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บทนำำ�
1. บทนำำ�

จากการที่่�ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ (ศููนย์์ฯ) ต้้องได้้รัับข้้อมููลพลัังงานมาจากหลายแหล่่ง ตามบทบาทหน้้าที่่�และ
ความร่่วมมืือ โดยเป็็นข้้อมููลที่่�มีีความละเอีียด  (Granularity) และมีีข้้อบัังคัับความมั่่�นคงปลอดภััย  ที่่�หลากหลายตามฐาน
การได้้มาของข้้อมููล จึงึ จำำ�เป็็นต้้องมีีการวางกรอบนโยบายธรรมาภิิบาล (Data Governance) ในการจััดเก็็บ จััดการดููแล นำำ�ไปใช้้
และเผยแพร่่ข้้อมููลและสารสนเทศที่่�ประมวลและค้้นพบ (Process และ Discovery Insights) เกี่่�ยวกัับพลัังงานของประเทศให้้
เป็็นระบบและมาตรฐาน พร้้อมทั้้�งมีีความสอดคล้้องกัับระเบีียบปฏิิบััติิภายในที่่�เป็็นไปตามกฎหมายด้้านข้้อมููลดัังที่่�ได้้กล่่าวมา
กรอบนโยบายจะเป็็นจุุดเริ่่มต้
� น้ ของแนวปฏิิบัติั ที่ิ ฝ่่� า่ ยงานต่่าง ๆ ภายในศููนย์์ฯและส่่วนงานที่่มีี ส่
� ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในกระทรวง
พลัังงานต้้องนำำ�ไปใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม โดยเข้้าใจถึึงสิิทธิิ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของการมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในข้้อมููล  รวมทั้้�ง
เป็็นต้้นแบบการดููแลข้้อมููล และส่่งเสริิม ความเชื่่�อมั่่�นของศููนย์์ฯ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการนำำ�ข้้อมููลด้้านพลัังงานของประเทศ
ไปใช้้ อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย
ธรรมาภิิบาลข้้อมููล  (Data Governance) ครอบคลุุมถึึง การกำำ�กัับดููแลข้้อมููล  การกำำ�หนดสิิทธิิ หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และแนวทางปฏิิบััติิของผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลทั้้�งวงจรชีีวิิต  (Life Cycle) ตั้้�งแต่่ การสร้้าง ประมวลผล จััดเก็็บ ใช้้งาน และการ
จััดการเมื่่อ� พ้้นระยะใช้้งานข้้อมููล ทั้้ง� นี้้� หลัักการสำำ�คัญ
ั ของ ธรรมาภิิบาลข้้อมููลได้้แก่่ การสร้้างความสมดุุลระหว่่างการสร้้างคุุณค่่า
จากข้้อมููลและการบริิหารความเสี่่�ยงและความเข้้ากัันกัับกฎระเบีียบและมาตรฐานอย่่างเหมาะสม  (ตามใจความภาษาอัังกฤษที่่�
ว่่า Balance between value creation, and risk and compliance) ซึ่่�งการสร้้างคุุณค่่าสามารถครอบคลุุมถึึงการได้้ข้้อมููล
ที่่ถู� กู ต้้อง ครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบันั  มีีคุุณภาพ และการเตรีียมข้้อมููลให้้การเข้้าถึึงอย่่างสะดวกและถููกใช้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถ
นำำ�ไปใช้้ได้้ทันั ท่่วงทีี มีีการใช้้ข้อ้ มููลให้้ก่อ่ ประโยชน์์ให้้คุ้้�มค่า่ ในขณะที่่ก� ารบริิหารความเสี่่ย� ง (Risk) และความเข้้ากััน (Compliance)
กัับกฎหมาย มาตรฐานต่่าง ๆ จะครอบคลุุมถึึงความปลอดภััยข้้อมููล คุณ
ุ ภาพข้้อมููล การจััดชั้้น� ข้้อมููล ความครบถ้้วนของคำำ�อธิิบาย
ข้้อมููล สถาปััตยกรรมข้้อมููล  
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2. นโยบายธรรมาภิิบาลข้้อมููล

นโยบายธรรมาภิิบาลข้้อมููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบด้้วย 9 องค์์ประกอบดัังนี้้�
1. บทสรุุปภาพรวม
1.1 นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในการบริิหารจััดการข้้อมููล จะแบ่่งเป็็นส่่วน ๆ ดัังนี้้�
a) ส่่วนที่่� 1 {การกำำ�กับั ดููแลข้้อมููล | Data Governance} จะกล่่าวถึึงโครงสร้้าง บทบาทและหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลของส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ
b) ส่่วนที่่� 2 {การเก็็บรวบรวมข้้อมููล | Data Acquisition} จะกล่่าวถึึงกฎเกณฑ์์ในการวางแผน การเก็็บรวบรวม 
การสร้้าง การตรวจสอบความถููกต้้อง และ การจััดระเบีียบข้้อมููล ที่่รั� บั มาจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในและ
นอกกระทรวงพลัังงาน
c) ส่่วนที่่� 3 {การใช้้ข้อ้ มููล | Data Usage} จะกล่่าวถึึงกฎเกณฑ์์ในการใช้้ข้อ้ มููลภายในศููนย์์ฯ และการเชื่่อ� มโยง
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลภายในกระทรวงพลัังงาน หน่่วยงานอื่่�นของรััฐ และภาคประชาชน
d) ส่่วนที่่� 4 {การคุ้้�มครองข้้อมููล  | Data Protection} จะกล่่าวถึึงการคุ้้�มครองข้้อมููลทุุกประเภท รวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��ในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลจากข้้อมููลที่่รั� บั เข้้ามาในศููนย์์ฯ ซึ่ง่� เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดจาก
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและพระราชบััญญััติิการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์
1.2 เจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ฯ ทุุกคนจะต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายธรรมาภิิบาล รวมถึึงแนวทางปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
1.3 ในตััวอย่่างการศึึกษานี้้� นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์ฯ ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นจะครอบคลุุมแค่่ข้้อมููลด้้านพลัังงาน
โดยไม่่รวมถึึงข้้อมููลที่่�ใช้้ในการบริิหารองค์์กร (Administrative/corporate data)
2. คำำ�จำำ�กััดความ
2.1 “ข้้อมููล | Data” หมายถึึงการแสดงข้้อมููลทั้้ง� ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไม่่เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่ส่� ามารถ
นำำ�ม าแปลความหมายสำำ�หรัั บ การสื่่� อ สารหรืื อ การประมวลผล  โดยจะมีีหมวดหมู่่�ของข้้ อ มููล โดยทั่่� ว ไป
เป็็นแบบมีีโครงสร้้างและไม่่มีีโครงสร้้าง
2.2 “ข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้าง | Structured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและ
มีีแบบจำำ�ลองข้้อมููลที่่�อธิิบายว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีการนำำ�เสนออย่่างไร
2.3 “ข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้าง | Unstructured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่ไ� ม่่อยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและไม่่ได้้
อยู่่�ในฐานข้้อมููลหรือื ในระบบใด ๆ ตััวอย่่างของข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้าง เช่่น เอกสารจาก MS Word, สไลด์์, วีีดีีโอ
และไฟล์์เสีียง
2.4 “ข้้อมููลที่่�มีีชั้้�นความลัับ | Classified data” จะหมายถึึงชื่่�อ และสารบััญข้้อมููลที่่�ถููกจััดชั้้�นว่่าเป็็นความลัับ และ
ไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน (public data)
2.5 “ข้้อมููลสาธารณะ | Public data” หมายถึึงข้้อมููลที่่โ� ดยทั่่�วไปเปิิดเผยสู่่�สาธารณะผ่่านทางเว็็บไซต์์ สิ่่ง� ตีีพิิมพ์ หรื
์ อื
วิิธีีการอื่่�น ๆ รวมถึึงการแชร์์ข้้อมููลจากหน่่วยงานภายนอก
2.6 “แบบจำำ�ลองข้้อมููล | Data model” หมายถึึงนิิยามของความสััมพันั ธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบของชุุดข้้อมููล และ/
หรืือ ความสััมพัันธ์์ของคุุณสมบััติิข้้อมููลต่่อโลกแห่่งความจริิง
2.7 “ข้้อมููลอภิิพัันธุ์์� | Metadata” หมายถึึงข้้อมููลของข้้อมููล เป็็นคำำ�อธิิบายที่่�มีีโครงสร้้างของข้้อมููลรวมถึึงข้้อมููล
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเนื้้�อหา เงื่่�อนไขในการใช้้งาน และคุุณลัักษณะอื่่�น ๆ ของข้้อมููล  เช่่น ระดัับในการเข้้าถึึง หรืือ
คุุณสมบััติต่ิ ่าง ๆ ข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�จะอธิิบายว่่า ใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไร และอย่่างไรเกี่่ย� วกัับข้้อมููลนั้้�น ๆ
2.8 “ชุุดข้้อมููล | Data set” หมายถึึงการรวบรวมข้้อมููลซึ่่�งอาจจะมีีหรืือไม่่มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันเช่่นในเรื่่�องของ
หััวข้้อ ผู้้�ตอบแบบสอบถาม หรืือห้้วงเวลาในการรายงาน โดยชุุดข้้อมููลอาจประกอบด้้วยชุุดข้้อมููลหลายชุุด อาจ
เป็็นแหล่่งข้้อมููลภายใน (เช่่น เกิิดขึ้้�นจากโครงการภายในกระทรวงพลัังงาน) หรืือแหล่่งข้้อมููลภายนอก
(เช่่น รวบรวมจากหน่่วยงานที่่มีีส่
� ่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ของรััฐบาล)
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“คุุณภาพข้้อมููล  | Data quality” หมายถึึงความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วนของชุุดข้้อมููล 
รวมถึึงความถี่่�ในการรวบรวมและชุุดข้้อมููลล่่าสุุดที่่มีี�
“ความถููกต้้อง | Accuracy” หมายถึึงระดัับของความถููกต้้องและเที่่�ยงตรงต่่อวััตถุุ การวััด หรืือธุุรกรรมใด ๆ
ของชุุดข้้อมููล
“ความสอดคล้้อง | Consistency” หมายถึึงระดัับของข้้อมููลที่่�เหมืือนกัันในเขตของข้้อมููลสำำ�หรัับชุุดของ
ข้้อมููลนั้้�น ๆ และที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมของหน่่วยงานในกระทรวงพลัังงานและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
“ความครบถ้้วน | Completeness” หมายถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีพร้้อมเมื่่�อต้้องการ
“การเก็็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึึงการกระทำำ�เพื่่�อเก็็บ ให้้ได้้มา หรืือการได้้ข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีการใด ๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
“การควบคุุม  | Control” หมายถึึงอำำ�นาจของส่่วนงานในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการประมวลผลข้้อมููล
และวิิธีีการประมวลผล
“การประมวลผล | Processing” หมายถึึงการดำำ�เนิินการใด ๆ หรืือชุุดของการดำำ�เนิินการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููล
ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบอััตโนมััติิหรืือไม่่ เช่่น การรวบรวม การบัันทึึก การถืือครอง การใช้้งาน การจััดการ การเก็็บ
การปรัับเปลี่่�ยนหรืือเปลี่่�ยนแปลง การรัับมา การให้้คำำ�ปรึึกษา การเผยแพร่่ การแจกจ่่ายหรืือการทำำ�ให้้
พร้้อมใช้้งาน การจััดตำำ�แหน่่ง การปิิดกั้้�น ลบหรืือทำำ�ลาย
“การเปิิดเผยข้้อมููล | Disclosure” หมายถึึงการกระทำำ�ในการจััดทำ�ำ ข้้อมููลที่่�มีีให้้แก่่บุุคคลภายนอกศููนย์์ฯ
“ข้้อมููลส่่วนบุุคคล | Personal data” หมายถึึงข้้อมููลไม่่ว่่าจะเป็็นจริิงหรืือเท็็จเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�สามารถยืืนยััน
ตััวตนได้้
“การให้้ความยิินยอม | Consent” หมายถึึงข้้อตกลงที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งจากบุุคคลหรืือนิิติบุิ คุ คลเพื่่�อ การประมวลผล
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลนั้้�น ๆ หรืือเป็็นข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับองค์์กร โดยความยิินยอม
จากบุุคคลนั้้�นอาจเป็็นได้้ทั้้�งโดยชััดแจ้้งหรืือโดยนััย 

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ส่่วนที่่� 1 การกำำ�กัับดููแลข้้อมููล (Data Governance)
3. โครงสร้้างของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลในภายศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ศููนย์์ฯ จะต้้องมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููล (Data Council) ซึ่่�งในระยะแรก อาจพิิจารณาให้้ประกอบ
ด้้วยปลััดกระทรวงพลัังงาน รองปลััดกระทรวงพลัังงานซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�บริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับสููง อธิิบดีี ผู้้�อำำ�นวย
การสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน และ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ต่่าง ๆ ในกระทรวงพลัังงาน โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่อ� สาร สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงฯ และ/หรืือผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร สำำ�นักั งาน
นโยบาย  และแผนพลัังงานและ/หรืือผู้้�แทนที่่�ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน เป็็นฝ่่าย
เลขานุุการ ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณา กลั่่�นกรอง ตััดสิินใจนโยบายและแนวทางการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล ของศููนย์์ฯ ในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่
การสรรหา จััดเก็็บ การใช้้ การเปิิดเผยหรืือแบ่่งปัันข้้อมููลแก่่ภายนอก การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับข้้อมููล  เพื่่�อรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลได้้ ในขณะที่่มีี� การสนัับสนุุนให้้ข้้อมููลถููกนำำ�มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด 
ศููนย์์ฯ ควรจะมีีการจััดตั้้ง� หรืือมอบหมายคณะกรรมการบริิหารจััดการข้้อมููล  ให้้ทำ�หน้
ำ า้ ที่่บู� รู ณาการ การกำำ�กับั ดููแลข้้อมููล 
(Data Administrators Board) ทำำ�หน้า้ ที่่ ท
� บทวน ปรัับปรุุง และให้้ข้อ้ เสนอแนะในเรื่่อ� งนโยบาย ทิิศทาง หรืือมาตรฐานของแนว
ปฏิิบัติั ที่ิ เ�่ กี่่ย� วกัับข้้อมููลภายในกระทรวงพลัังงาน ประเมิินความเสี่่ย� งด้้านข้้อมููล สื่่อ� สารผลัักดัันการใช้้แนวปฏิิบัติั ทิ างด้้านข้้อมููลภายใน
กระทรวง ติิดตามสถานะของการกำำ�กับั ดููแลข้้อมููลของกระทรวง และรายงานผลต่่อคณะกรรมการที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านข้้อมููลฯ โดยคณะ
กรรมการบริิหารจััดการข้้อมููล  อาจประกอบไปด้้วย ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน ตััวแทนผู้้�บริิหารด้้านข้้อมููล 
ของแต่่ละกรม/กองต่่าง ๆ และมีีตััวแทนผู้้�บริิหารด้้านข้้อมููลของสำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน เป็็นฝ่่ายเลขานุุการฯ
ศููนย์์ฯ ต้้องมีีกรอบและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�ชััดเจน ตั้้�งแต่่ การสร้้าง การประมวลผล  การจััดเก็็บ การใช้้
การจััดการเมื่่�อพ้้นระยะใช้้งาน เพื่่�อให้้เจ้้าของข้้อมููล ผู้้�บริิหารข้้อมููล และ/หรืือผู้้�ใช้้ข้้อมููล สามารถดำำ�เนิินการตามบทบาทหน้้าที่่�
ได้้อย่่างถููกต้้องและเป็็นระบบ โดยขอบเขตข้้อมููลที่่�อยู่่�ภายใต้้กรอบของนโยบาย  ได้้แก่่ ข้้อมููลด้้านพลัังงานทั้้�งหมดที่่�อยู่่�ภายใน
ศููนย์์ฯ โดยลัักษณะข้้อมููลเป็็นทั้้�งกลุ่่�มตััวเลข ข้้อความ หรืือสิ่่�งใด ๆ ที่่สื่่� �อความหมายโดยสภาพของสิ่่�งนั้้�นเองหรืือโดยผ่่านวิิธีีการ
ใด ๆ ในทุุกรููปแบบ ทั้้�งอิิเล็็กทรอนิิกส์์ กระดาษ หรืือรููปแบบอื่่�นใดก็็ตาม
4. บทบาทหน้้าที่่�
4.1 เจ้้าของข้้อมููล  (Data Owner/Steward) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่�เก็็บข้้อมููลขึ้้�นมาใหม่่หรืือ รัับข้้อมููลจากผู้้�อื่่�น
ซึ่่�งจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดแนวทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการชุุดข้้อมููล  รวมถึึงการจััดทำำ�ทะเบีียนข้้อมููล  การกำำ�หนดชั้้�นความลัับข้้อมููล 
และการกำำ�หนดแนวทางในการดููแลรัักษาคุุณภาพข้้อมููล กำำ�หนดสิิทธิใิ นการเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้น� ๆ และพิิจารณาอนุุญาตการใช้้ข้อ้ มููล
แก่่ผู้้�อื่่�นหากมีีการขอใช้้ข้้อมููล  เจ้้าของข้้อมููลควรมีีการทบทวนด้้วยว่่าข้้อมููลนั้้�น ๆ ยัังสามารถใช้้ฐานดั้้�งเดิิม  ในการจััดเก็็บและ
ประมวลผลได้้อยู่่�หรืือไม่่ (เช่่น กฎหมายที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั ติ ามนั้้�นได้้เปลี่่ย� นแปลงไปหรืือไม่่ หรือื ความยิินยอมที่่ไ� ด้้รับั มาจากผู้้�ให้้ข้อ้ มููล
ยัังครอบคลุุมหรืือไม่่)
4.1.1 ทุุกชุุดข้้อมููลจะต้้องมีีอย่่างน้้อยหนึ่่�งเจ้้าของข้้อมููล
4.1.2 เมื่่�อชุุดข้้อมููลมีีหลายเจ้้าของ เจ้้าของข้้อมููลทั้้�งหลายจะต้้องเห็็นด้้วยร่่วมกัันกัับนโยบาย  ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การจััดการชุุดของข้้อมููล
4.1.3 การเป็็นเจ้้าของข้้อมููลสามารถส่่งผ่่านไปยัังหน่่วยงานอื่่�นได้้เมื่่�อมีีการตกลงกััน ถ้้า
a) ในระยะยาวแล้้วชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ เกี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�งานของหน่่วยงานอื่่�น
b) ชุุดข้้อมููลนั้้�น มีีความเกี่่ย� วข้้องกัับชุุดข้้อมููลที่่�หน่่วยงานอื่่�นเป็็นเจ้้าของ
4.1.4 เจ้้าของข้้อมููลสามารถมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการบริิหารข้้อมููลแทน (เรีียกว่่า ผู้้�บริิหารข้้อมููล)
4.2 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management Administrator) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่ทำ� ำ�การบริิหารจััดการชุุด
ของข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููลที่่�กำำ�หนดโดยเจ้้าของข้้อมููล ตั้้�งแต่่การดำำ�เนิินการรัับ
ข้้อมููล การรวบรวม การประมวลผล การจััดเก็็บ การจััดการข้้อมููลอภิิพัันธุ์์� การตรวจสอบคุุณภาพ และการให้้บริิการด้้านข้้อมููล 
ให้้ครบตามวงจรชีีวิิตข้้อมููล
NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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4.3 ผู้้�ใช้้ข้้อมููล (Data User) คืือ ส่่วนงานหรืือบุุคคลใด ๆ ที่่�ใช้้ หรืือเปิิดเผยชุุดข้้อมููลจากศููนย์์ฯ ซึ่่�งส่่วนงานดัังกล่่าวอาจ
จะรวมถึึง หน่่วยงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์ฯ เอง หรืือหน่่วยงาน เจ้้าหน้้าที่่ข� องกระทรวง หน่่วยงานหรืือเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐบาล 
ผู้้�ใช้้ข้อ้ มููลทุกุ คนสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ให้้เป็็นไปวััตถุปุ ระสงค์์และเงื่่อ� นไขการขอใช้้ข้อ้ มููล รวมทั้้�งมีีหน้้าที่่แ� ละมีีส่่วนร่่วมดููแลรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยให้้กัับข้้อมููลของ ศููนย์์ฯ ให้้สอดคล้้องตามแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับข้้อมููล
โดยตรง ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารข้้อมููล และผู้้�ใช้้ข้้อมููล 
ส่่วนที่่� 2 การเก็็บรวบรวมข้้อมููล (Data Acquisition)
5. การวางแผนเก็็บรวบรวมข้้อมููล
5.1 ทุุกส่่วนงานในศููนย์์ฯ จะต้้องปรึึกษากัับคณะกรรมการที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ใหม่่ หรืือทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลที่่�กำำ�ลัังเก็็บรวบรวม โดยมีีการระบุุวััตถุุประสงค์์ของการเก็็บรวบรวมข้้อมููลให้้ชััดเจน รวมถึึง
ระบุุฐานที่่�จะใช้้ในการเก็็บข้้อมููล  พร้้อมทั้้�งระบุุวััตถุุประสงค์์ การประมวลผลข้้อมููลและกระบวนการการประมวลผลข้้อมููล  รวม
ทั้้�งฐานที่่�ใช้้ในการประมวลผล 
5.2 ข้้อมููลที่่ส� รรหา หรืือได้้รับั จะต้้องได้้มาโดยวิิธีีการที่่ถู� กู ต้้อง ชอบด้้วยกฎหมาย มีีวััตถุปุ ระสงค์์ในการใช้้งานที่่ชั� ัดเจน
คำำ�นึงึ ถึึงความคุ้้�มค่่าของการใช้้ประโยชน์์ที่แ่� ท้้จริิงและรอบด้้าน และต้้องพิิจารณาภาระของ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููล เพื่่�อความโปร่่งใส และการ
ดููแลเรื่่�องการใช้้และการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล ได้้อย่่างเหมาะสม หรืือตามข้้อตกลงของการได้้มาซึ่่�งข้้อมููล
5.3 ส่่วนงานต่่าง ๆ ใน ศููนย์์ฯ จะต้้องมุ่่�งในการลดภาระของแหล่่งข้้อมููลโดยลดการร้้องขอข้้อมููลที่่�ซ้ำ�ซ้
ำ� ้อน ให้้มากที่่�สุด 
ุ
โดยยื่่�นแสดงความต้้องการข้้อมููลผ่่านทางคณะกรรมการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�ศููนย์์ฯ ได้้จััดตั้้�ง
5.4 ส่่วนงานต่่าง ๆ ควรจะมีีส่่วนร่่วมกัับแหล่่งข้้อมููลก่่อนที่่�จะเก็็บรวบรวมข้้อมููลให้้มากที่่สุ� ุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ โดยต้้องมีี
การพิิจารณาประเด็็นเหล่่านี้้�ร่่วมกัันเป็็นอย่่างน้้อย
a) แจ้้งและทำำ�ความเข้้าใจถึึงวััตถุุประสงค์์ของการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
b) พิิจารณาความเป็็นไปได้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล  รวมถึึงความพร้้อมของข้้อมููล  และอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในการดึึงข้้อมููล
5.5 เจ้้าของข้้อมููลควรจะกำำ�หนดนโยบายสำำ�หรัับชุุดข้้อมููลที่่�จะทำำ�การเก็็บรวบรวม อัันประกอบไปด้้วย
a) กำำ�หนดขอบเขตของข้้อมููลที่่�จะเก็็บรวบรวม
b) ตรวจสอบให้้แน่่ชัดว่
ั ่าการเก็็บข้้อมููลนั้้�นถููกต้้องตามกฎหมาย
c) กำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพของข้้อมููล รวมถึึงนโยบายในการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
5.6 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องมุ่่�งที่่�จะให้้มีีการใช้้ข้้อมููลให้้มากที่่�สุุดเมื่่�อทำำ�การออกแบบการเก็็บรวบรวมข้้อมููลหรืือ
เมื่่�อมีีการปรัับเปลี่่�ยนการเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
6. ระบบและกระบวนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
6.1 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องแน่่ใจว่่าการเก็็บรวบรวมข้้อมููลนั้้�นเป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพของข้้อมููล  ที่่�กำำ�หนด
ไว้้โดยเจ้้าของข้้อมููล และผู้้�ใช้้ข้้อมููล 
6.1.1 เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องประเมิินคำำ�ขอเพื่่�อทำำ�การยกเว้้นในการส่่งข้้อมููล และการขยายเวลากำำ�หนดส่่งข้้อมููล
นั้้�น ๆ ทั้้�งหมด
6.1.2 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องแจ้้งให้้เจ้้าของข้้อมููลทราบถึึงการส่่งข้้อมููลล่า่ ช้้า และประสาน กัับแหล่่งข้้อมููล
เพื่่�อที่่�จะได้้รัับข้้อมููลโดยเร็็วที่่�สุุด
6.1.3 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องรัับผิิดชอบในการตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลภายในชุุดข้้อมููลและ
เทีียบกัับข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องภายในศููนย์์ฯ ประสานงานกัับแหล่่งข้้อมููล ในการกู้้�คืืนข้้อความผิิดพลาด
ของข้้อมููลที่่�ส่่ง ในกรณีีที่่�ข้้อมููลผิิดพลาดด้้วย
6.1.4 ผู้้�บริิ ห ารจัั ด การข้้ อ มูู ล จะต้้ อ งแจ้้ ง เจ้้ า ของข้้ อ มูู ล เมื่่� อ พบปัั ญ หาด้้ า นคุุ ณ ภาพ ให้้ แ ก่่ เจ้้ า ของข้้ อ มูู ล
เพื่่�อหาหนทางแก้้ไข
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

6.2 หลัังจากเก็็บรวบรวมข้้อมููลเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว ต้้องมีีการสร้้างทะเบีียน นิิยาม ข้้อมููลอภิิพันั ธุ์์� (Metadata) และชั้้น�
ความลัับข้้อมููล แบ่่งเป็็น ลัับที่่�สุุด (Top Secret) ลัับมาก (Secret) ลัับ (Confidential) การใช้้ภายในศููนย์์ฯ (Internal) และเปิิด
เผยต่่อสาธารณชน (Public) ตามนิิยามและกฎเกณฑ์์ที่่�ได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููล อีีกทั้้�งผู้้�บริิหาร
จััดการข้้อมููลจะต้้องตรวจสอบความทัันสมััยของข้้อมููลอภิิพันั ธุ์์�ในแคตตาล็็อก (Catalog) ข้้อมููล ซึ่ง่� ข้้อมููลอภิิพันั ธุ์์�จะต้้องประกอบ
ไปด้้วย
a) วััตถุุประสงค์์เฉพาะในการเก็็บข้้อมููล
b) คำำ�จำำ�กััดความและรููปแบบของชุุดข้้อมููล
c) มาตรฐานคุุณภาพของชุุดข้้อมููล
d) ขอบเขตในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล 
e) รายละเอีียดในการติิดต่่อเจ้้าของข้้อมููลและผู้้�บริิหารข้้อมููล
6.3 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลอภิิพัันธุ์์� และเจ้้าของข้้อมููลจะต้้องตรวจสอบ การเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อกำำ�หนดในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและนโยบาย การเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�นมีีความทัันสมััย  เป็็น
ปััจจุุบััน เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ข้้อมููลที่่�มีี เข้้าใจเนื้้�อหาหรืือข้้อจำำ�กััดของข้้อมููล รวมถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
6.4 มีีการกำำ�หนดมาตรการในการควบคุุมดููแลคุุณภาพข้้อมููลในด้้าน ความถููกต้้อง (Accuracy) ความครบถ้้วน
(Completeness) ความสอดคล้้อง (Consistency) ความเป็็นปััจจุุบััน (Timeliness) ตรงตามความต้้องการหรืือสถานการณ์์
(Relevancy) และความพร้้อมใช้้ (Availability) รวมถึึงมาตรฐานการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลที่่มีีกั
� บั ข้้อมููลภายนอก และประเมิินคุุณภาพ
ข้้อมููลเป็็นระยะ (Data Quality Assessment) เพื่่�อปรัับปรุุงรัักษาคุุณภาพข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� การจััดเก็็บข้้อมููล 
(Storage) ต้้องเป็็นระบบ สามารถสืืบค้้นข้้อมููลได้้สะดวก รวดเร็็ว
ส่่วนที่่� 3 การใช้้ข้้อมููล (Data Usage)
7. การเข้้าถึึงข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ (Internal Data Access)
7.1 เจ้้าของข้้อมููลจะเป็็นผู้้�พิิจารณาระดัับการรัักษาความปลอดภััยและเงื่่�อนไขการเข้้าใช้้งานชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ โดยที่่�
ผู้้�บริิหารข้้อมููลจะต้้องแน่่ใจว่่าเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ได้้มีีการสื่่�อสารออกไปอย่่างชััดเจนไปยัังผู้้�ใช้้งานข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ
7.2 เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องไม่่ปฏิิเสธคำำ�ร้้องขอการใช้้ข้้อมููลจากผู้้�ใช้้งานข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ เว้้นเสีียแต่่ว่่า
a) ข้้อมููลนั้้�นมีีชั้้�นความลัับและการร้้องขอข้้อมููลของผู้้�ใช้้งานไม่่มีีเหตุุผลที่่�ชอบธรรมหรืือไม่่สมเหตุุสมผล
b) การแบ่่งปัันข้้อมููลเป็็นสิ่่�งต้้องห้้ามอย่่างชััดเจนตามกฎหมาย หรืือข้้อตกลงในการได้้มาของข้้อมููล
7.3 มีีการกำำ�หนดแนวทางการขอสิิทธิ์์�ในการใช้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจน ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลจะต้้องขออนุุมััติิจากเจ้้าของข้้อมููลหรืือ
ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลในการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ ซึ่่�งในคำำ�ร้้องขอการเข้้าถึึงข้้อมููลนั้้�นผู้้�ใช้้งานข้้อมููลจะรวมถึึง
a) ขอบเขตและความละเอีียดของข้้อมููลที่่�ร้้องขอ เช่่น ห้้วงเวลาที่่�ต้้องการใช้้ข้้อมููล
b) วััตถุุประสงค์์ในการร้้องขอข้้อมููล
c) ความถี่่�ในการเข้้าใช้้งานข้้อมููล (เช่่น เป็็นครั้้�งคราวหรืือใช้้ประจำำ�)
7.4 มีีแนวทางการขอสิิทธิ์์�และเข้้าถึึงข้้อมููลที่่� สะดวก รวดเร็็ว ภายใต้้กรอบการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสม  และช่่วยให้้ผู้้�
บริิหารจััดการข้้อมููลสามารถติิดตามและประเมิินความคุ้้�มค่่าของข้้อมููลที่่�มีี  การป้้องกััน ความเสี่่�ยงการรั่่�วไหลของข้้อมููลหรืือใช้้
ไม่่ตรงตามวััตถุุประสงค์์
7.5 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องมั่่�นใจว่่าข้้อมููลที่่�แบ่่งปัันกัันทั้้�งหมดนั้้�นถููกต้้อง ทัันสมััย  และมีีความพร้้อม ตามเวลา
ที่่กำ� ำ�หนด และจะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลทราบถึึงคุุณภาพของข้้อมููลและข้้อจำำ�กัดข
ั องชุุดข้้อมููลก่อ่ นที่่จ� ะให้้ชุดุ ข้้อมููลกับั ผู้้�ใช้้งาน
7.6 ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องสื่่อ� สารกัับผู้้�ใช้้งานข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ ถึึงระยะเวลาโดยประมาณ ในการตอบสนองต่่อ
การร้้องขอการเข้้าถึึงข้้อมููล 
7.7 ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดโดยเจ้้าของข้้อมููลและหน่่วยงานภาครััฐอื่่น� ๆ ที่่ใ� ห้้ข้อ้ มููล สำำ�หรับั
การใช้้งานชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ โดย
NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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7.7.1

ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลควรใช้้ข้้อมููลตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากเจ้้าของข้้อมููลเท่่านั้้�น ถ้้ามีีการใช้้งานเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์อื่่�นจะต้้องขออนุุมััติิอีีกครั้้�ง
7.7.2 ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลจะต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากแหล่่งข้้อมููล  เว้้นแต่่จะได้้รัับอนุุญาตหรืือ
เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด หรืือข้้อมููลนั้้�น ๆ ได้้รัับอนุุมััติล่ิ ่วงหน้้าไว้้แล้้ว เพื่่�อวััตถุุประสงค์์การใช้้งาน
ดัังกล่่าวจากแหล่่งข้้อมููล
8. นโยบายในการแบ่่งปัันข้้อมููลสู่่�ภายนอก
8.1 มีีกรอบและแนวทางการเปิิดเผยแบ่่งปัันข้้อมููลแก่่ภายนอก (Data Sharing Framework) ที่่�ชััดเจนและเหมาะสม 
โดยไม่่ขััดต่่อกฎหมาย  และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความมั่่�นคงปลอดภััยข้้อมููลและความเป็็นส่่วนบุุคคล  เพื่่�อขยาย
ประโยชน์์ของข้้อมููลของศููนย์์ฯ สู่่�ภายนอก และเป็็นการเตรีียมความพร้้อมขององค์์กรสู่่�  Digital Government and Open
Government Data ที่่�จะมีีการเชื่่�อมโยง แลกเปลี่่ย� นและเปิิดเผยมากขึ้้�น
8.2 เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องกำำ�หนดเงื่่อ� นไขที่่ชั� ดั เจน ระดัับและรููปแบบที่่เ� หมาะสมของการแบ่่งปัันข้้อมููล และมีีการสื่่อ� สาร
ออกไปอย่่างชััดเจนไปยัังผู้้�ขอข้้อมููลก่่อนที่่�จะแบ่่งปัันข้้อมููล 
8.3 เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องอนุุญาตให้้มีีการแบ่่งปัันข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีชั้้น� ความลัับสู่่�สาธารณะผ่่านทางเว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ เว้้นเสีียแต่่ว่า่
a) ถููกห้้ามไว้้ตามกฎหมาย
b) ทำำ�ลายความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชนและความมั่่�นใจในแง่่ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
8.4 สำำ�หรัับข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�เปิิดเผยสู่่�สาธารณะ เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องกำำ�หนดข้้อตกลงในการใช้้งานเพื่่�อควบคุุมการใช้้
ข้้อมููลอย่่างเหมาะสมและปกป้้องผลประโยชน์์ของศููนย์์ฯ
8.5 หากเจ้้าของข้้อมููลได้้รัับอนุุมััติิให้้เผยแพร่่ชุุดข้้อมููลได้้ ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููลจะต้้องประสานงานกัับคณะกรรมการ
บริิหารจััดการข้้อมููลของศููนย์์ฯ ในการเผยแพร่่ข้้อมููลพร้้อมทั้้�งข้้อมููลอภิิพัันธุ์์� ดัังนี้้�
8.5.1 ข้้อมููลที่่�เผยแพร่่ทั้้�งหมด และ/หรืือ ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจะต้้องระบุุแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลอย่่างชััดเจน
8.5.2 สำำ�หรับั ข้้อมููลทั้้ง� หมดที่่จ� ะเผยแพร่่ จะต้้องสามารถอ้้างอิิงข้้อมููลอภิิพันั ธุ์์�ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องบนเว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ ด้้วย
8.5.3 ในกรณีีที่่�มีีแผนที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงหรืือยุุติิชุุดข้้อมููลที่่�เผยแพร่่เป็็นประจำำ�  เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องเผยแพร่่
แผนที่่�ได้้วางไว้้ผ่่านเว็็บไซต์์ของศููนย์์ พร้้อมเหตุุผลสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลง หรืือการยุุติิและเสนอ
ทางเลืือกอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
8.6 เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องให้้เหตุุผลสำำ�หรัับการปฏิิเสธการแบ่่งปัันข้้อมููลกัับหน่่วยงานของรััฐบาลทุุกครั้้�ง
8.7 สำำ�หรับั ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่แ� บ่่งปัันกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ ของรััฐบาล เจ้้าของข้้อมููลจะต้้องทำำ�ข้้อตกลงและบัันทึึกเหตุุผล
ในการตััดสิินใจทุุกครั้้�งในการแบ่่งปัันข้้อมููลกัับหน่่วยงานรััฐบาลที่่�ร้้องขอ
ส่่วนที่่� 4 การคุ้้�มครองข้้อมููล (Data Protection)
9. การคุ้้�มครองข้้อมููลทุุกประเภท
9.1 เจ้้าของข้้อมููล ผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููล และผู้้�ใช้้ข้อ้ มููลภายในศููนย์์ฯ จะต้้องตรวจสอบเป็็นระยะว่่ามีีการป้้องกัันความ
ปลอดภััยที่่�มีีประสิิทธิิภาพจากเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิในการจััดการข้้อมููล อย่่างน้้อยดัังนี้้�
9.1.1 การป้้องกัันด้้านความปลอดภััยจะต้้องปกป้้องข้้อมููลจากการเข้้าถึึงโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต การเปลี่่ย� นแปลง
การใช้้งาน การเปิิดเผย การถููกกำำ�จัดหรื
ั ือความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะตั้้�งใจหรืือไม่่ก็็ตาม
9.1.2 ผู้้�ใช้้งานข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนการรัักษาความปลอดภััยเพิ่่�มเติิมทั้้ง� หมดที่่กำ� ำ�หนด
โดยเจ้้าของข้้อมููลสำำ�หรัับชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ
9.1.3 ผู้้�ใช้้ข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ จะต้้องประเมิินความต้้องการและความเกี่่�ยวข้้องของข้้อมููลที่่�ได้้รัับและทำำ�ลาย
ข้้อมููลเมื่่�อไม่่มีีการใช้้งานอีีกต่่อไป
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

9.1.4

ในกรณีีมีีเหตุุที่่�มีีการรั่่�วไหลของข้้อมููล หรืือการดำำ�เนิินการซึ่่�งอาจเป็็นความเสี่่�ยงต่่อศููนย์์ฯ หรืือเห็็นว่่า
ขััดต่่อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�พบเห็็นจะต้้องรายงานการเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือการสููญหาย
ของข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลต่่อคณะกรรมการบริิหารจััดการข้้อมููลของศููนย์์ฯ โดยทัันทีีที่่พ� บเหตุุ เพื่่�อดำำ�เนิินการ
แก้้ไขได้้อย่่างเหมาะสมและทัันท่่วงทีี
9.2 มีีการติิดตามตรวจสอบและประเมิินผลการปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิการดููแลรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยข้้อมููลอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และมีีแนวทางการจััดการในกรณีีที่่�เกิิดความเสีียหายจากภััยพิิบััติิ ภััยคุุกคาม หรืือการละเมิิดข้้อมููล  ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั้้�ง
จากภายในและภายนอก
9.3 มีีการจััดตั้้ง� “เจ้้าหน้้าที่่คุ้้�ม
� ครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล” (Data Protection Officer: DPO) ของศููนย์์ฯ ที่่เ� ข้้ามารัับผิิดชอบการ
ดำำ�เนิินการด้้านข้้อมููลของศููนย์์ฯ โดยมีีการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยและความเป็็นส่่วนบุุคคลของข้้อมููลสอดคล้้องตามกฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล โดยตามกฎหมายเจ้้าหน้้าที่่คุ้้�ม
� ครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลจะต้้องรายงานตรงไปยัังผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์ฯ และเจ้้าหน้้าที่่คุ้้�ม
� ครอง
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลมีีความอิิสระและไม่่มีีอำ�ำ นาจตััดสินิ ใจในองค์์กรด้้านข้้อมููล เพีียงแต่่ให้้คำ�ำ แนะนำำ�เพื่่อ� ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายเท่่านั้้น�
9.4 เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
a) สร้้างมาตรฐานและกระบวนการปกปิิดความเป็็นส่่วนบุุคคลของข้้อมููล โดยมุ่่�งเน้้นการลดระดัับ ความอ่่อนไหว
ความเสี่่�ยง หรืือผลกระทบต่่อศููนย์์ฯ
b) กำำ�หนดและทบทวนสิิทธิขิ องการเข้้าถึึงข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่ การรัับส่่ง ประมวลผล จััดเก็็บ ใช้้งาน เพื่่อ�
ป้้องกัันอัันตรายที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการสููญหาย เสีียหาย เปลี่่ย� นแปลงแก้้ไขที่่ผิ� ดวั
ิ ตถุ
ั ปุ ระสงค์์การใช้้งาน การส่่งต่่อหรืือเปิิดเผยข้้อมููลโดย
ไม่่ได้้รับั อนุุญาต ไม่่ตรงตามวััตถุปุ ระสงค์์ เงื่่อ� นไขการให้้ใช้้ หรือื บทบาทหน้้าที่่� รวมถึึง การทุุจริิตหรือื ละเมิิดข้้อมููลในรููปแบบอื่่น� ๆ
3. โครงสร้้างธรรมาภิิบาลและกระบวนการธรรมาภิิบาลข้้อมููล
จากนโยบายธรรมาภิิบาลข้้อมููล  โครงสร้้างธรรมาภิิบาลข้้อมููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบไปด้้วย
คณะกรรมการที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านข้้อมููล (Data Council) คณะกรรมการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Administration Board) คณะทำำ�งาน
ด้้านการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management Team) และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียซึ่ง�่ ได้้แก่่ เจ้้าของข้้อมููล (Data Owner) และผู้้�ใช้้ข้อ้ มููล
คณะกรรมการที่ปร�กษาดานขอมูล
พ�จารณา
นโยบาย แนวทางการกํากับดูแลขอมูลตลอดวงจรชีว�ต สรรหา เก็บ ใช เผยแพร
ทบทวน ปรับปรุง รายงาน เสนอ
คณะกรรมการบร�หารจัดการขอมูล
ผูมีสวนไดสวนเสีย

เจาของขอมูล

กําหนด/ปฏิบัติ

แนวทางการจัดการ

ใชงาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผู ใชขอมูล

มอบหมายสิทธิ์
คณะทํางานดานการ
บร�หารจัดการขอมูล

สินทรัพยดานขอมูล :
ขอมูล, ขอมูลอภิพันธุ,
แบบจําลองขอมูล

NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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4. แนวปฏิิบััติิ
แนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการดำำ� เนิิ น งานกำำ�กัั บ ดูู แ ลข้้ อ มูู ล ระบุุ ก ระบวนการและขั้้� น ตอนของการปฏิิ บัั ติิ ง านกำำ�กัั บ ดูู แ ลข้้ อ มูู ล 
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกระบวนการ และเอกสารแบบฟอร์์มที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อใช้้ในกระบวนการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เป็็นหลัักปฏิิบััติิในการ
ดำำ�เนิินงานกำำ�กัับดููแลข้้อมููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ แนวปฏิิบััติิประกอบไปด้้วย
• แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-COL-001 เรื่่�อง การรวบรวมข้้อมููล
• แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-STO-001 เรื่่�อง การจััดเก็็บข้้อมููล
• แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-USE-001 เรื่่�อง การใช้้ข้้อมููล
• แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-SHA-001 เรื่่�อง การแบ่่งปัันข้้อมููล
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ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-COL-001
เรื่่�อง การรวบรวมข้้อมููล
จััดทำำ�โดย  
……………………………………………………………………….........
พนัักงานฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจทานโดย
……………………………………………………………………….........
หััวหน้้าฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจสอบโดย
……………………………………………………………………….........
เลขานุุการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
ทบทวนโดย
……………………………………………………………………….........
ตััวแทนผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้อมููล
(……………………................................................)
อนุุมััติิโดย
……………………………………………………………………….........
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การรวบรวมข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-COL-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�
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สารบััญ
ตอนที่่�				หััวข้้อ
1.0					วััตถุุประสงค์์
2.0					 ขอบเขต
3.0					คำำ�นิิยามศััพท์์
4.0					 เอกสารอ้้างอิิง
5.0					 ความรัับผิิดชอบ
6.0					วิิธีีปฏิิบััติิ
7.0					 แผนผัังกระบวนการ
8.0					 เอกสารแนบ

1.0 วััตถุุประสงค์์
แนวปฏิิบััติิฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาใช้้งานภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ศููนย์์ฯ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ ความคุ้้�มค่่าของการนำำ�เข้้าข้้อมููล การทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึงความปลอดภััย
และคุุณภาพของข้้อมููล และความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ในการดำำ�เนิินงาน และการตรวจสอบได้้
2.0 ขอบเขต
เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางในการรวบรวมข้้อมููลเพื่่อ� นำำ�มาใช้้งานภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่ง�่ ครอบคลุุมข้้อมููลใน
ลัักษณะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรือื ข้้อมููลที่่จ� ะนำำ�เข้้าเป็็นข้้อมููลอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในภายหลััง ทั้้�งข้้อมููลในลัักษณะมีีโครงสร้้าง และไม่่มีีโครงสร้้าง
ทั้้ง� นี้้แ� นวปฏิิบัติั นี้้ิ ไ� ม่่รวมถึึงการรวบรวมข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลที่่อ่� อ่ นไหว ตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำำ�นิิยามศััพท์์
3.1 “ข้้อมููล  | Data” หมายถึึงการแสดงข้้อมููลทั้้ง� ในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไม่่เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่ส�่ ามารถนำำ�มา
แปลความหมายสำำ�หรับั การสื่่อ� สารหรืือการประมวลผล โดยจะมีีหมวดหมู่่�ของข้้อมููลโดยทั่่�วไปเป็็นแบบมีีโครงสร้้างและไม่่มีีโครงสร้้าง
3.2 “ข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้าง | Structured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและมีีแบบ
จำำ�ลองข้้อมููลที่่�อธิิบายว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีการนำำ�เสนออย่่างไร
3.3 “ข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง | Unstructured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่อยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและ
ไม่่ได้้อยู่่�ในฐานข้้อมููลหรือื ในระบบใด ๆ ตััวอย่่างของข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้าง เช่่น เอกสารจาก MS Word, สไลด์์, วีีดีีโอ และไฟล์์เสีียง
3.4 “คุุณภาพข้้อมููล  | Data quality” หมายถึึงความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วน ของชุุดข้้อมููล 
รวมถึึงความถี่่�ในการรวบรวมและชุุดข้้อมููลล่่าสุุดที่่�มีี
3.5 “ความถููกต้้อง | Accuracy” หมายถึึงระดัับของความถููกต้้องและเที่่ย� งตรงต่่อวััตถุุ การวััด หรืือธุุรกรรมใด ๆ
ของชุุดข้้อมููล
3.6 “ความสอดคล้้อง | Consistency” หมายถึึงระดัับของข้้อมููลที่่เ� หมืือนกัันในเขตของข้้อมููลสำำ�หรับั ชุุดของข้้อมููล
นั้้�น ๆ และที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมของหน่่วยงานในกระทรวงพลัังงานและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
3.7 “ความครบถ้้วน | Completeness” หมายถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีพร้้อมเมื่่�อต้้องการ
3.8 “การเก็็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึึงการกระทำำ�เพื่่�อเก็็บ ให้้ได้้มา หรืือการได้้ข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีการใด ๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
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3.9 “การให้้ความยิินยอม | Consent” หมายถึึงข้้อตกลงที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งจากบุุคคลหรืือนิิติบุิ คุ คล เพื่่�อการประมวลผล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลนั้้�น ๆ หรืือเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กร โดยความยิินยอมจากบุุคคลนั้้�น
อาจเป็็นได้้ทั้้�งโดยชััดแจ้้งหรืือโดยนััย 
3.10  ผู้้�บริิหารข้้อมููล (Data Management Administrator) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่�ทำ�ำ การบริิหารจััดการชุุด
ของข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
4.0 เอกสารอ้้างอิิง
4.1 นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
4.2 คำำ�สั่่�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่� x/2563 เรื่่�อง การแต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล 
4.3 เอกสารอ้้างอิิงมาตรฐานคุุณภาพข้้อมููลขั้้�นต่ำำ�ข
� องศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
5.0 ความรัับผิิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านข้้อมููล เป็็นผู้้�อนุุมัติั กิ ารรวบรวมข้้อมููลใหม่่ ปรับั ปรุุงรายละเอีียดการรวบรวมข้้อมููล
ที่่มีี� อยู่่�แล้้ว และยกเลิิกการรวบรวมข้้อมููล
5.2 คณะทำำ�งานธรรมาภิิบาลข้้อมููล ทำำ�หน้า้ ที่่ ท
� บทวน ปรัับปรุุง และให้้ข้อ้ เสนอแนะในด้้านการรวบรวมข้้อมููล แก่่
คณะที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลฯ
5.3 ผู้้�บริิหารข้้อมููล ทำ�หน้
ำ ้าที่่�พิิจารณาคำำ�ขอร้้องการรวบรวมข้้อมููลใหม่่ ปรัับปรุุงรายละเอีียดการรวบรวมข้้อมููลที่่�
มีีอยู่่�แล้้ว และยกเลิิกการรวบรวมข้้อมููล  โดยใช้้หลัักการใช้้ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด  การประสานงานรายละเอีียด
ในด้้านการรวบรวมข้้อมููล การบริิหารข้้อมููลเพื่่�อให้้ศููนย์์ฯ สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามพัันธกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6.0 วิิธีีปฏิิบััติิ
6.1 ผู้้�ร้อ้ งขอข้้อมููล จัดทำ
ั ำ�เอกสารในการร้้องขอการขอข้้อมููลเพิ่่�ม/ปรัับปรุุงข้้อมููลเดิิมตามแบบฟอร์์ม DGF-COL-001
โดยต้้องระบุุประเภทการร้้องขอ วััตถุุประสงค์์ รายละเอีียด และส่่งไปยััง คณะผู้้�บริิหารข้้อมููล
6.2 ผู้้�บริิหารข้้อมููลทำำ�การวิิเคราะห์์ตรวจสอบโดยอาศััยข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�  (Metadata) ว่่าข้้อมููล  ที่่�มีีความต้้องการ
มากขึ้้�น มีีอยู่่�แล้้วหรืือไม่่ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการความคุ้้�มค่่าของการนำำ�เข้้าข้้อมููล 
6.3 หากข้้อมููลที่่�มีีความต้้องการไม่่ได้้มีีการจััดเก็็บไว้้ภายในศููนย์์ฯ ให้้ผู้้�บริิหารข้้อมููลทำำ�การรวบรวมคำำ�ขอ ซึ่่�ง
ประกอบไปด้้วยจุุดประสงค์์ แง่่มุุมด้้านความพร้้อม อุุปสรรค ขอบเขต  และฐานมููลเหตุุที่่�จะใช้้ ในการขอ เพื่่�อเสนอต่่อคณะที่่�
ปรึึกษาด้้านข้้อมููล โดยไม่่ให้้เสนอล่่าช้้ากว่่ารอบไตรมาส นัับจาก วัันที่่�ได้้รัับการร้้องขอที่่�สมบููรณ์์
6.4 หากได้้รัับอนุุมััติิจากคณะที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููลในการดำำ�เนิินการ ให้้คณะผู้้�บริิหารข้้อมููลทำำ�ความเข้้าใจ และจััด
ทำำ�ข้้อตกลงการรวบรวมข้้อมููลตามฐานมููลเหตุุกัับแหล่่งข้้อมููลอย่่างเป็็นทางการ และพิิจารณาวััตถุุประสงค์์ เตรีียมความพร้้อม 
ขอบเขต การตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููล รวมถึึงการแก้้ไขหากจำำ�เป็็น
6.5 เมื่่�อข้้อตกลงมีีผลทางกฎหมาย (หรืือกฎเกณฑ์์อื่่น� ๆ) ให้้ผู้้�บริิหารข้้อมููลดำำ�เนิินการนำำ�ข้้อมููลเข้้าสู่่�คลัังข้้อมููลของ
ศููนย์์ฯ โดยจะต้้องมีีการตรวจสอบคุุณภาพข้้อมููลก่อ่ นทุุกครั้้ง� โดยข้้อมููลต้อ้ งเป็็นไปตามคุุณภาพขั้้น� ต่ำำ��ที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้ตามมาตรฐาน
คุุณภาพข้้อมููลขั้้�นต่ำำ��ของศููนย์์ฯ รวมถึึงมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�ภายในศููนย์์ฯ
6.6 ทำำ�การวััดและประเมิินผลกระบวนการรวบรวมข้้อมููล  และรวบรวมข้้อมููลเชิิงสถิิติิเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการในรายปีีต่่อไป 
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7.0   แผนผัังกระบวนการ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทำ�เอกสารในการร้องขอ
รวบรวมข้อมูล

DGF-COL-001

ตรวจสอบ
ข้อมูลอภิพันธุ์

มีข้อมูลอยู่แล้ว
สิ้นสุดกระบวนการ

ไม่เคยมี

ผู้บริหารข้อมูล คณะทำ�
งานฯ และผู้ร้องขอ

กระบวนการจัดเตรียม
รายละเอียด

คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล

พิจารณา
เห็นชอบ

DGF=COL-001
ที่สมบูรณ์

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ผู้บริหารข้อมูล

ดำ�เนินการจัดทำ�ข้อตกลง
การรวบรวมข้อมูล

ผู้บริหารข้อมูล

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์

ผู้บริหารข้อมูล

ประเมินกระบวนการ

8.0 เอกสารแนบ
หมายเลขแบบฟอร์์ม
8.1 DGF-COL-001

เอกสารตกลง

ชื่่�อแบบฟอร์์ม
การร้้องขอการเก็็บรวบรวมข้้อมููล

ผู้้�รัับผิิดชอบ
ผู้้�บริิหารข้้อมููล

NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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เอกสารเลขที่ DGF-COL-001

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ร้องขอ __________________ ตำแหน่งงาน _____________________ แผนก _____________________
ประเภทการร้องขอ  เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่  ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล ____________________________________________________________________________
คำอธิบายชุดข้อมูล _______________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ในการรวบรวม _________________________________________________________________
องค์กรทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูล
________________________________________________________________________
ชื่อผู้ประสานงาน _____________________ ตำแหน่งงาน _______________________________ แผนก
แผนก
___________________________
ความถี่ในการดำเนินงาน ______________________________________________________
ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล ________________________________________________________
ชนิดพลังงาน (หากมี) ________________________________________________________
อธิบายข้อกำหนดในการใช้งานข้อมูล
_______________________________________________________________
ชนิด/รูปแบบข้อมูล
___________________________________________________________________________
วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้
______________________________________________________________________
(

)
ผู้ร้องขอ

(

)
ผู้รับรองการร้องขอ

เรียนประธานคณะทำงานฯ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก ______________________________________________
(
)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล /ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ____________ โดยมี
ข้อคิดเห็นดังนี้ ____________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ย วข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลไปยังหน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-STO-001
เรื่่�อง การจััดเก็็บข้้อมููล
จััดทำำ�โดย  
……………………………………………………………………….........
พนัักงานฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจทานโดย
……………………………………………………………………….........
หััวหน้้าฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจสอบโดย
……………………………………………………………………….........
เลขานุุการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
ทบทวนโดย
……………………………………………………………………….........
ตััวแทนผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้อมููล
(……………………................................................)
อนุุมััติิโดย
……………………………………………………………………….........
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การจััดเก็็บข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-STO-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�
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สารบััญ
ตอนที่่�				หััวข้้อ
1.0					วััตถุุประสงค์์
2.0					 ขอบเขต
3.0					คำำ�นิิยามศััพท์์
4.0					 เอกสารอ้้างอิิง
5.0					 ความรัับผิิดชอบ
6.0					วิิธีีปฏิิบััติิ
7.0					 แผนผัังกระบวนการ
8.0					 เอกสารแนบ

1.0 วััตถุุประสงค์์
แนวปฏิิบััติิฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการจััดเก็็บข้้อมููลภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ศููนย์์ฯ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล  การทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึงคุุณภาพข้้อมููล  และความมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงาน และการตรวจสอบได้้
2.0 ขอบเขต
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการจััดเก็็บข้้อมููลภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งครอบคลุุมข้้อมููล  ในลัักษณะ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งข้้อมููลในลัักษณะมีีโครงสร้้าง และไม่่มีีโครงสร้้าง รวมไปถึึงแบบจำำ�ลองข้้อมููล ภายในศููนย์์ฯ ทั้้�งนี้้�แนวปฏิิบััติินี้้�
ไม่่รวมถึึงการจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�อ่่อนไหวตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำำ�นิิยามศััพท์์
3.1 “ข้้อมููล  | Data” หมายถึึงการแสดงข้้อมููลทั้้�งในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไม่่เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่ส� ามารถนำำ�มาแปลความหมายสำำ�หรับั การสื่่อ� สารหรืือการประมวลผล โดยจะมีีหมวดหมู่่�ของข้้อมููลโดยทั่่�วไปเป็็นแบบมีีโครงสร้้าง
และไม่่มีีโครงสร้้าง
3.2 “ข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้าง | Structured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููล และมีีแบบ
จำำ�ลองข้้อมููลที่่�อธิิบายว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีการนำำ�เสนออย่่างไร
3.3 “ข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง | Unstructured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่อยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและไม่่
ได้้อยู่่�ในฐานข้้อมููลหรืือในระบบใด ๆ ตััวอย่่างของข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง เช่่นเอกสารจาก MS Word, สไลด์์, วีีดีีโอ และไฟล์์เสีียง
3.4 “แบบจำำ�ลองข้้อมููล  | Data model” หมายถึึงนิิยามของความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบ ของชุุดข้้อมููล 
และ/หรืือ ความสััมพัันธ์์ของคุุณสมบััติิข้้อมููลต่่อโลกแห่่งความจริิง
3.5 “คุุณภาพข้้อมููล  | Data quality” หมายถึึงความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วน ของชุุดข้้อมููล 
รวมถึึงความถี่่�ในการรวบรวมและชุุดข้้อมููลล่่าสุุดที่่�มีี
3.6 “ความถููกต้้อง | Accuracy” หมายถึึงระดัับของความถููกต้้องและเที่่�ยงตรงต่่อวััตถุุ การวััด หรืือธุุรกรรมใด ๆ
ของชุุดข้้อมููล
3.7 “ความสอดคล้้อง | Consistency” หมายถึึงระดัับของข้้อมููลที่่เ� หมืือนกัันในเขตของข้้อมููลสำำ�หรับั ชุุดของข้้อมููล
นั้้�น ๆ และที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมของหน่่วยงานในกระทรวงพลัังงานและ ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องอื่่�น ๆ
24
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3.8 “ความครบถ้้วน | Completeness” หมายถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีพร้้อมเมื่่�อต้้องการ
3.9 “การเก็็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึึงการกระทำำ�เพื่่�อเก็็บ ให้้ได้้มา หรืือการได้้ข้้อมููล  จากแหล่่งต่่าง ๆ
ไม่่ว่่าจะด้้วยวิิธีีการใด ๆ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
3.10 ผู้้�บริิหารข้้อมููล (Data Management Administrator) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่�ทำ�ำ การบริิหารจััดการชุุด
ของข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
4.0 เอกสารอ้้างอิิง
4.1 นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
4.2 คำำ�สั่่�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่� x/2563 เรื่่�อง การแต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล 
4.3 เอกสารอ้้างอิิงมาตรฐานคุุณภาพข้้อมููลขั้้�นต่ำำ�ข
� องศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
5.0 ความรัับผิิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านข้้อมููล เป็็นผู้้�พิิจารณาผลการประเมิินคุุณภาพข้้อมููล และแนวทาง ในจััดเก็็บข้้อมููล
5.2 คณะทำำ�งานธรรมาภิิบาลข้้อมููล ทำำ�หน้้าที่่ ท
� บทวน ปรัับปรุุง และให้้ข้้อเสนอแนะในด้้านการจััดเก็็บข้้อมููล แก่่
คณะที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลฯ
5.3 ผู้้�บริิหารข้้อมููล ทำำ�หน้า้ ที่่ป� ระเมิินคุุณภาพข้้อมููลในมิิติต่ิ า่ ง ๆ และจััดทำำ�แนวทางในการจััดเก็็บข้้อมููล เพื่่�อให้้เกิิด
คุุณภาพในการใช้้ข้อ้ มููลสูงู สุุด การประสานงานรายละเอีียดในด้้านคุุณภาพข้้อมููล การบริิหารข้้อมููลเพื่่�อให้้ศูนู ย์์ฯ สามารถดำำ�เนิิน
งานได้้ตามพัันธกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6.0 วิิธีีปฏิิบััติิ
6.1 ผู้้�บริิหารข้้อมููลจะต้้องมีีการตรวจสอบมาตรฐานคุุณภาพของข้้อมููลที่่กำ� ำ�หนดไว้้โดยเจ้้าของข้้อมููล และผู้้�ใช้้ข้อ้ มููล 
ซึ่่�งต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่ามาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ของศููนย์์ฯ โดยพิิจารณาในมิิติดัิ ังนี้้�
6.1.1 ความครบถ้้วนของข้้อมููล ต้้องนำำ�เข้้าข้้อมููล  และตรวจสอบให้้มีีการใช้้งานข้้อมููลที่่�มีี  ความครบถ้้วน
100% เท่่านั้้�น โดยต้้องทำำ�การตรวจสอบทุุกครั้้ง� ที่่มีี� การนำำ�เข้้า และสุ่่�มตรวจการใช้้งานอย่่างน้้อย 1 ครั้้ง� ในรอบปีีในทุุก ๆ ถัังข้้อมููล
6.1.2 ความถููกต้้องของข้้อมููล ต้้องนำำ�เข้้าข้้อมููล  และตรวจสอบให้้มีีการใช้้งานข้้อมููลที่่�มีี  ความถููกต้้องเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับขอบเขตของข้้อมููล หรือื ข้้อมููลเก่่าในอดีีต โดยยอมรัับความผิิดปกติิได้้ไม่่เกิิน 1% ของข้้อมููล โดยต้้องทำำ�การตรวจ
สอบทุุกครั้้�งที่่�มีีการนำำ�เข้้า และสุ่่�มตรวจการใช้้งานอย่่างน้้อย 1 ครั้้�งในรอบปีีในทุุก ๆ ถัังข้้อมููล
6.1.3 ความสอดคล้้องของข้้อมููล ต้อ้ งนำำ�เข้้าข้้อมููล และตรวจสอบให้้มีีการใช้้งานข้้อมููล ที่่มีี� ความสอดคล้้อง
กัับข้้อมููลฐานที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน (Related Data Baseline) ซึ่่�งทำำ�ความสะอาดแล้้ว หรืือเป็็นไปตามเงื่่�อนไขโดเมนและการ
อ้้างอิิง โดยยอมรัับความไม่่สอดคล้้องได้้ไม่่เกิิน 1 % ของข้้อมููล  โดยต้้องทำำ�การตรวจสอบทุุกครั้้�งที่่�มีีการนำำ�เข้้า และสุ่่�มตรวจ
การใช้้งานอย่่างน้้อย 1 ครั้้�งในรอบปีีในทุุก ๆ ถัังข้้อมููล
6.1.4 ความเป็็นไปตามรอบเวลา ในกรณีีที่่�เป็็นข้้อมููลภายนอก ผู้้�บริิหารข้้อมููลต้้องแจ้้งให้้ เจ้้าของข้้อมููล
ทราบถึึงการส่่งข้้อมููลล่่าช้้า และประสานกัับแหล่่งข้้อมููลเพื่่�อที่่�จะ ได้้รัับข้้อมููลโดยเร็็วที่่�สุุด หากเป็็นข้้อมููลที่่�ประมวลผลภายใน ผู้้�
บริิหารข้้อมููลต้้องประเมิินคำำ�ขอเพื่่�อทำำ�การยกเว้้นในการส่่งข้้อมููล และการขยายเวลากำำ�หนดส่่งข้้อมููลนั้้�น ๆ ทั้้�งหมด
6.2 ผู้้�บริิหารข้้อมููลต้อ้ งมีีการประเมิินคุุณภาพข้้อมููล ข้้อมููลภิพัิ นั ธุ์์� แบบจำำ�ลองข้้อมููลในภาพรวมเพื่่�อเสนอ เชิิงสถิิติิ
ให้้กัับคณะที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลผ่่านคณะทำำ�งานธรรมภิิบาลข้้อมููล รวมถึึงเสนอแนวทาง การแก้้ไขอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
NEIC Data Governance
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7.0   แผนผัังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

การรวบรวมข้อมูล

ผู้บริหารข้อมูล

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
รายครั้ง เมื่อมีการนำ�เข้า

ผู้บริหารข้อมูล

สุ่มตรวจคุณภาพ

ผู้บริหารข้อมูล คณะทำ�งานฯ
ธรรมาภิบาลข้อมูล
คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลคุณภาพข้อมูล
และจัดทำ�แนวทาง
ในการปรับปรุง

พิจารณา
แนวทาง

เห็นชอบ

ผู้บริหารข้อมูล

ดำ�เนินการปรับปรุงแนวทาง

ปรับปรุงวิธีที่เสนอ

8.0 เอกสารแนบ
-
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-USE-001
เรื่่�อง การใช้้ข้้อมููล
จััดทำำ�โดย  
……………………………………………………………………….........
พนัักงานฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจทานโดย
……………………………………………………………………….........
หััวหน้้าฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจสอบโดย
……………………………………………………………………….........
เลขานุุการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
ทบทวนโดย
……………………………………………………………………….........
ตััวแทนผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้อมููล
(……………………................................................)
อนุุมััติิโดย
……………………………………………………………………….........
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
NEIC Data Governance
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ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การใช้้ข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-USE-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�
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สารบััญ
ตอนที่่�				หััวข้้อ
1.0					วััตถุุประสงค์์
2.0					 ขอบเขต
3.0					คำำ�นิิยามศััพท์์
4.0					 เอกสารอ้้างอิิง
5.0					 ความรัับผิิดชอบ
6.0					วิิธีีปฏิิบััติิ
7.0					 แผนผัังกระบวนการ
8.0					 เอกสารแนบ

1.0 วััตถุุประสงค์์
แนวปฏิิบััติิฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการใช้้ข้้อมููลภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์สูงู สุุดแก่่ศูนู ย์์ฯ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล ความคุ้้�มค่่าของการใช้้ข้อ้ มููล และความมีีประสิิทธิภิ าพ
และประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงาน และการตรวจสอบได้้
2.0 ขอบเขต
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการใช้้และประมวลผลข้้อมููลภายในศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งครอบคลุุมข้้อมููลใน
ลัักษณะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งข้้อมููลในลัักษณะมีีโครงสร้้าง และไม่่มีีโครงสร้้าง รวมไปถึึงแบบจำำ�ลองข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ ทั้้�งนี้้�แนว
ปฏิิบััติินี้้�ไม่่รวมถึึงการใช้้และประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�อ่่อนไหว ตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำำ�นิิยามศััพท์์
3.1 “ข้้อมููล  | Data” หมายถึึงการแสดงข้้อมููลทั้้�งในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไม่่เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�
สามารถนำำ�มาแปลความหมายสำำ�หรับั การสื่่อ� สารหรืือการประมวลผล โดยจะมีีหมวดหมู่่�ของข้้อมููลโดยทั่่�วไปเป็็นแบบมีีโครงสร้้าง
และไม่่มีีโครงสร้้าง
3.2 “ข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้าง | Structured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและมีีแบบ
จำำ�ลองข้้อมููลที่่�อธิิบายว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีการนำำ�เสนออย่่างไร
3.3 “ข้้อมููลที่่ไ� ม่่มีีโครงสร้้าง | Unstructured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่ไ� ม่่อยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและไม่่ได้้
อยู่่�ในฐานข้้อมููลหรืือในระบบใด ๆ ตััวอย่่างของข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง เช่่น เอกสารจาก MS Word, สไลด์์, วีีดีีโอ และไฟล์์เสีียง
3.4 “แบบจำำ�ลองข้้อมููล  | Data model” หมายถึึงนิิยามของความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบ ของชุุดข้้อมููล 
และ/หรืือ ความสััมพัันธ์์ของคุุณสมบััติิข้้อมููลต่่อโลกแห่่งความจริิง
3.5 “การประมวลผล | Processing” หมายถึึงการดำำ�เนิินการใด ๆ หรืือชุุดของการดำำ�เนิินการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููล
ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบอััตโนมััติิหรืือไม่่
3.6 ผู้้�บริิหารข้้อมููล (Data Management Administrator) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่ทำ� ำ�การบริิหารจััดการชุุด
ของข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
4.0 เอกสารอ้้างอิิง
4.1 นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
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4.2 คำำ�สั่่�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่� x/2563 เรื่่�อง การแต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล 
4.3 เอกสารอ้้างอิิงมาตรฐานคุุณภาพข้้อมููลขั้้�นต่ำำ�ข
� องศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
5.0 ความรัับผิิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููล  เป็็นผู้้�อนุุมััติิการใช้้ข้้อมููล  ในกรณีีที่่�สิิทธิิและระดัับชั้้�นความลัับ ไม่่อยู่่�ใน
เกณฑ์์ปกติิ
5.2 คณะทำำ�งานธรรมาภิิบาลข้้อมููล ทำำ�หน้้าที่่ ท
� บทวน ปรัับปรุุง และให้้ข้้อเสนอแนะในด้้านใช้้ข้้อมููล  แก่่คณะที่่�
ปรึึกษาด้้านข้้อมููลฯ
5.3 ผู้้�บริิหารข้้อมููล ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคำำ�ขอร้้องการใช้้ข้้อมููล ปรัับปรุุงรายละเอีียดการใช้้ข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�แล้้ว และ
ยกเลิิกการใช้้ข้้อมููล  รวมไปถึึงการประสานงานรายละเอีียดในด้้านการใช้้ข้้อมููล  การบริิหารข้้อมููล  เพื่่�อให้้ศููนย์์ฯ สามารถดำำ�เนิิน
งานได้้ตามพัันธกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6.0 วิิธีปี ฏิิบััติิ
6.1 ผู้้�ร้้องขอใช้้หรืือประมวลผลข้้อมููลขออนุุมััติิไปยัังคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล  โดยระบุุขอบเขตและความละเอีียดของ
ข้้อมููลที่่ร้� ้องขอ อย่่างน้้อยต้้องมีีวััตถุุประสงค์์ ความถี่่� ระยะเวลาที่่�ต้้องใช้้
6.2 ผู้้�บริิหารข้้อมููลและเจ้้าของข้้อมููลพิิจารณาความเหมาะสมของวััตถุุประสงค์์ สิิทธิิ และชั้้�นความลัับ รวมไปถึึง
เงื่่�อนไขการเข้้าใช้้งานชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ (ถ้้ามีี)
6.3 หากโดยสิิทธิิ ผู้้�ร้้องขอไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ร้้องขอได้้ และผู้้�ร้้องขอจำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลดัังกล่่าว เพื่่�อการ
ปฏิิบััติิงาน ให้้ส่่งผ่่านคำำ�ขอไปยัังคณะทำำ�งานฯ เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิการใช้้ไปยัังคณะที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลต่่อไป 
6.4 หากพิิจารณาแล้้ว สามารถใช้้ข้้อมููลได้้ ให้้ผู้้�บริิหารข้้อมููลกำำ�หนดสิิทธิิตามระบบ และทำำ�ความเข้้าใจ ถึึงข้้อควร
ระวัังในการใช้้ข้้อมููลให้้กัับผู้้�ร้้องขอ
6.5 ผู้้�บริิหารข้้อมููลปรัับปรุุงข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�เพื่่�อบัันทึึกเพิ่่�มผู้้�ใช้้และประมวลผลข้้อมููลชุุดนี้้�ต่่อไป
6.6 ทำำ�การวััดและประเมิินผลกระบวนการใช้้ข้้อมููล  และรวบรวมข้้อมููลเชิิงสถิิติิเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของ
กระบวนการในรายปีีต่่อไป 
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7.0   แผนผัังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล

ผู้บริหารข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทำ�เอกสารในการ
ร้องขอใช้ข้อมูล

DGF-USE-001

ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ สิทธิ
ชั้นความลับ

วัตถุประสงค์
ไม่เหมาะสม
แจ้งขัดข้อง

เหมาะสม

ผู้บริหารข้อมูล

สิทธิเพียงพอ
ในการใช้

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

คณะทำ�งานธรรมาภิบาล
ข้อมูล
คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล

เสนอพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ

แจ้งขัดข้อง

เห็นชอบ

ผู้บริหารข้อมูล

กำ�หนดสิทธิทำ�ความเข้าใจ

ผู้บริหารข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์

ผู้บริหารข้อมูล

ประเมินกระบวนการ

8.0 เอกสารแนบ
หมายเลขแบบฟอร์์ม
8.1 DGF-USE-001
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ชื่่�อแบบฟอร์์ม
การร้้องขอการแบ่่งปััน/ใช้้ข้้อมููลภายใน

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ผู้้�รัับผิิดชอบ
ผู้้�บริิหารข้้อมููล

เอกสารเลขที่ DGF-USE-001

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ร้องขอ
ตำแหน่งงาน
แผนก
ประเภทการร้องขอ  แบ่งปัน/ใช้ข้อมูล  ปรับปรุงการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปัน/ใช้ข้อมูล
 ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
ณ วันที่
 ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน
โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
ตำแหน่งงาน
แผนก
6. ระบุ Schema ของข้อมูล <Date, ตำบล, หน่วยไฟฟ้าสูงสุด>
7. รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc):
8. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal)
(

)

(

)

ผู้ร้องขอ

ผู้รับรองการร้องขอ

เรียนประธานคณะทำงานฯ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 อนุมัติการขอแบ่งปัน/ใช้ โดยสิทธิของผู้ร้องขอเพียงพอ โดยไม่ขดั ต่อนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ
 นำเสนอคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสิทธิของผู้ร้องขอไม่เพียงพอ แต่มีเหตุเหมาะสม
ให้มกี ารใช้ข้อมูล
 ไม่นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่
โดยมี
ข้อคิดเห็นดังนี้
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยัง
หน่วยงานที่ร้องขอ กำหนดผู้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์
ข้อมูลต่อไป
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ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
แนวปฏิิบััติิ (Guideline) GL-SHA-001
เรื่่�อง การแบ่่งปัันข้้อมููล
จััดทำำ�โดย  
……………………………………………………………………….........
พนัักงานฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจทานโดย
……………………………………………………………………….........
หััวหน้้าฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
(……………………................................................)
ตรวจสอบโดย
……………………………………………………………………….........
เลขานุุการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
ทบทวนโดย
……………………………………………………………………….........
ตััวแทนผู้้�บริิหารฝ่่ายข้้อมููล
(……………………................................................)
อนุุมััติิโดย
……………………………………………………………………….........
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ฯ
(……………………................................................)
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แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การแบ่่งปัันข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-SHA-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�
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สารบััญ
ตอนที่่�				หััวข้้อ
1.0					วััตถุุประสงค์์
2.0					 ขอบเขต
3.0					คำำ�นิิยามศััพท์์
4.0					 เอกสารอ้้างอิิง
5.0					 ความรัับผิิดชอบ
6.0					วิิธีีปฏิิบััติิ
7.0					 แผนผัังกระบวนการ
8.0					 เอกสารแนบ

1.0 วััตถุุประสงค์์
แนวปฏิิบััติิฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการแบ่่งปัันข้้อมููลภายในและภายนอกศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ศููนย์์ฯ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููล  การทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึงคุุณภาพข้้อมููล 
และความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงานและการตรวจสอบได้้
2.0 ขอบเขต
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการแบ่่งปัันข้้อมููลภายในและภายนอกศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งครอบคลุุมข้้อมููล
ในลัักษณะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งข้้อมููลในลัักษณะมีีโครงสร้้าง และไม่่มีีโครงสร้้าง รวมไปถึึงแบบจำำ�ลองข้้อมููลภายในศููนย์์ ทั้้�งนี้้�แนว
ปฏิิบััติินี้้�ไม่่รวมถึึงการจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�อ่่อนไหว ตามพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำำ�นิิยามศััพท์์
3.1 “ข้้อมููล  | Data” หมายถึึงการแสดงข้้อมููลทั้้�งในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์และไม่่เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่ส� ามารถนำำ�มาแปลความหมายสำำ�หรับั การสื่่อ� สารหรืือการประมวลผล โดยจะมีีหมวดหมู่่�ของข้้อมููลโดยทั่่�วไปเป็็นแบบมีีโครงสร้้าง
และไม่่มีีโครงสร้้าง
3.2 “ข้้อมููลที่่�มีีโครงสร้้าง | Structured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�เก็็บอยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและมีีแบบ
จำำ�ลองข้้อมููลที่่�อธิิบายว่่าข้้อมููลนั้้�นมีีการนำำ�เสนออย่่างไร
3.3 “ข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง | Unstructured data” หมายถึึงข้้อมููลที่่�ไม่่อยู่่�ในรููปแบบของขอบเขตข้้อมููลและไม่่
ได้้อยู่่�ในฐานข้้อมููลหรืือในระบบใด ๆ ตััวอย่่างของข้้อมููลที่่�ไม่่มีีโครงสร้้าง เช่่นเอกสารจาก MS Word, สไลด์์, วีีดีีโอ และไฟล์์เสีียง
3.4 “แบบจำำ�ลองข้้อมููล  | Data model” หมายถึึงนิิยามของความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบ ของชุุดข้้อมููล 
และ/หรืือ ความสััมพัันธ์์ของคุุณสมบััติิข้้อมููลต่่อโลกแห่่งความจริิง
3.5 “คุุณภาพข้้อมููล  | Data quality” หมายถึึงความถููกต้้อง ความสอดคล้้อง และความครบถ้้วน ของชุุดข้้อมููล 
รวมถึึงความถี่่�ในการรวบรวมและชุุดข้้อมููลล่่าสุุดที่่�มีี
3.6 “ความถููกต้้อง | Accuracy” หมายถึึงระดัับของความถููกต้้องและเที่่ย� งตรงต่่อวััตถุุ การวััด หรืือธุุรกรรมใด ๆ
ของชุุดข้้อมููล
3.7 “ความสอดคล้้อง | Consistency” หมายถึึงระดัับของข้้อมููลที่่เ� หมืือนกัันในเขตของข้้อมููลสำำ�หรับั  ชุุดของข้้อมููล
นั้้�น ๆ และที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมของหน่่วยงานในกระทรวงพลัังงานและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
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ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การแบ่่งปัันข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-SHA-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�
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3.8 “ความครบถ้้วน | Completeness” หมายถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นมีีพร้้อมเมื่่�อต้้องการ
3.9 “การประมวลผล | Processing” หมายถึึงการดำำ�เนิินการใด ๆ หรืือชุุดของการดำำ�เนิินการ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููล
ไม่่ว่่าจะเป็็นแบบอััตโนมััติิหรืือไม่่
3.10 “การเปิิดเผยข้้อมููล | Disclosure” หมายถึึงการกระทำำ�ในการจััดทำ�ำ ข้้อมููลที่่�มีีให้้แก่่บุุคคลภายนอกศููนย์์ฯ
3.11 ผู้้�บริิหารข้้อมููล (Data Management Administrator) คืือส่่วนงานภายในศููนย์์ฯ ที่่ทำ� ำ�การบริิหารจััดการชุุด
ของข้้อมููลให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและแนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
4.0 เอกสารอ้้างอิิง
4.1 นโยบายธรรมาภิิบาลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
4.2 คำำ�สั่่�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่� x/2563 เรื่่�อง การแต่่งตั้้�งคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล 
4.3 เอกสารอ้้างอิิงมาตรฐานคุุณภาพข้้อมููลขั้้�นต่ำำ�ข
� องศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
5.0 ความรัับผิิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููล เป็็นผู้้�พิิจารณาการแบ่่งปัันข้้อมููลสู่่�ภายนอกศููนย์์สารสนเทศ 
5.2 คณะทำำ�งานธรรมาภิิบาลข้้อมููล ทำ�หน้
ำ ้าที่่ ท
� บทวน ปรัับปรุุง และให้้ข้้อเสนอแนะในด้้านใช้้ แบ่่งปัันข้้อมููล ทั้้�ง
ภายในและภายนอกแก่่คณะที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููลฯ
5.3 ผู้้�บริิหารข้้อมููล ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาคำำ�ขอร้้องการแบ่่งปัันข้้อมููล ปรัับปรุุงรายละเอีียดการแบ่่งปัันข้้อมููล ที่่�มีีอยู่่�
แล้้ว และยกเลิิกการแบ่่งปัันข้้อมููล รวมไปถึึงการประสานงานรายละเอีียดในด้้านการแบ่่งปัันข้้อมููล การบริิหารข้้อมููลเพื่่�อให้้ศูนู ย์์ฯ
สามารถดำำ�เนิินงานได้้ตามพัันธกิิจที่่�ได้้รัับมอบหมาย
6.0 วิิธีีปฏิิบััติิ
6.1 สำำ�หรับั การแบ่่งปัันภายใน ผู้้�ร้้องขอแบ่่งปัันข้้อมููล จะเป็็นบุุคคลภายในศููนย์์ฯ หรืือเป็็นบุุคลากร ของหน่่วยงาน
ภาครััฐก็็ได้้ ให้้ขออนุุมัติั กิ ารแบ่่งปัันไปยัังคณะผู้้�บริิหารข้้อมููล โดยระบุุขอบเขตและความละเอีียดของข้้อมููลที่่ต้� อ้ งการขอแบ่่งปััน
อย่่างน้้อยต้้องมีีวััตถุุประสงค์์ ความถี่่� ระยะเวลาที่่�ต้้องใช้้ข้้อมููลตามขั้้�นตอนตาม GL-USE-001
6.2 สำำ�หรัับการแบ่่งปัันภายนอก ซึ่่�งนัับได้้ว่่าเป็็นการเปิิดเผยข้้อมููล ผู้้�ร้้องขอแบ่่งปัันข้้อมููล  จะเป็็นบุุคคลภายใน
ศููนย์์ฯ ซึ่่�งพิิจารณาว่่าข้้อมููลนั้้�น ๆ ควรเปิิดเผย หรืืออาจเป็็นบุุคลากรภายนอกศููนย์์ฯ ก็็ได้้ ให้้ขออนุุมััติิการแบ่่งปัันไปยัังคณะ
ผู้้�บริิหารข้้อมููล  โดยระบุุขอบเขตและความละเอีียดของข้้อมููล  ที่่�ต้้องการขอแบ่่งปัันอย่่างน้้อยต้้องมีีวััตถุุประสงค์์ในการใช้้ข้้อมููล
เบื้้�องต้้น
6.3 ผู้้�บริิหารข้้อมููลและเจ้้าของข้้อมููลพิิจารณาความเหมาะสมของวััตถุุประสงค์์ สิิทธิิ และชั้้�นความลัับ รวมไปถึึง
เงื่่�อนไขการเข้้าใช้้งานชุุดข้้อมููลนั้้�น ๆ (ถ้้ามีี)
6.4 หากโดยสิิทธิิ หากผู้้�ร้้องเป็็นบุุคคลภายในศููนย์์หรืือหน่่วยงานภาครััฐและไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล  ที่่�ร้้องขอได้้
และผู้้�ร้้องขอจำำ�เป็็นต้้องใช้้ข้้อมููลดัังกล่่าวเพื่่�อการปฏิิบััติิงาน ให้้ส่่งผ่่านคำำ�ขอไปยัังคณะทำำ�งานฯ เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิการใช้้ไปยััง
คณะที่่ปรึ
� ึกษาด้้านข้้อมููลต่่อไป 
6.5 หากพิิจารณาแล้้ว สามารถแบ่่งปัันข้้อมููลได้้ ให้้ผู้้�บริิหารข้้อมููลกำำ�หนดสิิทธิิตามระบบ และทำำ�ความเข้้าใจ ถึึง
ข้้อควรระวัังในการใช้้ข้้อมููลให้้กัับผู้้�ร้้องขอ
34

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

ชื่่�อเอกสาร การแบ่่งปัันข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-SHA-001
ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�

2564

6.6 ผู้้�บริิหารข้้อมููลปรัับปรุุงข้้อมููลอภิิพัันธุ์์�เพื่่�อบัันทึึกเพิ่่�มผู้้�ใช้้และประมวลผลข้้อมููลชุุดนี้้�ต่่อไป
6.7 ในกรณีีที่่�เป็็นการแบ่่งปัันข้้อมููลภายนอก ให้้ส่่งผ่่านคำำ�ขอไปยัังคณะทำำ�งานฯ เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิการใช้้ ไปยััง
คณะที่่�ปรึึกษาด้้านข้้อมููลต่่อไป
6.8 ในการแบ่่งปัันข้้อมููลสู่่�ภายนอกต้้องมีีการระบุุถึึงคุุณภาพของข้้อมููลและข้้อจำำ�กััดของชุุดข้้อมููลทุุกครั้้�ง
6.9 ทำำ�การวััดและประเมิินผลกระบวนการใช้้ข้้อมููล  และรวบรวมข้้อมููลเชิิงสถิิติิเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
ของกระบวนการในรายปีีต่่อไป 
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ชื่่�อเอกสาร การแบ่่งปัันข้้อมููล
รหััสเอกสาร GL-SHA-001

ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

ประกาศใช้้
ฉบัับที่่�

แนวปฏิิบััติิ (Guideline)

2564

7.0   แผนผัังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

การรวบรวมข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล

จัดทำ�เอกสารในการร้องขอ
ใช้ข้อมูล

DGF-SHA-001

ผู้บริหารข้อมูล

ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ สิทธิ
ชั้นความลับ

วัตถุประสงค์
ไม่เหมาะสม
แจ้งขัดข้อง

เหมาะสม

ผู้บริหารข้อมูล
คณะทำ�งานธรรมาภิบาล
ข้อมูล
คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล

สิทธิเพียงพอ
ในการใช้

เพียงพอ

เสนอพิจารณาพร้อมมูลฐาน
พิจารณา
ความเหมาะสม

แจ้งขัดข้อง

เห็นชอบ

ผู้บริหารข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลพร้อม
ข้อมูลอภิพันธุ์

ผู้บริหารข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์

8.0 เอกสารแนบ
หมายเลขแบบฟอร์์ม
8.1 DGF-SHA-001
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ชื่่�อแบบฟอร์์ม
การร้้องขอการแบ่่งปัันข้้อมููลสู่่�ภายนอก
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ผู้้�รัับผิิดชอบ
ผู้้�บริิหารข้้อมููล

เอกสารเลขที่ DGF-SHA-001

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ผู้ร้องขอ
ตำแหน่งงาน
แผนก
ประเภทการร้องขอ  แบ่งปันข้อมูลสูภ่ ายนอกศูนย์ฯ  ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปันข้อมูล
 ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
ณ วันที่
 ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน
โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
ตำแหน่งงาน
แผนก
ระบุ Schema ของข้อมูล
ระบุแหล่งที่มาภายในศูนย์
ชื่อชุดข้อมูล
Dataset name
Category
Owner Unit
Classification
มูลเหตุในการเก็บข้อมูล
รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc):
วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal)
(

)

(

)

ผู้ร้องขอ

ผู้รับรองการร้องขอ

เรียนประธานคณะทำงานฯ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่

โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้อ งขอ
กำหนดผู้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ขอ้ มูลต่อไป

NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

37

38

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

NEIC Data Governance

คู่มือการกำ�กับดูแลข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

39

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุร� แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2612 1555
โทรสาร 0 2612 1364
Email webmaster@eppo.go.th
www.neic.eppo.go.th

neic.eppo.go.th

