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ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน มีภำรกิจในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวง
เป็นแผนกำรปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยกำรปฏิบัติรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนปลัดกระทรวง
พลั งงำนเน้ นกำรขั บเคลื่ อนภำรกิ จโดยเชื่ อมโยงกั บแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร พ.ศ. 2563-2565 ของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงพลังงำน ใน 3 แผนงำน รวมโครงกำรทั้งสิ้น 30 โครงกำร วงเงินรวม 331.6088 ล้ำนบำท ดังนี้
แผนปฏิบัติ ร ำชกำรเรื่ องที่ 1 : กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำ งบูร ณำกำร
มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนพลังงำนให้สำมำรถเกิดขึ้นได้ตำมแผนงำนที่กำหนด และพัฒนำกลไกรองรับสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำน
ที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรแสวงหำ
แหล่งพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน โดยมีแผนงำน/โครงกำรสำคัญจำนวน 5 โครงกำร วงเงินรวม
14.5000 ล้ำนบำท
แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 : เครือข่ำยพลังงำนชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรจัดหำ
และกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนในส่วนภูมิภำค ให้สำมำรถขับเคลื่อนพลังงำนชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนในเชิงพื้นที่
โดยมีแผนงำน/โครงกำรสำคัญจำนวน 5 โครงกำร วงเงินรวม 199.3727 ล้ำนบำท
แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3 : กำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้
กระทรวงพลังงำนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหำรรำชกำรตำมมำตรฐำนสำกลที่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลำกรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภำรกิจ มีควำมก้ำวหน้ ำในสำยอำชีพ มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ มีกำรสื่อสำรนโยบำยและข้อมูลพลังงำนต่อประชำชน
และมีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดควำมเข้ำใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ
และสนับสนุนกำรดำเนินนโยบำยของกระทรวงพลังงำน โดยมีแผนงำน/โครงกำรสำคัญจำนวน 20 โครงกำร
วงเงินรวม 117.7361 ล้ำนบำท
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ส่วนที่ 2 ควำมสอดคล้องกับกับแผน 3 ระดับ
ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยพลั ง งำนและยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นพลั ง งำนให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ โดยถ่ ำ ยทอดนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์
ระดับชำติ สู่กำรปฏิบัติรำชกำรทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ซึ่งมีกรอบแนวคิดประกอบควำมเชื่อมโยงกับ
แผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศวิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” โดยมีประเด็นกำรพัฒนำ 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งสำนักงำนปลัด
กระทรวงพลังงำนมีส่วนขับเคลื่อนในยุทธศำสตร์ที่ 2 และยุทธศำสตร์ที่ 5 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
2.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสำหรับประเทศไทย มุ่งเน้น
กำรพัฒ นำประเทศ บนพื้น ฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลั บไปที่รำกเหง้ำ
ทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้ง
ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่น ๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคตผ่ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต
บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ จะทำให้
ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับกำรยกระดั บรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำงในประเทศได้ในครำว
เดียวกัน
1) เป้ำหมำยระยะ 20 ปี ของยุทธศำสตร์ที่ 2 คือ
 กำรพั ฒ นำให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นำแล้ว เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ำงมี
เสถียรภำพและยั่งยืน และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น
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ตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์นี้ คือ รำยได้ ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำยในประเทศ และกำรกระจำยรำยได้ ผลิ ตภำพกำรผลิ ตของประเทศทั้งในปัจจัยกำรผลิตและ
แรงงำน กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 ได้แก่
2.1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
2.2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
2.3) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.4) กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่


3

ควำมเชื่อมโยงด้ำนพลังงำนในประเด็นต่ำง ๆ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2
ประเด็นหลักภำยใต้
ประเด็นย่อย
ยุทธศำสตร์
กำรเกษตรสร้ำง
เกษตรชีวภำพ
มูลค่ำ
เกษตรแปรรูป

อุตสำหกรรมและกำร อุตสำหกรรมชีวภำพ
บริกำรแห่งอนำคต

ควำมเชื่อมโยงด้ำนพลังงำน
ส่งเสริมให้มีกำรนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรมำใช้
ประโยชน์ในอุตสำหกรรมและพลังงำนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภำพ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
รวมทั้งนวัตกรรมจำกภูมิปัญญำในกำรแปรรูป สร้ำงควำม
แตกต่ำง และเพิ่มมูลค่ำในผลิตภัณฑ์และสินค้ำเกษตร
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวัตถุชีวมวลในกำรผลิตพลังงำน
ไฟฟ้ำอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อลดปัญหำโลกร้อน และสร้ำงรำยได้แก่
เกษตรกรเพิ่มมำกขึ้น

อุตสำหกรรมและบริกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์

ผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ

อุตสำหกรรมควำมมั่นคง
ของประเทศ

ส่งเสริมกำรจัดหำพลังงำนให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐำนควำมมั่นคง
ด้ำนพลังงำนของประเทศ พร้อมกับกำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกให้มีควำมสมดุลและเกิด
ควำมมั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองทำงด้ำนพลังงำน

โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน โดยกำรจัดหำและพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำน บริหำรจัดกำร พลังงำนให้มี
ประสิทธิภำพและมีกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม มีรำคำที่
เหมำะสม และกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรใช้
พลังงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนภำคกำรผลิต บริกำร
และกำรขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือกในสัดส่วนที่มำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ

พัฒนำเศรษฐกิจบน
พื้นฐำนผูป้ ระกอบ
กำรยุคใหม่

สร้ำงผูป้ ระกอบกำร
อัจฉริยะ

สนับสนุนผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงและพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคและสำมำรถเชื่อมโยงกำรผลิตกับผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ โดยสร้ำงระบบและกลไกที่ทำให้เกิดควำมเชื่อมโยง
ของห่วงโซ่มูลค่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
กำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิตลง
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กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ พัฒนำกิจกรรมที่สำคัญของประเทศ
ในทุกส่วนทั้งด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร ให้มีควำมเข้มแข็งจำกข้ำงใน ซึ่งพลังงำนเป็นส่วนสนับสนุน
ที่สำคัญ ทั้งด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนที่จะต้องครอบคลุมและเพียงพอต่อกำรสร้ำงกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมและกำรบริกำรแห่งอนำคต เพื่อให้ประเทศมีควำมมั่นคงทำงพลังงำน
ประชำชนมีพลังงำนใช้อย่ำงเพียงพอ เกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรลงทุนในประเทศ รวมถึงกำรเพิ่มสัดส่วนพลังงำน
ทดแทนจำกวัตถุดิบเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรม
พลังงำน และนำมำใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมและพลังงำนที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ ด้ำ นกำรสร้ ำงกำรเติ บโตบนคุ ณภำพชีวิต ที่เ ป็น มิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้น้อมนำศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล
มี ภู มิ คุ้ ม กั น ” มำเป็ น หลั ก ในกำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ค วบคู่ กั บ กำรน ำเป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยืน
ทั้ง 17 เป้ำหมำย มำเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินกำรเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนำแล้วที่มี
คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2580
1) เป้ำหมำยระยะ 20 ปี ของยุทธศำสตร์ที่ 5 คือ
 กำรอนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
 กำรฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
 กำรใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
ให้สมดุลภำยใต้ ขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
 กำรยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล
 ตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์นี้ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สภำพแวดล้อม
และทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟื้นฟู กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ
2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 ได้แก่
2.1) กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2.2) กำรพัฒนำควำมมั่นคงทำงน้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ควำมเชื่อมโยงด้ำนพลังงำนในประเด็นต่ำง ๆ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5
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ประเด็นหลักภำยใต้
ประเด็นย่อย
ยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงกำรเติบโต กำรส่งเสริมกำรบริโภค
อย่ำงยั่งยืนบนสังคม และผลิตที่ยั่งยืน
เศรษฐกิจสีเขียว
กำรพัฒนำควำม
มั่นคงทำงน้ำ
พลังงำน และเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำควำมมัน่ คง
พลังงำนของประเทศ และ
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนโดยลดควำม
เข้มของกำรใช้พลังงำน

ควำมเชื่อมโยงด้ำนพลังงำน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กำรพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกด้วยกำรวิจัย พัฒนำวัตถุดิบ และ
เทคโนโลยี กำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต กำรใช้ และกำรตลำด
ตลอดจนกำรสร้ำงจิตสำนึกและเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน
เพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในกำรผลิตไฟฟ้ำ รวมทั้งพัฒนำวิธีกำร
บริหำรจัดกำรระบบไฟฟ้ำทั้งด้ำนอุปทำนและด้ำนอุปสงค์ให้มี
ประสิทธิภำพและควำมยืดหยุ่น เพื่อให้สำมำรถรองรับพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกที่เพิ่มขึ้นในระบบได้อย่ำงมั่นคง
และมีเสถียรภำพ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนในภำคอุตสำหกรรม และสร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ
และภำคครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกำรกักเก็บพลังงำน และระบบ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ เพื่อให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
ทดแทนและพลังงำนทำงเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และกำร
ผลิตไฟฟ้ำที่มีกำรกระจำยศูนย์มำกขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน
กำรใช้กลไกกำรตลำดหรือมำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนกำรอนุรักษ์และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อลดต้นทุนพลังงำนของประเทศ ด้วยกำรส่งเสริมผ่ำน
เครื่องมือและกลไกทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงิน รวมทั้ง
มำตรกำรทำงกฎหมำย พร้อมทั้งส่งเสริมกำรออกแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน สนับสนุนทำงกำรเงินและบังคับใช้กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงและออกแบบอำคำร มีกำรรณรงค์และให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชนในด้ำนกำรประหยัดพลังงำน
ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงำน กำรใช้
ฉลำกสีเขียวกับยำนยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำต่ำง ๆ
รวมถึงกำรส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และกำรขนส่งที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ควำมสำคัญ กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
จะต้องทำควบคู่ไปกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำนในอดีตมีกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ในภำคพลังงำนเป็นหลัก ซึ่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมในภำคพลังงำน โดยเฉพำะจำกกำรเผำไหม้
ของเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน ประกอบกับประเทศไทยสูญเสียรำยได้จำกกำรนำเข้ำพลังงำน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำตนเองได้ จึงควรต้องส่งเสริมพลังงำนทดแทนในประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำ
วัตถุดิบเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ตำมศักยภำพพื้นที่ที่มีอยู่มำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน สร้ำงควำมเข้มแข็งต่อ
เศรษฐกิจฐำนรำก ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำน และเทคโนโลยีพลังงำนชุมชนที่มีประสิทธิภำพ
ควบคู่ไปกับ กำรส่ งเสริ ม พลั งงำนทดแทน คือกำรส่ งเสริมกำรอนุ รัก ษ์พลั งงำนและกำรใช้ พลั งงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพในทุกภำคส่วน
2.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย 23 แผนแม่บท โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กับแผนแม่บทที่ 7 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
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2.2.1 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้ำหมำย
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศดีขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80

ตัวชี้วัด
อันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน

อันดับที่
45

อันดับที่
38

อันดับที่
31

อันดับที่
25

2.2.2 แผนย่อยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนให้มีควำมมั่นคงในระดับที่เหมำะสม มีกำรกระจำย
ชนิดของเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ส่งเสริมพลังงำนทดแทน และกำรใช้พ ลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
กำกับดูแลกลไกตลำดพลังงำนให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนั บสนุนขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
2.2.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวกับสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
1) ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุน
กำรจัดหำแหล่งพลังงำนใหม่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อนำไป
สู่กำรผลิตและกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ และทันกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ด้ำนพลังงำนในอนำคต
2) สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนทั้งพลั งงำนไฟฟ้ำ พลังงำนควำมร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภำพตำมศักยภำพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรผลิต
และใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงเพียงพอ โดยคำนึงถึงต้นทุนค่ำพลังงำนที่เหมำะสม เปิดโอกำสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำสำมำรถ
ลงทุนผลิตไฟฟ้ำใช้ได้เอง และขำยไฟฟ้ำส่วนเกินเข้ำสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบรำคำรับซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ
ในทำงลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้ำโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงกำรกำกับดูแลให้สำมำรถควบคุม
และตรวจสอบกำรผลิตและใช้ไฟฟ้ำได้แบบเรียลไทม์ เพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรวำงแผน
ระบบไฟฟ้ำของประเทศ
3) สนั บ สนุ น กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรใช้พลั งงำนในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ
ภำคขนส่ง และภำคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนโดยมุ่งให้เกิดจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2.4 เป้ำหมำยของแผนย่อยที่เกี่ยวกับสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซ
สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติในกำรผลิต ธรรมชำติในกำรผลิต
ไฟฟ้ำลดลง
ไฟฟ้ำ (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี 61-65

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 66-70
ปี 71-75

ไม่เกิน
ร้อยละ 60

ปี 76-80

ไม่เกิน
ร้อยละ 50
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เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภำพกำรใช้ ค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้
พลังงำนของประเทศ พลังงำนขั้นสุดท้ำย
เพิ่มขึ้น
(พันตันเทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท)

ปี 61-65
7.4 พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 66-70
ปี 71-75
6.93 พันตัน 6.45 พันตัน
เทียบเท่ำ
เทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/
น้ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท พันล้ำนบำท

ปี 76-80
5.98 พันตัน
เทียบเท่ำ
น้ำมันดิบ/
พันล้ำนบำท
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2.2.5 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
1) พัฒนำปั จจั ยสนั บสนุนให้เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำน เทคโนโลยี
พลังงำนแห่งอนำคต กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลนโยบำยและพื้นที่เพื่อได้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย
ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำน
2) สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำพลั งงำนเพื่อ สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคเกษตร ยกระดับกำรผลิต และแปรรูปผลผลิต ทำงกำรเกษตร
ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงำน ให้มีคุณภำพและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สูงขึ้น กำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนทดแทนจำกวัตถุดิบเหลือใช้ทำงกำรเกษตร สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมศักยภำพที่มีอยู่ ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนในพื้นที่ กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยด้ำนพลังงำนที่ถูกต้องผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
3) พัฒนำเครื่องมือที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน เพื่อให้บุคลำกรมีองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน
และสำมำรถถ่ำยทอด เพื่อขยำยผลเครือข่ำยให้เกิดกำรพัฒนำพลังงำนอย่ำงยั่งยืน
2.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
ทีม่ ีเป้ำหมำยคือ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับของประชำชน
ส่งเสริมด้ำนเทคโนโลยีและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนมีธรรมำภิบำล มีกำร
ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนพลังงำน และกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้ำนพลังงำน โดยสำนักงำน
ปลัดกระทรวงพลัง งำนรับผิ ดชอบกำรติดตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำนในภำพรวม และรับผิดชอบ
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน ดังนี้
ประเด็นปฏิรูป
1. กำรปฏิรูปองค์กรด้ำนพลังงำน

2. กำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในทุกภำคส่วน

-

เป้ำหมำย
ปรับปรุงบทบำทองค์กรด้ำนพลังงำนให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำรพลังงำนของประเทศ
มีกติกำในกำรปฏิบัตงิ ำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยนโยบำย-กำกับ-ปฏิบัติ
หน่วยงำนภำครัฐมีธรรมำภิบำล มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน
องค์กรพัฒนำเอกชนมีธรรมำภิบำลองค์กร
ผู้ประกอบกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล

2.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2565) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลำ
ของกำรปฏิรูปประเทศและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมำกขึ้น
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่อง
จำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ ควำมสมดุล
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และยั่งยืน โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำรกิจของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศตำมแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
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ยุทธศำสตร์
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพือ่
กำรพัฒนำ

ควำมเชื่อมโยงด้ำนพลังงำน
สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำน
จัดหำพลังงำนให้เพียงพอและสร้ำงควำมมั่นคงในกำรผลิตพลังงำน
เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทน
และพลังงำนสะอำด
ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนเพื่อกำรพัฒนำกับประเทศ
ในอนุภูมิภำคและภูมิภำค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภำค

2.5 แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงพลังงำน
กระทรวงพลั งงำนได้จั ด ทำแผนปฏิบัติร ำชกำร พ.ศ. 2563-2565 โดยได้รับควำมเห็ น ชอบ
จำกคณะทำงำนพิเศษประสำนเชื่อมโยงคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ช ำติและคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
กระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 และปลัดกระทรวงพลังงำน มีคำสั่งกระทรวงพลังงำนที่ 108/2562
สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพลังงำนใช้แผนดังกล่ำวเป็นกรอบในกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน เป็นศูนย์กลำงพลังงำนในภูมิภำค
เอเชีย เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งจำกภำคพลังงำน” และมีสำระสำคัญดังนี้
แผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงพลังงำน
เรื่องที่ 1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำน

เป้ำหมำย

ประเทศไทยมีพลังงำนเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน ด้วยระบบ
บริหำรจัดกำรและกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ รวมถึง
ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
เรื่องที่ 2 กำรกำกับดูแล รำคำ
เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงพลังงำนในรำคำที่เหมำะสม เป็นธรรม สะท้อน
สร้ำงกำรแข่งขัน เพิ่ม
ประสิทธิภำพและต้นทุนที่แท้จริง โดยกิจกรรมกำรดำเนินงำนในแต่ละ
ประสิทธิภำพ
ขั้นตอนของอุตสำหกรรมพลังงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องเหมำะสม มีกำร
กำกับ เป็นไปตำม มำตรฐำนสำกล และมีประสิทธิภำพ
เรื่องที่ 3 กำรสร้ำงควำมยั่งยืนและ
เพื่อให้ประชำชนใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสดั ส่วนกำรผลิต
เข้ำถึงประชำชน
และกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทำงกำร
ส่งเสริมกำรนำแหล่งพลังงำนในประเทศมำใช้และกำรส่งเสริมพลังงำน
ที่สะอำด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยกระดับรำยได้ประชำชน
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เรื่องที่ 4 กำรสร้ำงควำมโปร่งใส
เพื่อให้กระทรวงพลังงำนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง บริหำรงำนตำมหลัก
เป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำล ธรรมำภิบำล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงำนของประเทศที่นำ่ เชื่อถือ
ให้สังคมเชื่อถือ
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2.6 แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน ประกอบด้ว ย
3 แผนงำน ดังนี้
 แผนปฏิบัติรำชกำรที่ 1 : กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร มุ่งเน้น
กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ชำติ สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
พลังงำนให้สำมำรถเกิดขึ้นได้ตำมแผนงำนที่กำหนด และพัฒนำกลไกรองรับสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรแสวงหำแหล่ง
พลังงำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
 แผนปฏิบัติรำชกำรที่ 2 : เครือข่ำยพลังงำนชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรจัดหำและ
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนในส่วนภูมิภำค ให้สำมำรถขับเคลื่อนพลังงำนชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก ตลอดจน
สร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนในเชิงพื้นที่
 แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ 3 : กำรพั ฒ นำสู่ ก ำรเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำให้
กระทรวงพลังงำนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหำรรำชกำรตำมมำตรฐำนสำกลที่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลำกรมีสมรรถนะสอดคล้ องกับภำรกิจ มีควำมก้ ำวหน้ำในสำยอำชีพ มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ มีกำรสื่อสำรนโยบำยและข้อมูลพลังงำนต่อประชำชน
และมีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดควำมเข้ำใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ
และสนับสนุนกำรดำเนินนโยบำยของกระทรวงพลังงำน
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ควำมเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2564)
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
3.1 ภำพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร
“หน่วยงำนสมรรถนะสูงที่บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยและบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
ในทุกระดับ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและยั่งยืนด้ำนพลังงำนของประเทศ”
3.1.2 พันธกิจของส่วนรำชกำร
 ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยและแนวทำงขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงพลังงำน ทั้งภำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
 กำกับ เร่งรัด ติดตำม ประเมิน ผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับประชำชน ตลอดจนประสำนกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำพลังงำน
 พั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ระบบบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกร กฎหมำย ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล และ
ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในองค์กร
3.2 แผนปฏิบัติรำชกำร
3.2.1 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร
1) เป้ำหมำย นโยบำยพลังงำนมีกำรขับเคลื่อนอย่ำงบูรณำกำรในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคได้ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนระดับที่ 2 และถ่ำยทอดแผนไปสู่กำรปฏิบัติ รวมถึงมีควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
นโยบำยพลังงำนมีกำร
ขับเคลื่อนอย่ำงบูรณำกำร
ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์
ชำติและแผนที่เกี่ยวข้อง
มีควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน

ตัวชี้วัด
1. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์
ด้ำนพลังงำน ไม่น้อยกว่ำ (กยผ.)
2. จำนวนกำรซักซ้อมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรรองรับ
เหตุฉุกเฉินด้ำนพลังงำน ไม่น้อยกว่ำ (กยผ.)
3. จำนวนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนพลังงำน ไม่น้อยกว่ำ (กกต.)

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2564
1 เรื่อง
1 ครั้ง
2 เรื่อง
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3) แนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร
แผนงำน/โครงกำรสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 กำรขับเคลื่อนนโยบำย
พลังงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร มีจำนวน 5 โครงกำร วงเงินรวม 14.5000 ล้ำนบำท รำยละเอียดแบ่งตำม
แนวทำงกำรพัฒนำได้ ดังนี้
3.1) บูรณำกำร เชื่อมโยง และถ่ำยทอดนโยบำยพลังงำน ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนงำน/โครงกำร
1. พัฒนำกลไกรองรับสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำน/โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำน
2. พัฒนำประสิทธิผลกำรดำเนินงำน เชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนพลังงำน
เชิงพื้นที่
รวม 2 โครงกำร

หน่วยงำน
กยผ.
กยผ.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
1.0000
(งบแผ่นดิน)
8.5000
(งบแผ่นดิน)
9.5000

3.2) ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนระหว่ำงประเทศ
เชิงรุกตำมกรอบควำมร่วมมือ
แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. กำรเจรจำและประชุมนำนำชำติ (ผลักดันควำมร่วมมือภำยใต้กรอบอำเซียน
ด้ำนไฟฟ้ำ (APG) LTMS-PIP กรอบ ACMECS GMS) กำรเจรจำให้เกิดกำรซื้อ
ขำยไฟฟ้ำพหุภำคีเพิ่มเติมจำก LTM เช่น LTMS, LTMM
2. กำรประสำนควำมร่วมมือกับประเทศที่มีควำมสำคัญด้ำนพลังงำน

กกต.

3. ศูนย์ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนระหว่ำงประเทศ

กกต.

รวม 3 โครงกำร

กกต.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
3.0000
(งบแผ่นดิน)
1.0000
(งบแผ่นดิน)
1.0000
(งบแผ่นดิน)
5.0000

3.2.2 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง เครือข่ำยพลังงำนชุมชนเข้มแข็ง
1) เป้ ำ หมำย ผลั กดั นให้ มี ปั จจั ยแวดล้ อมที่ สนั บสนุนกำรจั ดหำและกำรพั ฒนำด้ ำน
พลังงำนในส่วนภูมิภำค ให้สำมำรถขับเคลื่อนพลังงำนชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบำยพลังงำน
2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
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เป้ำหมำย
หน่วยงำนส่วนกลำงและ
ภูมิภำคผลักดันให้มีปัจจัย
แวดล้อมที่สนับสนุนกำร
พัฒนำพลังงำน

ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจ
และเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ
และสนับสนุนกำรดำเนิน
นโยบำยของกระทรวง
พลังงำน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครัวเรือนต้นแบบด้ำนพลังงำนสำมำรถลดกำรใช้
พลังงำนอย่ำงน้อย หรือมีกำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้น
อย่ำงน้อย (สสช.)
2. โครงกำรด้ำนพลังงำนชุมชนสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนได้
รวมไม่น้อยกว่ำ (สสช.)
3. ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค
ไม่ต่ำกว่ำ (กยผ.) (วัดผลการดาเนินงานของ สพจ. โดยเฉลี่ย
ถ่วงนาหนักของการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ)
4. จำนวนอำสำสมัครพลังงำนชุมชน/ช่ำงชุมชน เครือข่ำย
องค์กร เครือข่ำยภำคประชำสังคม ภำคเอกชนหรือหน่วยงำน
รำชกำร ที่เข้ำร่วมดำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวง
พลังงำน (สสช.)
5. จำนวนกลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนพลังงำน (กศร)

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2564
ร้อยละ
10
1
ktoe/ปี
ร้อยละ
80

500
คน

2,620 คน

3) แนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร
แผนงำน/โครงกำรสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 เครือข่ำยพลังงำนชุมชน
เข้มแข็ง มีจำนวน 5 โครงกำร วงเงินรวม 199.3727 ล้ำนบำท รำยละเอียดแบ่งตำมแนวทำงกำรพัฒนำได้ ดังนี้
3.1) ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. เพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชน
ระดับตำบล และเครือข่ำยพลังงำนชุมชน
2. ลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI)

สสช.

3. สถำนประกอบกิจกำรธุรกิจพลังงำนได้รับกำรตรวจสอบด้ำนควำม
ปลอดภัย คุณภำพและกำรค้ำกำรสำรอง
รวม 3 โครงกำร

ธพ.

กตร.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
87.5167
(งบแผ่นดิน)
43.2850
(กองทุนอนุรักษ์ฯ)
33.4500
(งบแผ่นดิน)
164.2517

3.2) สร้ำงเครือข่ำยเพื่อร่วมสนับสนุนกำรดำเนินนโยบำยของกระทรวงพลังงำน
ให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้
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แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. โครงกำรส่งเสริมช่ำงชุมชน

สสช.

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อเจตคติที่ดีต่อกำร
ขับเคลื่อนงำนพลังงำนในชุมชน
รวม 2 โครงกำร

กศร.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
30.0000
(กองทุนอนุรักษ์ฯ)
5.1210
(งบแผ่นดิน)
35.1210
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3.2.3 แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
1) เป้ำหมำย กระทรวงพลังงำนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหำรรำชกำรตำม
มำตรฐำนสำกลที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม บุคลำกรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภำรกิจ มีควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ มีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ดี มีระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บุคลำกรกระทรวงพลังงำนมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและเป้ำหมำยของกระทรวงพลังงำน สำมำรถ
ถ่ำยทอดนโยบำยและข้อมูล พลังงำนให้ป ระชำชน และบริห ำรควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย เกิดควำมเข้ำใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนกำรดำเนินนโยบำยของกระทรวงพลังงำน
2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
กระทรวงพลังงำนเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง
บุคลำกรมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภำรกิจ

1.
2.
3.

4.

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีส่ นับสนุน
กำรดำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

5.
6.
7.

8.
9.

10.

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบ
400
รำชกำร 4.0 ไม่น้อยกว่ำ (กพร.)
คะแนน
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับบทบำท
1 ครั้ง
ภำรกิจ (กพร.)
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำร
ร้อยละ
ทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกระทรวง
90
พลังงำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (กก.)
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ร้อยละ
ทักษะด้ำนดิจิทลั ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำร
100
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทลั (ศทส.)
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
ร้อยละ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ฯ ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค (ศทส.)
100
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ร้อยละ
บริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจทิ ัล (ศทส.)
100
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
ร้อยละ
จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
100
(ศทส.)
กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่กำร
1 ชุดข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐ (Open Data) ของ สป.พน. (ศทส.)
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำร
ร้อยละ
ดิจิทัลสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน และแนวนโยบำยดิจทิ ลั
100
ที่เกี่ยวข้อง (ศทส.)
ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ร้อยละ
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่ำ (ศปท.)
85
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เป้ำหมำย
ระบบบริหำรรำชกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
มีจริยธรรม

11.
12.
13.

ถ่ำยทอดนโยบำยและ
14.
ข้อมูลพลังงำนต่อ
ประชำชน และบริหำร
15.
ควำมสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 16.

ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนคุณธรรม
1 แผน
จริยธรรม กระทรวงพลังงำน (ศปท.)
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับกำรตรวจสอบรำยงำน
ร้อยละ
และมีข้อยุติเบื้องต้น (กตร.)
100
ระดับควำมสำเร็จในกำรอบรมและนำเครื่องมือไปกระตุ้นเตือน
6
เกี่ยวกับระเบียบรำชกำร (ตสน.)
กลุ่มจังหวัด
ประชำชน มีควำมเข้ำใจข้อมูลพลังงำนที่เผยแพร่ผำ่ นช่องทำง
ร้อยละ
เฟสบุ๊คของกระทรวงพลังงำน (กยผ.)
80
มีคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรภำคประชำสังคมของ พน.
1 ครั้ง
และมีกำรประชุมกรรมกำรฯ (กยผ.)
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรพัฒนำอินทรำเน็ตและอินเตอร์เน็ต
ร้อยละ
เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
100
และสำนักงำนพลังงำนจังหวัด 76 จังหวัด (ศทส.)

3) แนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำร
แผนงำน/โครงกำรสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3 กำรพัฒนำสู่กำรเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง มีจำนวน 20 โครงกำร วงเงินรวม 117.7361 ล้ำนบำท รำยละเอียดแบ่งตำมแนวทำงกำร
พัฒนำได้ ดังนี้
3.1) พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐและพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับอนำคต
แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. จัดทำแผนองค์กำรสมรรถนะสูงของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
2. ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร

กพร.
กพร.

3. พัฒนำบุคลำกรตำม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงำน

กก.

4. พัฒนำผู้บริหำรกระทรวงพลังงำน

กก.

5. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
(Functional Competency)
6. พัฒนำบุคลำกรด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั รองรับกำรปฏิบัติงำน
ในยุค 4.0

กก.
ศทส.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไม่ใช้งบประมำณ
0.0250
(งบแผ่นดิน)
11.4351
(กองทุนอุดหนุนฯ)
0.8100
(กองทุนอุดหนุนฯ)
0.7030
(กองทุนอุดหนุนฯ)
2.0000
(กองทุนอุดหนุนฯ))
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7. กำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงของกระทรวงพลังงำน
รวม 7 โครงกำร

กก.

ไม่ใช้งบประมำณ
14.9731

3.2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้อง
ตำมนโยบำยรัฐบำล

ศทส.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
20.4456
(งบแผ่นดิน)
ไม่ใช้งบประมำณ

ศทส.

ไม่ใช้งบประมำณ

ศทส.

ไม่ใช้งบประมำณ

กยผ.

8.0000
(กองทุนอุดหนุนฯ)
28.4456

แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. จัดหำและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสื่อสำรระหว่ำง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. พัฒนำมำตรฐำนข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อเป็นศูนย์กลำงใน
กำรบริกำรจัดกำรข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ Data Governance
4. จัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน /
แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ / แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ / แผน
ป้องกันภัยพิบัติต่อระบบสำรสนเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนข้อมูล
ประเด็นยุทธศำสตร์พลังงำน
รวม 5 โครงกำร

ศทส.

3.3) พัฒนำกลไกกำรรับเรื่องร้องเรียน กำรตรวจสอบ และป้องปรำมกำรทุจริต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงพลังงำน
2. จัดกิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงพลังงำน
3. ตสน. สัญจร พบกลุ่มจังหวัดเพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ
รำชกำร
รวม 3 โครงกำร

ศปท.
ศปท.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

ตสน.

ไม่ใช้งบประมำณ
-

3.4) สื่อสำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนพลังงำนให้ประชำชน บริหำรควำมสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แผนงำน/โครงกำร

หน่วยงำน

1. กำรรณรงค์เพื่อสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำน
ทดแทนผ่ำนงำนศิลปะ
2. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจข้อมูลพลังงำน

กยผ.

3. ดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
4. เพิม่ ประสิทธิภำพศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
5. กำรพัฒนำระบบ Internet/ Intranet Website ของ พน. และ
สป.พน. เพื่อเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
รวม 5 โครงกำร

กยผ.
สสช.

กยผ.

ศทส.

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
8.0000
(กองทุนอนุรักษ์ฯ)
13.4324
(กองทุนอนุรักษ์ฯ)
ไม่ใช้งบประมำณ
48.2000
(กองทุนอนุรักษ์ฯ)
4.6850
(กองทุนอุดหนุนฯ)
74.3174
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3.3 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ พ.ศ. 2564
3.3.1 ประมำณกำรรำยได้ของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
แหล่งรำยได้ (กิจกรรม/ภำรกิจ)
1. ค่ำปรับ (รหัสรำยได้ 810)
2. เงินเหลือจำกปีเก่ำส่งคืน (รหัสรำยได้ 811)
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ (รหัสรำยได้ 821)
4. รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น (รหัสรำยได้ 830)
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน (ล้ำนบำท)
0.1093
0.5192
0.0050
9,144.6256
9,145.2591
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3.3.2 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทั้งหมด

331.6088

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

แผนปฏิบัติรำชกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ

แผนงำน/โครงกำร

1. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงบูรณำกำร (5 โครงกำร)
1.1 บูรณำกำร เชื่อมโยง และถ่ำยทอด
พัฒนำกลไกรองรับสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำน/โครงกำรพัฒนำ
นโยบำยพลังงำน ให้บรรลุผลตำม
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำน
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
พัฒนำประสิทธิผลกำรดำเนินงำน เชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนพลังงำน
เชิงพื้นที่
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน
กำรเจรจำและประชุมนำนำชำติ (ผลักดันควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนระหว่ำง
อำเซียนด้ำนไฟฟ้ำ (APG) LTMS-PIP กรอบ ACMECS GMS)
ประเทศเชิงรุกตำมกรอบควำมร่วมมือ
กำรเจรจำให้เกิดกำรซื้อขำยไฟฟ้ำพหุภำคีเพิ่มเติมจำก LTM
เช่น LTMS, LTMM
กำรประสำนควำมร่วมมือกับประเทศที่มีควำมสำคัญด้ำนพลังงำน

วงเงินรวม

14.5000
1.0000
8.5000
3.0000

1.0000

ศูนย์ควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนระหว่ำงประเทศ
2. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง เครือข่ำยพลังงำนชุมชนเข้มแข็ง (5 โครงกำร)
2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนชุมชนเพื่อ เพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรพลังงำนครบวงจรในชุมชน
สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
ระดับตำบล และเครือข่ำยพลังงำนชุมชน
ลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI)

งบกองทุนเงิน
กองทุนเพื่อ
อุดหนุนจำก
งบประมำณ
ส่งเสริมกำร
สัญญำและ
แผ่นดิน
อนุรักษ์พลังงำน สัมปทำนฯ

1.0000
199.3727
87.5167
43.2850
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แผนปฏิบัติรำชกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
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วงเงินรวม

33.4500

สถำนประกอบกิจกำรธุรกิจพลังงำนได้รับกำรตรวจสอบด้ำนควำม
ปลอดภัย คุณภำพและกำรค้ำกำรสำรอง
2.2 สร้ำงเครือข่ำยเพื่อร่วมสนับสนุนกำร โครงกำรส่งเสริมช่ำงชุมชน
ดำเนินนโยบำยของกระทรวงพลังงำนให้ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรสื่อสำรเพื่อเจตคติที่ดีต่อกำร
ขับเคลื่อนงำนพลังงำนในชุมชน
ขับเคลื่อนในระดับพืน้ ทีไ่ ด้
3. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่อง กำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (20 โครงกำร)
3.1 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
จัดทำแผนองค์กำรสมรรถนะสูงของสำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
ภำครัฐและพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร
ที่จำเป็นสำหรับอนำคต
พัฒนำบุคลำกรตำม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงำน
พัฒนำผู้บริหำรกระทรวงพลังงำน
พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
(Functional Competency)
พัฒนำบุคลำกรด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั รองรับกำรปฏิบัติงำน
ในยุค 4.0
กำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงของกระทรวงพลังงำน
จัดหำและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสื่อสำรระหว่ำง
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

งบกองทุนเงิน
กองทุนเพื่อ
อุดหนุนจำก
งบประมำณ
ส่งเสริมกำร
สัญญำและ
แผ่นดิน
อนุรักษ์พลังงำน สัมปทำนฯ

30.0000
5.1210
117.7361
ไม่ใช้งบประมำณ
0.0250
11.4351
0.8100
0.7030
2.0000
ไม่ใช้งบประมำณ
20.4456
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แผนงำน/โครงกำร

3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนและเครือข่ำย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องตำม
นโยบำยรัฐบำล

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำน
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พัฒนำมำตรฐำนข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อเป็นศูนย์กลำง
ในกำรบริกำรจัดกำรข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ Data
Governance
จัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน /
แนวนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ / แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ / แผน
ป้องกันภัยพิบัติต่อระบบสำรสนเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนข้อมูล
ประเด็นยุทธศำสตร์พลังงำน
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงพลังงำน
จัดกิจกรรม/โครงกำรที่สอดคล้องตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงพลังงำน
ตสน. สัญจร พบกลุ่มจังหวัดเพือ่ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบรำชกำร
กำรรณรงค์เพื่อสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำน
ทดแทนผ่ำนงำนศิลปะ

3.3 พัฒนำกลไกกำรรับเรื่องร้องเรียน
กำรตรวจสอบ และป้องปรำมกำรทุจริต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

วงเงินรวม

งบกองทุนเงิน
กองทุนเพื่อ
อุดหนุนจำก
งบประมำณ
ส่งเสริมกำร
สัญญำและ
แผ่นดิน
อนุรักษ์พลังงำน สัมปทำนฯ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ

8.0000
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ใช้งบประมำณ
8.0000
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กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจข้อมูลพลังงำน
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
เพิ่มประสิทธิภำพศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
กำรพัฒนำระบบ Internet/ Intranet Website ของ พน. และ
สป.พน. เพื่อเผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน
รวมทั้งสิ้น
30 โครงกำร

วงเงินรวม

3.4 สื่อสำรและกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำน
พลังงำนให้ประชำชน บริหำรควำมสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

งบกองทุนเงิน
กองทุนเพื่อ
อุดหนุนจำก
งบประมำณ
ส่งเสริมกำร
สัญญำและ
แผ่นดิน
อนุรักษ์พลังงำน สัมปทำนฯ
13.4324
ไม่ใช้งบประมำณ
48.2000
4.6850

331.6088
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