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บทที่่� 1
สถานการณ์์พลัังงาน
1.1 สถานการณ์์พลัังงานโลก
ในภาพรวมความต้้องการพลัังงานของโลกได้้มีกี ารขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งมาโดยตลอด อัันเป็็นผลมาจากการขยายตััว
ของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจซึ่่�งเดิิมจำำ�กััดอยู่่�ในประเทศพััฒนาแล้้วในซีีกโลกตะวัันตก และต่่อมาก็็ได้้มีีการขยายตััวของ
การเจริิญเติิบโตมายัังภููมิิภาคอื่่น� ๆ โดยเฉพาะเอเชีียที่่�มีปี ระเทศที่่�มีปี ระชากรอาศััยอยู่่อ� ย่่างหนาแน่่น เช่่น ในจีีนและอิินเดีีย
ซึ่่�งได้้มีีการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจของประเทศให้้เจริิญรุุดหน้้าไปอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้ความต้้องการพลัังงานของโลก
ขยายตััวตามไปด้้วยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยที่่�ในปีี 1995 ความต้้องการพลัังงาน Primary Energy อยู่่�ที่่� 8,565 Mtoe และขยาย
เพิ่่�มเป็็น 13,511 Mtoe ในปีี 2017 หรืือขยายตััวเฉลี่่ย� ปีีละ 2.5% ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ซึ่่ง� อััตราการเพิ่่�มขึ้้น� ของความต้้องการ
พลัังงานสููงกว่่าอััตราการขยายตััวของประชากร จึึงส่่งผลในการใช้้พลัังงานต่่อหััวของประชากรขยายตััวสููงขึ้้�นไปด้้วย
แต่่ในอีีกมุุมมองหนึ่่ง�  อััตราการขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกกลัับมีีอัตั ราการขยายตััวในอััตราเฉลี่่ย� ปีีละ 3.7% ซึ่่ง� สููงกว่่าอััตรา
การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรและการใช้้พลัังงาน จึึงส่่งผลให้้รายได้้ต่่อหััวของประชากรวััดโดย GDP per capita เพิ่่�มขึ้้�นมา
โดยตลอด แต่่อัตั ราการใช้้พลัังงานต่่อเฉลี่่�ยของ GDP (Energy Intensity) กลัับมีีแนวโน้้มลดลงในช่่วงเวลาดัังกล่่าว
		
1) พลัังงาน Primary Energy
ในปีี 2017 การใช้้พลัังงาน Primary Energy ของโลกอยู่่�ที่่� 13,511 Mtoe เพิ่่�มขึ้้น� จาก 8,565 Mtoe ในปีี 1995
โดยมีี อัั ต ราการขยายตัั ว เฉลี่่� ย 2.5% ต่่ อ ปีี ซึ่่� ง มีี อัั ต ราการขยายตัั ว ที่่� ต่ำำ�� กว่่ า การขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ ของโลก
ที่่�โตเฉลี่่�ย 3.7% ต่่อปีี ในช่่วงเวลาเดีียวกัันและต่ำำ�� กว่่าการขยายตััวของ GDP per capita ที่่�โตเฉลี่่�ยปีีละ 2.4% จึึงส่่งผล
ให้้ค่่า Energy Intensity ของโลกโดยเฉลี่่�ยลดลงปีีละ 1.5% ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว การขยายตััวของ Primary Energy
ยัังคาดว่่าจะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไปในระยะยาวแต่่ในอััตราที่่�ลดลง กล่่าวคืือ อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของการใช้้พลัังงาน
จะมีีค่่าเฉลี่่�ยที่่� 1.2% ต่่อปีี ในช่่วง 2017 – 2040 เมื่่�อเทีียบกัับอััตราการขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกในอััตราเฉลี่่�ย 3.2%
ต่่อปีีในช่่วงเวลาเดีียวกััน
			ก๊๊าซธรรมชาติิ ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีอััตราการขยายตััวสููงเป็็นที่่�สองรองจากพลัังงานหมุุนเวีียน
โดยลัักษณะการใช้้ในปััจจุุบันั พบว่่าประมาณกว่่าหนึ่่ง� ในสามใช้้เพื่่อ� ผลิิตกระแสไฟฟ้้าและหนึ่่ง� ในสามใช้้เพื่่อ� การอุุตสาหกรรม
และที่่�เหลืือใช้้เป็็นพลัังงานในอาคารและเป็็นวััตถุุดิบิ ปิิโตรเคมีี ประเทศที่่�คาดว่่าจะมีีการใช้้ก๊า๊ ซสููงในการผลิิตไฟฟ้้า ได้้แก่่
สหรััฐอเมริิกา จีีน และประเทศในกลุ่่�ม EU ทั้้�งจีีนและอิินเดีียคาดว่่าจะใช้้ก๊๊าซมากขึ้้�น ทั้้�งในการผลิิตไฟฟ้้าและในโรงงาน
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ความต้้องการก๊๊าซของภาคพื้้�นเอเชีียขยายตััวต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตามสััดส่่วนการใช้้
ก๊๊าซเพื่่อ� กิิจกรรมอื่่น� ๆ เช่่น ในอาคารและการขนส่่ง จะมีีสัดั ส่่วนค่่อนข้้างต่ำำ�� โดยภาพรวมแล้้วคาดว่่าความต้้องการใช้้ก๊า๊ ซ
จะยัังขยายตััวในอััตราสููงที่่� 1.7% ต่่อปีีในระยะยาว
			น้ำำ�มั
� ัน น้ำำ��มัันซึ่่�งในที่่�นี้้�รวมถึึง Condensate และ NGL อาจจะยัังมีีการใช้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างช้้า ๆ ไปจนถึึงประมาณ
ปีี 2030 แล้้วหลัังจากนั้้�นคาดว่่าความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันจะค่่อนข้้างนิ่่�งไปในระยะยาวก่่อนที่่�จะเริ่่�มลดลงหลัังปีี 2040
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าโลกใกล้้จะถึึงจุุดที่่�หมดยุุคของการพึ่่�งพาน้ำำ��มัันเป็็นหลัักแล้้วหลัังจากเป็็นเชื้้�อเพลิิงหลัักของโลกมากว่่าร้้อยปีี
อย่่างไรก็็ตามความต้้องการน้ำำ��มัันคงจะยัังคงมีีอยู่่�โดยเฉพาะความต้้องการในภาคขนส่่ง ซึ่่�งมีีสััดส่่วนสููงถึึง 55%
ของความต้้องการใช้้น้ำำ��มััน แต่่อััตราการขยายตััวของความต้้องการใช้้น้ำำ��มััน ในภาคขนส่่งของโลกโดยเฉลี่่�ยมีีประมาณ
1.3% ต่่อปีี จะค่่อย ๆ ลดลง 0.2% ต่่อปีีในประมาณปีี 2030 และอาจจะเริ่่�มติิดลบหลัังจากนั้้�น (คืือการใช้้เริ่่�มลดลง)
และการใช้้ในภาคการผลิิตไฟฟ้้าและอาคารก็็จะลดลงเช่่นกััน และทดแทนด้้วยการใช้้เพื่่อ� เป็็นวััตถุุดิบิ ปิิโตรเคมีียังั คงมีีอยู่่� 
แต่่โดยภาพรวมแล้้วอััตราการขยายตััวของการใช้้น้ำำ��มันั ของโลกโดยรวมจะอยู่่�ที่่ป� ระมาณ -0.1% ในระยะยาว โดยคาดว่่า
การผลิิตน้ำำ��มันั ดิิบของโลกจะสููงสุุด (peak) ที่่�ประมาณ 100 Mb/d ในปีี 2040 (ไม่่รวม Condensate NGL และ Biofuels
อีีกประมาณ 8 Mb/d)
NEIC Data Strategy
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		 ถ่่านหิิน การใช้้ถ่่านหิิน (Coal) ของโลกคาดว่่าได้้ผ่่านจุุดสููงสุุด  (peak) ไปแล้้วที่่�ประมาณ 3,700 Mtoe
โดยประเทศที่่�ใช้้ถ่า่ นหิินสููงสุุดคืือ จีีน ซึ่่ง� ใช้้ถ่า่ นหิินเกืือบครึ่่ง� หนึ่่ง� ของที่่�ใช้้ในโลก และยัังมีีการใช้้สููงในอิินเดีีย และในประเทศ
ภููมิิภาคเอเชีียอื่่น� ๆ ซึ่่ง� โดยรวมแล้้วในเอเชีียมีีการใช้้ถ่า่ นหิินรวมกัันกว่่าสองในสามของที่่�ใช้้ในโลก อย่่างไรก็็ตามผลกระทบ
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้มีีส่่วนทำำ�ให้้การใช้้ถ่่านหิินของโลกเริ่่�มลดลงและแทนที่่�ด้้วยพลัังงานที่่�สะอาดกว่่าในรููปแบบอื่่�น ๆ
เช่่น ก๊๊าซธรรมชาติิ หรืือนิิวเคลีียร์์ รวมทั้้�งพลัังงานหมุุนเวีียน จีีนซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�ใช้้ถ่่านหิินสููงสุุดก็มี็ ีการใช้้ที่่�ผ่่าน peak
มาแล้้ว และการใช้้มีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ในขณะที่่�อิินเดีียยัังคงมีีนโยบายพึ่่�งพาถ่่านหิินอยู่่�ต่่อไปและการใช้้ยัังมีี
แนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามคาดว่่าการใช้้ถ่่านหิินในอิินเดีียอาจจะถึึง peak ประมาณปีี 2030 แล้้วจะค่่อย ๆ ลดลง
ในระยะยาว
การผลิิตไฟฟ้้าและบทบาทของพลัังงานหมุุนเวีียน
การผลิิตไฟฟ้้าในปััจจุุบัันใช้้พลัังงานประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของ Primary Energy ของโลก และในจำำ�นวนนั้้�น
ประมาณร้้อยละ 80 มาจากการใช้้ของกลุ่่�มประเทศนอก OECD ซึ่่�งรวมถึึงจีีน อิินเดีีย และประเทศกำำ�ลัังพััฒนาอื่่�น ๆ
และประเทศไทยด้้วย ในระยะยาวคาดว่่าความต้้องการกระแสไฟฟ้้าของโลกจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องส่่งผลให้้สััดส่่วน
ของพลัังงานเพื่่อ� ใช้้ผลิิตไฟฟ้้าเพิ่่�มสััดส่่วนสููงขึ้้น� ไปอีีก โดยอาจสููงถึึงร้้อยละ 75 ของการใช้้พลัังงาน Primary Energy และ
ทั้้�งหมดเป็็นการเพิ่่�มมาจากกลุ่่�มนอก OECD เนื่่�องจากการใช้้พลัังงานในกลุ่่�ม OECD คาดว่่าจะคงที่่�ในระยะยาว
2) Final Energy
ในอนาคตสััดส่่วนของการใช้้แต่่ละสาขาเศรษฐกิิจอาจไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงไปจากปััจจุุบันั มากนััก โดยสาขาที่่�มีี
การใช้้พลัังงานสููงสุุดคืือภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีสัี ดั ส่่วนร้้อยละ 32 ในปััจจุุบันั และเมื่่อ� รวมกัับการใช้้เป็็นวััตถุุดิบิ อุุตสาหกรรมด้้วย
จะทำำ�ให้้มีสัี ดั ส่่วนสููงถึึงร้้อยละ 41 ในขณะที่่�การใช้้ในอาคารสำำ�นักั งานรวมถึึงที่่�อยู่่อ� าศััยและภาคขนส่่ง มีีสัดั ส่่วนใกล้้เคีียง
กัันคืือ อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 30 ในระยะยาวสััดส่่วนข้้างต้้นมีีลัักษณะค่่อนข้้างคงที่่�
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
จากข้้อตกลง Paris Agreement ที่่�ประเทศผู้้�ลงนามในสนธิิสััญญาเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2015 ตกลงจะลด
การปล่่อย Greenhouse Gas (GHG) โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะให้้อุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกสููงขึ้้�นไม่่เกิิน 2๐C เมื่่�อเทีียบกัับระดัับ
GHG ก่่อนปีีปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม ซึ่่�งข้้อตกลงดัังกล่่าวส่่งผลให้้กลุ่่�มประเทศเหล่่านี้้�ต่่างดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้
เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสููง เช่่น ลดการใช้้ถ่่านหิินและน้ำำ�มั
� ัน และเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาดต่่าง ๆ
เช่่น ก๊๊าซธรรมชาติิและพลัังงานหมุุนเวีียนให้้มากขึ้้�น ดัังบทสรุุปที่่�แสดงไว้้แล้้วข้้างต้้น ซึ่่�งถ้้ากลุ่่�มประเทศเหล่่านี้้�ดำำ�เนิิน
การดัังกล่่าวได้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของข้้อตกลงก็็จะทำำ�ให้้อััตราการเพิ่่�มของ GHG ช้้าลงและไปสููงสุุดหลัังปีี 2020
และเริ่่�มลดลงโดยลำำ�ดัับหลัังจากนั้้�น และอาจถึึงจุุดที่่�ระดัับ CO2 ที่่�ปล่่อยออกมาจะเท่่ากัับปริิมาณ CO2 ที่่� “Sink” หรืือ
ถููก capture ส่่งผลให้้สามารถรัักษาระดัับ net-zero emissions ได้้ในระยะยาว หรืืออาจได้้ net-negative emissions
ถ้้าสามารถลดการปล่่อย CO2 ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยคาดว่่าจะสามารถทำำ�เป้้าหมายที่่�ได้้หลัังจากปีี 2050
1.2 สถานการณ์์พลัังงานไทย
ในปีี 2561 การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้ายของประเทศไทยอยู่่�ที่่� 83,691 ktoe ซึ่่�งขยายตััวจากการใช้้ในปีี 2560
ในอััตราร้้อยละ 3.6 ในปีี 2562 (7 เดืือน) อััตราการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยเป็็นร้้อยละ 3.9 ในปีี 2561 การใช้้พลัังงาน
ขั้้น� สุุดท้า้ ยเป็็นการใช้้พลัังงานเชิิงพาณิิชย์เ์ ท่่ากัับ 70,811 ktoe คิิดเป็็นร้้อยละ 84.6 ของการใช้้พลัังงานขั้้น� สุุดท้า้ ยทั้้�งหมด
ของประเทศ ซึ่่�งสััดส่่วนนี้้�ได้้เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจากร้้อยละ 84.2 ในปีี 2559 โดยที่่�พลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ประกอบด้้วยการ
ใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ไฟฟ้้า ถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์ และก๊๊าซธรรมชาติิ เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีสััดส่่วนสููงสุุดในพลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ของไทย
ได้้แก่่ น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 58.4 ของพลัังงานเชิิงพาณิิชย์์ทั้้�งหมดหรืือสููงกว่่าครึ่่�งหนึ่่�ง ตามมาด้้วยไฟฟ้้า
ร้้อยละ 23.7 ถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์ร้้อยละ 9.7 และก๊๊าซธรรมชาติิร้้อยละ 8.1 แต่่ถ้้าดููถึึงอััตราการขยายตััวของการใช้้พลัังงาน
กลุ่่�มนี้้� พบว่่า ถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์ กลัับมีีอัตั ราการขยายตััวสููงกว่่าเชื้้อ� เพลิิงชนิิดอื่น่� ๆ คืือ ในปีี 2561 มีีอัตั ราการขยายตััวสููงถึึง
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ร้้อยละ 26.6 และในปีี 2560 ร้้อยละ 2.1 ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นจากการใช้้ถ่่านหิินในภาคอุุตสาหกรรมที่่�หัันมาใช้้ถ่่านหิิน
มากขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับเชื้้อ� เพลิิงอื่่น� ๆ ในกรณีีของไฟฟ้้ามีีการขยายตััวในอััตราค่่อนข้้างคงที่่�อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 1.7 ต่่อปีี ซึ่่ง� ยัังต่ำำ��กว่่า
การขยายตััวของน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิงที่่�ขยายตััวร้้อยละ 2.3 ในปีี 2561 เพิ่่�มจากร้้อยละ 1.9 ในปีี 2560 ส่่วนก๊๊าซธรรมชาติิ
มีีอััตราการขยายตััวต่ำำ��มากและต่ำำ�สุ
� ุด อัันเป็็นสาเหตุุมาจากการลดการใช้้ก๊๊าซในภาคขนส่่ง
ในกรณีีของพลัังงานหมุุนเวีียน (ที่่�ไม่่ใช่่พลัังงานดั้้ง� เดิิม) มีีสัดั ส่่วนการใช้้ร้อ้ ยละ 9.0 ในปีี 2559 และสััดส่่วนเพิ่่�มขึ้้น�
เล็็กน้้อยเป็็นร้้อยละ 9.2 ในปีี 2561 แต่่มีีอััตราการขยายตััวค่่อนข้้างสููงในปีี 2561 ที่่�ร้้อยละ 4.7 ต่่อปีี ในขณะที่่�พลัังงาน
หมุุนเวีียนดั้้�งเดิิมมีีอััตราการขยายตััวติิดลบทั้้�งในปีี 2561 และปีี 2560 ซึ่่�งส่่งผลให้้สััดส่่วนการใช้้ลดลงจากร้้อยละ 6.8
ในปีี 2559 เป็็นร้้อยละ 6.2 ในปีี 2560
การใช้้พลัังงานเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้า
ในส่่วนของการใช้้เชื้้�อเพลิิงเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้า ในปีี 2561 ประเทศไทยพึ่่�งพาก๊๊าซธรรมชาติิร้้อยละ 60.2
ในการผลิิตกระแสไฟฟ้้า และร้้อยละ 17.7 เป็็นถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์ และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือมีีการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานอื่่น� ๆ
สููงถึึงร้้อยละ 22 ในการผลิิตไฟฟ้้าของประเทศ ประเทศไทยมีีการใช้้พลัังงานทดแทนในระดัับ 12,725 ktoe ในปีี 2561
ซึ่่ง� ร้้อยละ 60 เป็็นการใช้้เพื่่อ� ความร้้อน (Heating process) รองลงมาคืือ ร้้อยละ 23 เพื่่อ� การผลิิตกระแสไฟฟ้้า ซึ่่ง� พลัังงาน
ดัังกล่่าวประกอบด้้วย พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม พลัังงานน้ำำ�� ชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และขยะ
ส่่วนอื่่�น ๆ ของพลัังงานหมุุนเวีียนอยู่่�ในรููปของเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ อัันได้้แก่่ เอทานอล และไบโอดีีเซล ซึ่่�งใช้้ในน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับยานยนต์์ต่่าง ๆ โดยเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพมีีสััดส่่วนเท่่ากัับร้้อยละ 16.6 ของพลัังงานหมุุนเวีียน
1.3 แนวโน้้มการพััฒนาพลัังงานในอนาคต
1.3.1 การพััฒนารถยนต์์ EV และ Energy Storage
• EV
ในปััจจุุบัันกว่่า 90% ของพลัังงานที่่�ใช้้ภาคขนส่่งยัังคงเป็็นรููปน้ำำ��มัันประเภทต่่าง ๆ ปีีละประมาณ 2.9
billion toe พลัังงานที่่�เหลืืออยู่่ใ� นรููปของก๊๊าซธรรมชาติิ ไฟฟ้้า และพลัังงานรููปแบบอื่่น� ๆ ในปีี 2040 คาดว่่าความต้้องการ
ใช้้พลัังงานในภาคขนส่่งจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นประมาณ 3.3 billion toe โดยสััดส่่วนของพลัังงานรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่น้ำำ��มััน
จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 15 ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสามของส่่วนพลัังงานที่่�เพิ่่�มนี้้�จะอยู่่�ในรููปของไฟฟ้้า พลัังงานส่่วนที่่�เพิ่่�มในรููปของ
ไฟฟ้้าจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 120 Mtoe และพลัังงานไฟฟ้้าจำำ�นวนดัังกล่่าวกว่่าร้้อยละ 90 จะใช้้ในรถ EV ของการขนส่่งทาง
ถนน ส่่วนที่่�เหลืือจะเป็็นการใช้้ในระบบราง

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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สำำ�หรัับในกรณีีของประเทศไทย การใช้้รถ EV ยัังถืือว่่าอยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�� และในปััจจุุบันั ทางภาครััฐได้้เริ่่ม� เข้้ามา
ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการผลิิตรถ EV ในประเทศ โดยให้้การส่่งเสริิมการลงทุุนแก่่ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมรถยนต์์เพื่่อ� ผลิิต
รถ EV และสำำ�นักั งานมาตรฐานผลิิตภัณ
ั ฑ์์อุตส
ุ าหกรรมอยู่่ใ� นระหว่่างการกำำ�หนดมาตรฐานของรถ EV สำำ�หรัับขนส่่งผู้้�โดยสารซึ่่ง�
คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2563 นี้้� ซึ่่ง� จะเป็็นจุุดเริ่่ม� ของการส่่งเสริิมการใช้้รถ EV อย่่างจริิงจััง อย่่างไรก็็ตามคณะทำำ�งานการจััดทำ�ำ
ค่่าพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้าได้้มีกี ารจััดทำ�ำ การประเมิินจำำ�นวนรถ EV ในอนาคต ซึ่่ง� ค่่าพยากรณ์์ที่่ใ� ช้้อยู่่ใ� นปััจจุุบันั จะมีีรถ EV
จำำ�นวน 1.2 ล้้านคััน ในปีี 2579 (2036) และมีีความต้้องการพลัังไฟฟ้้าสููงสุุดเพื่่อ� ชาร์์จไฟในช่่วงหััวค่ำำ�ที่่
� ป� ระมาณ 2,466 MW
• Energy Storage
จากการพััฒนาระบบไฟฟ้้าในลัักษณะ Distributed Generation (DG) ซึ่่�งรวมถึึงการผลิิตไฟฟ้้า
จากระบบ Solar หรืือพลัังงานหมุุนเวีียนรวมถึึงการพััฒนารถ EV ที่่�กำำ�ลัังขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้มีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีี
การพััฒนาระบบการจััดเก็็บพลัังงานไฟฟ้้าควบคู่่�กันั ไปด้้วย โดยเฉพาะการใช้้แบตเตอรี่่เ� ป็็นตััวจััดเก็็บ ซึ่่ง� เทคโนโลยีีปัจั จุุบันั
มีีความก้้าวหน้้าไปมาก โดยรถ EV และโครงการ Energy Storage ได้้หัันไปใช้้แบตเตอรี่่�ประสิิทธิิภาพสููงที่่�มีีน้ำำ��หนัักเบา
เมื่่อ� เทีียบกัับพลัังงานที่่�เก็็บได้้ และมีีรอบการชาร์์จได้้มากครั้้ง� ซึ่่ง� เทคโนโลยีีที่่นิ� ยิ มใช้้โดยเฉพาะในรถ EV คืือ ลิิเทีียมไอออน
หรืือ แบตเตอรี่่� หรืือ ลิิเธีียมโพลีีเมอร์์แบตเตอรี่่� แต่่ในปััจจุุบัันก็็มีีโครงการก่่อสร้้าง Energy Storage ขนาดใหญ่่ เพื่่�อเก็็บ
ไฟฟ้้าที่่�ผลิิตจากพลัังงานหมุุนเวีียน เช่่น Solar เกิิดขึ้้�นในหลายประเทศ ดัังนั้้�น Energy Storage จึึงอาจจะแบ่่งได้้เป็็น
2 กลุ่่�มใหญ่่ ๆ ตามประเภทของแบตเตอรี่่�คืือ
- Grid
- Vehicles
อย่่างไรก็็ตามปััญหาหลััก ๆ ของ Energy Storage นอกเหนืือจากด้้านเทคโนโลยีี คืือ ปััญหาต้้นทุุน
ของแบตเตอรี่่�ที่่�ยัังมีีราคาแพง โดยเฉพาะแบตเตอรี่่�ประเภทลิิเทีียมไอออน ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพและนิิยมใช้้
ในระบบจััดเก็็บเชิิงพาณิิชย์์และในรถ EV ต่่าง ๆ ดัังนั้้�น ปััจจััยทางด้้านราคาค่่าจััดเก็็บ (ซึ่่�งวััดในรููป $/kWh) จึึงถืือว่่าเป็็น
ข้้อมููลในการตััดสิินใจจึึงมีีความคุ้้�มค่่าหรืือไม่่ในการสร้้างระบบจััดเก็็บ และต้้นทุุนค่่าการจััดเก็็บในอนาคตจะมีีแนวโน้้ม
ลดลงหรืือไม่่อย่่างไร
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1.3.2 การพััฒนารถไฟความเร็็วสููงและรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนซึ่่�งส่่งผลต่่อการใช้้น้ำำ��มััน
a. ลัักษณะการเดิินทางในต่่างจัังหวััด
จากการสำำ�รวจของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร (สนข.) พบว่่า ในปีี 2560 ประชากรไทย
ไม่่รวม กทม. มีีการเดิินทาง 2.731 ล้้านคน-เที่่�ยวต่่อวััน โดยร้้อยละ 56 เป็็นการใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคลและร้้อยละ 44
เป็็นการใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะ
ในส่่วนของการขนส่่งสิินค้้านั้้�น การขนส่่งทางถนนยัังคงมีีสััดส่่วนสููงสุุดเช่่นเดิิม คืือ ร้้อยละ 87 ในปีี 2561
ซึ่่ง� เป็็นการขนส่่งโดยรถบรรทุุก ส่่วนการขนส่่งที่่�เป็็น mass เช่่น การขนส่่งทางรถไฟมีีสัดั ส่่วนที่่�ต่ำำ��มาก คืือ เพีียงร้้อยละ 1.37
และการขนส่่งทางน้ำำ��ก็็มีีสัดั ส่่วนน้้อยมากเมื่่�อเทีียบกัับการขนส่่งด้้วยระบบอื่่�น ๆ
ระบบรถไฟความเร็็วสููง
ปััจจุุบันั กระทรวงคมนาคมได้้จัดทำ
ั ำ�แผนพััฒนาระบบรถไฟความเร็็วสููงที่่�จะมีีความยาวรวม 1,707 กม. ครอบคลุุม
เส้้นทางหลัักของทุุกภููมิิภาคของประเทศ ซึ่่�งโครงการแบ่่งออกเป็็นสองส่่วนในปััจจุุบัันคืือ
(1) โครงการที่่�อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการ
ได้้มีกี ารเริ่่ม� ดำำ�เนิินการโครงการรถไฟความเร็็วสููงแล้้ว 2 โครงการ ระยะทางรวม 473 กม. โดยโครงการแรก
เป็็นโครงการ “ไทย - จีีน” ซึ่่ง� เป็็นเส้้นทางระหว่่าง กรุุงเทพฯ - นครราชสีีมา ระยะทาง 253 กม. (ระยะที่่� 1) ซึ่่ง� โครงการนี้้�
เริ่่�มทำำ�การก่่อสร้้างแล้้ว และคาดว่่าจะเสร็็จสิ้้�นในปีี 2566 ส่่วนโครงการที่่� 2 เป็็นโครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่�อม
3 สนามบิิน คืือ ดอนเมืือง – สุุวรรณภููมิิ – อู่่�ตะเภา ความยาว 220 กม. ซึ่่�ง ครม. มีีมติิอนุุมััติิโครงการแล้้ว เมื่่�อวัันที่่�
27 มีีนาคม 2561 และอยู่่�ในระหว่่างการคััดเลืือกผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้าง โดยคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2566
(2) โครงการที่่�อยู่่�ในระหว่่างเตรีียมการ
โครงการในกลุ่่�มนี้้�มีี 3 โครงการคืือ โครงการที่่� 1 เป็็นโครงการระยะที่่� 2 ของเส้้นทางกรุุงเทพฯ –
นครราชสีีมา ที่่�ขยายตััวต่่อเนื่่�องไปยัังหนองคาย โดยมีีระยะทางจากนครราชสีีมา – หนองคาย เท่่ากัับ 355 กม.
ซึ่่�งโครงการนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการออกแบบและยัังไม่่มีีวัันกำำ�หนดแล้้วเสร็็จ ส่่วนโครงการที่่� 2 เป็็นเส้้นทางสายเหนืือ
กรุุงเทพฯ – พิิษณุุโลก – เชีียงใหม่่ ระยะทางรวม 668 กม. ซึ่่�งเป็็นโครงการภายใต้้ความร่่วมมืือ ไทย – ญี่่�ปุ่่�น และอยู่่�
ในระหว่่างการศึึกษาความเหมาะสมของโครงการ และโครงการที่่� 3 คืือ สายใต้้ กรุุงเทพฯ – หััวหิิน ระยะทาง 211 กม.
ซึ่่�งยัังอยู่่�ระหว่่างทบทวนรายงานการศึึกษาความเหมาะสมของโครงการอยู่่�  ซึ่่�งโครงการสายใต้้นี้้�แผนระยะยาวมีี
ความเป็็นไปได้้ที่่�จะขยายเส้้นทางไปจนถึึงชายแดนมาเลเซีีย แต่่โครงการส่่วนนี้้�ยัังไม่่อยู่่�ในแผนงานในปััจจุุบัันสำำ�หรัับ
การใช้้พลัังงานของรถไฟความเร็็วสููงนั้้�น คณะทำำ�งานการจััดทำำ�ค่่าพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้า ได้้ประเมิินไว้้ว่่า
เมื่่�อโครงการแล้้วเสร็็จ และเปิิดดำำ�เนิินการจะมีีความต้้องการพลัังงานไฟฟ้้าสููงสุุดทั้้�งโครงการเท่่ากัับ 200 MW
และมีีความต้้องการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า 1,324 ล้้านหน่่วยต่่อปีี ซึ่่�งเมื่่�อคิิดตามค่่าความร้้อนแล้้วพบว่่าจะเท่่ากัับการลดการ
ใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลไปได้้ปีีละ 133 ล้้านลิิตร (ไม่่รวมพลัังงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการผลิิตไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น)
b. ลัักษณะการเดิินทางในเขต กทม. และปริิมณฑล
การเดิินทางในเขต กทม. และปริิมณฑลในปีี 2560 เท่่ากัับ 32.65 ล้้านคน-เที่่�ยวต่่อวััน ตามการประเมิินของ สนข.
ซึ่่�งร้้อยละ 69 เป็็นการเดิินทางโดยรถยนต์์ส่่วนบุุคคลและจัักรยานยนต์์ และร้้อยละ 31 เป็็นการเดิินทางโดยรถโดยสาร
สาธารณะ ประกอบด้้วย รถโดยสารประจำำ�ทางร้้อยละ 15 และเป็็นระบบรถไฟฟ้้า (BTS MRT และ Airport link)
ร้้อยละ 4 และที่่�เหลืือเป็็นระบบอื่่�น ๆ เช่่น แท็็กซี่่� เรืือ และรถตู้้�โดยสาร
ซึ่่ง� สััดส่่วนของรถไฟฟ้้า BTS ปััจจุุบันั อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 60 ของผู้้�โดยสารรถไฟฟ้้าทั้้ง� ระบบในปััจจุุบันั และรถไฟฟ้้าสายเฉลิิม
รััชมงคลมีีสัดั ส่่วนร้้อยละ 28.9 ส่่วนสายอื่่น� ๆ มีีสัดั ส่่วนยัังค่่อนข้้างน้้อย โดยเฉพาะ Airport Rail Link มีีสัดั ส่่วนเพีียงร้้อยละ 6
กทม. ได้้เปิิดเส้้นทางเดิินรถสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายในเดืือนธัันวาคม 2562 โดยเพิ่่�มสถานีีให้้บริิการอีีก 5 สถานีี
คืือ ห้้าแยกลาดพร้้าว พหลโยธิิน 24 รััชโยธิิน เสนานิิคม และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้โครงข่่ายมีีระยะทาง
เพิ่่�มขึ้้�นจาก 121.80 กม. เป็็น 140.8 กม. ในปีี 2563 นี้้�
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โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้างและยัังไม่่เปิิดใช้้บริิการนี้้� เมื่่อ� เสร็็จสิ้้น� โครงการเหล่่านี้้�จะมีีความยาวรวมกััน
224.7 กม. และจะทำำ�ให้้ระบบโครงข่่ายรถไฟฟ้้ามวลชนในเขต กทม. และปริิมณฑลเพิ่่�มเป็็น 361.41 กม.
1.3.3

การส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานจากพลัังงานหมุุนเวีียน
ปััจจุุบันั กระทรวงพลัังงานอยู่่ใ� นระหว่่างการปรัับปรุุงแผน PDP2018 เป็็นฉบัับ PDP2018 (Rev.1) และได้้ผ่า่ น
การทำำ�ประชาพิิจารณ์์ไปเมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ซึ่่�งแผน PDP ถืือเป็็นแผนแม่่บทหลัักที่่�แผนอื่่�น ๆ ใน Thailand
Integrated Energy Blueprint (TIEB) ใช้้เป็็นฐานในการจััดทำำ�แผนอื่่�น ๆ อีีก 4 แผน คืือ
a. แผน AEDP2018 (การผลิิตไฟฟ้้า)
กระทรวงพลัังงานได้้ปรัับลดเป้้าหมายการผลิิตไฟฟ้้าในแผน AEDP2018 เมื่่�อเทีียบกัับแผน AEDP2015
กล่่าวคืือ ปริิมาณกำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งของการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนได้้ถููกปรัับลดลง จาก 19,684 MW
ในปีี 2580 ของแผนปีี 2018 แต่่กำำ�ลัังผลิิตนี้้ยั� งั คงที่่� เมื่่อ� เทีียบกัับแผน AEDP2018 ก่่อนมีีการปรัับปรุุง ซึ่่ง� ตััวเลขแผนตาม
AEDP2018 เป็็นเป้้าหมายที่่� “เพิ่่�มเติิม” จากที่่�ได้้มีีกำ�ำ ลัังการผลิิตที่่� “ผููกพััน” แล้้วมาจากแผน AEDP2015
b. แผน AEDP2018 (ภาคความร้้อน)
การผลิิตความร้้อนจากพลัังงานหมุุนเวีียนจะมีีสััดส่่วนเท่่ากัับร้้อยละ 41.6 ของความต้้องการความร้้อน
ในปีี 2580 เมื่่�อเทีียบกัับร้้อยละ 36.7 ตามเป้้าหมายของปีี 2015
c. แผน AEDP2018 (ภาคขนส่่ง)
การผลิิตพลัังงานเพื่่อ� ใช้้ในภาคขนส่่งจากพลัังงานหมุุนเวีียนของแผน AEDP2018 เมื่่อ� เทีียบกัับ AEDP2015
ซึ่่�งสรุุปได้้คืือ
- ลดเป้้าหมายการผลิิต E100 ลงจากเดิิมที่่� 11.3 ล้้านลิิตรต่่อวััน เป็็น 7.5 ล้้านลิิตรต่่อวััน
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

- ลดเป้้าหมายการผลิิต  B100 จาก 14 ล้้านลิิตรต่่อวััน เป็็น 8 ล้้านลิิตรต่่อวััน ทั้้�งนี้้�จากการคาดการณ์์
ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงจะลดลงจากแผนเดิิม
- ยกเลิิกแผนการผลิิตไบโอมีีเทนอััดและเชื้้�อเพลิิงทดแทนอื่่�น ๆ
- เป้้าหมายการผลิิตพลัังงานภาคขนส่่งจากพลัังงานหมุุนเวีียนจะลดลงมา 8,714 ktoe ในแผน AEDP2015
เป็็น 4,085 ktoe ในแผน AEDP2018
d. ภาพรวม
ภาพรวมของการผลิิตพลัังงานจากพลัังงานหมุุนเวีียนในแผน AEDP2018 เมื่่�อเทีียบกัับ แผน AEDP2015
โดยเป้้าหมายรวมยัังคงที่่�ไว้้ที่่ร้� อ้ ยละ 30 ของการใช้้พลัังงานขั้้น� สุุดท้า้ ยในปีี 2580 โดยเพิ่่�มสััดส่่วนของพลัังงานหมุุนเวีียน
ในการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนด้้านละ 1.49% และ 2.05% ตามลำำ�ดัับ และลดสััดส่่วนของเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพลง 3.43%
1.3.4

การพััฒนาระบบ Smart Grid และ Smart City
การพััฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศ ได้้ดำำ�เนิินการไปตามแผนแม่่บทการพััฒนาโครงข่่าย Smart Grid
ของไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดย สนพ. เพื่่�อวางกรอบทิิศทางการพััฒนานโยบายโครงข่่าย Smart Grid
ของประเทศไทยในภาพรวมและเป็็นตััวกำำ�หนดทิิศทางให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาและลงทุุน
ซึ่่�งนิิยามผู้้�ใช้้ในการพััฒนาระบบโครงข่่าย Smart Grid จะมีีความหมายกว้้าง ๆ คืือ “การพััฒนาให้้ระบบไฟฟ้้าสามารถ
ตอบสนองต่่อการทำำ�งานได้้อย่่างชาญฉลาดมากขึ้้�นหรืือมีีความสามารถมากขึ้้�น โดยใช้้ทรััพยากรน้้อยลง (Doing more
with less) มีีประสิิทธิิภาพน่่าเชื่่�อถืือ มีีความปลอดภััย มีีความยั่่�งยืืน และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งสามารถทำำ�ให้้เกิิด
ขึ้้�นได้้โดยการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีระบบสื่่อ� สารสารสนเทศ (ICT) ระบบเซนเซอร์์ ระบบเก็็บข้้อมููล และเทคโนโลยีีทางด้้าน
การควบคุุมอััตโนมััติเิ พื่่อ� ทำำ�ให้้ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง (Power grid) สามารถรัับรู้้�ข้อ้ มููลสถานะต่่าง ๆ ในระบบมากขึ้้น� เพื่่อ� ใช้้ในการ
ตััดสินิ ใจอย่่างอััตโนมััติ ทั้้
ิ ง� นี้้� กระบวนการเหล่่านี้้จ� ะต้้องเกิิดขึ้้น� ทั่่�วทั้้ง� ระบบไฟฟ้้า ครอบคลุุมระบบการผลิิต ระบบส่่ง ระบบ
จำำ�หน่่ายและระบบผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า”
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ปััจจุุบัันการไฟฟ้้าทั้้�ง 3 แห่่งของประเทศไทย ได้้แก่่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ได้้ปรัับปรุุงและพััฒนาระบบไฟฟ้้า
ของตนให้้มีขีี ีดความสามารถใกล้้เคีียงกัับระบบ Smart Grid มากยิ่่�งขึ้้�น และเริ่่�มดำำ�เนิินการบููรณาการข้้อมููลร่่วมกัันและ
พััฒนาระบบไฟฟ้้าของตนให้้เข้้ากัันได้้ ดัังนั้้�น โครงการ Smart Grid จึึงเป็็นการพััฒนาโครงข่่ายไฟฟ้้าเดิิม ซึ่่�งถููกสร้้าง
มาจากระบบรวมศููนย์์ ให้้มีขีี ดี ความสามารถรองรัับการจััดการระบบไฟฟ้้าแบบกระจายศููนย์์ (Distributed Generation)
ซึ่่�งเป็็นนโยบายของภาครััฐในปััจจุุบััน และยัังสามารถต่่อยอดขีีดความสามารถให้้กว้้างไกลยิ่่�งขึ้้�น ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาระบบโครงข่่าย Smart Grid 5 ด้้าน คืือ
• ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 ด้้านการพััฒนาความเชื่่�อถืือได้้และคุุณภาพของไฟฟ้้า (Power Reliability and
Quality)
• ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 ด้้านความยั่่�งยืืนและประสิิทธิิภาพของการผลิิตและใช้้พลัังงาน (Energy
Sustainability and Efficiency)
• ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 ด้้านการพััฒนาการทำำ�งานและการให้้บริิการของหน่่วยงานการไฟฟ้้าฯ (Utility
Operation and Service)
• ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ด้้านการกำำ�หนดมาตรฐานความเข้้ากัันได้้ของอุุปกรณ์์ในระบบ (Integration and
Interoperability)
• ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 ด้้านการพััฒนาศัักยภาพการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรม (Economic
and Industrial Competitiveness)
1.3.5

แนวโน้มการเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
นโยบายของภาครััฐได้้เปิิดกว้้างให้้ผู้้�บริิโภค (Consumer) สามารถเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าได้้ โดยอาจผลิิตเพื่่�อใช้้เอง
หรืือขายปริิมาณการผลิิตบางส่่วนเข้้าระบบ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเหล่่านี้้�กลายเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าไปในตััว (Producer) โดยจะมีี
ลัักษณะ Solar rooftop เป็็นส่่วนใหญ่่ ซึ่่ง� เรีียกกว่่า Prosumer ซึ่่ง� ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของนโยบายเปิิดเสรีีของกิิจการ
ผลิิตไฟฟ้้าที่่�เปิิดโอกาสให้้ภาคเอกชนได้้เข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�นในการผลิิตไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบ นอกเหนืือไปจากผู้้�ผลิิตใน
ส่่วนของภาครััฐ
ในปััจจุุบััน สนพ. มีีการศึึกษาเพื่่�อกำำ�หนดนโยบายการเปิิดเสรีีการซื้้�อขายไฟฟ้้าในอนาคตอยู่่�สองรููปแบบ
เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของกิิจการไฟฟ้้าที่่�จะเพิ่่�มบทบาทของผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนให้้มากขึ้้�นในอนาคต  ซึ่่�งแนวทางที่่�
สนพ. คาดว่่าจะดำำ�เนิินการจะเป็็นรููปตลาดการซื้้�อขายไฟฟ้้าเสรีีที่่ใ� ห้้ผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขายสามารถเจรจาซื้้�อขายไฟกัันได้้โดยตรง
ผ่่านตลาดการซื้้�อขายที่่�จะมีีการจััดตั้้�งขึ้้�น ซึ่่�งรููปแบบของแนวทางการเปิิดตลาดเสรีีซื้้�อขายไฟฟ้้า สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ตลาดซื้้�อขายไฟฟ้้าของ Prosumer จากการศึึกษาของบริิษััท Full Advantage ได้้มีีการเสนอ 3 แนวทาง
ของการซื้้�อขายไฟฟ้้าของ Prosumer คืือ
(i) Prosumer to Grid (P2G)
(ii) Prosumer Group (PG) หรืือ Peer to Peer (P2P)
(iii) Hybrid ซึ่่�งเป็็นระบบผสมผสานระหว่่าง ระบบที่่� (1) และ (2)
2) ตลาดการซื้้�อขายไฟฟ้้าเสรีีสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตไฟฟ้้ารายเล็็ก (SPP) ระบบ Cogeneration
โดยสรุุปคืือการซื้้อ� ขายไฟฟ้้าในอนาคตจะเป็็นตลาดสำำ�หรัับโรงไฟฟ้้าที่่�จะหมดสััญญากัับ กฟผ. และมีีกำำ�ลััง
การผลิิตเหลืืออยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก จึึงต้้องมีีตลาดรองรัับสำำ�หรัับการซื้้�อขายไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าเหล่่านี้้� และคาดว่่าจะเป็็น
ลัักษณะตลาดเสรีี (Power Pool) ซึ่่�งจะต้้องมีีการศึึกษาในรายละเอีียดก่่อนที่่�จะนำำ�ไปปฏิิบััติิ
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่่� 2
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
2.1 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ นโยบายและแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล  และกลวิิธีีในการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารมาสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิภารกิิจในการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิตามแผนปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงาน ที่่�ปรึึกษาได้้ทำำ�
การศึึกษาตามแนวทางและวิิธีกี ารดำำ�เนิินงานจััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดยการศึึกษาในส่่วนนี้้�
จะเป็็นการศึึกษาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแผน หรืือนโยบายที่่�สำำ�คััญของรััฐบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านพลัังงาน ด้้านดิิจิิทััล และ
ด้้านอื่่�น ๆ และมาวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์ การเชื่่�อมโยง ภารกิิจและยุุทธศาสตร์์ในแต่่ละด้้าน จากผลที่่�ได้้จะนำำ�ไป
ประกอบการพิิจารณาในการจััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์ (Strategic Plan) แผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) และแผนปฏิิบััติิการ
(Action Plan) ในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ปััจจุุบันั ภาครััฐได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาสนัับสนุุน และขัับเคลื่่อ� นภาคเศรษฐกิิจและสัังคมของ
ประเทศ โดยมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนประเทศไทยสู่่�รููปแบบใหม่่ เพื่่�อให้้การพััฒนาประเทศ เข้้าสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิิทััล
อย่่างยั่่�งยืืน สำำ�หรัับยุุทธศาสตร์์ที่่�สำำ�คััญภายใต้้การนำำ�ของนายกรััฐมนตรีีจะให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาประเทศด้้วย
การสร้้างความเข้้มแข็็งจากภายใน โดยขัับเคลื่่�อนตามแนวคิิดยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่
งชาติิฉบัับที่่� 12 แผนปฏิิรููปประเทศ ยุุทธศาสตร์์กระทรวง แผนปฏิิบัติั กิ าร และ แผนอื่่น� ๆ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
่อ�งหนดกรอบการศึึกษาแนวทาง
การดำเนินงานภายใตธรรมาภิบาลขอมูการเชื่่
ล (Data�อGovernance)
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�ปรึึกษาได้้ทำำ�การกำำเร�สำหรั
มโยงแผนงาน นโยบายที่่�สำำ�คััญกัับยุุทธศาสตร์์
NEIC
บศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ตามรููปที่่� 2-1
แนวคิดพ�้นฐานของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลขององคกร และ กรณีศึกษาของศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รููปที่่� 2-1 แนวทางการเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ แผนงาน กัับ นโยบายที่่�สำำ�คััญของประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

ดานโครงสรางพ�้นฐาน
ระบบ Logistics และดิจ�ทัล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ�้นฐานและ ระบบ Logistics

แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัล

แผนปฏิรูปประเทศ
ดานพลังงาน

ยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน

แผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาว

แผนยุทธศาสตรศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
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รููปที่่� 2-2 แนวทางการศึึกษาและทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แผนยุทธศาสตรที่ขับเคลื่อน
ใหเกิดการพัฒนา
ศูนยสารสนเทศพลังงาน
แหงชาติ

แผนยุทธศาสตร
ที่ศูนยสารสนเทศพลังงาน
แหงชาติจะเขาไปมีบทบาท
ในการสนับสนุนการพัฒนา

แผนระดับ 1

แผนระดับ 1

แผนระดับ 2

ขับเคลื่อน

สนับสนุน

แผนระดับ 2

แผนระดับ 3

แผนระดับ 3

แผนงาน/นโยบายอื่นๆ

แผนงาน/นโยบายอื่นๆ

ศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

จากรููปที่่� 2-2 ที่่�ปรึึกษาจะทำำ�การศึึกษาและทบทวนแผนงานที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ทั้้�งแผนระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3 และแผนงานนโยบายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยแผนงานทั้้�งหมด
แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 แผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึง
เหตุุผลและความสำำ�คัญ
ั ก่่อนที่่�จะมีีการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่ปรึึ
� กษาพบหลายประเด็็นยุุทธศาสตร์์ทั้้ง�
ในระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 และระดัับที่่� 3 ซึ่่�งมีีบริิบทที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ทั้้�งใน
ทางตรงและทางอ้้อม ดัังแสดงรายละเอีียดแผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิ ในหััวข้้อที่่� 2.1.1
		กลุ่่�มที่่� 2 แผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ถููกสนัับสนุุนจากการเกิิดขึ้้�นของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่�อแสดง
ให้้เห็็นถึึงประโยชน์์ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิหลัังจากที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�น และจะส่่งผลกระทบในเชิิงสนัับสนุุน
ต่่อการพััฒนาแผนงานและยุุทธศาสตร์์อื่น่� ๆ ที่่�รายล้้อมบริิบทการพััฒนาประเทศในอนาคต ทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาว ที่่�ปรึึกษา
พบหลายประเด็็นยุุทธศาสตร์์ทั้้�งในระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 และระดัับที่่� 3 ซึ่่�งจะได้้รัับผลดีีเมื่่�อศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิพััฒนาแล้้วเสร็็จ ดัังแสดงรายละเอีียดแผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ถููกสนัับสนุุนจากการเกิิดขึ้้�นของศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ในหััวข้้อที่่� 2.1.2
2.1.1 แผนยุุทธศาสตร์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
เป็็นส่่วนของการทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ในระดัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องและสนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่�งจะเป็็นแผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�บ่่งชี้้�ถึึงบริิบทต่่าง ๆ ซึ่่�งขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้� (รููปที่่� 2-3)
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3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

นโยบายฯ วาดวยการพัฒนาดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม

ขอที่ 11 การปฏิรูปการบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบร�หารราชการแผนดิน
ขอยอยที่ 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปนศูนยกลางขอมูลและเคร�อขายองคความรูดานพลังงานของประเทศที่ ไดรับความเชื่อถือ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล
ประเด็นขับเคลื่อน –การพัฒนาข�ดความสามารถเชิงดิจ�ทัลภาครัฐดานโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล
เปาหมาย -การมีมาตรฐานดานขอมูล และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ�่อสามารถแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลภายใน
หนวยงานรัฐและระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจ�ทัล
เปาหมาย - เพ�่อใหมีโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบร�หารฐานขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ำซอน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานสาธารณูปโภค (การพัฒนาศูนยพลังงานแหงชาติ)

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบร�หารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบร�การสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัลมาประยุกต ใช
ขอยอยที่ 4.4.2 พัฒนาว�ธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

ดานที่ 2 ดานการบร�หารราชการแผนดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบโลจ�สติกส และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.3 โครงสรางพ�้นฐานดานดิจ�ทัล

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนงานยุทธศาสตรขับเคลื่อนการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รููปที่่� 2-3 ความเชื่่�อมโยงของแผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

2.1.1.1 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ.2561-2580)
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย มาตรา 65 ที่่�กำำ�หนดให้้
รััฐพึึงจััดให้้มียุี ทุ ธศาสตร์์ชาติิเป็็นเป้้าหมายการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่ง� ยืืน ตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่อ� ใช้้เป็็นกรอบในการจััด
ทำำ�แผนต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องและบููรณาการกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดเป็็นพลัังผลัักดัันร่่วมกัันไปสู่่เ� ป้้าหมายดัังกล่่าว โดยให้้เป็็นไปตาม
ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายว่่าด้้วยการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์ชาติิ
เป้้าหมายการพััฒนาประเทศตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี คืือ “ประเทศชาติิมั่่�นคง ประชาชนมีีความสุุข
เศรษฐกิิจพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง สัังคมเป็็นธรรม ฐานทรััพยากรธรรมชาติิยั่่�งยืืน” โดยยกระดัับศัักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิิติ พั
ิ ฒ
ั นาคนในทุุกมิิติิ และในทุุกช่่วงวััยให้้เป็็นคนดีี และมีีคุณ
ุ ภาพ สร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม
สร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม และมีีภาครััฐของประชาชนเพื่่อ� ประชาชน และประโยชน์์ส่ว่ นรวม
การพััฒนาประเทศในช่่วงระยะเวลาของยุุทธศาสตร์์ชาติิ จะมุ่่�งเน้้นการสร้้างสมดุุลระหว่่างการพััฒนา
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายจึึงกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การพััฒนาจำำ�นวน 6 ยุุทธศาสตร์์
ได้้แก่่
1. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านความมั่่�นคง
2. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน
3. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์
4. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างโอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม
5. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
6. ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ
รููปที่่� 2-4 วิิสััยทััศน์์ประเทศไทย พ.ศ. 2580

(ที่่�มา: ร่่างยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี พ.ศ. 2560–2579)
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โดยจากแนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ทั้้�ง 6 ด้้าน พบว่่ามีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่�อน
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ จำำ�นวน 2 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่
(1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการภาครััฐ โดยมีีเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คืือ เป้้าหมายที่่� 2.1 ภาครััฐมีีวััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์�และผลประโยชน์์ส่่วนรวม ตอบสนองความต้้องการ
ของประชาชนได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว โปร่่งใส โดยภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิด้า้ นการปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบการบริิหาร
จััดการภาครััฐมีีดััชนีีชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ ดััชนีีชี้้�วััดที่่� 3.2 ประสิิทธิิภาพของการบริิการภาครััฐ ซึ่่�งเนื้้�อหาและประเด็็น
ในการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
(1.1) หััวข้อ้ 4.1 ภาครััฐที่่�ยึึดประชาชนเป็็นศููนย์์กลางตอบสนองความต้้องการและให้้บริิการอย่่างสะดวก
รวดเร็็ว โปร่่งใส
หััวข้้อย่่อยที่่� 4.1.2 เกี่่�ยวกัับ “ภาครััฐมีีความเชื่่�อมโยงในการให้้บริิการสาธารณะ ผ่่านการนำำ�
เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั มาประยุุกต์์ใช้้” มีีระบบการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�มีีความเชื่่�อมโยงระหว่่างหน่่วยงาน และแหล่่งข้้อมููล
ต่่าง ๆ นำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์การจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ เพื่่�อการพััฒนานโยบายและการให้้บริิการภาครััฐ มีีการนำำ�
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้ในการให้้บริิการสาธารณะตั้้�งแต่่ต้้นจนจบกระบวนการ เพื่่�อให้้สามารถติิดต่่อราชการได้้
โดยง่่าย สะดวก รวดเร็็ว โปร่่งใส เสีียค่่าใช้้จ่่ายน้้อย และตรวจสอบได้้
(1.2) หััวข้้อ 4.4 ภาครััฐมีีความทัันสมััย
					หััวข้้อย่่อยที่่� 4.4.2 เกี่่�ยวกัับ “พััฒนาและปรัับระบบวิิธีีการปฏิิบััติิราชการให้้ทัันสมััย” โดยมีี
การกำำ�หนดนโยบายและการบริิหารจััดการที่่�ตั้้�งอยู่่�บนข้้อมููลและหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ มุ่่�งผลสััมฤทธิ์์� มีีความโปร่่งใส 
ยืืดหยุ่่�นและคล่่องตััวสููง นำำ�นวััตกรรม เทคโนโลยีีข้้อมููลขนาดใหญ่่ ระบบการทำำ�งานที่่�เป็็นดิิจิิทััลมาใช้้ในการบริิหาร
และการตััดสินิ ใจ รวมทั้้�งนำำ�องค์์ความรู้้�ในแบบสหสาขาวิิชาเข้้ามาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าและแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นเลิิศ
ในการตอบสนองกัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ได้้อย่่างทัันเวลา พร้้อมทั้้�งมีีการจััดการความรู้้�และถ่่ายทอดความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ
เพื่่�อพััฒนาภาครััฐให้้เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�
(2) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน โดยมีีเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ เป้้าหมายที่่� 2.1
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพและยั่่�งยืืน และเป้้าหมายที่่� 2.2 ประเทศไทย
มีีขีดี ความสามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้น�  มีีดัชนี
ั ชี้้ี วั� ดที่่
ั เ� กี่่ย� วข้้อง คืือ ดััชนีชี้้ี วั� ดที่่
ั � 3.4 ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ
โดยมีีเนื้้�อหาและประเด็็นในการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
			(2.1) หััวข้้อ 4.4 โครงสร้้างพื้้�นฐาน เชื่่�อมไทย เชื่่�อมโลก 
				 หััวข้้อย่่อยที่่� 4.4.4 เกี่่�ยวกัับ “พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเทคโนโลยีีสมััยใหม่่” สนัับสนุุนให้้เกิิดระบบ
นิิเวศในการร่่วมสร้้างงานวิิจััยและนวััตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิิทยาลััย และหน่่วยงานวิิจััยหรืือมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�
ของโลก เพื่่อ� สร้้างและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีขั้้น� พื้้�นฐานและเทคโนโลยีีขั้้น� สููง เพื่่อ� การใช้้ประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์ไ์ ด้้จริิง ตอบสนอง
ความต้้องการของผู้้�ใช้้ทั้้�งภาครััฐและเอกชน พร้้อมทั้้�งการสร้้างระเบีียงทางด่่วนดิิจิิทััล  และเสริิมสร้้างความรู้้�และโอกาส
ในการเข้้าถึึงโครงข่่าย Broadband หลากรููปแบบตามความเหมาะสมของพื้้�นที่่� โดยมีีรููปแบบการเชื่่�อมโยงด้้านดิิจิิทััล
ที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในระดัับสากลทั้้�งภาครััฐและเอกชน รวมถึึงการวางกรอบในการจััดการทรััพยากรคลื่่�นความถี่่�
ให้้เพีียงพอรองรัับบริิการที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�ประชาชนทั่่�วไปเข้้าถึึงได้้ มีีการสนัับสนุุนธุุรกิิจแบบแพลตฟอร์์มที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดการสร้้างงานบริิการในโลกดิิจิิทััลใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของงานบริิการและบริิหารของภาครััฐและเอกชน
และสร้้างความมั่่�นคงในการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายดิิจิิทััลเชื่่�อมต่่อกัับโลก และการสนัับสนุุนและเร่่งรััดการนำำ�วิิทยาศาสตร์์
ข้้อมููลปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์ การออกแบบที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้เป็็นศููนย์์กลาง มาใช้้ในภาคการผลิิตและบริิการ เพื่่�อเพิ่่�ม
ความสามารถในการแข่่งขััน ในรููปแบบที่่�ทุกุ คนสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลหลากหลายแหล่่งให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดในการเพิ่่�มศัักยภาพคนในสัังคม ด้้วยการเข้้าถึึงความรู้้� เครื่่�องมืือบนพื้้�นฐานของธรรมาภิิบาลข้้อมููล ซึ่่�งครอบคลุุม
ความปลอดภััยไซเบอร์์ ความมีีจริิยธรรม และการไม่่ละเมิิดสิทิ ธิิส่ว่ นบุุคคล รวมทั้้�งการเสริิมสร้้างความมั่่น� คงด้้านพลัังงาน
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

21

โดยการจััดหาและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านพลัังงาน บริิหารจััดการพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีการแข่่งขััน
อย่่างเป็็นธรรม มีีราคาที่่�เหมาะสม และการสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�รองรัับการใช้้พลัังงานในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่อ� สนัับสนุุน
ภาคการผลิิต  บริิการ และการขนส่่ง รวมทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือกในสััดส่่วนที่่�มากขึ้้�น
ตลอดจนพััฒนาระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ สร้้างและรวบรวมผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งในและต่่างประเทศทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ทั้้�งในมหาวิิทยาลััยและหน่่วยงานวิิจััยผ่่านการสร้้างแรงจููงใจต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มีีความพร้้อมกัับการประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีชั้้�นสููงในอนาคต รวมทั้้�งการสร้้างผลงานที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการทั้้�งภาครััฐและเอกชน สามารถนำำ�ไปพััฒนา
ต่่อยอดในการสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศอย่่างเต็็มที่่�
2.1.1.2 แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่่บทภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ถููกจััดทำ�ขึ้้
ำ น� ตามราชกิิจจานุุเบกษาที่่�กำ�ำ หนดให้้คณะกรรมการจััดทำ�ำ
ยุุทธศาสตร์์ชาติิแต่่ละด้้านต้้องจััดทำ�ำ แผนแม่่บทเพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในยุุทธศาสตร์์ชาติิ โดยมีีแผนแม่่บททั้้ง� สิ้้น�
23 ประเด็็นแผนแม่่บท ซึ่่ง� จะมีีผลผููกพัันต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตาม รวมทั้้�งการจััดทำำ�งบประมาณ
รายจ่่ายประจำำ�ปีี ซึ่่ง� งบประมาณต้้องสอดคล้้องกัับแผนแม่่บท อัันจะนำำ�ไปสู่่ก� ารปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้ประเทศไทยบรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์
“ประเทศไทยมีีความมั่่น� คง มั่่�งคั่่ง�  ยั่่�งยืืน เป็็นประเทศพััฒนาแล้้ว ด้้วยการพััฒนาตามหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง”
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ประกอบไปด้้วย 23 ประเด็็น จากการทบทวนแผนแม่่บทดัังกล่่าว
พบประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ จำำ�นวน 2 ประเด็็น ได้้แก่่
1) ประเด็็นที่่� 20 การบริิการประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ และประเด็็นที่่� 7 โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบโลจิิสติิกส์์
และดิิจิิทััล ซึ่่�งมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
(1) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็นที่่� 20 การบริิการประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ ซึ่่�งมีี
แนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
			 (1.1) แผนย่่อยที่่� 3.4 (แผนย่่อยการพััฒนาระบบบริิหารงานภาครััฐ) มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้ภาครััฐ
มีีขีดส
ี มรรถนะสููง เทีียบเท่่ามาตรฐานสากลและมีีความคล่่องตััว โดยมีีดัชนี
ั ชี้้ี วั� ดที่่
ั เ� กี่่ย� วข้้อง คืือ ระดัับ Digital Government
Maturity Model (Gartner) และสััดส่่วนของหน่่วยงานที่่�บรรลุุผลสััมฤทธิ์์�อย่่างสููงตามเป้้าหมาย ซึ่่�งเนื้้�อหาและประเด็็น
ในการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
การพััฒนาให้้ภาครััฐมีีระบบบริิหารงานที่่�ทันั สมััย สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลงของโลกยุุคปััจจุุบันั
เป็็นเงื่อ่� นไขสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาประเทศให้้ก้า้ วสู่่ก� ารเป็็นประเทศที่่�พัฒ
ั นาแล้้วในอนาคต ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมได้้ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิราชการของหน่่วยงานภาครััฐเปลี่่�ยนแปลงไปโดยไม่่เพีียงแต่่ต้้องปฏิิบััติิราชการให้้แล้้ว
เสร็็จเท่่านั้้�น แต่่ต้้องปฏิิบััติิราชการโดยรวดเร็็ว ถููกต้้อง เหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นเลิิศ ซึ่่�งนวััตกรรม เทคโนโลยีี
ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ และระบบวิิธีปี ฏิิบัติั ริ าชการแบบดิิจิทัิ ล 
ั และสอดคล้้องกัับไทยแลนด์์ 4.0 จึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�หน่่วยงาน
ภาครััฐต้้องนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานให้้สามารถตอบสนองต่่อความเปลี่่�ยนแปลงในบริิบท
ต่่าง ๆ และความต้้องการของประชาชนโดยรวมได้้
นอกจากนี้้�หน่่วยงานภาครััฐยัังต้้องมีีกลไกด้้านโครงสร้้างและมีีวิิธีีการปฏิิบััติิราชการที่่�ยืืดหยุ่่�น
หลากหลาย คล่่องตััว สามารถตอบสนองต่่อภารกิิจและการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีการเชื่่อ� มโยง
และบููรณาการข้้อมููลและกระบวนการร่่วมกัันเสมืือนเป็็นองค์์กรเดีียว รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงกัับระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่
พััฒนาองค์์ความรู้้� ปรัับเปลี่่�ยนสภาพการทำำ�งานภายในองค์์กร โดยนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และเครื่่อ� งมืือสมััยใหม่่มาใช้้ปรับั ปรุุง
วิิธีีปฏิิบััติิราชการที่่�ใช้้หลัักฐานและข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์มากกว่่าการวิินิิจฉััยโดยบุุคคล มีีการพััฒนาสู่่�การเป็็นรััฐบาลเปิิด
ที่่�มีคี วามโปร่่งใสและคล่่องตััว โดยนำำ�ภาคส่่วนต่่าง ๆ เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการพััฒนาบริิการของประชาชน เพื่่อ� ประชาชน
และการทำำ�ให้้ภาครััฐเป็็นฐานการต่่อยอดการสร้้างคุุณค่่าของประชาชนและภาคส่่วนต่่าง ๆ รวมทั้้�งพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีความรู้้�และทัักษะด้้านดิิจิิทััล  เพื่่�อให้้พร้้อมรัับกัับการปรัับเปลี่่�ยนและสามารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีที่่�หลากหลาย
เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมการบริิการและพััฒนาการบริิหารจััดการภาครััฐที่่�ขัับเคลื่่�อน โดยความต้้องการของประชาชนและ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ผู้้�รับั บริิการ โดยมุ่่�งหมายให้้ประชาชนและผู้้�รับั บริิการได้้รับั ความพึึงพอใจ และเชื่่อ� มั่่น� ต่่อการปฏิิบัติั ริ าชการและการบริิหาร
จััดการของหน่่วยงานภาครััฐ
		 (2) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็นที่่� 7 โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบโลจิิสติิกส์์ และดิิจิิทััล 
ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
			 (2.1) แผนย่่อยที่่� 3.3 (แผนย่่อยโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล)
เป้้าหมาย
• ประชาชนมีีความสามารถในการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตมากขึ้้�น
ตััวชี้้�วััด
• อััตราส่่วนของครััวเรืือนที่่�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ต (ร้้อยละ)
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลของประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สาร การแพร่่ภาพกระจายเสีียง พื้้�นที่่�ทดลอง ทดสอบรองรัับการพััฒนานวััตกรรมดิิจิทัิ ล บุ
ั คุ ลากรดิิจิทัิ ล 
ั รวมถึึงกฎหมาย
กฎระเบีียบ และมาตรฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ให้้มีเี สถีียรภาพ ทัันสมััย ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�และสามารถให้้บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่อ� รองรัับการติิดต่อ่ สื่่อ� สาร การเชื่่อ� มต่่อ การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลสารสนเทศ การค้้าและพาณิิชย์์ การบริิการภาครััฐและ
เอกชนที่่�สอดรัับกัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีด้า้ นดิิจิทัิ ลั ในอนาคต สนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศและนำำ�ไปสู่่ก� ารยกระดัับเศรษฐกิิจของประเทศ รวมทั้้ง� การเป็็นศููนย์์กลางด้้านดิิจิทัิ ลั ของภููมิิภาคอาเซีียนในอนาคต 
2.1.1.3 แผนการปฏิิรููปประเทศ
แผนการปฏิิรููปประเทศเป็็นผลมาจากรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย หมวด 16 การปฏิิรููปประเทศ กำำ�หนดให้้
ดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ และให้้ดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศอย่่างน้้อยในด้้านต่่าง ๆ ให้้เกิิดผลตามที่่�กำำ�หนด โดยให้้เป็็น
ไปตามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายว่่าด้้วยแผนและขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ และต่่อมาได้้มีกี ารตราพระราชบััญญััติิ
แผนและขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 2560 มีีผลใช้้บังั คัับเมื่่อ� วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2560 เป็็นต้้นมา โดยกำำ�หนด
ให้้มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อรัับผิิดชอบในการจััดทำำ�แผนการปฏิิรููปประเทศแต่่ละด้้าน
เพื่่�อกำำ�หนดกลไก วิิธีีการ และขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศในด้้านต่่าง ๆ และเมื่่�อได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะรััฐมนตรีีและรายงานต่่อรััฐสภาเพื่่�อทราบแล้้ว ให้้ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา และใช้้บัังคัับได้้ต่่อไปเพื่่�อให้้
เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิแผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการปฏิิรููปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่่�งจากความดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้เกิิดแผนการปฏิิรููปประเทศจำำ�นวน 11 ด้้าน จากการทบทวนแผนการปฏิิรููปประเทศ พบประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ จำำ�นวน 2 แผน ได้้แก่่ 1) การปฏิิรููปประเทศด้้านการบริิหาร
ราชการแผ่่นดิิน 2) การปฏิิรููปประเทศด้้านการบริิหารจััดการพลัังงาน โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
		 (1) การปฏิิรููปประเทศด้้านการบริิหารราชการแผ่่นดิิน ซึ่่�งมีีประเด็็นการปฏิิรููปที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
(1.1) เรื่่�องและประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 2 : ระบบข้้อมููลภาครััฐมีีมาตรฐานทัันสมััยและเชื่่�อมโยงกััน โดยมีี
เป้้าหมายหรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
- หน่่วยงานภาครััฐมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััล  (Digital Government Infrastructure)
สำำ�หรัับรองรัับการให้้บริิการ / การทำำ�งานผ่่านระบบดิิจิิทััล  ซึ่่�งจะทำำ�ให้้หน่่วยงานภาครััฐสามารถเชื่่�อมโยงบููรณาการ
ข้้อมููลและระบบดิิจิทัิ ลั ของแต่่ละหน่่วยงานเข้้าด้้วยกัันได้้โดยง่่าย ภายใต้้มาตรฐานเดีียวกััน โดยมีีการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลและการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�โครงสร้้างพื้้�นฐานครอบคลุุม โครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล 
(Digital Infrastructure) อาทิิ เครืือข่่ายเครื่่�องแม่่ข่่าย (Infrastructure-as-a-Service) และแพลตฟอร์์มบริิการพื้้�นฐาน
(Platform-as-a-Service) เช่่น แพลตฟอร์์มการเชื่่�อมโยงและบููรณาการข้้อมููล แพลตฟอร์์มการยืืนยัันตััวบุุคคลด้้วยช่่อง
ทางดิิจิิทัล 
ั และแพลตฟอร์์มการชำำ�ระเงิินผ่่านช่่องทางดิิจิิทััล เป็็นต้้น
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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- รััฐบาล  หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยกำำ�กัับ สามารถนำำ�ระบบดิิจิิทััลไปใช้้ในการทำำ�งานและ
การบริิหารราชการแผ่่นดิินเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� และช่่วยให้้รัฐั บาลมีีข้อ้ มููลการดำำ�เนิินงานด้้าน
ต่่าง ๆ ที่่�ถููกต้้องและทัันสมััย รองรัับการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
- มีีการนำำ�ระบบดิิจิทัิ ลสำ
ั ำ�หรัับใช้้สนับั สนุุนงานพื้้�นฐาน เช่่น งานสารบรรณ งบประมาณ บััญชีีการเงิิน
งานพััสดุุและการจััดซื้้�อจััดจ้้าง งานบริิหารบุุคคล  โดยกำำ�หนดมาตรฐานการเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่างระบบงานให้้ชััดเจน
และจััดให้้มีีบริิการในลัักษณะรวมศููนย์์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็็นหน่่วยงานภาครััฐเป็็นผู้้�ให้้บริิการเอง
หรืือภาคเอกชนให้้บริิการ ภายใต้้มาตรฐานที่่�กำำ�หนดก็็ได้้ เพื่่�อลดการลงทุุนซ้ำำ��ซ้้อนของหน่่วยงาน และช่่วยให้้เกิิด
ความสะดวกต่่อการเชื่่�อมโยงและบููรณาการข้้อมููล
- รััฐบาล หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยกำำ�กัับดููแล มีีเครื่่�องมืือและข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ
ที่่�ถููกต้้องและทัันสมััย สำำ�หรัับใช้้ในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน เพื่่อ� ให้้สามารถลดขั้้�นตอน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั งิ าน
ใช้้ประกอบการวางแผนและการตััดสิินใจ โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมและตรวจสอบการดำำ�เนิินงาน
ของรััฐได้้โดยสะดวก ทั้้�งนี้้�ยัังมีีการกำำ�หนดให้้มีีการบููรณาการข้้อมููลใน 4 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ ข้้อมููลสถิิติิแห่่งชาติิ ข้้อมููล
รายสาขา ข้้อมููลงานสนัับสนุุน และข้้อมููลระดัับจัังหวััด 
(2) การปฏิิรููปประเทศด้้านการบริิหารจััดการพลัังงาน ซึ่่�งมีีประเด็็นการปฏิิรููปที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
		 (2.1) เรื่่�องและประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 2 : การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีเป้้าหมาย
หรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
- เกิิดการพััฒนาระบบข้้อมููลพลัังงานของประเทศให้้มีคี วามสมบููรณ์์ และเกิิดการบููรณาการเชื่่อ� มโยง
ข้้อมููลจากทุุกหน่่วยงานที่่�มีีการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านพลัังงานภายใต้้ระบบเดีียวกััน
- เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานหลัักในการนำำ�ข้อ้ มููลด้้านพลัังงาน
มาวิิเคราะห์์ วิิจััยเพื่่�อสื่่�อสารให้้ประชาชนเกิิดความเข้้าใจและสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งด้้านการตััดสิินใจในการใช้้
พลัังงาน และการประกอบธุุรกิิจด้้านพลัังงาน โดยมีีแนวทางในการปฏิิรููป ดัังนี้้�
a) การพััฒนาระบบข้้อมููลและสารสนเทศด้้านพลัังงาน
					 i. การพิิจารณาจััดทำำ�มาตรฐานกลางของข้้อมููลพลัังงาน เพื่่อ� ให้้ทุกุ หน่่วยงาน ที่่�มีกี ารจััดเก็็บและ
จััดทำำ�ข้้อมููลสถิิติิพลัังงาน มีีการใช้้มาตรฐานเดีียวกัันซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักสากล  ในการดำำ�เนิินการด้้านข้้อมููลพลัังงาน
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดความสัับสนกัับผู้้�ใช้้ข้้อมููลและประชาชนทั่่�วไป
					 ii. การพิิจารณาความสมบููรณ์์ของข้้อมููลด้า้ นพลัังงานในปััจจุบัุ นั  ข้้อมููลพลัังงานที่่�ได้้มีกี ารจััดเก็็บ
ส่่วนใหญ่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ในการกำำ�กัับดููแลผู้้�ประกอบกิิจการด้้านพลัังงานให้้ดำำ�เนิินการเป็็นไปตามกฎหมาย
และอีีกประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญก็็คืือการใช้้ข้้อมููลพลัังงานเพื่่�อการกำำ�หนดนโยบายด้้านพลัังงาน ซึ่่�งการกำำ�หนดนโยบาย
จะทำำ�ได้้แม่่นยำำ�มากขึ้้�นหากข้้อมููลมีีความละเอีียดขึ้้�น
				 b) การเชื่่�อมโยงระบบสารสนเทศด้้านพลัังงาน ในกระบวนการได้้มาซึ่่�งข้้อมููลกลไกการเข้้าถึึง
ข้้อมููลและการเผยแพร่่ข้้อมููล  เนื่่�องด้้วยนโยบายของรััฐบาลจะมุ่่�งไปสู่่�รััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อให้้บริิการแก่่ประชาชน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิจะพััฒนาและออกแบบระบบข้้อมููลพลัังงานให้้มีีลัักษณะ
เป็็น Cyber Based ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงข้้อมููล และเป็็นระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศพลัังงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย
มีีความเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับข้้อมููลของส่่วนราชการและหน่่วยงานของรััฐ ซึ่่�งสามารถดำำ�เนิินการได้้ใน 2 แนวทาง คืือ
การเชื่่อ� มโยงกัับฐานข้้อมููลกลางของรััฐบาล และการเชื่่อ� มโยงฐานข้้อมููลของหน่่วยงานราชการอื่่น� ที่่�เกี่่ย� วข้้องผ่่านเครืือข่่าย
สื่่�อสารข้้อมููลเชื่่�อมโยงหน่่วยงานภาครััฐ (Government Information Network : GIN)
c) การดำำ�เนิินการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
					 i. การจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิภายใต้้กระทรวงพลัังงาน ศููนย์์ฯ จะมีีสถานะเป็็น
หน่่วยงานบริิการภายในของสำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงาน ที่่�มุ่่�งเน้้นเรื่่อ� งประสิิทธิิภาพและคุุณภาพของการดำำ�เนิินงาน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แต่่ไม่่มีสถ
ี านะเป็็นนิิติบุิ คุ คล โดยให้้มีวัี ตั ถุุประสงค์์การให้้บริิการแก่่ส่ว่ นราชการกัับหน่่วยงานของรััฐภายใต้้กระทรวงพลัังงาน
เพื่่�อเติิมเต็็มศัักยภาพเกี่่�ยวกัับการเก็็บรวบรวมข้้อมููลพลัังงาน การบริิหารจััดการข้้อมููลสารสนเทศพลัังงาน การพััฒนา
ระบบคอมพิิวเตอร์์ การจััดทำำ�ประมาณการแนวโน้้มและการพยากรณ์์ความต้้องการพลัังงานของประเทศ การจััดทำำ�
และเผยแพร่่สถิติิ ข้ิ อ้ มููลและรายงานสถานการณ์์พลัังงานของประเทศ และให้้บริิการเผยแพร่่ข้อ้ มููลพลัังงานแก่่ภาคธุุรกิิจ
สถาบัันการศึึกษา และประชาชนทั่่�วไป ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากรของศููนย์์ฯ อาจมีีการให้้ข้้าราชการของกระทรวง
พลัังงานมาปฏิิบััติิงานให้้กัับศููนย์์ฯ เป็็นการชั่่�วคราว และจะมีีการสรรหาบุุคลากรภายนอกที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้าน
ข้้อมููลสถิิติิพลัังงาน มาตรฐานข้้อมููลพลัังงาน โมเดลพลัังงาน การพััฒนาระบบข้้อมููลและเทคโนโลยีีสารสนเทศพลัังงาน
การเผยแพร่่ข้้อมููลพลัังงานเพิ่่�มเติิม โดยมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีบุุคลากรปฏิิบััติิงานประมาณ 40 คน
					 ii. การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิภายใต้้กระทรวงพลัังงาน
สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงานจะประเมิินว่่าศููนย์์ฯ ที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงพลัังงาน สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้ตามผล
ที่่�พึึงประสงค์์จากแนวคิิดในการปฏิิรููป โดยควรมีีการประเมิินในมิิติิการดำำ�เนิินการในประเด็็นต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• ความสามารถในการเข้้าถึึงข้้อมููลพลัังงานและข้้อมููลอื่่�น ๆ ที่่�จำำ�เป็็นจากหน่่วยงานภาครััฐ
และภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ คาดการณ์์และเผยแพร่่ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
• บทบาทการเป็็นหน่่วยงานที่่�เก็็บรวบรวมและประสานงานข้้อมููลพลัังงาน การจััดทำำ�มาตรฐาน
ข้้อมููลพลัังงาน การตรวจสอบ ทวนสอบ และการรายงานข้้อมููลพลัังงานอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ มีีความเป็็น
เอกภาพ และมีีประสิิทธิิภาพทัันต่่อสถานการณ์์
• บทบาทการเป็็นหน่่วยงานพััฒนาโมเดลและระบบข้้อมููลสารสนเทศพลัังงานเพื่่�อสนัับสนุุน
การวิิเคราะห์์ข้้อเท็็จจริิงและคาดการณ์์พลัังงาน
• บทบาทการเป็็นหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รายงานข้้อมููลสถิิติิพลัังงานและรายงานผลวิิเคราะห์์
ข้้อเท็็จจริิงด้้านพลัังงาน ให้้ข้้อมููลเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจด้้านพลัังงานที่่�ถููกต้้องให้้กัับทุุกภาคส่่วน
หากผลการประเมิินโดยกระทรวงพลัังงานสรุุปได้้ว่่าการจััดตั้้�งศููนย์์ฯ ภายใต้้กระทรวงพลัังงาน
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในประเด็็นดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถให้้ศููนย์์ฯ ดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ภายใต้้สำำ�นัักงาน
นโยบายและแผนพลัังงาน ในกรณีีที่่�ผลการประเมิินมีีความคิิดเห็็นว่่าศููนย์์ฯ ดัังกล่่าวไม่่สามารถบรรลุุบทบาทหน้้าที่่�
ข้้างต้้นได้้ ก็็เห็็นสมควรแยกออกมาเป็็นหน่่วยงานอิิสระ
					 iii. การจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเป็็นหน่่วยงานอิิสระ หากผลการประเมิินเห็็นสมควร
ให้้แยกศููนย์์ฯ เป็็นหน่่วยงานภายนอก ต้้องดำำ�เนิินการจััดทำำ�กฎหมายจััดตั้้�งหน่่วยงาน โดยอาจดำำ�เนิินการในลัักษณะ
การจััดตั้้�งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน โดยให้้ศููนย์์ฯ รัับข้้อมููลพลัังงานจากสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนพลัังงาน เพื่่�อนำำ�ไปศึึกษาจััดทำ�ำ บทวิิเคราะห์์และเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ โดยกำำ�หนดให้้จััดทำำ�กฎหมายและกฎระเบีียบ
ให้้แล้้วเสร็็จภายในปีี 2565 และศููนย์์ฯ เริ่่�มดำำ�เนิินการได้้ภายในปีี 2566
2.1.1.4 นโยบายและแผนระดัับชาติิว่่าด้้วยการพััฒนาดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
นโยบายและแผนระดัับชาติิว่า่ ด้้วยการพััฒนาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม เป็็นแผนแม่่บทหลัักในการพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทัลั ของประเทศ ระยะ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่่�กำำ�หนดทิิศทางการขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ประเทศที่่�ยั่่�งยืืนโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล  ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิและแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ โดยมุ่่�งหวัังปฏิิรููปประเทศไทยให้้ทันั ต่่อบริิบทการพััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ไปสู่่�ยุคุ ดิิจิทัิ ล ตั้้
ั ง� แต่่การเร่่งวางรากฐานดิิจิทัิ ลั ของประเทศผ่่านการลงทุุน ในโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิทัิ ล 
ั การสร้้างระบบ
เศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทัลที่่
ั �ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมตามแนวทางประชารััฐ การขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจและสัังคม และ
ใช้้ประโยชน์์จากนวััตกรรมดิิจิทัิ ลั อย่่างเต็็มศัักยภาพ จนถึึงการผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นประเทศในกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้ว
ที่่�สามารถใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลสร้
ั ้างมููลค่่าและขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ในการทบทวนนโยบายและแผนระดัับชาติิว่า่ ด้้วยการพััฒนาดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
พบประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ 2 ยุุทธศาสตร์์ คืือ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
ปรัับเปลี่่�ยนภาครััฐสู่่�การเป็็นรััฐบาลดิิจิิทััล  และยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล  โดยมีี
รายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
		 (1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ปรัับเปลี่่�ยนภาครััฐสู่่�การเป็็นรััฐบาลดิิจิิทััล เป็็นการมุ่่�งเน้้นการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ในกระบวนการทำำ�งานและการให้้บริิการภาครััฐเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิรููปกระบวนการทำำ�งานและขั้้�นตอน การให้้บริิการให้้
มีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องรวดเร็็ว อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ใช้้บริิการ สร้้างบริิการของภาครััฐที่่�มีีธรรมาภิิบาล และสามารถ
ให้้บริิการประชาชนแบบเบ็็ดเสร็็จ ณ จุุดเดีียว ผ่่านระบบเชื่่อ� มโยงข้้อมููลอััตโนมััติิ การเปิิดเผยข้้อมููลของภาครััฐที่่�ไม่่กระทบ
ต่่อสิิทธิิส่่วนบุุคคลและความมั่่�นคงของชาติิ ผ่่านการจััดเก็็บรวบรวมและแลกเปลี่่�ยนอย่่างมีีมาตรฐาน ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์และข้้อมููล รวมไปถึึงการสร้้างแพลตฟอร์์มการให้้บริิการภาครััฐเพื่่อ� ให้้ภาคเอกชน
หรืือนัักพััฒนาสามารถนำำ�ข้้อมููลและบริิการของภาครััฐไปพััฒนาต่่อยอดให้้เกิิดนวััตกรรมบริิการและสร้้างรายได้้ให้้กัับ
ระบบเศรษฐกิิจต่่อไป โดยมีีเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ประกอบไปด้้วย
1. บริิการภาครััฐตอบสนองประชาชน ผู้้�ประกอบการทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว และแม่่นยำำ�
2. ประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลภาครััฐได้้สะดวกและเหมาะสม เพื่่�อส่่งเสริิมความโปร่่งใสและการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน
3. มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลภาครััฐ การจััดเก็็บและบริิหารฐานข้้อมููลที่่�บููรณาการ ไม่่ซ้ำำ��ซ้้อน สามารถ
รองรัับการเชื่่�อมโยงการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงาน และให้้บริิการประชาชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
		
(2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล เป็็นยุุทธศาสตร์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความมั่่น� คงปลอดภััย และความเชื่่อ� มั่่น� ในการทำำ�ธุรุ กรรมด้้วยเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ให้้กับั ผู้้�ประกอบการ ผู้้�ทำำ�งาน และผู้้�ใช้้บริิการ
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนประเทศสู่่�ยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล  และเป็็นบทบาทหน้้าที่่�หลัักของภาครััฐ
ในการอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ทุุกภาคส่่วน โดยภารกิิจสำำ�คัญั ยิ่่ง� ยวดของยุุทธศาสตร์์นี้้จ� ะครอบคลุุมเรื่่อ� งมาตรฐาน (Standard)
การคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวและข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Privacy) การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย (Cybersecurity) โดยมีี
เป้้าหมายยุุทธศาสตร์์ ประกอบด้้วย
1. ประชาชนและภาคธุุรกิิจมีีความเชื่่อ� มั่่น� ในการทำำ�ธุรุ กรรมออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ โดยมีีผู้้�ใช้้อินิ เทอร์์เน็็ต
ที่่�ทำำ�ธุุรกรรมเพิ่่�มสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�องและมููลค่่า e-Commerce เพิ่่�มขึ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 4 ต่่อปีี
2. มีีชุุดกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�ทัันสมััย เพื่่�อรองรัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทััล  โดยผลัักดััน
Data Protection Law และปรัับแก้้ไข Computer Crime Law ให้้บัังคัับใช้้ได้้
3. มีีมาตรฐานข้้อมููลที่่�เป็็นสากล เพื่่�อรองรัับการเชื่่�อมโยงและใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�ธุุรกรรม
2.1.1.5 แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย มีีวิิสััยทััศน์์การพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย คืือ
“ยกระดัับภาครััฐไทยสู่่ก� ารเป็็นรััฐบาลดิิจิทัิ ลั ที่่มี� กี ารบููรณาการระหว่า่ งหน่่วยงาน มีกี ารทำำ�งานแบบอััจฉริิยะ ให้้บริิการ
โดยมีีประชาชนเป็็นศููนย์์กลาง และขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างแท้้จริิง”
ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้้วยประเด็็นยุุทธศาสตร์์
5 ยุุทธศาสตร์์ โดยในแต่่ละประเด็็นยุุทธศาสตร์์ ยังั แบ่่งออกเป็็นมาตรการการพััฒนาขีีดความสามารถเชิิงดิิจิทัิ ลั ภาครััฐไทย
ดัังรููปที่่� 2-5 ภาพรวมของยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รููปที่่� 2-5 ภาพรวมของยุุทธศาสตร์์ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน

การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

Smart Operations
การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครัฐให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

การยกระดับความมัน่ คงและเพิ่ม
ความปลอดภัยของประชาชน

สวัสดิการประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเกษตร

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การท่องเที่ยว

ภาษีและรายได้

การบริหารจัดการชายแดน

การศึกษา

การลงทุน

การคมนาคม

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การสาธารณสุข

การค้า (นาเข้า ส่งออก)

สาธารณูปโภค

การจัดการในภาวะวิก ต

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
การเงินและการใช้จ่าย

การบริหารสินทรัพย์

การจัด ื้อจัดจ้าง

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทลั
การบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การยืนยันตัวตน และ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล
การรับ ัง
ความคิดเห็น

โครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลดิจิทัล
ศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ

สาหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รูปทีบ่ 2-5
ภาพรวมของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: การยกระดัั
คุุณภาพชีี
วิิตของประชาชน
พ.ศ.
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: การยกระดัับขีีดความสามารถการแข่่
งขััน2560-2564
ของภาคธุุรกิิจ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: การยกระดัับความมั่่�นคงและเพิ่่�มความปลอดภััยของประชาชน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4: การยกระดัั
ธิิภาพภาครัับคุฐ ณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์บประสิิ
ที่ 1: ทการยกระดั
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5: การบููรณาการและยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััล
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
			
การทบทวนแผนพัั
บาลดิิจิิทััลของประเทศไทย
พ.ศ.่ม2560-2564
วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่�อน
ยุทธศาสตร์ฒทนารัั
ี่ 3:ฐการยกระดั
บความมั่นคงและเพิ
ความปลอดภัพบส่่
ยของประชาชน
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิใน 2 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การยกระดัับขีีดความสามารถ
ยุทรกิิธศาสตร์
4: การยกระดั
บประสิทธิภาพภาครัฐบโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิทัิ ล 
การแข่่งขัันของภาคธุุ
จ และยุุทที่ ธศาสตร์์
ที่่� 5 การบููรณาการและยกระดัั
ั โดยมีีรายละเอีียด
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้� ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
		 (1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 : การยกระดัับขีีดความสามารถการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจ - ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
มีีเป้้าหมายหลััการทบทวนแผนพั
ก คืือ การยกระดัับขีีฒดนารั
ความสามารถในการแข่่
งขัันของภาคธุุรพ.ศ.
กิิจในด้้
านต่่าง ๆ ตั้้�งพบส่
แต่่กวารพัั
และอง
ฐบาลดิ จ ิ ท ั ลของประเทศไทย
2560-2564
นทีฒ่ เนา
กี ่ ยวข้
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของภาคการเกษตร การยกระดัับประสบการณ์์ดิิจิิทััลของนัักท่่องเที่่�ยว การอำำ�นวยความสะดวกแก่่
กันัับกการขั
่อนการพั
ฒนาศูนย์ผู้้�ปสารสนเทศพลั
2 ยุทรกิิธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์อทมี่ 2การยกระดัั
การยกระดับบ
ลงทุุนบเคลื
การเพิ่่�
มศัักยภาพแก่่
ระกอบการส่่งงงานแห่
ออก นำำงชาติ
�เข้้าในและธุุ
จขนาดกลางและขนาดย่่
ทธิิภาพกระบวนการทางภาษีี
ของภาครัั
อมููลและบริิ
การด้้
านการขนส่่ง ตลอดจนการพัั
ขีประสิิ
ดความสามารถการแข่
งขันของภาคธุ
รกิจฐ การบููรณาการข้้
และ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบู
รณาการและยกระดั
บโครงสร้ฒานาระบบ
งพื้นฐาน
บริิการอััจฉริิยะในด้้านสาธารณููปโภค
รัฐบาลดิจิทการพัั
ัล โดยมี
รายละเอี
ยดที
วข้องนดัส่่งวนีนของ
้ “การพััฒนาขีีดความสามารถเชิิงดิิจิทัิ ลั ภาครััฐ ด้้านสาธารณููปโภค”
ฒนาที่่�
มีคี วามเกี่่
ย� วข้้่เกีอ่ยงจะเป็็
โดยสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิได้้กำำ�หนดวาระการพััฒนาระบบสาธารณููปโภคของประเทศไทยทั้้�งสิ้้�น 2 วาระ ได้้แก่่ วาระ
ทธศาสตร์
2 : การยกระดั
บขีดความสามารถการแข่
น ของภาคธุ
รกิจข้อ้ -มููลกลาง
ภายใต้
การพััฒนาศููน(1)
ย์์ข้อ้ มููยุลกล
างด้้านพลััทงี ่ งานแห่่
งชาติิ และวาระปฏิิ
รููปกิจิ การไฟฟ้้า โดยสำำ�หรัังบขัวาระการพัั
ฒนาศููนย์์
งงานแห่่
ีแนวทางที่่�กสำำ�คั
งสิ้้�น 3 ประการ
ได้้แก่่
ยุด้้ทานพลัั
ธศาสตร์
ที่ 2งชาติิ
มีเป้ มีาหมายหลั
คือัญทั้้�การยกระดั
บขีดความสามารถในการแข่
งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่การพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ2-16
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• การวางโครงสร้้างบริิหารจััดการข้้อมููลด้้านพลัังงาน โดย “สำำ�นัักงานข้้อมููลพลัังงานแห่่งชาติิ” (National
Energy Information Agency: NEIA)
• การออกแบบโครงสร้้างองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพและสามารถบริิหารจััดการได้้อย่่างอิิสระ
• กระบวนการสรรหาผู้้�บริิหารและบุุคลากรมืืออาชีีพ
			(2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5: การบููรณาการและยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััล  – ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
ของแผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คืือการบููรณาการและยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน
รััฐบาลดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อบรรลุุจุุดมุ่่�งหมายของยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าวการดำำ�เนิินการภายใต้้ยุุทธศาสตร์์นี้้� ประกอบด้้วย
การยกระดัับขีีดความสามารถเชิิงดิิจิทัิ ลั ของภาครััฐไทยใน 6 ด้้าน ได้้แก่่ (1) การบููรณาการข้้อมููลภาครััฐ (2) การยืืนยัันตััว
ตนและบริิหารจััดการสิิทธิิ (3) การให้้ข้้อมููล (4) การรัับฟัังความคิิดเห็็น (5) ศัักยภาพบุุคลากรภาครััฐ และ (6) โครงสร้้าง
พื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััล
ความท้้าทายสำำ�คััญของการดำำ�เนิินการเพื่่�อการบููรณาการและยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััลนั้้�น
อยู่่�ที่่ก� ารต้้องจััดการฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� ต้้องการความปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล รวมทั้้�งการรองรัับข้้อ
บทกฎหมาย การที่่�ระดัับการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานการให้้บริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของแต่่ละหน่่วยงานรััฐไม่่เท่่ากััน ทำำ�ให้้เป็็น
อุุปสรรคต่่อการพััฒนาโครงสร้้างให้้เหมาะสมและครอบคลุุมทุุกหน่่วยงาน นอกจากนี้้� ยัังจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงแนวโน้้ม
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว การเชื่่�อมโยง และบููรณาการข้้อมููลและบริิการระหว่่างหน่่วยงาน และ
ข้้อจำำ�กััดด้้านงบประมาณในการเพิ่่�มขีีดความสามารถทัักษะเชิิงดิิจิิทััลแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ
โดยหนึ่่ง� ในการแก้้ไขหลััก ได้้แก่่ การพััฒนาระบบเชื่่อ� มโยงข้้อมููลและบริิการกลางในแต่่ละด้้าน การปรัับปรุุง
กฎหมายให้้เอื้้อ� อำำ�นวยต่่อการยกระดัับรััฐบาลดิิจิทัิ ล 
ั การจััดตั้้ง� หน่่วยงานกลางในการจััดสรรและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานกลาง
เพื่่�อบููรณาการและแบ่่งปัันการใช้้งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงาน และการกำำ�หนดให้้หน่่วยงานรััฐต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับ
การเพิ่่�มขีีดความสามารถหรืือทัักษะเชิิงดิิจิิทััลแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ ซึ่่�งคาดหมายว่่าจะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการ
ทำำ�งานและการให้้บริิการของภาครััฐ และเพิ่่�มทัักษะและขีีดความสามารถเชิิงดิิจิิทััลให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐและหน่่วย
งานรััฐโดยรวม
ทั้้�งนี้้�  ในปีี 2557 รััฐบาลได้้ริเิ ริ่่ม� การวางวาระการพััฒนาเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลที่่
ั ก� ล่่าวถึึงการพััฒนาและส่่งเสริิมระบบ
นิิเวศน์์ของเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ทั้้�งระบบการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อรองรัับรััฐบาลดิิจิิทััล  การพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานการบริิการให้้ครอบคลุุมทุุกงานบริิการกลาง รวมถึึงการบููรณาการโครงสร้้างพื้้�นฐานกลางด้้าน ICT
สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐและสนัับสนุุนระบบงานบริิการกลางเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน โดยความท้้าทาย
ที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััลตามวาระปฏิิรููปที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนี้้� ได้้แก่่
• กฎหมาย กฎระเบีียบด้้านการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล  โดยประเทศไทยควรดำำ�เนิินการบัังคัับใช้้
กฎหมายคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวอัันเป็็นกฎหมายที่่�สำำ�คััญ และควรหลีีกเลี่่�ยงหรืือก่่อให้้เกิิดอุุปสรรคต่่อความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีี เช่่น การจำำ�กััดเนื้้�อหาทางอิินเทอร์์เน็็ต  (Internet Censorship) และการออกข้้อบัังคัับด้้านเทคโนโลยีี
เป็็นต้้น
• โครงสร้้างพื้้�นฐานการให้้บริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์บางส่่วนมีีการใช้้งานซ้ำำ�ซ้
� อ้ นกััน โดยใช้้การบริิการโครงสร้้าง
พื้้�นฐานจากผู้้�ให้้บริิการเอกชน และใช้้บริิการจากสำำ�นัักงานรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน) (สรอ.) พร้้อมกััน
• ศููนย์์ข้้อมููล  (Data Center) ที่่�แต่่ละหน่่วยงานมีีการใช้้งานข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน ตามมิิติิการทำำ�งานของ
หน่่วยงาน จึึงมีีการพััฒนาฐานข้้อมููลภายในหน่่วยงานเองในแบบแนวดิ่่�ง (Silo) ทำำ�ให้้ในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลหรืือการเปิิด
เผยข้้อมููลเป็็นไปได้้ยาก
• หน่่ วยงานภาครัั ฐยัั งขาดทัั ก ษะในการดููแลเชื่่� อ มโยงข้้ อ มููล  และจำำ� เป็็ นต้้ อ งมีี ก ารฝึึ ก อบรมบุุ ค ลากร
ในหน่่วยงานนั้้�น ๆ ให้้มีีความรู้้�และความสามารถสููงขึ้้�น
• ใบอนุุญาต (License) ซอฟต์์แวร์์การบริิการโครงสร้้างพื้้�นฐานอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับหน่่วยงานภาครััฐที่่�มีี
ขนาดเล็็ก เช่่น หน่่วยงานระดัับท้้องถิ่่�น จะมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายสููง หากต้้องซื้้�อซอฟต์์แวร์์คลาวด์์กัับผู้้�ให้้บริิการตรง
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ด้้วยเหตุุนี้้� การนำำ�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาพััฒนาด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิทัิ ล จึึ
ั งเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการยกระดัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััลของภาครััฐ กรอบแนวคิิดที่่�เหมาะสมเพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานรััฐบาลดิิจิิทััล 
มีีเป้้าประสงค์์ คืือ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของหน่่วยงานรััฐด้้วยการสนัับสนุุนการทำำ�งานบนโครงสร้้าง
พื้้�นฐานกลาง โดยจากกรอบแนวคิิดข้้างต้้น สามารถแบ่่งระดัับการพััฒนาออกได้้เป็็น 3 ระดัับ ดัังนี้้�
1) ระดัับการพััฒนาที่่� 1: การลงทุุนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานกลางด้้าน ICT สำำ�หรัับบริิหารภาครััฐให้้ทั่่�วถึึง
ทั้้�งประเทศ
		2) ระดัับการพััฒนาที่่� 2: การบููรณาการโครงสร้้างพื้้�นฐานกลางด้้าน ICT สำำ�หรัับบริิการภาครััฐให้้ครอบคลุุมและ
มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อรองรัับรััฐบาลดิิจิิทััล 
3) ระดัับการพััฒนาที่่� 3: การยกระดัับการทำำ�งานของหน่่วยงานรััฐด้้วยการใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานกลาง ที่่�สามารถ
จััดสรรทรััพยากรได้้อััตโนมััติิ มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่� อ บรรลุุ เ ป้้ า ประสงค์์ ดัั ง กล่่ า วในการเพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถเชิิ ง ดิิ จิิ ทัั ล ภาครัั ฐ ในด้้ า นโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
รััฐบาลดิิจิทัิ ล 
ั หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องต้้องดำำ�เนิินงาน/โครงการพััฒนาที่่�สำำ�คัญ
ั โดยมีีโครงการที่่�อาจเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนา
ศููนย์์ข้้อมููลกลางด้้านพลัังงานแห่่งชาติิ ดัังนี้้�
1) โครงการการพััฒนาเครืือข่่ายสื่่�อสารข้้อมููลเชื่่�อมโยงหน่่วยงานภาครััฐ (GIN) ให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงานรััฐ
ที่่�มีีความต้้องการ
2) โครงการการพััฒนาระบบคลาวด์์ภาครััฐ (G-Cloud) ให้้ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงานรััฐที่่�มีีความต้้องการ
3) โครงการ Data Center Modernization (พััฒนาระบบ Data Center ของภาครััฐให้้มีีการใช้้งานอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ)
4) โครงการ Government Data Analytics Center บนแพลตฟอร์์มกลางของภาครััฐ
5) โครงการ Government Shared Services (โครงการการจััดการรวมซื้้�อซอฟต์์แวร์์และโซลููชั่่�น จากเอกชน)
2.1.1.6 ยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
เนื่่�องด้้วยได้้มีีการจััดทำำ�ร่่างยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และแผนปฏิิรููปด้้านพลัังงาน เพื่่�อเป็็นกรอบทิิศทาง
การขัับเคลื่่อ� นประเทศในระยะยาว โดยมีีประเด็็นด้้านพลัังงานเป็็นส่่วนขัับเคลื่่อ� นสำำ�คัญ
ั  ดัังนั้้�นเพื่่อ� ให้้ยุทุ ธศาสตร์์กระทรวง
พลัังงานมีีความชััดเจน สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั มากยิ่่ง� ขึ้้น� และสามารถสนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้มีกี ารทบทวนและปรัับปรุุงเป็็นยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบัับปรัับปรุุง
โดยประกอบด้้วย 4 ยุุทธศาสตร์์หลััก อัันประกอบไปด้้วย
			
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การจััดหาพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคง ส่่งเสริิมการลงทุุน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการพลัังงานและราคาพลัังงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนาพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเป็็นองค์์กรสมรรถนะสููงที่่�ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล
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กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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โดยยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ คืือ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเป็็นองค์์กร
สมรรถนะสููงที่่�ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเป็็นองค์์กรสมรรถนะสููงที่่�ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล 
			 (1.1) เป้้าประสงค์์ที่่� 4.2 กระทรวงพลัังงานเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลและเครืือข่่ายองค์์ความรู้้�ด้้านพลัังงาน
ของประเทศที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือ
				
กลยุุทธ์์ที่่� 4.2.1 พััฒนาขอบข่่ายเนื้้�อหา รููปแบบ และช่่องทางการนำำ�เสนอข้้อมููลและองค์์ความรู้้�
ด้้านพลัังงานให้้เหมาะสม ถููกต้้อง แม่่นยำำ� เป็็นปััจจุุบันั ทัันสมััย เข้้าใจง่่ายและสอดคล้้องกัับความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
ทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน
						กลยุุทธ์์ที่่� 4.2.2 พััฒนาระบบการบริิหารจััดการ บููรณาการ และเชื่่อ� มโยงข้้อมููลเพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
และผลัักดัันให้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
					 กลยุุทธ์์ที่่� 4.2.3 พััฒนาระบบการเชื่่�อมโยง ติิดต่่อประสานงานจากส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
ที่่�มีีความทัันสมััย และความปลอดภััยของการเข้้าถึึงข้้อมููล
2.1.1.7 นโยบายรััฐบาลการพััฒนาสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
เป็็ น การทบทวนถ้้ อ ยคำำ� แถลงนโยบายคณะรัั ฐ มนตรีี พลเอก ประยุุ ท ธ์์  จัั น ทร์์ โ อชา นายกรัั ฐ มนตรีี
แถลงต่่อรััฐสภา เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 25 กรกฎาคม 2562
วิิสััยทััศน์์ในการขัับเคลื่่�อนประเทศของรััฐบาลชุุดนี้้�คืือ “มุ่่�งมั่่�นให้้ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว
ในศตวรรษที่่� 21” โดยรััฐบาลได้้กำำ�หนดนโยบายในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน 12 ด้้าน ประกอบด้้วย
1. การปกป้้องและเชิิดชููสถาบัันพระมหากษััตริิย์์
2. การสร้้างความมั่่�นคงและความปลอดภััยของประเทศ และความสงบสุุขของประเทศ
3. การทำำ�นุบำุ ำ�รุุงศาสนา ศิิลปะและวััฒนธรรม
4. การสร้้างบทบาทของไทยในเวทีีโลก
5. การพััฒนาเศรษฐกิิจและความสามารถในการแข่่งขัันของไทย
6. การพััฒนาพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจและการกระจายความเจริิญสู่่�ภููมิิภาค
7. การพััฒนาสร้้างความเข้้มแข็็งจากฐานราก
8. การปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้�และการพััฒนาศัักยภาพของคนไทยทุุกช่่วงวััย
9. การพััฒนาระบบสาธารณสุุขและหลัักประกัันทางสัังคม
10. การฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
11. การปฏิิรููปการบริิหารจััดการภาครััฐ
12. การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ และกระบวนการยุุติิธรรม
สำำ�หรัับแนวนโยบายรััฐบาลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบด้้วย
นโยบายหลััก 1 หััวข้้อ ได้้แก่่ ข้้อที่่� 11 การปฏิิรููปการบริิหารจััดการภาครััฐ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
		 (1) ข้้อที่่� 11 การปฏิิรููปการบริิหารจััดการภาครััฐ - เพื่่�อให้้การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศสามารถบริิหาร
จััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การปฏิิรููประบบการบริิหารจััดการภาครััฐ โดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาช่่วย
ในการให้้บริิการของภาครััฐ และการบููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานต่่าง ๆ โดยรััฐบาลได้้กำ�ำ หนดนโยบายการดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
			 (1.1) ข้้อย่่อยที่่� 11.3 พััฒนาระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน ที่่�มีรี ะบบการวิิเคราะห์์
และแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเชื่่อ� ถืือได้้ เพื่่อ� ให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่ในระบบบริิการประชาชน
ที่่�เป็็นไปตามความต้้องการเฉพาะตััวบุุคคลมากขึ้้�น
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			 (1.2) ข้้อย่่อยที่่� 11.4 เปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐสู่่�สาธารณะ โดยหน่่วยงานของรััฐในทุุกระดัับต้้องเปิิดเผย
และเชื่่�อมโยงข้้อมููลซึ่่�งกัันและกััน ทั้้�งในระหว่่างหน่่วยงานของรััฐด้้วยกัันเองและระหว่่างหน่่วยงานรััฐกัับประชาชน
เพื่่อ� ให้้ทุกุ ภาคส่่วนมีีความเข้้าใจถึึงสถานการณ์์และแนวทางการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ของประเทศที่่�มีคี วามซัับซ้้อน ปรัับเปลี่่�ยน
ให้้เป็็นการทำำ�งานเชิิงรุุก เน้้นการยกระดัับไปสู่่�ความร่่วมมืือกัันของทุุกภาคส่่วนอย่่างจริิงจััง แสวงหาความคิิดริิเริ่่�ม
และสร้้างนวััตกรรม โดยมีีการคาดการณ์์สถานการณ์์ วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง และผลกระทบคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นไว้้ล่่วงหน้้า
เพื่่�อให้้สามารถเตรีียมความพร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลัันในด้้านต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2.1.2 แผนงานยุุทธศาสตร์์สนัับสนุุนการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
เป็็นส่่วนของการทบทวนแผนยุุทธศาสตร์์ในระดัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�จะได้้รัับประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้�นของ
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนแผนยุุทธศาสตร์์นั้้�น ๆ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จภายใต้้
การสนัับสนุุนด้้านข้้อมููลจากศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีรายละเอีียดดัังรููปที่่� 2-6 แผนยุุทธศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการสนัับสนุุนการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

แผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอยที่ 3.3 การสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนอนุรักษ
พลังงาน

ขอที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอยอยที่ 5.2.1 พัฒนาอ�ตสาหกรรมใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
ขอยอยที่ 5.6.3 เสร�มสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพ�่งพาตนเองได
ขอยอยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและพลังงานใหมีความทันสมัย ทั่วถึง

แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย

แผนบร�หารจัดการ
น้ำมันเชื้อเพลิง

ขอที่ 10 การฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ขอยอยที่ 10.5 แก ไขปญหากาซเร�อนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
เปาประสงค 3.1 ประเทศใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 3.2 สัดสวนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากข�้น

แผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบโลจ�สติกส
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และสงเสร�มการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นยอยในการสนับสนุน – การเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานดานสาธารณูปโภคและการยกระดับการบร�การดานสาธารณูปโภค (การปฏิรูปกิจการไฟฟา)

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการ และสงเสร�มการลงทุน
เปาประสงค 1.1 มีพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการใชของประเทศ และมีโครงสรางพ�้นฐานและระบบ
การบร�หารจัดการที่เสร�มสรางความมั่นคงดานพลังงาน

ประเด็นที่ 23 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอยที่ 3.1 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
แผนยอยที่ 3.3 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ�งแวดลอม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การสงเสร�มการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
ในกลุมอ�ตสาหกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การสงเสร�มยานยนต ไฟฟาในประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การสงเสร�มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบโลจ�สติกส
และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.2 โครงสรางพ�้นฐานดานพลังงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 ระบบบร�หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางสงเสร�มและขจัดอ�ปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ�่อผลิตไฟฟา

ประเด็นที่ 4 อ�ตสาหกรรมและบร�การแหงอนาคต
แผนยอยที่ 3.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
แผนยอยที่ 3.4 อ�ตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.3.1 ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ขอยอยที่ 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสร�มการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.5.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การสงเสร�มการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสร�
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง ระยะ 20 ป

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การเพ��มประสิทธิภาพการลดกาซเร�อนกระจก

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสรางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 สงเสร�มกิจการไฟฟาเพ�่อเพ��มการแขงขัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ดานการพัฒนาอ�ตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปโตรเคมีระยะที่ 4

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.3 การปรับสมดุลภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.2.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รููปที่่� 2-6 แผนยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสนัับสนุุนการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

		2.1.2.1 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ.2561-2580)
จากแนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ทั้้�ง 6 ด้้าน พบว่่าประเด็็นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ด้้านพลัังงานและได้้รับั ประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้น� ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเพื่่อ� การพััฒนาและขัับเคลื่่อ� นจำำ�นวน
2 ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่
		
(1) ยุุทธศาสตร์์ชาติิด้้านการสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน โดยมีีเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ
เป้้าหมายที่่� 2.1 ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว เศรษฐกิิจเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพและยั่่�งยืืน และเป้้าหมายที่่�
2.2 ประเทศไทยมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันสููงขึ้้�น มีีดััชนีชี้้ี �วััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ ดััชนีีชี้้�วััดที่่� 3.1 ความสามารถในการ
แข่่งขัันของประเทศ ดััชนีีชี้้�วััดที่่� 3.2 ผลิิตภาพการผลิิตของประเทศ ทั้้�งในปััจจััยการผลิิตและแรงงาน ดััชนีีชี้้�วััดที่่� 3.3
การลงทุุนเพื่่อ� การวิิจัยั และพััฒนา และดััชนีชี้้ี วั� ดที่่
ั � 3.4 ความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ โดยมีีเนื้้�อหาและประเด็็นใน
การพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
			
(1.1) หััวข้้อ 4.1 (การเกษตรสร้้างมููลค่่า) หััวข้้อย่่อยที่่� 4.1.3 เกษตรชีีวภาพ ส่่งเสริิมการใช้้
ประโยชน์์จากความหลากหลายทางชีีวภาพของประเทศในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของภาคการผลิิต  และนำำ�ไปสู่่�การผลิิต
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์มููลค่่าสููงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรััพยากรชีีวภาพ และสร้้างความมั่่�นคงของประเทศ
ทั้้�งด้้านอาหารและสุุขภาพ โดยเฉพาะพืืชสมุุนไพรที่่�ประเทศไทยมีีศักั ยภาพในการผลิิตและส่่งออกผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากสมุุนไพร
ในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลก โดยการส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรกรรมแบบยั่่�งยืืน รวมถึึงการส่่งเสริิมการปลููกสมุุนไพรเป็็น
พืืชเศรษฐกิิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้้อมในพื้้�นที่่� เพื่่�อการผลิิตและแปรรููปสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการแพทย์์
การสร้้างเสริิมสุุขภาพและพััฒนาต่่อยอดสู่่�อุตส
ุ าหกรรมอื่่น� ๆ โดยคำำ�นึึงถึึงปริิมาณและคุุณภาพมาตรฐานตามความต้้องการ
ของตลาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และการส่่งเสริิมการวิิจัยั พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมจากภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น�
เทคโนโลยีีสะอาด เทคโนโลยีีวััสดุุ และนาโนเทคโนโลยีี เพื่่�อการเกษตรและการแปรรููปสิินค้้าจากความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์จากสมุุนไพร โดยสร้้างความร่่วมมืือที่่�ใกล้้ชิิดระหว่่างภาครััฐ เอกชน และชุุมชนที่่�มีีองค์์ความรู้้� 
ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิม พััฒนาต่่อยอดและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�วััตถุุดิิบเหลืือทิ้้�งทางการเกษตรมาใช้้
ประโยชน์์ในอุุตสาหกรรมและพลัังงานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับชีีวภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
			
(1.2) หััวข้อ้ 4.2 (อุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคต) หััวข้อ้ ย่่อยที่่� 4.2.1 อุุตสาหกรรมชีีวภาพ
สร้้างประโยชน์์จากความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่�อต่่อยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่่�งสู่่�อุุตสาหกรรมบนฐานชีีวภาพ
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม รวมถึึงพลัังงานชีีวมวล โดยการเพิ่่�มสััดส่่วนอุุตสาหกรรมชีีวภาพที่่�มีมููลค่
ี า่ เพิ่่�มสููง ได้้แก่่ ชีีวเคมีีภัณ
ั ฑ์์
วััสดุุชีีวภาพ อาหารเสริิม เวชสำำ�อาง วััคซีีน ชีีวเภสััชภััณฑ์์ และสารสกััดจากสมุุนไพร การเพิ่่�มการผลิิตและส่่งเสริิมการใช้้
พลาสติิกชีีวภาพ แปลงของเหลืือทิ้้�งจากภาคการเกษตรและภาคอุุตสาหกรรมให้้เป็็นสารเคมีีและพลัังงานชีีวภาพที่่�มีมููลค่
ี า่
โดยใช้้ประโยชน์์จากวััสดุชีุ วี มวลในการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าอย่่างคุ้้�มค่่า เพื่่อ� ลดปััญหาโลกร้้อน และสร้้างรายได้้แก่่เกษตรกร
เพิ่่�มมากขึ้้น� การเน้้นการวิิจัยั และพััฒนา และนำำ�ผลงานวิิจัยั มาใช้้ในเชิิงพาณิิชย์ม์ ากขึ้้น�  ตลอดจนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับระบบ
นวััตกรรมแบบเปิิดเพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมชีีวภาพได้้เร็็วขึ้้�น
(2) ด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
เป้้าหมาย
• อนุุรัักษ์์และรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม ให้้คนรุ่่�นต่่อไปได้้ใช้้อย่่างยั่่�งยืืน
• ฟื้้น� ฟููและสร้้างฐานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ใหม่่ เพื่่อ� ลดผลกระทบทางลบจากการพััฒนาสัังคม
และเศรษฐกิิจของประเทศ
• ใช้้ประโยชน์์และสร้้างการเติิบโตบนฐานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้สมดุุลภายในขีีดความสามารถ
ของระบบนิิเวศ
• ยกระดัับกระบวนทััศน์์เพื่่�อกำำ�หนดอนาคตประเทศด้้านทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม
บนหลัักของการมีีส่่วนร่่วม และธรรมาภิิบาล
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ตััวชี้้�วััด
• พื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
• สภาพแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิที่่�เสื่่�อมโทรมได้้รัับการฟื้้�นฟูู
• การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
• ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก มููลค่่าเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพ
ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
			(2.1) หััวข้้อ 4.3 (สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนบนสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพภููมิิอากาศ) หััวข้้อย่่อยที่่� 4.3.1
เกี่่�ยวกัับ “ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก” โดยพััฒนารููปแบบและแนวทางการจััดการเมืืองเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เมืืองคาร์์บอนต่ำำ�� 
และพื้้�นที่่�สีเี ขีียวในทุุกรููปแบบ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการจััดการด้้านการเกษตร ที่่�มีผี ลประโยชน์์ร่ว่ มในการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
รวมทั้้�งเร่่งฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าเสื่่�อมโทรม ส่่งเสริิมการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่า เพื่่�อเป็็นแหล่่งกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก
		 (2.2) หััวข้้อ 4.5 (พััฒนาความมั่่�นคงน้ำำ��  พลัังงาน และเกษตรที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม) หััวข้้อย่่อยที่่�
4.5.3 เกี่่�ยวกัับ “พััฒนาความมั่่�นคงพลัังงานของประเทศ และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”
เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก ทดแทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลสำำ�หรัับการผลิิตไฟฟ้้า รวมทั้้�งพััฒนา
วิิธีีการบริิหารจััดการระบบไฟฟ้้าทั้้�งด้้านอุุปสงค์์และด้้านอุุปทาน ให้้มีีประสิิทธิิภาพและความยืืดหยุ่่�น เพื่่�อให้้สามารถ
รองรัับพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในระบบได้้อย่่างมั่่�นคงและมีีเสถีียรภาพ พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในภาคอุุตสาหกรรม และสร้้างความเชื่่อ� มโยงระหว่่างภาคเกษตรกรรม ภาคอุุตสาหกรรม
ภาคธุุรกิิจ และ ภาคครััวเรืือน รวมทั้้�งสนัับสนุุนการวิิจัยั  พััฒนา และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีเกี่่ย� วกัับการกัักเก็็บพลัังงาน และ
ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ เพื่่�อให้้สามารถผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือกได้้ในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�น
และการผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีกี ารกระจายศููนย์์มากขึ้้น� พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนการใช้้กลไกการตลาดหรืือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการด้้านพลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
			(2.3) หััวข้อ้ 4.5 (พััฒนาความมั่่�นคงน้ำำ�� พลัังงาน และเกษตรที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่ง่� แวดล้้อม) หััวข้อ้ ย่่อยที่่� 4.5.4
เกี่่�ยวกัับ “เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานโดยลดความเข้้มข้้นของการใช้้พลัังงาน” โดยสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์และ
การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อลดต้้นทุุนพลัังงานของประเทศ ด้้วยการส่่งเสริิมผ่่านเครื่่�องมืือและกลไกทาง
การเงิินและมิิใช่่การเงิิน รวมทั้้�งมาตรการทางกฎหมาย พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมการออกแบบอาคารประหยััดพลัังงาน สนัับสนุุน
ทางการเงิินและบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้างและออกแบบอาคาร มีีการรณรงค์์และให้้ความรู้้�ความเข้้าใจกัับ
ประชาชนในด้้านการประหยััดพลัังงาน ส่่งเสริิมให้้ใช้้อุุปกรณ์์และเครื่่�องจัักรที่่�ประหยััดพลัังงาน การใช้้ฉลากสีีเขีียวกัับ
ยานยนต์์และอุุปกรณ์์ประหยััดไฟฟ้้าต่่าง ๆ รวมถึึงการส่่งเสริิมระบบโลจิิสติิกส์์และการขนส่่งที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
2.1.2.2 แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)
จากการทบทวนแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 23 ประเด็็นแผนแม่่บทฯ พบว่่า
ประเด็็นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงานและได้้รัับประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้�นของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
เพื่่อ� การพััฒนาและขัับเคลื่่อ� นจำำ�นวน 5 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) ประเด็็นที่่� 4 อุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคต 2) ประเด็็นที่่� 7
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบโลจิิสติิกส์์ และดิิจิิทััล  3) ประเด็็นที่่� 18 การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน 4) ประเด็็นที่่� 20 การบริิการ
ประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ และ 5) ประเด็็นที่่� 23 การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 (1)แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (4) ประเด็็น อุุตสาหกรรมและบริิการแห่่งอนาคต ซึ่่�งมีีแผนย่่อย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
(1.1) แผนย่่อยที่่� 3.1 (แผนย่่อยอุุตสาหกรรมชีีวภาพ)
เป้้าหมาย
• อุุตสาหกรรมชีีวภาพมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตััวชี้้�วััด
• อััตราการขยายตััวของอุุตสาหกรรมชีีวภาพ (เฉลี่่�ยร้้อยละ)
มุ่่�งเน้้นสร้้างเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพอุุบััติิใหม่่ทั้้�งระบบแบบครบวงจร โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มจากวััตถุุดิิบชีีวภาพที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาอุุตสาหกรรมชีีวภาพอย่่างบููรณาการตลอดทั้้�ง
ห่่วงโซ่่มููลค่่า พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมการลงทุุนวิิจััยและพััฒนา การสร้้างและพััฒนาองค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทยและฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
• สนัั บสนุุ นการสร้้ างมููลค่่ า เพิ่่� ม จากวัั ต ถุุ ดิิ บชีี วภาพที่่� เ ป็็ นมิิ ต รกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ มและเศรษฐกิิ จ
ฐานชีีวภาพ เช่่น ชีีวเคมีีภัณ
ั ฑ์์ วัสดุ
ั ชีุ วี ภาพ ชีีวเภสััชภัณ
ั ฑ์์ เวชสำำ�อาง นวััตกรรมอาหารชีีวภาพ สารสกััดสมุนุ ไพร เชื้้อ� เพลิิง
ชีีวภาพ และพลัังงานชีีวภาพ เป็็นต้้น และสร้้างเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพอุุบััติิใหม่่ทั้้�งระบบอย่่างครบวงจร
• สนัับสนุุนการเพิ่่�มมููลค่่าของเศรษฐกิิจสีีเขีียวจากนวััตกรรมและการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากร
ชีีวภาพอย่่างยั่่�งยืืน โดยการสำำ�รวจและจััดทำำ�ฐานข้้อมููลทรััพยากรชีีวภาพโดยรวม และจััดทำำ�แผนที่่�และข้้อมููลที่่�แสดง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� รวมถึึงกำำ�หนดเขตการใช้้ประโยชน์์ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� การอนุุรักั ษ์์ วิจัิ ยั และพััฒนา เพื่่อ� นำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ พััฒนาระบบจััดการเทคโนโลยีีและทรััพย์์สิินทางปััญญาทางชีีวภาพในรููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งต้้องมีีการเพิ่่�ม
ความพร้้อมของรััฐในการให้้บริิการจดทรััพย์์สินิ ทางปััญญาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และส่่งเสริิมการนำำ�ทรััพย์์สินิ ทางปััญญาไปใช้้
ประโยชน์์ ตลอดจนใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลธนาคารทรััพยากรชีีวภาพแห่่งชาติิ และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับระบบนวััตกรรม
แบบเปิิด เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างและพััฒนาองค์์ความรู้้� เทคโนโลยีี และนวััตกรรมที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทย
• พััฒนาอุุตสาหกรรมชีีวภาพอย่่างบููรณาการตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่มููลค่า่ และเชื่่อ� มโยงกัับอุุตสาหกรรม
เกษตรชีีวภาพ อุุตสาหกรรมการแปรรููปอาหาร และอุุตสาหกรรมแปรรููปชีีวมวล เทคโนโลยีีชีีวภาพด้้านการแพทย์์และ
สุุขภาพ รวมถึึงอุุตสาหกรรมและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนพััฒนาคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรมชีีวภาพในพื้้�นที่่�เหมาะสม
• สร้้างและพััฒนาผู้้�ประกอบการด้้านเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจชีีวภาพ โดยการพััฒนา
กำำ�ลัังคนผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้มีีปริิมาณเพีียงพอต่่อการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเศรษฐกิิจชีีวภาพทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต 
สร้้างความเข้้มแข็็งและสร้้างรายได้้จากความหลากหลายทางชีีวภาพของวิิสาหกิิจชุุมชนและชุุมชนท้้องถิ่่น� และเสริิมสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการเฝ้้าระวัังและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการด้้านเทคโนโลยีีชั้้�นสููง
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ตลอดจนสนัับสนุุนการลงทุุนวิิจัยั และพััฒนาเพื่่อ� สนัับสนุุน การขยายธุุรกิิจของวิิสาหกิิจเริ่่ม� ต้้นในอุุตสาหกรรม
ชีีวภาพ
							
• มีี ก ารประเมิิ น มููลค่่ า ทางเศรษฐศาสตร์์ ข องระบบนิิ เวศที่่� เ ป็็ น มาตรฐาน โดยมีี เ ครื่่� อ งมืือ
ทางเศรษฐศาสตร์์และเครื่่อ� งมืือทางการคลัังมาใช้้ให้้เหมาะสม เพื่่อ� ใหเกิิดความรัับผิิดชอบ โดยผู้้�ใช้้ประโยชน์์หรืือต่่อผู้้�ทำำ�
ความเสีียหายต่่อทรััพยากร และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยการพััฒนาวิิธีกี ารทางเศรษฐศาสตร์์และ
เครื่่�องมืือทางการคลัังในการประเมิินความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม/ระบบนิิเวศ และพััฒนาวิิธีีการประเมิินมููลค่่า
ทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เป็็นมาตรฐานและจำำ�เพาะสำำ�หรัับแต่่ละระบบนิิเวศ
		
(1.2) แผนย่่อยที่่� 3.4 (แผนย่่อยอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่อ� งจากการพััฒนาระบบคมนาคม) โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการผลัักดัันการเปลี่่�ยนผ่่านอุุตสาหกรรมขนส่่งไปสู่่�ระบบไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และรููปแบบการคมนาคมขนส่่งใหม่่ ๆ
ในอนาคต ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
เป้้าหมาย
• ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการซ่่อมบำำ�รุุงอากาศยานในภููมิิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่่�นใหม่่
• ประเทศไทยมีีศัักยภาพในการผลิิตชิ้้�นส่่วนอากาศยานสููงขึ้้�น (Tier)
ตััวชี้้�วััด
• ส่่วนแบ่่งการตลาดของจำำ�นวนอากาศยานที่่�เข้้าซ่่อมในภาคพื้้�นเอเชีียแปซิิฟิิก
• จำำ�นวนผู้้�ประกอบการผลิิตชิ้้�นส่่วนอากาศยานระดัับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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โดยให้้ความสำำ�คััญกัับการผลัักดัันการเปลี่่�ยนผ่่านอุุตสาหกรรมขนส่่งไปสู่่�ระบบไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และ
รููปแบบการคมนาคมขนส่่งใหม่่ ๆ ในอนาคต ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
• ผลัักดัันการเปลี่่�ยนผ่่านอุุตสาหกรรมยานยนต์์ทั้้ง� ระบบไปสู่่�อุตส
ุ าหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
พลัังงานไฮโดรเจน หรืือพลัังงานทางเลืือกอื่่�น ๆ โดยจััดทำำ�แนวทางการพััฒนาต่่อยอดจากฐานอุุตสาหกรรมยานยนต์์
ที่่�ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในฐานการผลิิตรถยนต์์ที่่�สำำ�คััญของโลก เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการในภาคอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้สามารถปรัับตััวพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี พััฒนาและ
ยกระดัับทัักษะความเชี่่ย� วชาญของผู้้�ประกอบการไปใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่อ� งภายในประเทศ อาทิิ
อุุตสาหกรรมชิ้้น� ส่่วนอากาศยาน อุุตสาหกรรมชิ้้น� ส่่วนระบบราง พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ประเทศเป็็นศููนย์์กลางยานยนต์์ไฟฟ้้า
ในอาเซีียนในอนาคต 
			(2) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (7) ประเด็็น โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบโลจิิสติิกส์์ และดิิจิิทััล ซึ่่�งมีี
แผนย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
(2.1) แผนย่่อยที่่� 3.2 (แผนย่่อยโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านพลัังงาน)
เป้้าหมาย
• การใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิในการผลิิตไฟฟ้้าลดลง
• การใช้้พลัังงานทดแทนที่่�ผลิิตภายในประเทศเพิ่่�มมากขึ้้�น
• ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของประเทศเพิ่่�มขึ้้�น
• การปรัับปรุุงและพััฒนาระบบไฟฟ้้าของประเทศให้้มีปี ระสิิทธิิภาพด้้วยเทคโนโลยีีระบบโครงข่่าย
สมาร์์ทกริิด
ตััวชี้้�วััด
• สััดส่่วนของการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิในการผลิิตไฟฟ้้า (เฉลี่่�ยร้้อยละ)
• สััดส่่วนของการใช้้พลัังงานทดแทนที่่�ผลิิตได้้ภายในประเทศในการผลิิตไฟฟ้้าความร้้อน และ
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (เฉลี่่�ยร้้อยละของพลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย)
• ค่่าความเข้้มข้้นการใช้้พลัังงาน (พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� ันดิิบ/พัันล้้านบาท)
• จำำ�นวนแผนงานและ/หรืือโครงการที่่�กำ�ำ ลัังพััฒนา / โครงการนำำ�ร่่อง / โครงการที่่�มีีการใช้้งาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบไฟฟ้้าในแต่่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านพลัังงานให้้มีีความมั่่�นคงในระดัับที่่�เหมาะสม มีีการกระจายชนิิด
ของเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า ส่่งเสริิมพลัังงานทดแทนและการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลกลไก
ตลาดพลัังงานให้้มีีการแข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม เพื่่�อสนัับสนุุนขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ โดยมีี
แนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
• จััดหาพลัังงานและพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านพลัังงานทั้้�งระบบให้้มีีความมั่่�นคง ในระดัับที่่�
เหมาะสม ทัันสมััย สามารถรองรัับความต้้องการใช้้พลัังงานตามอััตรา การเติิบโตทางเศรษฐกิิจของประเทศ และการ
เปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี การกระจายชนิิดของเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไฟฟ้้า
• ส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาเทคโนโลยีี ปััจจััยแวดล้้อม และสร้้างแรงจููงใจเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดหา
แหล่่งพลัังงานใหม่่ การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบการบริิหารจััดการพลัังงานอััจฉริิยะ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การผลิิตและ
การใช้้พลัังงานที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ มีีเสถีียรภาพ และทัันกัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีด้า้ นพลัังงานในอนาคต
• สนัับสนุุนการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทน ทั้้�งพลัังงานไฟฟ้้า พลัังงานความร้้อนและ
เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพตามศัักยภาพของแหล่่งเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่� ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับการผลิิตและใช้้พลัังงาน
ทดแทนอย่่างเพีียงพอ โดยคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนค่่าพลัังงานที่่�เหมาะสม เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าสามารถลงทุุนผลิิตไฟฟ้้าใช้้ได้้เอง
และขายไฟฟ้้าส่่วนเกิินเข้้าสู่่�ระบบได้้ โดยไม่่กระทบราคารัับซื้้�อและเงื่่�อนไขอื่่�น ๆ ในทางลบต่่อผู้้�ใช้้ไฟฟ้้ารายอื่่�น ๆ และ
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ต่่อระบบไฟฟ้้าโดยรวม รวมทั้้ง� ปรัับปรุุงการกำำ�กับั ดููแลให้้สามารถควบคุุมและตรวจสอบการผลิิตและใช้้ไฟฟ้้าได้้แบบเรีียลไทม์์
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ในการบริิหารจััดการและการวางแผนระบบไฟฟ้้าของประเทศ
• ส่่งเสริิมการวิิจัยั  พััฒนา และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นพลัังงานทดแทนและเทคโนโลยีีที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
โดยเฉพาะระบบการกัักเก็็บพลัังงานและระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และการนำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้สามารถผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานทดแทนได้้ในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�น และการผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีีการกระจายศููนย์์มากขึ้้�น
• สนัับสนุุนการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุุรกิิจ ภาคขนส่่ง และ
ภาคครััวเรืือน ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงาน โดยมุ่่�งให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อการใช้้พลัังงาน
อย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด 
(3) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (18) ประเด็็น การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
(3.1) แผนย่่อยที่่� 3.3 (แผนย่่อยการสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนบนสัังคมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพภููมิอิ ากาศ)
เป้้าหมาย
• การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ตััวชี้้�วััด
• ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยรวมในสาขาพลัังงานและขนส่่ง สาขากระบวนการ
อุุตสาหกรรมและการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ และสาขาการจััดการของเสีียลดลง (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์)
มุ่่�งเน้้นแนวทางการพััฒนาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งในมิิติิของการลดก๊๊าซเรืือนกระจก การปรัับตััวต่่อ
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มุ่่�งเป้้าสู่่ก� ารลงทุุนที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพภููมิิอากาศ ในการพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของภาครััฐและภาคเอกชน เพื่่�อสามารถขัับเคลื่่�อนและเสริิมสร้้างศัักยภาพการดำำ�เนิินงานเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของประเทศได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
					 • ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก กำำ�หนดเป้้าหมายและแนวทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ
ในระยะยาวที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน พััฒนาระบบฐานข้้อมููลกลาง
เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งพััฒนาระบบการรายงาน
ข้้อมููลและระบบติิดตามประเมิินผลการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ครอบคลุุมทุุกสาขา โดยมีีความเชื่่อ� มโยงของเครืือข่่ายข้้อมููล
ในทุุกภาคส่่วน ดำำ�เนิินงานตามแนวทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในสาขาพลัังงานและขนส่่ง กระบวนการอุุตสาหกรรม
และการใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และการจััดการของเสีีย เช่่น เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทดแทน พััฒนาระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและ
การจััดการคมนาคม ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการการผลิิตทางอุุตสาหกรรมแบบปล่่อยคาร์์บอนต่ำำ�� ลดการเกิิดของเสีีย เป็็นต้้น
						• มุ่่�งเป้้าสู่่�การลงทุุนที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพภููมิิอากาศในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐ
และภาคเอกชน พััฒนามาตรการเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการบริิหารจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเพื่่�อเอื้้�ออำำ�นวย
ให้้ใช้้มาตรการใหม่่ ๆ ด้้านเศรษฐศาสตร์์ การเงิิน และการคลััง ในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนจููงใจให้้ภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการปรัับตััวรองรัับผลกระทบและภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิ
อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล กำำ�หนดให้้โครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ของภาครััฐ
ต้้องจััดทำำ�การวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่ย� งจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่อ� ออกแบบโครงการให้้สอดคล้้อง
กัับสภาพภููมิิอากาศในปััจจุุบันั และในอนาคต รวมทั้้�งความเสี่่ย� งจากภััยพิิบัติั รููป
ิ แบบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
(4) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (20) ประเด็็น การบริิการประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ
(4.1) แผนย่่อยที่่� 3.3 (แผนย่่อยการปรัับสมดุุลภาครััฐ)
เป้้าหมาย
• เปิิดโอกาสให้้ภาคส่่วนต่่าง ๆ มีีส่่วนร่่วมในการจััดบริิการสาธารณะและกิิจกรรมสาธารณะ
อย่่างเหมาะสม
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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• องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต้้องมีีสมรรถนะและสร้้างความทัันสมััยในการจััดบริิการสาธารณะ
และกิิจกรรมสาธารณะให้้กัับประชาชน
ตััวชี้้�วััด
• ระดัับความสำำ�เร็็จการเปิิดให้้ภาคส่่วนอื่่�นเข้้ามาดำำ�เนิินการบริิการสาธารณะคิิดจากระดัับ
ค่่าคะแนนการประเมิิน
• ร้้อยละของเทศบาลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลที่่�นำำ�แผนชุุมชนสู่่�การพััฒนาท้้องถิ่่�นได้้ตาม
เกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด (LQM)
โดยภาครััฐเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในการจััดทำำ�และให้้บริิการสาธารณะ ส่่งผลให้้ภาครััฐมีีขนาดใหญ่่
และขยายตััว มีีอััตรากำำ�ลัังภาครััฐและสััดส่่วนงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�และค่่าใช้้จ่า่ ยบุุคลากรภาครััฐเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมาก
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณการลงทุุนของประเทศ ซึ่่�งแผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ ประเด็็น การบริิการ
ประชาชนและประสิิทธิิภาพภาครััฐ มีีจุดุ เน้้นสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่ง� ในการปรัับสมดุุลให้้ภาครััฐมีีขนาดที่่�เหมาะสมกัับบทบาท
ภารกิิจ แยกแยะบทบาทหน่่วยงานของรััฐที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กัับหรืือการให้้บริิการ ซึ่่�งในปััจจุุบัันภาคส่่วนอื่่�นได้้มีี
ขีีดความสามารถในการจััดทำำ�บริิการสาธารณะ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถแข่่งขัันกัับภาครััฐได้้ รวมทั้้�งมีีทางเลืือก
ในการส่่งมอบบริิการให้้กัับประชาชนหลายรููปแบบ อาทิิ การถ่่ายโอนภารกิิจของภาครััฐในปััจจุุบัันให้้ภาคเอกชน
ภาคประชาสัังคม หรืือภาคประชาชน ในรููปแบบโมเดลประชารััฐเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการแทน
การพััฒนาการปรัับสมดุุลภาครััฐ จึึงมุ่่�งเน้้นการลดบทบาทและขนาดของภาครััฐ ด้้วยการเสริิมสร้้าง
บทบาทของภาคส่่วนอื่่น� ในสัังคม เพื่่อ� ให้้ประชาชนมีีช่อ่ งทางในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณะได้้ง่า่ ย มีีทางเลืือกที่่�หลากหลาย
และได้้รัับบริิการที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการเฉพาะบุุคคลหรืือกลุ่่�มคน เพื่่�อตอบโจทย์์ที่่�ว่่าประชาชนคืือหััวใจสำำ�คััญ
ของการบริิการสาธารณะ เพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการภาครััฐเกิิดความสมดุุลตามภารกิิจ ที่่�เหมาะสมระหว่่างบทบาทหน้้าที่่�
และการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคส่่วนอื่่น� ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรัับสมดุุลภาครััฐจึึงเป็็นแนวทางสำำ�คัญ
ั ที่่�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของภาครััฐ ทั้้�งในด้้านการปรัับขนาดของภาครััฐและโครงสร้้างให้้เหมาะสมกัับภารกิิจด้้านการกำำ�กับั ดููแล การให้้บริิการใน
กิิจกรรมสาธารณะต่่าง ๆ ทั้้�งส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค และท้้องถิ่่น� ให้้ชัดั เจน ไม่่ซ้ำ�ซ้
�ำ อ้ น รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ซึ่่ง� เป็็นภาครััฐที่่�ใกล้้ชิดป
ิ ระชาชนมากที่่�สุดุ ในการจััดบริิการสาธารณะ โดยส่่งเสริิมประชาชนให้้ได้้มีส่ี ว่ นร่่วม
และมีีการกระจายอำำ�นาจการบริิหารจััดการให้้ชุมุ ชนท้้องถิ่่น� ดำำ�เนิินการสร้้างความเข้้มแข็็ง และมีีสมรรถนะสููงและมีีธรรมาภิิบาล 
โดยคำำ�นึึงถึึงบทบาทในเชิิงพื้้�นที่่� รููปแบบการให้้บริิการสาธารณะ และปรัับปรุุงระบบภาษีีของท้้องถิ่่น� ให้้มีรี ายได้้ที่่เ� หมาะสม
เพื่่อ� สนัับสนุุนในการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�ให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน โดยมีีแนวทางการพััฒนาดัังนี้้�
					 • เปิิดโอกาสให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการบริิการสาธารณะและกิิจกรรม
สาธารณะอย่่างเหมาะสม กำำ�หนดความสััมพัันธ์์และการพััฒนาบทบาทในฐานะของหุ้้�นส่่วนในการดำำ�เนิินภารกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั
ระหว่่างการบริิหารราชการส่่วนกลาง ส่่วนภููมิิภาค ส่่วนท้้องถิ่่�น และการสนัับสนุุนให้้ภาคีีการพััฒนาต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
ชุุมชน เอกชน ในรููปแบบโมเดลประชารััฐ มาร่่วมดำำ�เนิินการในบริิการสาธารณะและกิิจกรรมสาธารณะต่่าง ๆ โดยจััดให้้
มีีการตรวจสอบความซ้ำำ��ซ้อ้ น การวิิเคราะห์์และทบทวนภารกิิจของภาครััฐให้้สอดคล้้องกัับการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ชาติิ
เพื่่อ� กำำ�หนดภารกิิจหลัักที่่�ให้้ภาครััฐดำำ�เนิินการ อาทิิ การกำำ�หนดนโยบาย การตััดสินิ ใจ และการกำำ�หนดแนวทางการพััฒนา
ภาครััฐที่่�สำำ�คัญ
ั  สามารถตรวจสอบการทำำ�งานของภาครััฐได้้อย่่างเหมาะสม การกำำ�กับั ดููแล การแปลงนโยบายสู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ
การกำำ�กัับการให้้บริิการสาธารณะให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและมีีการคำำ�นึึงถึึงความมั่่�นคงของมนุุษย์์และรััฐ และจััดให้้มีี
การยุุบเลิิกภารกิิจที่่�ไม่่จำำ�เป็็น รวมทั้้�งเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาบริิการสาธารณะที่่�สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่าง
ทุุกภาคส่่วน การถ่่ายโอนภารกิิจ ให้้ภาคส่่วนอื่่น� รัับไปดำำ�เนิินการ เช่่น การจ้้างเหมาบริิการ และการทำำ�งานแบบจััดบริิการร่่วม
เป็็นต้้น พร้้อมทั้้ง� จััดให้้มีกี ารเตรีียมความพร้้อมหรืือการสนัับสนุุนภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการร่่วมดำำ�เนิินภารกิิจของภาครััฐ ปรัับปรุุง
บทบาทและกลไกภาครััฐให้้เป็็นผู้้�สนัับสนุุนและอำำ�นวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้้ง� การกำำ�หนดกฎระเบีียบที่่�ไม่่
เป็็นอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจภาคเอกชนทุุกขนาดและสอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาประเทศในระยะยาว
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

					 • ส่่งเสริิมบทบาทองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โดยการพััฒนาและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เป็็นหน่่วยงานที่่�มีีสมรรถนะสููง สามารถบริิหารจััดการตนเองได้้มีีประสิิทธิิภาพ ตั้้�งอยู่่�บน
หลัักธรรมาภิิบาล  และมีีมาตรฐานการให้้บริิการเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล  เพิ่่�มอิิสระในการให้้บริิการสาธารณะและ
กิิจกรรมสาธารณะที่่�หลากหลาย มีีบทบาทเชิิงยุุทธศาสตร์์ระดัับพื้้�นที่่� มีรี ะบบภาษีีและรายได้้ของท้้องถิ่่น� อย่่างเหมาะสม
ต่่อการจััดสรรงบประมาณ กำำ�ลัังบุุคลากร และองค์์ความรู้้�ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาพื้้�นที่่�ทั้้�งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม
สิ่่ง� แวดล้้อม และมิิติอื่ิ น่� ๆ ร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่น� ภาคเอกชน และภาคีีอื่น่� ๆ ที่่�คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของประเทศ ประชาชน
และความต้้องการของคนทุุกกลุ่่�ม ทุุกวััย และทุุกเพศสภาวะ
			 (5) แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (23) ประเด็็น การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม ประกอบไปด้้วย
แผนย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ แผนย่่อยที่่� 3.1 และ 3.3 โดยมีีเป้้าหมายและดััชนีีชี้้�วััด ดัังนี้้�
				 เป้้าหมาย
• ภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและบริิการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้น� จากการวิิจัยั และนวััตกรรม ส่่งผลให้้เกิิด
การขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปััจจุุบััน
• วิิสาหกิิจในกลุ่่�มเป้้าหมายด้้านเศรษฐกิิจที่่�มีีนวััตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น
ตััวชี้้�วััด
• จำำ�นวนวิิสาหกิิจที่่�มีนี วััตกรรมที่่�มีสัี ดั ส่่วนของรายได้้จากผลิิตภัณ
ั ฑ์์นวััตกรรมต่่อรายได้้ทั้้ง� หมดเพิ่่�มขึ้้น�
• อััตราการขยายตััวของภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตและบริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากการวิิจััย
				 (5.1) แผนย่่อยที่่� 3.1 (แผนย่่อยการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมด้้านเศรษฐกิิจ) มุ่่�งเน้้นการวิิจัยั และพััฒนา
นวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของประเทศ ยกระดัับภาพการผลิิตด้้านการเกษตร ศัักยภาพของผู้้�ประกอบการ
ภาคอุุตสาหกรรมและบริิการที่่�สามารถใช้้ประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์ได้้จริิง โดยส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชนมีีบทบาทนำำ�  รวมทั้้�ง
การสร้้างเครืือข่่ายร่่วมกัับภาคการศึึกษาทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ ตลอดจนการพััฒนามาตรฐาน คุุณภาพ และการ
บริิการวิิเคราะห์์ทดสอบที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับตามข้้อตกลงระหว่่างประเทศ เพื่่อ� ให้้สามารถรองรัับความจำำ�เป็็นของอุุตสาหกรรม
และบริิการของไทยในการส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐานระหว่่างประเทศ โดยมีี
แนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
• พััฒนาอุุตสาหกรรมแห่่งอนาคต โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
ในภาคอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของประเทศ ได้้แก่่ อุุตสาหกรรมชีีวภาพ อุุตสาหกรรมความมั่่�นคง อุุตสาหกรรมพลัังงาน
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล ข้้อมููลและปััญญาประดิิษฐ์์ และอุุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่่�องสำำ�อาง โดยมีีประเด็็นการวิิจััย
ที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ชีีววััตถุุและวััคซีีน สมุุนไพร วิิทยาการหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ ความปลอดภััยไซเบอร์์ พลัังงานทดแทน
และพลัังงานทางเลืือก โครงข่่ายพลัังงานอััจฉริิยะ การกัักเก็็บพลัังงาน การบิินและอวกาศ การขนส่่งระบบราง การเชื่่อ� มต่่อ
ของสรรพสิ่่�ง และข้้อมููลขนาดใหญ่่
				 (5.2) แผนย่่อยที่่� 3.3 (แผนย่่อยการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมด้้านสิ่ง�่ แวดล้้อม) เน้้นประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ทางทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ ที่่�ต้้องใช้้การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเป็็นเครื่่�องมืือในการสร้้าง
และพััฒนาองค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีีที่่�สร้้างเศรษฐกิิจฐานชีีวภาพอุุบััติิใหม่่ทั้้�งระบบอย่่างครบวงจร ส่่งเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อ
การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููความอุุดมสมบููรณ์์และความหลากหลายทางชีีวภาพของทรััพยากรทางบก ทางน้ำำ��  และทางทะเล 
รวมทั้้�งการจััดการมลพิิษที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก และด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน
โดยมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
• ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้
นวััตกรรมในการเตรีียมความพร้้อมและรองรัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก โดยมีีประเด็็น
การวิิจััยที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ฐานข้้อมููลการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคการเกษตรและ
ป่่าไม้้ การประเมิินผลกระทบต่่อชุุมชนเมืืองและภาคการผลิิตต่่าง ๆ การกััดเซาะชายฝั่่�ง การบริิหารจััดการพิิบััติิภััย
ทั้้�งระบบ พััฒนาการจััดการพลัังงานที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการส่่งเสริิมการวิิจััย พััฒนา และประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรม
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ในการพััฒนาและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนและเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะระบบการกัักเก็็บ
พลัังงาน และระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ และการนำำ�มาใช้้เพื่่อ� ให้้สามารถผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนได้้ในสััดส่่วน
ที่่�สููงขึ้้�น และการผลิิตไฟฟ้้าที่่�มีีการกระจายศููนย์์มากขึ้้�น
2.1.2.3 แผนการปฏิิรููปประเทศ
จากการทบทวนแผนการปฏิิรููปประเทศทั้้�ง 11 พบประเด็็นการปฏิิรููปที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงาน
และได้้รับั ประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้น� ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเพื่่อ� การพััฒนาและขัับเคลื่่อ� นจำำ�นวน 1 ประเด็็น
การปฏิิรููป ดัังนี้้�
		 (1) การปฏิิรููปประเทศด้้านการบริิหารราชการแผ่่นดิิน ซึ่่�งมีีแนวทางการพััฒนาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังนี้้�
(1.1) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 4 โครงสร้้างแผนพััฒนากำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอััน
พึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทยฉบัับใหม่่ที่่ไ� ด้้มีกี ารปฏิิรููปโครงสร้้างแผนพััฒนากำำ�ลััง
ผลิิตไฟฟ้้า โดยคำำ�นึึงถึึงการกำำ�หนดสััดส่่วนเชื้้อ� เพลิิงที่่�สมดุุลและความเสี่่ย� งของการจััดหาเชื้้อ� เพลิิง ทั้้�งระบบความสามารถ
ในการพึ่่�งพาตนเองของประเทศในการผลิิตไฟฟ้้า กำำ�ลัังผลิิตสำำ�รองที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับโรงไฟฟ้้าหลัักและไฟฟ้้าจาก
พลัังงานหมุุนเวีียน ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม การกระจายระบบผลิิตไฟฟ้้าและการบริิหารแหล่่งเชื้้อ� เพลิิงตามศัักยภาพที่่�มีี
รายละเอีียดแยกตามภููมิิภาค การผลิิตไฟฟ้้าใช้้เองของผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า (Prosumer) และข้้อมููลระบบส่่งไฟฟ้้าเพื่่�อความมั่่�นคง
และประสิิทธิิภาพด้้านระบบไฟฟ้้า รวมถึึงการปฏิิรููปโครงสร้้างค่่าไฟฟ้้าทั้้�งระบบ
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
							1. ผลการศึึกษาสััดส่่วนโรงไฟฟ้้าฐานและการเติิบโตที่่�เหมาะสม เพื่่�อรองรัับการเติิบโต 
ทางเศรษฐกิิจของประเทศ ค่่าพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้ารายภาค ศัักยภาพแหล่่งผลิิตไฟฟ้้ารายภาค และต้้นทุุนไฟฟ้้า
รายภาคที่่�แท้้จริิง การจััดหาและสำำ�รองเชื้้�อเพลิิงทั้้�งระบบ ศัักยภาพระบบส่่งไฟฟ้้าและการเชื่่�อมโยงระหว่่างภาคให้้แล้้ว
เสร็็จภายในปีีที่่� 1
							2. จััดทำำ�แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย (Thailand Power Development
Plan: PDP) ที่่�พิิจารณาถึึงความสมดุุลรายภาค โดยคำำ�นึึงถึึงความมั่่�นคง ความสามารถในการถ่่ายเทพลัังงานไฟฟ้้า
ผ่่านสายส่่งเชื่่�อมโยง (Tie-line) ระหว่่างภููมิิภาค การใช้้โครงสร้้างพื้้�นฐานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด  และการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์จากการผลิิตไฟฟ้้าในระดัับที่่�เหมาะสม รวมถึึงการสร้้างความตระหนัักรู้้�แก่่ประชาชนในเรื่่�องต้้นทุุน
การผลิิตไฟฟ้้าตามประเภทเชื้้�อเพลิิง นอกจากนี้้�ในอีีก 2-3 ปีีข้้างหน้้า มีีการนำำ�  Smart Meter มาใช้้ จึึงควรเริ่่�มเตรีียม
การสนัับสนุุนให้้คิิดค่่าอััตราไฟฟ้้าแบบ (Term of Use Rate: TOU) สำำ�หรัับกิิจการทุุกประเภท โดยแผนพััฒนากำำ�ลััง
ผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย ผ่่านการรัับฟัังความเห็็นจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย และได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ/
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในปีีที่่� 2
							3. ศึึกษาการปรัับปรุุงระบบส่่งและระบบจำำ�หน่า่ ยให้้มีคี วามทัันสมััยรองรัับเทคโนโลยีีระบบ
ไฟฟ้้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 18 เดืือน
							4. หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องนำำ�แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย (PDP) ไปดำำ�เนิินการ
ตั้้�งแต่่ปีีที่่� 3 เช่่น การก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าและระบบสายส่่งไฟฟ้้า เป็็นต้้น
				(1.2) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 5 ส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าเพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขััน โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอััน
พึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• การส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าเพื่่�อเพิ่่�มการแข่่งขัันภายใต้้การกำำ�กัับให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดและคงไว้้
ซึ่่�งความมั่่�นคงที่่�ใช้้พลัังงานทดแทนที่่�ผลิิตและซื้้�อขายไฟฟ้้ากัันเองภายในชุุมชนและครััวเรืือน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ภาครััฐไม่่ต้้อง
จััดหางบประมาณมาสนัับสนุุนเป็็นพิิเศษ เช่่น FiT หรืือ Adder
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ของกิิจการไฟฟ้้า

• เสนอแนะรููปแบบโครงสร้้างกิิจการไฟฟ้้าของประเทศไทยที่่�เหมาะสมกัับรููปแบบที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานศึึกษาการส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มการแข่่งขัันที่่�ใช้้พลัังงานทดแทน
ในระดัับชุุมชนและระดัับครััวเรืือน ภายใน 3 เดืือน
2. จััดทำ�ร่
ำ า่ งระเบีียบการส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มการแข่่งขัันที่่�ใช้้พลัังงานทดแทน ภายใน 18 เดืือน
3. ประกาศใช้้ระเบีียบการส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าที่่�เพิ่่�มการแข่่งขัันที่่�ใช้้พลัังงานทดแทน ภายใน 6 เดืือน
4. ผลการศึึกษาการปรัับปรุุงกิิจการไฟฟ้้าทั้้�งระบบเพื่่อ� รองรัับรููปแบบกิิจการไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป 
ซึ่่�งต้้องพิิจารณาระบบดำำ�เนิินการในต่่างประเทศควบคู่่�กัันไป  และส่่งเสริิมการแข่่งขัันในกิิจการไฟฟ้้าและก๊๊าซธรรมชาติิ
ภายใน 18 เดืือน
			 (1.3) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 7 ด้้านการพััฒนาอุุตสาหกรรมก๊๊าซธรรมชาติิ โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอััน
พึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• นำำ�ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�มีีการกระจายแหล่่งจััดหาในหลายภููมิิภาคมาสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน
ให้้กัับประเทศ
• ส่่งเสริิมให้้เกิิดการแข่่งขัันเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิเพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
กัับประชาชน
• นำำ�ก๊า๊ ซธรรมชาติิที่่มี� ผี ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมน้้อยกว่่าเชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิลชนิดอื่
ิ น่� มาสร้้างประโยชน์์สููงสุุด
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. ประกาศผู้้�ได้้รัับสิิทธิิการสำำ�รวจและผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิจากแหล่่งเอราวััณและแหล่่งบงกช
แล้้วเสร็็จ ภายใน 1 ปีี เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการจััดหาก๊๊าซธรรมชาติิจากอ่่าวไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. จััดทำ�ำ แผนพััฒนาและใช้้ประโยชน์์โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านก๊๊าซธรรมชาติิ ภายใน 2 ปีี
3. จััดทำ�ำ แนวทางกำำ�กัับและส่่งเสริิมการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ ภายใน 1 ปีี
4. จััดให้้มีกี ารศึึกษาการพััฒนาให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการค้้า LNG (Regional LNG Trading
Hub) ภายใน 1 ปีี
5. จััดทำ�ำ แนวทางการส่่งเสริิมการแข่่งขัันธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ ภายใน 1 ปีี
6. มีีแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการบริิหารจััดการแหล่่งก๊๊าซธรรมชาติิอื่่�น ๆ ที่่�จะหมดอายุุในอนาคต 
			 (1.4) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 8 การพััฒนาปิิโตรเคมีีระยะที่่� 4 มีีเป้้าหมายหรืือผลอัันพึึงประสงค์์และ
ผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากทรััพยากรปิิโตรเลีียมในการพััฒนาเศรษฐกิิจ ยกระดัับขีีดความสามารถ
การแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมของไทยและสร้้างรายได้้ให้้กับั ประชาชน พร้้อมกัับรองรัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายแห่่งอนาคต 
(New S-curve) ซึ่่�งเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนประเทศเข้้าสู่่� Thailand 4.0
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. จััดทำำ�แผนการพััฒนาอุุตสาหกรรมแปรรููปพลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์ ภายในปีี 2562
2. จััดทำำ�แผนการพััฒนาอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีระยะที่่� 4 ที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีี ในพื้้�นที่่�
ชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออก
3. จััดทำำ�การศึึกษาเพื่่อ� กำำ�หนดกรอบแผนการพััฒนาอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีระยะที่่� 4 ในระยะยาว
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ
4. การมอบหมายหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งรัั บ ผิิ ดช อบดำำ� เนิิ น การตามกรอบแผนการพัั ฒ นา
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีระยะที่่� 4
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				(1.5) ประเด็็นการปฏิิรูปู ที่่� 9 ปฏิิรูปู ระบบบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลไม้้โตเร็็ว สำ�หรั
ำ บั โรงไฟฟ้้าชีีวมวล 
โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• หน่่วยงานภาครััฐมีีแนวทางการส่่งเสริิมการพััฒนาพลัังงานชีีวมวลไม้้โตเร็็วอย่่างเป็็นรููปธรรมและ
มีีประสิิทธิิภาพ
• มีีคู่่�มืือการบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลไม้้โตเร็็วแบบครบวงจรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
• ประชาชนมีีความเข้้าใจยอมรัับโครงการพลัังงานชีีวมวลและสามารถเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในโครงการได้้
• มีีมาตรฐานเชื้้อ� เพลิิงชีีวมวลไม้้โตเร็็วและตลาดกลางซื้้อ� ขายเชื้้อ� เพลิิงชีีวมวลไม้้โตเร็็วของประเทศ
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. ส่่งเสริิมให้้มีีโรงไฟฟ้้าชีีวมวลสอดคล้้องตามแผน AEDP
2. มีีคู่่�มืือการบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลไม้้โตเร็็วแบบครบวงจรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้จริิง ภายใน 3 ปีี
3. หน่่วยงานผู้้�รับั ผิิดชอบมีีการกำำ�หนดนโยบายและมาตรการดำำ�เนิินการส่่งเสริิมการพััฒนาพลัังงาน
ชีีวมวลเป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนดได้้ ภายใน 5 ปีี
			 (1.6) ประเด็็นการปฏิิรูปู ที่่� 10 แนวทางส่่งเสริิมและขจััดอุุปสรรคในการนำำ�ขยะมููลฝอยไปเป็็นเชื้้�อเพลิิง
เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้า โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ส่่งเสริิมพลัังงานทดแทน ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• แก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ ประชาชน/ชุุมชนยอมรัับ ไม่่ต่่อต้้าน
• มีีโรงไฟฟ้้าขยะที่่�ช่่วยลดปััญหาขยะล้้นเมืือง/กำำ�จััดผิิดวิิธีี
• เกิิดการพััฒนาเทคโนโลยีีในประเทศ สร้้างงานและธุุรกิิจต่่อเนื่่�อง
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. มีีกฎหมาย กฎกระทรวงบัังคัับใช้้วิิธีีการแยกขยะ การขนส่่ง การจััดเก็็บ การใช้้ประโยชน์์
อย่่างเป็็นรููปธรรม ภายใน 2 ปีี
2. มีีแนวนโยบายที่่�ชััดเจนเพื่่�อเสนอต่่อรััฐบาลเพื่่�อเพิ่่�มการผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากขยะ รวมทั้้�ง
มีีแนวทางการขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดผลในทางปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม
3. สามารถช่่วยแก้้ไขปััญหาการบริิหารการจััดการขยะได้้ ทั้้ง� ในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ที่่�มีขี นาด
เล็็กและมีีปริิมาณขยะไม่่มากนััก รวมถึึงองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีขนาดใหญ่่และมีีปริิมาณขยะมาก
4. มีีโรงไฟฟ้้าขยะที่่�เหมาะสมกัับสภาพขยะมููลฝอยของไทย เพื่่�อนำำ�ไปดำำ�เนิินการแบบบููรณาการ
และขยายผลการจััดการไปยัังเทศบาลหรืือ อบจ./อบต. ที่่�มีีความพร้้อม
5. มีีแนวทางและรููปแบบ (Model) ในการส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าจากขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยดึึงภาคเอกชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
				(1.7) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 11 การส่่งเสริิมการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟอย่่างเสรีี โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอััน
พึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีจิิตสำำ�นึึกในการมีีส่่วนร่่วมในการผลิิตพลัังงานทดแทน โดยการติิดตั้้�ง
โซลาร์์รููฟได้้อย่่างเสรีีเพื่่�อใช้้ไฟฟ้้าในบ้้านหรืืออาคารของตนเอง
• มีีการซื้้�อขายไฟฟ้้าที่่�ผลิิตจากโซลาร์์รููฟระหว่่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างเสรีี
• เกิิดการว่่าจ้้างงานและอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องต่่าง ๆ ในประเทศจากธุุรกิิจโซลาร์์รููฟ เช่่น
อุุตสาหกรรมการผลิิตแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ อิินเวอร์์เตอร์์ แบตเตอรี่่� ฯลฯ
• โซลาร์์รููฟเป็็นแหล่่งผลิิตพลัังงานทดแทน สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ใช้้ทรััพยากร
ธรรมชาติิ (แสงอาทิิตย์์) สอดคล้้องตามปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. มีีการติิดตั้้ง� โซลาร์์รููฟได้้อย่่างแพร่่หลายและเสรีีทั้้ง� บนหลัังคาบ้้านที่่�อยู่่อ� าศััย และอาคารพาณิิชย์ทั่่์ ว� ไป
2. มีีกฎหมาย ระเบีียบ ประกาศต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับ อำำ�นวยความสะดวกในการติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟ
อย่่างเสรีี ที่่�ลดขั้้�นตอน ลดเวลา ลดค่่าใช้้จ่่ายได้้มากกว่่าปััจจุุบััน
3. มีีหน่่วยงานราชการที่่�ให้้บริิการแบบ One Stop Service ในการขออนุุญาตติิดตั้้�งโซลาร์์รููฟและ
ลดขั้้�นตอนความซ้ำำ��ซ้้อนต่่าง ๆ
			 (1.8) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 12 ปฏิิรููปโครงสร้้างการใช้้พลัังงานภาคขนส่่ง ระยะ 20 ปีี โดยมีีเป้้าหมาย
หรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ประเทศมีีทิิศทางการใช้้พลัังงานในภาคขนส่่ง เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบใช้้เป็็นกรอบ
ในการกำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ เช่่น นโยบายด้้านการเกษตรในส่่วนของเชื้้อ� เพลิิงชีีวภาพ นโยบายด้้านอุุตสาหกรรม
การผลิิตยานยนต์์ นโยบายการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี และอื่่�น ๆ
• หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบและผู้้�เกี่่�ยวข้้องสามารถจััดหาและบริิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงประเภทต่่าง ๆ
ให้้มีีปริิมาณเพีียงพอและมีีราคาที่่�เหมาะสม
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. มีีกรอบในการกำำ�หนดโครงสร้้างการใช้้พลัังงานภาคขนส่่ง และปรัับปรุุงแผนพลัังงาน ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
อาทิิ AEDP และ Oil Plan ด้้านโครงสร้้างการใช้้พลัังงานภาคขนส่่ง ภายใน 2 ปีี
				(1.9) ประเด็็นการปฏิิรูปู ที่่� 13 การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์พ์ ลัังงานและการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรม โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ปััจจุุบัันมีีโรงงานอุุตสาหกรรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 135,000 โรงงาน กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ โรงงาน
อุุตสาหกรรมเหล่่านี้้�มีีการบริิโภคพลัังงานเป็็นอย่่างมาก จึึงเป็็นเป้้าหมายอัันดัับต้้น ๆ ของการอนุุรัักษ์์พลัังงานตาม
แผนการอนุุรัักษ์์พลัังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ซึ่่�งได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ลดการใช้้พลัังงาน
ในภาคอุุตสาหกรรมลงร้้อยละ 36 ภายในปีี 2579 โดยในระยะแรกได้้จััดทำำ�เป็็นแผน 5 ปีี
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. สามารถประหยััดพลัังงานได้้ไม่่น้้อยกว่่า 260 ktoe เมื่่�อจบโครงการ (ปีี 2561 – 2565)
2. สามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่า 2,600 ล้้านบาท เมื่่อ� จบโครงการ (ปีี 2561 – 2565)
3. มีีการบููรณาการทำำ�งานร่่วมกัันในภาครััฐ ระหว่่างกระทรวงพลัังงานและกระทรวงอุุตสาหกรรม
4. สามารถลดต้้นทุุนในการผลิิตอัันเป็็นการสร้้างศัักยภาพในการแข่่งขัันของผู้้�ประกอบการ
อุุตสาหกรรมสู่่�ตลาดโลก
			 (1.10) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 16 การส่่งเสริิมยานยนต์์ไฟฟ้้าในประเทศไทย โดยมีีเป้้าหมายหรืือผลอััน
พึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ประเทศไทยมีีการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนายานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ชัดั เจน มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการ
ใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าในระยะสั้้�น ปานกลาง และระยะยาว และมีีผลการศึึกษา โอกาส  และความเป็็นไปได้้ในการส่่งเสริิม
การผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าและชิ้้น� ส่่วนในประเทศไทย และโอกาสการเป็็นศููนย์์กลางการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าในภููมิิภาค ASEAN
• รััฐบาลมีีการกำำ�หนดนโยบายและแนวทางในการส่่งเสริิมการผลิิต  การใช้้ การพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับ ตลอดจนการปรัับปรุุงกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐาน และการกำำ�กัับดููแลการพััฒนา
ยานยนต์์ไฟฟ้้าอย่่างเป็็นระบบครบวงจร
• รััฐบาลมีีการปรัับปรุุงแผนด้้านพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของ
ประเทศไทย (PDP) แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (AEDP) แผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน (EEP) ตลอดจน
มีีแผนการจััดหาและแผนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานพลัังงานเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงยานยนต์์ไฟฟ้้าได้้อย่่างเหมาะสม
NEIC Data Strategy
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• อุุตสาหกรรมรถยนต์์และชิ้้น� ส่่วนยานยนต์์มีกี ารกำำ�หนดแผนการลงทุุนและการเปลี่่�ยนผ่่านที่่�ชัดั เจน
ตลอดจนสามารถปรัับตััวการผลิิตไปสู่่�การผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าและชิ้้�นส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตามที่่�รััฐบาลกำำ�หนด
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. จััดตั้้ง� คณะกรรมการระดัับชาติิเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมและเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�อุตส
ุ าหกรรมยานยนต์์ไฟฟ้้า
มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าในระยะสั้้�น ปานกลาง และระยะยาว และมีีผลการศึึกษาโอกาสและ
ความเป็็นไปได้้ในการส่่งเสริิมการผลิิตยานยนต์์ไฟฟ้้าและชิ้้�นส่่วนเชิิงพาณิิชย์์ในประเทศไทย และมีีแผนปฏิิบััติิการส่่ง
เสริิมยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่�ครอบคลุุมเรื่่�องสำำ�คััญ เช่่น แผนการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมยานยนต์์ การจััดหาและพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานด้้านพลัังงานรองรัับ การออกกฎเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดรููปแบบธุุรกิิจใหม่่ในการให้้บริิการสถานีี
อััดประจุุไฟฟ้้า ภายใน 1 ปีี
2. ปรัับปรุุงแผนด้้านพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น PDP, AEDP และ EEP โดยมีีการบรรจุุการส่่งเสริิม
และการพััฒนาเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงยานยนต์์ไฟฟ้้า ภายใน 1 ปีี หลัังศึึกษาแล้้วเสร็็จ
			
(1.11) ประเด็็นการปฏิิรููปที่่� 17 การส่่งเสริิมเทคโนโลยีีระบบการกัักเก็็บพลัังงาน โดยมีีเป้้าหมายหรืือ
ผลอัันพึึงประสงค์์และผลสััมฤทธิ์์� ดัังนี้้�
• ประเทศไทยมีีการกำำ�หนดทิิศทางการส่่งเสริิมเทคโนโลยีีระบบการกัักเก็็บพลัังงาน โดยมีีผล
การศึึกษาโอกาสและความเป็็นไปได้้ในการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมการผลิิตระบบกัักเก็็บพลัังงาน (Energy Storage System:
ESS) ประเภทแบตเตอรี่่� (Battery) เป็็นอุุตสาหกรรมอนาคตสร้้างฐานรายได้้ใหม่่ให้้กัับประเทศ
• มีีการนำำ�เอาระบบกัักเก็็บพลัังงานไปใช้้ในการปรัับเปลี่่�ยนระบบการบริิหารจััดการพลัังงานของ
ประเทศ และใช้้ในอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ อย่่างกว้้างขวาง
โดยมีีตััวชี้้�วััด ประกอบไปด้้วย
1. จััดตั้้ง� คณะกรรมการร่่วมภาครััฐ เอกชน และนัักวิิชาการ ภายใต้้คณะกรรมการนโยบายพลัังงาน
แห่่งชาติิ (กพช.) เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมระบบกัักเก็็บพลัังงาน และมีีผลการศึึกษาโอกาสและความเป็็นไปได้้
ในการส่่งเสริิมการลงทุุนอุุตสาหกรรมการผลิิตระบบกัักเก็็บพลัังงาน (Energy Storage System: ESS) ประเภทแบตเตอรี่่�
(Battery) เป็็นอุุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการเพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมผลิิตระบบกัักเก็็บ
พลัังงาน ครอบคลุุมการสนัับสนุุนให้้มีีการลงทุุน และปรัับปรุุงกฎหมายและกฎระเบีียบ ภายในระยะเวลา 1 ปีี
2. ปรัับปรุุงแผนด้้านพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย (PDP)
แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (AEDP) แผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน (EE) ให้้มีีการนำำ�ระบบกัักเก็็บพลัังงาน
มาใช้้ในระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าของประเทศ ภายในระยะเวลา 1 ปีี หลัังจากได้้ข้้อสรุุปจากผลการศึึกษา
2.1.2.4 แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 เป็็นแผนการพััฒนาต่่อเนื่่อ� งจากแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 9-11
โดยได้้ น้้ อ มนำำ� หลัั ก “ปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง” “การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน” และ “คนเป็็ น ศููนย์์ ก ลางการพัั ฒ นา”
มาเป็็นปรััชญานำำ�ทางในการพััฒนาประเทศ โดยได้้จััดทำำ�บนพื้้�นฐานของยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่่�ง
เป็็นแผนหลัักของการพััฒนาประเทศและเป็็นเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้้�งการปรัับโครงสร้้างประเทศไทยไปสู่่�ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็็นการปฏิิรููปประเทศ นอกจากนั้้�นได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการมีีส่่วนร่่วมของภาคีีการพััฒนาทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในระดัับกลุ่่�มอาชีีพ ระดัับภาคและระดัับประเทศในทุุกขั้้�นตอน
ของแผนฯ อย่่างกว้้างขวางและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์และทิิศทางการพััฒนาประเทศ รวมทั้้�งร่่วมจััดทำ�ำ
รายละเอีียดยุุทธศาสตร์์ของแผนฯ เพื่่�อมุ่่�งสู่่� “ความมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน”
ยุุทธศาสตร์์ในแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 มีีทั้้ง� หมด 10 ยุุทธศาสตร์์ โดยมีี 6 ยุุทธศาสตร์์ ตามยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
และอีีก 4 ยุุทธศาสตร์์ที่่�เป็็นปััจจััยสนัับสนุุน ดัังนี้้�
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

1. ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์
2. ยุุทธศาสตร์์การสร้้างความเป็็นธรรมและลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
3. ยุุทธศาสตร์์การสร้้างความเข้้มแข็็งทางเศรษฐกิิจและแข่่งขัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
4. ยุุทธศาสตร์์การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
5. ยุุทธศาสตร์์การเสริิมสร้้างความมั่่�นคงแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาประเทศสู่่�ความมั่่�งคั่่�งยั่่�งยืืน
6. ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการในภาครััฐ การป้้องกัันการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบและธรรมาภิิบาลในสัังคมไทย
7. ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์
8. ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิจััยและนวััตกรรม
9. ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาภาค เมืือง และพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ
10. ยุุทธศาสตร์์ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศเพื่่�อการพััฒนา
จากแนวทางการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ในแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 10 ยุุทธศาสตร์์ พบว่่าประเด็็น
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงานและได้้รัับประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้�นของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนา
และขัับเคลื่่�อนจำำ�นวน 2 ประเด็็นยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ 1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และ 2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 7 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
		
(1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเติิบโตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยปััจจุุบัันสภาพ
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมกำำ�ลัังเป็็นปััญหา และเป็็นจุุดอ่่อนของการรัักษาฐานการผลิิตและให้้บริิการ
รวมทั้้�งการดำำ�รงชีีพที่่�ยั่่ง� ยืืน ฐานทรััพยากรธรรมชาติิถููกนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาจำำ�นวนมากก่่อให้้เกิิดความเสื่่อ� มโทรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ลดลง ทรััพยากรดิินเสื่่�อมโทรม ความหลากหลายทางชีีวภาพถููกคุุกคาม ทรััพยากรน้ำำ�ยั
� ังมีีส่่วนที่่�ไม่่
สามารถจััดสรรได้้ตามความต้้องการและมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการขาดแคลนในอนาคต เกิิดปััญหาความขััดแย้้งในการใช้้
ประโยชน์์ทรััพยากรธรรมชาติิมากขึ้้�นจากการเข้้าถึึงและการจััดสรรการใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ไม่่เป็็นธรรม
รวมทั้้�งปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มสููงขึ้้�นตามการขยายตััวของเศรษฐกิิจและชุุมชนเมืือง ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนและต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจ ในขณะที่่�การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิมีคี วามผัันผวน
และรุุนแรงมากขึ้้น� โดยเฉพาะอุุทกภััยและภััยแล้้ง ส่่งผลกระทบต่่อภาคเศรษฐกิิจและห่่วงโซ่่การผลิิตภายในประเทศ และ
ข้้อตกลงระหว่่างประเทศเกี่่ย� วกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศซึ่่ง� ทวีีความเข้้มข้้น ทำำ�ให้้ประเทศไทยต้้องเตรีียมพร้้อม
รัับภาระในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายใต้้กระแสการแข่่งขัันทางการค้้า ขณะที่่�วาระการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของโลก
หลััง ค.ศ. 2015 ซึ่่ง� เป็็นการกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนา ที่่�ยั่่ง� ยืืนของโลกในอีีก 15 ปีี ข้า้ งหน้้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่่งผลกระทบ
ต่่อแนวทางการพััฒนาประเทศในอนาคต ดัังนั้้�น ประเด็็นท้้าทายที่่�ต้อ้ งเร่่งดำำ�เนิินการในช่่วงแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12 ได้้แก่่
การสร้้างความมั่่�นคง ของฐานทรััพยากรธรรมชาติิและยกระดัับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสนัับสนุุนการเติิบโตที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน เร่่งแก้้ไขปััญหาวิิกฤติิสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลดมลพิิษที่่�เกิิดจากการผลิิตและ
การบริิโภค พััฒนาระบบบริิหารจััดการที่่�โปร่่งใสเป็็นธรรม ส่่งเสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็น
วงกว้้างมากขึ้้�น ต้้องเร่่งเตรีียมความพร้้อมในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปรัับตััว
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมทั้้�งบริิหารจััดการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
วััตถุุประสงค์์หนึ่่�งที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง คืือ พััฒนาขีีดความสามารถในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกและการปรัับตััว
เพื่่�อลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิ โดยมีีหนึ่่�งในเป้้าหมายสำำ�คััญ คืือเพื่่�อ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการลดก๊๊าซเรืือนกระจกและขีีดความสามารถในการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
มีีกลไกจััดการเพื่่อ� ลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในด้้านต่่าง ๆ หรืือในพื้้�นที่่�หรืือสาขาที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง
ที่่�จะได้้รัับผลกระทบสููง ซึ่่�งมีีตััวชี้้�วััดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
- ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคพลัังงานและคมนาคมขนส่่งลดลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 7 ของ
การปล่่อยในกรณีีปกติิ ภายในปีี 2563
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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- ต้้นทุุนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วย (บาทต่่อตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า) มีีแนวโน้้มลดลง
- แผนปฏิิบัติั กิ ารการปรัับตััวเพื่่อ� รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในรายสาขาที่่�จำ�ำ เป็็น เช่่น การจััดการน้ำำ� 
�
เกษตร สาธารณสุุข และป่่าไม้้
- การจััดตั้้�งกลไกภายในประเทศเพื่่�อสนัับสนุุนด้้านการเงิิน เทคโนโลยีีและการเสริิมสร้้างศัักยภาพ
สำำ�หรัับแนวทางการพััฒนาที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั สููงและสามารถผลัักดัันสู่่�การปฏิิบััติิ ประกอบไปด้้วย 2 แนวทาง
ในการสนัับสนุุนการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ ได้้แก่่
			 • พััฒนามาตรการและกลไกเพื่่�อสนัับสนุุนการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะสาขา
การผลิิตไฟฟ้้า การใช้้พลัังงานในภาคขนส่่ง ภาคอุุตสาหกรรม ภาคครััวเรืือนและอาคาร โดยลดการผลิิตและใช้้พลัังงาน
จากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล  ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทน การอนุุรัักษ์์พลัังงาน การผลิิตพลัังงานทดแทนจากของเสีีย
พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านพลัังงานทดแทนประเภทต่่าง ๆ สนัับสนุุนระบบการคมนาคมขนส่่งที่่�ยั่่�งยืืน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครื่่อ� งยนต์์และเครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์ รวมทั้้�งส่่งเสริิมการจััดตั้้ง� กลไกทางการเงิินที่่�สนับั สนุุนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�สร้า้ งประโยชน์์ร่ว่ มกัันระหว่่างภาครััฐและเอกชน อาทิิ กลไกตลาดคาร์์บอนเครดิิต 
ภาษีีคาร์์บอน รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ภาคเอกชนลงทุุนเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพิ่่�มมากขึ้้�น
			 • ส่่งเสริิมภาคเอกชน รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ให้้มีีการจััดเก็็บและรายงานข้้อมููล
เกี่่ย� วกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยเริ่่ม� ต้้นจากข้้อมููลการใช้้พลัังงาน และให้้ความช่่วยเหลืือทางวิิชาการกัับภาคส่่วน
ต่่าง ๆ ด้้านการเก็็บรวบรวมและจััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐาน เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาฐานข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
ประเทศที่่�เป็็นปััจจุุบััน การขึ้้�นทะเบีียนกิิจกรรมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และการประเมิินแนวโน้้มการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกในอนาคต
		 (2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 7 การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งเป็็นยุุทธศาสตร์์เพื่่�อการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติกิ ส์์เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุนเศรษฐกิิจและสัังคม การกระจายความเจริิญ และ
การพััฒนาเมืืองและพื้้�นที่่� รวมทั้้�งการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน อย่่างไรก็็ตาม ที่่�ผ่่านมาการพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศประสบปััญหาความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินการ และปััญหาเชิิงปริิมาณ คุุณภาพ
และการบริิหารจััดการการให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล ทำำ�ให้้มีีข้อ้ จำำ�กัดั ในการสนัับสนุุนการพััฒนาประเทศ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้�น การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์ของประเทศในช่่วงแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 จะมุ่่�งเน้้นการขยายขีีดความสามารถและพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการ เพื่่อ� รองรัับการขยายตััว
ของเมืืองและพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจหลััก และส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของทุุกกลุ่่�มในสัังคม สนัับสนุุนให้้เกิิดความเชื่่อ� มโยง
ในอนุุภููมิิภาคและในอาเซีียนอย่่างเป็็นระบบ โดยมีีโครงข่่ายเชื่่�อมโยงภายในประเทศที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาพื้้�นที่่�ตาม
แนวระเบีียงเศรษฐกิิจต่่าง ๆ การพััฒนาระบบการบริิหารจััดการ และการกำำ�กัับดููแลให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล 
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการ สร้้างความเป็็นธรรมในการเข้้าถึึงบริิการพื้้�นฐานและการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค
การพััฒนาอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� สร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจให้้กับั ประเทศ และการพััฒนาผู้้�ประกอบการในสาขาโลจิิสติกิ ส์์
และหน่่วยงานที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อไปทำำ�ธุุรกิิจในต่่างประเทศ
วััตถุุประสงค์์หนึ่่�งที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง คืือ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุุรกิิจในภููมิิภาคอาเซีียน โดยมีี
เป้้าหมายสำำ�คััญในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบโลจิิสติิกส์์ในภาพรวม เพื่่�อลดความเข้้มการใช้้พลัังงาน
(Energy Intensity: EI) และลดต้้นทุุนโลจิิสติกิ ส์์ของประเทศ ซึ่่ง� มีีตัวั ชี้้วั� ดที่่
ั เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ สัดั ส่่วนการใช้้พลัังงานขั้้น� สุุดท้า้ ย
ต่่อผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็็น 7.70 พัันตัันเทีียบเท่่าน้ำำ�มั
� ันดิิบ/พัันล้้านบาท ในปีี 2564
			แนวทางการพััฒนาที่่�สำำ�คััญและเกี่่�ยวข้้อง คืือ แนวทางการพััฒนาที่่� 3.4 การพััฒนาด้้านพลัังงาน ซึ่่�งเป็็น
การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน โดย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

(2.1) ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน โดย
• พััฒนามาตรการสนัับสนุุนด้้านการเงิินและสร้้างแรงจููงใจในการส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ของภาคอุุตสาหกรรม ภาคขนส่่ง ภาคธุุรกิิจ และภาคครััวเรืือน อาทิิ มาตรการหรืือโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมการประหยััด
พลัังงาน และมาตรการส่่งเสริิมการใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะและระบบรางที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�งสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจ และรณรงค์์การสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ กในการอนุุรักั ษ์์พลัังงานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
• ปรัับปรุุงโครงสร้้างราคาพลัังงานให้้สะท้้อนต้้นทุุนที่่�แท้้จริิง เป็็นธรรม และพััฒนากลไกด้้านภาษีี
เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการสร้้างแรงจููงใจให้้ประชาชนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงานอย่่างประหยััด
• บัังคัับใช้้กฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการอนุุรัักษ์์พลัังงาน และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะการบัังคัับใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอาคาร (Building Energy Code: BEC) สำำ�หรัับ
อาคารใหม่่ และเกณฑ์์มาตรฐานการประหยััดพลัังงานสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงาน (Energy Efficiency Resources
Standard: EERS) รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายและมาตรการด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานไฟฟ้้าที่่�ชัดั เจนในการสนัับสนุุนและรองรัับ
การขยายตััวของยานยนต์์ไฟฟ้้า เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมโครงสร้้างพื้้�นฐานรองรัับการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าอย่่างกว้้างขวาง
ในอนาคต
• ส่่งเสริิมให้้ภาครััฐและเอกชนวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีประหยััดพลัังงาน และการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงาน สำำ�หรัับเครื่่อ� งจัักร วััสดุ อุ
ุ ปุ กรณ์์ ในกระบวนการผลิิต การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการดำำ�รงชีีวิต 
ิ เพื่่อ� พััฒนาไปสู่่ก� าร
กำำ�หนดเกณฑ์์มาตรฐานที่่�ครอบคลุุมทั้้�งในภาคอุุตสาหกรรม ภาคธุุรกิิจและภาคครััวเรืือน และส่่งเสริิมให้้เกิิดการนำำ�ไปใช้้
อย่่างแพร่่หลาย รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการควบคุุมการใช้้งานเครื่่�องจัักร วััสดุุ อุุปกรณ์์ ที่่�ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด 
ตลอดจนส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการวิิจัยั และพััฒนาด้้านระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะ (Smart Grid) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งระบบ
ผลิิต ระบบส่่ง ระบบจำำ�หน่่าย และผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ผลการดำำ�เนิินการไปใช้้ได้้จริิงในเชิิงพาณิิชย์์
(2.2) จััดหาพลัังงานให้้เพีียงพอและสร้้างความมั่่�นคงในการผลิิตพลัังงาน โดย
• จััดหากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าให้้มีีการกระจายประเภทเชื้้�อเพลิิง (Fuel Diversification) ที่่�ใช้้ในการผลิิต
กระแสไฟฟ้้าตามกรอบประมาณการสััดส่่วนการใช้้เชื้้อ� เพลิิงของแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย ตามศัักยภาพ
เชิิงพื้้�นที่่� พััฒนาระบบส่่งและระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้มีีขีีดความสามารถในการรองรัับปริิมาณพลัังไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้
ตามศัักยภาพและสอดคล้้องกัับปริิมาณความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าของแต่่ละพื้้�นที่่� รวมถึึงสอดคล้้องกัับปริิมาณไฟฟ้้าที่่�มีอี ยู่่แ� ล้้ว
ในระบบ รวมทั้้�งศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการกำำ�หนดโครงสร้้างอััตราค่่าไฟฟ้้ารายพื้้�นที่่� เพื่่�อสะท้้อนถึึงต้้นทุุนที่่�แท้้จริิง
โดยเปรีียบเทีียบกัับโครงสร้้างอััตราค่่าไฟฟ้้าที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
• สำำ�รวจและพััฒนาแหล่่งปิิโตรเลีียมใหม่่ และผลัักดัันการใช้้ประโยชน์์ก๊า๊ ซธรรมชาติิในอ่่าวไทยให้้คุ้้�มค่่า
เต็็มศัักยภาพ รวมทั้้�งพััฒนาโครงข่่ายท่่อส่่งก๊๊าซธรรมชาติิ ท่า่ เรืือรัับก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG Terminal) อย่่างเหมาะสม
และรองรัับนโยบายส่่งเสริิมการแข่่งขััน ตลอดจนส่่งเสริิมให้้เกิิดการให้้บริิการขนส่่งก๊๊าซธรรมชาติิทางท่่อแก่่บุุคคลที่่�สาม
(Third Party Access: TPA) ในราคาที่่�เป็็นธรรม และเพิ่่�มการลงทุุนในระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
โดยการพััฒนาระบบการขนส่่งน้ำำ�มั
� ันทางท่่อ
		 (2.3) เพิ่่�มศัักยภาพการบริิหารจััดการการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานสะอาด โดย
• พััฒนาระบบการจััดการข้้อมููลการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทน เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ ในการวางแผนและ
เตรีียมความพร้้อมระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่อ� รองรัับพลัังงานทดแทนที่่�จะเกิิดขึ้้น� อย่่างกว้้างขวางในอนาคต โดยคำำ�นึึงถึึง
การสร้้างมาตรฐานและกำำ�กัับดููแลความปลอดภััยด้้านพลัังงาน ตลอดจนการให้้ความรู้้�กัับประชาชนเกี่่�ยวกัับพลัังงาน
ทดแทนอย่่างถููกต้้องและต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินมาตรการและกลไกการส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนในรููปแบบ Feed in
Tariff (FiT) เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงรููปแบบการส่่งเสริิมอื่่�น ๆ โดยคำำ�นึึงถึึงการกำำ�หนดต้้นทุุนที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม
ทั้้�งต่่อผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค และสร้้างกลไกในการวางแผนร่่วมกัันระหว่่างภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิด
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

47

การผลิิตและใช้้พลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือกตามเป้้าหมายแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการจััดหา การเตรีียมวััตถุุดิิบ การขนส่่ง ระบบการจััดการ จนถึึงการผลิิตพลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย
• ส่่งเสริิมการผลิิตและการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส่่ง โดยใช้้กลไกตลาด
ในการผลัักดัันให้้เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพมีีราคาที่่�แข่่งขัันได้้กัับเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ตลอดจนส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานทดแทน
ทั้้�งการผลิิตไฟฟ้้าและความร้้อนเพื่่�อใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรม สถานประกอบการ และครััวเรืือน
• วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีพลัังงานทดแทนอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ พลัังงานแสงอาทิิตย์์ พลัังงานลม
พลัังงานน้ำำ� 
� ชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ พืืชพลัังงาน และขยะ ให้้สามารถลดต้้นทุุนการผลิิตและมีีความคุ้้�มค่่าเชิิงพาณิิชย์์
(2.4) ปรัับปรุุงและพััฒนาการกำำ�กับั ดููแลการประกอบกิิจการพลัังงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบ
อย่่างถููกต้้องเหมาะสม มีีธรรมาภิิบาล และทัันสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงในตลาดพลัังงาน เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับแนวทาง
การแข่่งขัันของอุุตสาหกรรมพลัังงานในอนาคต และเตรีียมความพร้้อมสู่่ก� ารเปิิดเสรีี ในภาคพลัังงาน ตลอดจนสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจให้้กับั ประชาชนเกี่่ย� วกัับการจััดหาพลัังงานจากแหล่่งต่่าง ๆ และการกำำ�หนดโครงสร้้างราคาพลัังงานที่่�สะท้้อน
ต้้นทุุนและเป็็นธรรมระหว่่างผู้้�ประกอบกิิจการพลัังงานและผู้้�บริิโภค
		 (2.5) ส่่งเสริิมให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางการซื้้�อขายพลัังงานและเพิ่่�มโอกาสของไทยในการพััฒนา
พลัังงานในภููมิิภาคอาเซีียน โดย
• พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางพลัังงานในประเทศ ทั้้�งในด้้านคุุณภาพความเชื่่อ� ถืือได้้ และประสิิทธิิภาพ
ให้้สามารถรองรัับการเชื่่อ� มโยงโครงข่่ายพลัังงานกัับประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน รวมทั้้�งปรัับปรุุงกฎหมายและระเบีียบต่่าง ๆ
ให้้สามารถรองรัับการเป็็นศููนย์์กลางการซื้้�อขายพลัังงานในภููมิิภาคอาเซีียน และเพิ่่�มโอกาสในการพััฒนาอุุตสาหกรรม
พลัังงานของไทย
• ผลัักดัันการสร้้างความร่่วมมืือด้้านพลัังงานในภููมิิภาคให้้สามารถพััฒนาโครงข่่ายไฟฟ้้าและกำำ�หนด
คุุณภาพน้ำำ��มันั สำำ�เร็็จรููปร่่วมกััน เพื่่อ� ขยายโอกาสในการลงทุุน รวมถึึงให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ประเทศเพื่่อ� นบ้้านในการเตรีียม
ความพร้้อมโครงสร้้างพื้้�นฐานพลัังงาน โดยพิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือด้้านพลัังงานในกลุ่่�มประเทศอาเซีียนตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างประเทศ
• ส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้รัฐั วิิสาหกิิจด้้านพลัังงานของไทยนำำ�ความรู้้�และความเชี่่ย� วชาญไปลงทุุนขยาย
ศัักยภาพทางธุุรกิิจในประเทศเพื่่อ� นบ้้าน โดยให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องด้้านพลัังงานภายในประเทศบููรณาการการทำำ�งานร่่วม
กััน เพื่่อ� ขยายช่่องทางธุุรกิิจในประเทศเพื่่อ� นบ้้านและสนัับสนุุนการเป็็นศููนย์์กลางการซื้้อ� ขายพลัังงานในภููมิิภาคอาเซีียน
2.1.2.5 แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ภายใต้้แผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้้วยประเด็็นยุุทธศาสตร์์
5 ยุุทธศาสตร์์ ประเด็็นที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงานและได้้รัับประโยชน์์จากการเกิิดขึ้้�นของศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิเพื่่�อการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนจำำ�นวน 1 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การยกระดัับขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
			(1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 : การยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจ ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
มีีเป้้าหมายหลััก คืือ การยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจในด้้านต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การพััฒนาและ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของภาคการเกษตร การยกระดัับประสบการณ์์ดิิจิิทััลของนัักท่่องเที่่�ยว การอำำ�นวยความสะดวกแก่่
นัักลงทุุน การเพิ่่�มศัักยภาพแก่่ผู้้�ประกอบการส่่งออก นำำ�เข้้า และธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม การยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพกระบวนการทางภาษีีของภาครััฐ การบููรณาการข้้อมููลและบริิการด้้านการขนส่่ง ตลอดจนการพััฒนาระบบ
บริิการอััจฉริิยะในด้้านสาธารณููปโภค
การพัั ฒ นาที่่� มีี ค วามเกี่่� ย วข้้ อ งจะเป็็ น ส่่ ว นของ “การพัั ฒ นาขีี ด ความสามารถเชิิ ง ดิิ จิิ ทัั ล ภาครัั ฐ ด้้ า น
สาธารณููปโภค” โดยสภาปฏิิรููปแห่่งชาติิได้้กำำ�หนดวาระการพััฒนาระบบสาธารณููปโภคของประเทศไทยไว้้ทั้้ง� สิ้้น� 2 วาระ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ได้้แก่่ วาระการพััฒนาศููนย์์ข้้อมููลกลางด้้านพลัังงานแห่่งชาติิ และวาระปฏิิรููปกิิจการไฟฟ้้า โดยสำำ�หรัับวาระการปฏิิรููป
กิิจการไฟฟ้้า มีีแนวทางที่่�สำ�คั
ำ ัญทั้้�งสิ้้�น 6 ประการ ได้้แก่่
1. การจััดทำำ�ค่่าพยากรณ์์ความต้้องการไฟฟ้้า
2. การจััดทำำ�แผนพััฒนากำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า (PDP)
3. การผลิิตและซื้้�อขายไฟฟ้้าเสรีี
4. การบริิหารกิิจการสายส่่งและศููนย์์ควบคุุมระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า (System Operator) และตลาดกลาง
ซื้้�อขายไฟฟ้้า
5. โครงข่่ายระบบสายส่่งไฟฟ้้าในกลุ่่�มประชาคมอาเซีียน และภููมิิภาคข้้างเคีียง
6. กองทุุนพััฒนาไฟฟ้้า
การนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้เพื่่�อการบริิหารจััดการด้้านสาธารณููปโภคของประเทศ จึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภาครััฐและยกระดัับการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค โดยกรอบแนวคิิดเพื่่อ� พััฒนาสู่่�รัฐั บาลดิิจิทัิ ลั
ด้้านสาธารณููปโภคมีีเป้้าหมายหลััก คืือ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานและการยกระดัับการบริิการ
ด้้านสาธารณููปโภค โดยสามารถแบ่่งระดัับการพััฒนาเป็็น 3 ระดัับ คืือ
				ระดัับการพััฒนาที่่� 1: การพััฒนาโครงการนำำ�ร่่องระบบสาธารณููปโภค Smart Utility และใช้้เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชน
				ระดัับการพััฒนาที่่� 2: การบููรณาการใช้้งานข้้อมููลจากหน่่วยงานสาธารณููปโภคด้้านต่่าง ๆ ในฐานข้้อมููลกลาง
				ระดัับการพััฒนาที่่� 3: การยกระดัับระบบสาธารณููปโภคอััจฉริิยะ เพื่่�อใช้้งานได้้ตลอดห่่วงโซ่่มููลค่่า
เพื่่�อบรรลุุเป้้าประสงค์์ในการพััฒนาขีีดความสามารถเชิิงดิิจิิทััลภาครััฐด้้านสาธารณููปโภค หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องต้้องดำำ�เนิินงาน/โครงการพััฒนาที่่�สำำ�คััญ (Flagship Projects) จำำ�นวน 7 โครงการ โดยโครงการที่่�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องและได้้รัับประโยชน์์จากการพััฒนาศููนย์์ข้้อมููลกลางด้้านพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบไปด้้วย 5 โครงการ
1) โครงการระบบ e-Document เก็็บเอกสารหลัักฐานการขอใช้้ไฟฟ้้า ประปา และใบเสร็็จ ใบกำำ�กัับภาษีี
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
2) โครงการระบบการให้้บริิการการรัับคำำ�ร้อ้ งขอติิดตั้้ง� มิิเตอร์์ ขอขยายเขตระบบไฟฟ้้าแบบ One Touch Service
3) โครงการนำำ�ร่อ่ งพััฒนาระบบ Smart Grid ในพื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิการของหน่่วยงาน
ผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภคไฟฟ้้าและการจััดสรรทรััพยากรที่่�ดีีขึ้้�น
4) โครงการศููนย์์บริิการข้้อมููลภููมิิสารสนเทศแบบสามมิิติิกลาง โดยบููรณาการฐานข้้อมููลภููมิิสารสนเทศ
ระหว่่างหน่่วยงานผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภค
5) โครงการพััฒนาระบบ Smart Meter เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบริิการหน่่วยงานบริิการสาธารณููปโภค
ไฟฟ้้า และการจััดสรรทรััพยากรที่่�ดีีขึ้้�น
2.1.2.6 ยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
จากการทบทวนเอกสารพบว่่า ยุุทธศาสตร์์ที่่ไ� ด้้รับั ผลเชิิงสนัับสนุุนจากการจััดตั้้ง� ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ประกอบไปด้้วย 2 ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ 1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การจััดหาพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคง และ
ส่่งเสริิมการลงทุุน และ 2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนาพลัังงานที่่�ยั่่ง� ยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
		 (1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การจััดหาพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคง และส่่งเสริิมการลงทุุน
โดยมีีประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
			 (1.1) เป้้าประสงค์์ 1.1 มีีพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการใช้้ของประเทศ และมีีโครงสร้้างพื้้�นฐาน
และระบบการบริิหารจััดการที่่�เสริิมสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน
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กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

49

					 กลยุุทธ์์ที่่� 1.1.1 เร่่งรััดจััดหาปิิโตรเลีียมทั้้�งบนบกและในทะเล  อาทิิ การเปิิดให้้สำำ�รวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียมรอบใหม่่ บริิหารจััดการสััมปทานที่่�จะหมดอายุุในอนาคต โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการการใช้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ
แสวงหาแนวทางการผลิิตปิิโตรเลีียมจากแหล่่งที่่�ยัังไม่่มีีความคุ้้�มค่่าในปััจจุุบััน
					 กลยุุทธ์์ที่่� 1.1.4 หลัักการการพััฒนาและส่่งเสริิมการลงทุุน โดยเฉพาะด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานและ
ระบบบริิหารจััดการที่่�เสริิมสร้้างความมั่่น� คงด้้านพลัังงาน ตามแผนพลัังงานที่่�กำำ�หนด ได้้แก่่ แผนพััฒนากำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้า
ของประเทศไทย แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง แผนบริิหารจััดการก๊๊าซธรรมชาติิ โดยคำำ�นึึงถึึงการพึ่่�งพาตััวเอง และ
ความเหมาะสมของต้้นทุุน
					 กลยุุทธ์์ที่่� 1.1.5 ระบบรองรัับภาวะฉุุกเฉิิน ป้้องกัันความเสี่่�ยงและแก้้ไขการขาดแคลนพลัังงานเพื่่�อ
ความต่่อเนื่่อ� งด้้านพลัังงาน รวมถึึงระบบรองรัับความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี และพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคแบบ Prosumer
และรองรัับความปลอดภััยทางไซเบอร์์
					(2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การพััฒนาพลัังงานที่่ยั่่� ง� ยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่ง�่ แวดล้้อม โดยมีีประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้อง ดัังนี้้�
(2.1) เป้้าประสงค์์ 3.1 ประเทศใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
							 กลยุุทธ์์ที่่� 3.1.1 ภาคบัังคัับ ได้้แก่่ การจััดการพลัังงานในโรงงานและอาคารควบคุุม มาตรการ
การใช้้เกณฑ์์มาตรฐานในโรงงานและอาคาร และมาตรการใช้้เกณฑ์์มาตรฐานและติิดฉลากอุุปกรณ์์ การพััฒนากฎหมาย
และระเบีียบที่่�เอื้้�อต่่อการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
								กลยุุทธ์์ที่่� 3.1.2 ภาคความร่่วมมืือ ได้้แก่่ มาตรการสนัับสนุุนด้้านการเงิิน มาตรการส่่งเสริิม
แอลอีีดีี (LED) มาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงานภาคขนส่่ง และมาตรการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีอนุุรัักษ์์พลัังงาน
(2.2) เป้้าประสงค์์ 3.2 สััดส่่วนการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทนมากขึ้้�น
								กลยุุทธ์์ 3.2.1 พััฒนาการใช้้วััตถุุดิิบทางเลืือกอื่่�นและพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพ รวมถึึงเทคโนโลยีี
ให้้เหมาะสมกัับความสามารถในการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทน
								กลยุุทธ์์ 3.2.2 พััฒนาเทคโนโลยีีการผลิิตพลัังงานทดแทน และเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
พััฒนาระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าและโครงสร้้างพื้้�นฐานกัับระบบบริิหารจััดการเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ รองรัับการพััฒนาพลัังงาน
ทดแทนเพิ่่�มขึ้้�น
								กลยุุทธ์์ 3.2.3 ส่่งเสริิมการลงทุุน การลดต้้นทุุนการผลิิต  และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพธุุรกิิจ
อย่่างเหมาะสมแก่่ผู้้�ผลิิต และผู้้�ขายทั้้�งในและต่่างประเทศ
2.1.2.7 แผนบููรณาการพลัังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579
กระทรวงพลัังงาน ได้้วางกรอบแผนบููรณาการพลัังงานแห่่งชาติิ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญใน 3 ด้้าน ประกอบด้้วย
(1) ด้้านความมั่่�นคงทางพลัังงาน (Security) ในการตอบสนองต่่อปริิมาณความต้้องการพลัังงานที่่�สอดคล้้องกัับอััตรา
การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ อััตราการเพิ่่�มของประชากร และอััตราการขยายตััวของเขตเมืือง รวมถึึงการกระจายสััดส่่วนของ
เชื้้อ� เพลิิงให้้มีคี วามเหมาะสม (2) ด้้านเศรษฐกิิจ (Economy) ที่่�ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนพลัังงานที่่�มีคี วามเหมาะสมและไม่่เป็็น
อุุปสรรคต่่อการพััฒนาทางเศรษฐกิิจและทางสัังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิิรููปโครงสร้้างราคาเชื้้อ� เพลิิงประเภท
ต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุนและให้้มีีภาระทางภาษีีที่่�เหมาะสม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของประเทศ
ไม่่ให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างฟุ่่�มเฟืือย รวมถึึงส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (3) ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม (Ecology)
เพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนภายในประเทศ และการผลิิตพลัังงานด้้วยเทคโนโลยีีประสิิทธิิภาพสููง เพื่่�อลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน
เมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2557 คณะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งชาติิ (กพช.) มีีมติิให้้กระทรวงพลัังงาน
จััดทำำ�แผนบููรณาการในภาพรวมระยะยาว โดยให้้มีรี ะยะเวลาของแผนสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) กระทรวงพลัังงานจึึงได้้ทบทวนและ
บููรณาการการจััดทำำ�แผนพลัังงานระยะยาวของประเทศ ในปีี พ.ศ. 2558 จากแนวโน้้มการขยายตััวทางเศรษฐกิิจของไทย
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

และแผนการลงทุุนโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านขนส่่งตามนโยบายรััฐบาล (นายกรััฐมนตรีี พลเอก ประยุุทธ์์ จันั ทร์์โอชา) รวมทั้้�ง
การเตรีียมการเข้้าสู่่�ประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะส่่งผลต่่อการใช้้พลัังงาน
ของประเทศไทยโดยรวม ดัังนั้้�น กระทรวงพลัังงานจึึงบููรณาการแผนพลัังงาน 5 แผนหลััก ได้้แก่่
1. แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย (PDP)
2. แผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน (EEP)
3. แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (AEDP)
4. แผนการจััดหาก๊๊าซธรรมชาติิของไทย (GAS Plan)
5. แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (OIL Plan)
โดยจากการทบทวนพบว่่า การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิจะส่่งผลเชิิงสนัับสนุุนแก่่แผนงาน
ในระยะยาวของกระทรวงพลัังงานทั้้�ง 5 แผนงาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในมิิติิด้้านข้้อมููล เพื่่�อการวิิเคราะห์์ข้้อมููลประกอบ
การตััดสิินใจ และเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในแบบจำำ�ลองต่่าง ๆ รวมทั้้�งเป็็นฐานข้้อมููลซึ่่�งใช้้อ้้างอิิงสำำ�หรัับการพััฒนาต่่อไปในอนาคต 
โดยมีีรายละเอีียดรายแผนงานโดยย่่อ ดัังนี้้�
(1) แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018)
แผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศเป็็นแผนหลัักในการจััดหาพลัังงานไฟฟ้้าของประเทศ ให้้เพีียงพอกัับ
ความต้้องการใช้้ เพื่่อ� ให้้การวางแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศสอดคล้้องกัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
อัันเป็็นผลมาจากการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีด้า้ นการผลิิตไฟฟ้้าที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ใน
อนาคต รวมถึึงสะท้้อนกัับแนวนโยบายของรััฐบาล และแผนยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี โดยมีีการพิิจารณาการพััฒนากำำ�ลัังผลิิต
ไฟฟ้้าให้้เหมาะสมกัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าและศัักยภาพการผลิิตในแต่่ละภููมิิภาค นอกจากนี้้ ยั
� งั ได้้คำ�นึึ
ำ งถึึงความเชื่่อ� มโยง
ระหว่่างการลงทุุนในการผลิิตไฟฟ้้า ความมั่่น� คงของระบบส่่งไฟฟ้้าเพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการของระบบไฟฟ้้าเกิิดความคุ้้�มค่่า
สููงสุุด และการส่่งเสริิมกิิจการไฟฟ้้าเพื่่อ� เพิ่่�มการแข่่งขัันภายใต้้การกำำ�กับั ดููแลให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุดและคงไว้้ซึ่ง่� ความมั่่น� คง
โดยจุุดเด่่นของแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ๆ ได้้แก่่
1) ระบบผลิิตไฟฟ้้า ระบบส่่งไฟฟ้้า และระบบจำำ�หน่่ายไฟฟ้้า มีีความมั่่�นคงรายพื้้�นที่่� สร้้างสมดุุลระบบ
ไฟฟ้้าตามรายภููมิิภาค
2) การพิิจารณาโรงไฟฟ้้าเพื่่�อความมั่่�นคงในระดัับที่่�เหมาะสม เพื่่�อรองรัับกรณีีเกิิดเหตุุวิิกฤตด้้านพลัังงาน
รวมถึึงมีีการเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นของระบบไฟฟ้้า (Grid Flexibility)
3) การส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าต้้นทุุนต่ำำ�� เพื่่อ� ลดภาระผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า และไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศในระยะยาว
4) การเตรีียมความพร้้อมของระบบไฟฟ้้าเพื่่�อให้้เกิิดการแข่่งขัันด้้านการผลิิตไฟฟ้้า ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการผลิิตไฟฟ้้าในภาพรวมของประเทศ การผลิิตไฟฟ้้าสะท้้อนต้้นทุุนที่่�แท้้จริิง
5) การลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
6) การส่่งเสริิมการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทนและการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในระบบไฟฟ้้า (Efficiency)
ทั้้�งด้้านการผลิิตไฟฟ้้าและด้้านการใช้้ไฟฟ้้า
7) การพััฒนาระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าสมาร์์ทกริิด  (Smart grid) รองรัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�ใช้้
ไฟฟ้้าแบบ Prosumer
(2) แผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน (EEP)
กระทรวงพลัังงานได้้ทบทวนแผนอนุุรัักษ์์พลัังงาน ในช่่วงปีี พ.ศ. 2554-2573 โดยจััดสััมมนารัับฟััง
ความคิิดเห็็นทั่่�วประเทศและนำำ�ทุกุ ความเห็็นที่่�ได้้รับั มาปรัับปรุุงและจััดทำำ�เป็็นแผนอนุุรักั ษ์์พลัังงาน ในช่่วงปีี พ.ศ. 2558-2579
ที่่�ยัังคงใช้้มาตรการผสมผสาน ทั้้�งการบัังคัับ (Push) ด้้วยมาตรการกำำ�กัับดููแลผ่่านพระราชบััญญััติิการส่่งเสริิมการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 (ฉบัับปรัับปรุุงแก้้ไข) ควบคู่่�กัับการจููงใจ (Pull) ด้้วยมาตรการทางการเงิิน
โดยการสนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ อุุดหนุุนจากกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
NEIC Data Strategy
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จากมาตรการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่�มีทั้้ี ง� หมด 34 มาตรการ ซึ่่ง� นอกจาก นโยบายหลัักของรััฐบาล
ในการยกเลิิก/ทบทวนการอุุดหนุุนราคาพลัังงานเพื่่�อส่่งสััญญาณให้้ผู้้�บริิโภคตระหนัักเรื่่�องราคาที่่�เป็็นไปตามกลไกตลาด
แล้้ว กระทรวงพลัังงานได้้ดำำ�เนิินการใน 4 กลุ่่�มเศรษฐกิิจ คืือ (1) ภาคอุุตสาหกรรม (2) ภาคอาคารธุุรกิิจ อาคารของรััฐ
(3) ภาคบ้้านอยู่่�อาศััย และ (4) ภาคขนส่่ง โดยปรัับทิิศทางด้้วยการพิิจารณามาตรการที่่�สามารถเห็็นผลได้้เชิิงประจัักษ์์
ใน 3 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
1. กลยุุทธ์์ภาคบัังคัับ (Compulsory Program)
2. กลยุุทธ์์ภาคความร่่วมมืือ (Voluntary Program)
3. กลยุุทธ์์สนัับสนุุน (Complementary Program)
โดยแบ่่งเป็็น 10 มาตรการ ในการขัับเคลื่่�อนแผนสู่่�การปฏิิบััติิ สำำ�หรัับมาตรการที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องและ
ได้้รัับผลสนัับสนุุนจากการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ มีี 7 มาตรการ คืือ
1. มาตรการบัังคัับใช้้มาตรฐานการอนุุรัักษ์์พลัังงานในโรงงาน/อาคารควบคุุม
2. มาตรการบัังคัับมาตรฐานอาคารก่่อสร้้างใหม่่เพื่่�อการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3. มาตรการกำำ�หนดมาตรฐานและติิดฉลากอุุปกรณ์์ เครื่่อ� งจัักร และวััสดุเุ พื่่อ� การอนุุรักั ษ์์พลัังงาน (Labeling)
4. มาตรการบัังคัับใช้้เกณฑ์์มาตรฐานอนุุรัักษ์์พลัังงานสำำ�หรัับผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงาน (EERS)
5. มาตรการส่่งเสริิมการใช้้แสงสว่่างเพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงาน (LED)
6. มาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงานภาคขนส่่ง
7. มาตรการวิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมอนุุรัักษ์์พลัังงาน
(3) แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP2015)
การจััดทำำ�แผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก (Alternative Energy Development Plan :
AEDP2015) จะให้้ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมการผลิิตพลัังงานจากวััตถุุดิิบพลัังงานทดแทนที่่�มีีอยู่่�ภายในประเทศ
ให้้ได้้เต็็มตามศัักยภาพ การพััฒนาศัักยภาพการผลิิตพลัังงานทดแทนด้้วยเทคโนโลยีีที่่�มีีความเหมาะสม และการพััฒนา
พลัังงานทดแทนเพื่่�อผลประโยชน์์ร่่วมในมิิติิด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมแก่่ชุุมชน
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� ให้้ประเทศไทยสามารถพััฒนาพลัังงานทดแทนให้้เป็็นพลัังงานหลัักของประเทศ ทดแทน
การนำำ�เข้้าน้ำำ��มันั ได้้ในอนาคต เสริิมสร้้างความมั่่น� คงด้้านพลัังงานของประเทศ สนัับสนุุนอุุตสาหกรรมการผลิิตเทคโนโลยีี
พลัังงานทดแทนในประเทศ และเพื่่อ� วิิจัยั พััฒนาส่่งเสริิมเทคโนโลยีีพลัังงานทดแทนสััญชาติิไทย ให้้สามารถแข่่งขัันในตลาด
สากล โดยกระทรวงพลัังงานกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาพลัังงานทดแทน ในปีี 2558 – 2579 ดัังนี้้�
			 (3.1) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเตรีียมความพร้้อมด้้านวััตถุดิุ บิ และเทคโนโลยีีพลัังงานทดแทน มีีเป้้าประสงค์์
การพััฒนาความสามารถในการผลิิต บริิหารจััดการวััตถุุดิิบด้้วยเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม ประกอบไปด้้วย 4 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
						กลยุุทธ์์ 1.1 พััฒนาวััตถุุดิิบทางเลืือกอื่่�น และพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพเพื่่�อผลิิตพลัังงานทดแทน
						กลยุุทธ์์ 1.2 พััฒนารููปแบบการบริิหารจััดการและการใช้้วัตั ถุุดิบิ พลัังงานทดแทนให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
		
กลยุุทธ์์ 1.3 ส่่งเสริิมการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสมกัับความสามารถการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทน
					 กลยุุทธ์์ 1.4 ปรัับปรุุงระบบโครงสร้้างพื้้น� ฐานเพื่่อ� รองรัับการผลิิตการใช้้พลัังงานทดแทนอย่่างเหมาะสม
			 (3.2) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การเพิ่่�มศัักยภาพการผลิิต การใช้้ และตลาดพลัังงานทดแทน มีีเป้้าประสงค์์เพื่่�อ
การผลัักดัันความสามารถในการผลิิตและความต้้องการพลัังงานทดแทน ประกอบไปด้้วย 4 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
				
กลยุุทธ์์ 2.1 สนัับสนุุนครััวเรืือนและชุุมชนให้้มีีส่่วนร่่วมในการผลิิตการใช้้พลัังงานทดแทน
					 กลยุุทธ์์ 2.2 ส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุนด้้านพลัังงานทดแทนอย่่างเหมาะสมแก่่ผู้้�ผลิิตและผู้้�ใช้้
ทั้้�งในและต่่างประเทศ
						กลยุุทธ์์ 2.3 ส่่งเสริิมการลดต้้นทุุนการผลิิต และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

						กลยุุทธ์์ 2.4 พััฒนากฎหมายด้้านพลัังงานทดแทน พร้้อมทั้้�งเร่่งรััดการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายและ
กฎระเบีียบเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาพลัังงานทดแทนอย่่างเหมาะสม
			 (3.3) ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การสร้้างจิิตสำำ�นึึกและเข้้าถึึงองค์์ความรู้้� ข้้อเท็็จจริิงด้้านพลัังงานทดแทน
มีีเป้้าประสงค์์เพื่่อ� การสร้้างความตระหนัักและความรู้้�ความเข้้าใจต่่อการผลิิตการใช้้พลัังงานทดแทนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และยั่่�งยืืน ประกอบไปด้้วย 4 กลยุุทธ์์ ได้้แก่่
						กลยุุทธ์์ 3.1 พััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อบริิหารจััดการฐานข้้อมููลด้้านพลัังงานทดแทน
				
กลยุุทธ์์ 3.2 เผยแพร่่ ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสาร องค์์ความรู้้� และข้้อมููลสถิิติิพลัังงานทดแทน
		
กลยุุทธ์์ 3.3 พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านพลัังงานทดแทน เพื่่�อสร้้างความสามารถ
ในการใช้้ประโยชน์์จากพลัังงานทดแทนทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ
						กลยุุทธ์์ 3.4 พััฒนาเครืือข่่ายด้้านพลัังงานทดแทนที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของ
เครืือข่่ายทั้้�งในระดัับประเทศและในระดัับนานาชาติิ
(4) แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015)
กระทรวงพลัังงานได้้จัดทำ
ั ำ�แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิง ซึ่่ง� เป็็นพลัังงานชนิิดที่่มี� สัี ดั ส่่วนการใช้้ที่่สูู� งมาก
โดยเฉพาะในภาคขนส่่ง และเนื่่�องจากความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องและได้้รัับผลกระทบจาก
การดำำ�เนิินงานตามแผนพลัังงานด้้านอื่่�น ๆ จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�นำำ�เอาแผน
งานและนโยบายจากแผนพลัังงานทุุกแผนมาประกอบกัันให้้เห็็นความเชื่่�อมโยง เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการพลัังงานมีี
ประสิิทธิิภาพ และประสานให้้การดำำ�เนิินการตามแผนต่่าง ๆ มีีความชััดเจนและเป้้าหมายร่่วมกััน เพื่่อ� ให้้เกิิดความสมดุุล
ของการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถกำำ�หนดทิิศทางนโยบายการพััฒนาพลัังงานได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
แผนบริิหารจััดการน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิงของประเทศระยะยาว ปีี พ.ศ. 2558-2579 มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ใช้้กำำ�หนด
ทิิศทางการบริิหารจััดการด้้านน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายที่่�ระบุุภายใต้้แผนอื่่�น ๆ โดยเฉพาะแผนอนุุรัักษ์์
พลัังงาน และแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อใช้้เป็็นกรอบสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน
นโยบายและการจััดทำำ�แผนด้้านน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิงในอนาคต โดยคำำ�นึึงถึึงสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
ในอนาคตซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อการพััฒนาด้้านพลัังงานของประเทศ โดยมีีหลัักการบริิหาร
จััดการน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงจำำ�นวน 5 ข้้อ ดัังนี้้�
(4.1) สนัับสนุุนมาตรการประหยััดน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิงในภาคขนส่่งตามแผนอนุุรักั ษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2558-2579
(Energy Efficiency Plan: EEP2015)
(4.2) บริิหารจััดการชนิิดของน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงให้้เหมาะสม
(4.3) ปรัับโครงสร้้างราคาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงให้้เหมาะสม
(4.4) ผลัักดัันการใช้้เชื้้อ� เพลิิงเอทานอลและไบโอดีีเซล ตามแผนพััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)
(4.5) สนัับสนุุนการลงทุุนในระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง
(5) แผนบริิหารจััดการก๊๊าซธรรมชาติิ (Gas Plan)
การใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิของประเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น ขณะที่่�ปริิมาณการผลิิตในประเทศกลัับลดลง ประเทศ
จึึงต้้องพึ่่�งพา LNG นำำ�เข้้ามากขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้นทุุนราคาเชื้้�อเพลิิงสููงขึ้้�น อีีกทั้้�งมีีความเสี่่�ยงที่่�จะขาดวััตถุุดิิบป้้อนอุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีี โดยแผนบริิหารจััดการก๊๊าซธรรมชาติิ มีีเป้้าหมายเพื่่�อบริิหารจััดการด้้านการใช้้และการจััดหาก๊๊าซธรรมชาติิ
ของประเทศตามแนวทาง 4 ด้้าน คืือ
1) ชะลอการเติิบโตของการใช้้ก๊า๊ ซธรรมชาติิ โดยลดการพึ่่ง� พาก๊๊าซในการผลิิตไฟฟ้้า โดยกระจายเชื้้อ� เพลิิง
ตามแผน PDP ประหยััดพลัังงานของก๊๊าซในอุุตสาหกรรมจากแผน EEP พััฒนาพลัังงานทดแทนและพลัังงานทางเลืือก
ตามแผน AEDP
NEIC Data Strategy
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2) รัักษาระดัับการผลิิตจากแหล่่งในประเทศให้้ยาวนานขึ้้�น โดยเร่่งรััดการเปิิดให้้ยื่่�นขอสิิทธิิสำำ�รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียมรอบใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการสำำ�รวจหาปิิโตรเลีียมและส่่งเสริิมการลงทุุน จััดหาแนวทางบริิหารจััดการ
แหล่่งก๊๊าซธรรมชาติิที่่�สััมปทานจะสิ้้�นอายุุในปีี พ.ศ. 2565-2566 เพื่่�อให้้การผลิิตแหล่่งก๊๊าซสำำ�คััญเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
จััดทำำ�แผนการลดปริิมาณก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ไม่่ผ่่านโรงแยกก๊๊าซ เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ก๊๊าซอ่่าวไทยให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และ
รัักษาอายุุแหล่่งก๊๊าซในอ่่าวไทยให้้นานขึ้้�น
3) จััดหาและบริิหารจััดการ LNG
4) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับการนำำ�เข้้า LNG
2.1.2.8 นโยบายรััฐบาลการพััฒนาสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
จากคำำ�แถลงนโยบายของคณะรััฐมนตรีี พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี แถลงต่่อรััฐสภา
เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 25 กรกฎาคม 2562 โดยกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ในการขัับเคลื่่�อนประเทศของรััฐบาลชุุดนี้้� คืือ “มุ่่�งมั่่�นให้้
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�พััฒนาแล้้วในศตวรรษที่่� 21” โดยรััฐบาลได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารราชการแผ่่นดิินออก
เป็็น 12 ด้้าน และนโยบายเร่่งด่่วน 12 เรื่่�อง สำำ�หรัับแนวนโยบายรััฐบาลซึ่่�งการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จะส่่งผลเชิิงสนัับสนุุน ประกอบด้้วยนโยบายหลััก 2 หััวข้้อ ได้้แก่่ ข้้อที่่� 5 การพััฒนาเศรษฐกิิจและความสามารถในการ
แข่่งขัันของไทย และข้้อที่่� 10 การฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
(1) นโยบายรััฐบาลข้้อที่่� 5 การพััฒนาเศรษฐกิิจและความสามารถในการแข่่งขัันของไทย
				(1.1) ข้้อย่่อยที่่� 5.2.1 พััฒนาอุุตสาหกรรมภายใต้้แนวคิิดเศรษฐกิิจชีีวภาพเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
เศรษฐกิิจสีีเขีียว  [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยนำำ�ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
มาพััฒนาต่่อยอดและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากทรััพยากรความหลากหลายทางชีีวภาพและวััฒนธรรม ในการผลิิตสินิ ค้้าเกษตร
อุุตสาหกรรมและบริิการของท้้องถิ่่�น ปรัับระบบการบริิหารจััดการการผลิิตและระบบโลจิิสติิกส์์ ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
ทดแทน การใช้้ประโยชน์์จากวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรมาเพิ่่�มมููลค่่า การบริิหารจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมและขยะ
แบบคลััสเตอร์์ระหว่่างอุุตสาหกรรมและชุุมชนในแต่่ละพื้้�นที่่�ของจัังหวััด  กลุ่่�มจัังหวััด  เพื่่�อลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพ พร้้อมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับกฎระเบีียบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ในระดัับประเทศและระหว่่างประเทศ
				(1.2) ข้้อย่่อยที่่� 5.6.3 เสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ โดยกระจาย
ชนิิดของเชื้้อ� เพลิิงทั้้�งจากฟอสซิิลและจากพลัังงานทดแทนอย่่างเหมาะสม สนัับสนุุนการผลิิตและการใช้้พลัังงานทดแทน
ตามศัักยภาพของแหล่่งเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่� เปิิดโอกาสให้้ชุุมชนและประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการผลิิตและบริิหารจััดการ
พลัังงาน ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลหมุุนเร็็ว B20 และ B100 เพื่่�อเพิ่่�มการใช้้น้ำำ��มัันปาล์์มดิิบ และจััดทำำ�แนวทาง
การใช้้มาตรฐานน้ำำ��มันั EURO 5 ส่่งเสริิมการวิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีด้า้ นพลัังงาน อาทิิ เทคโนโลยีีระบบไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
เทคโนโลยีียานยนต์์ไฟฟ้้า และระบบกัักเก็็บพลัังงาน รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้เกิิดโครงสร้้างตลาดไฟฟ้้ารููปแบบใหม่่ อาทิิ
แพลตฟอร์์มตลาดกลางซื้้�อขายพลัังงานไฟฟ้้า ตลอดจนโครงสร้้างอััตราค่่าไฟฟ้้ารููปแบบใหม่่ อาทิิ ระบบหัักลบหน่่วย
ไฟฟ้้าสุุทธิิ พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการด้้านพลัังงานให้้มีีการแข่่งขัันอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ราคา
พลัังงานสะท้้อนต้้นทุุนที่่�แท้้จริิง ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีและรููปแบบธุุรกิิจด้้านพลัังงานในอนาคต 
ดำำ�เนิินการให้้มีีการสำำ�รวจและค้้นหาแหล่่งพลัังงานใหม่่ และร่่วมมืือกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านในการพััฒนาพลัังงาน
			 (1.3) ข้้อย่่อยที่่� 5.6.4 ยกระดัับโครงข่่ายระบบไฟฟ้้าและพลัังงานให้้มีีความทัันสมััย ทั่่�วถึึง เพีียงพอ
มั่่�นคง และมีีเสถีียรภาพ โดยจััดทำำ�แผนการพััฒนาระบบโครงข่่ายไฟฟ้้าอััจฉริิยะทั้้�งระบบให้้สามารถรองรัับเทคโนโลยีี
ด้้านพลัังงานสมััยใหม่่ในอนาคต มุ่่�งเน้้นการพััฒนาโครงข่่ายภายในประเทศให้้เชื่่�อมต่่อระเบีียงเศรษฐกิิจภาคตะวัันตก
ตะวัันออก เหนืือและใต้้ เพื่่�อให้้สามารถบริิหารจััดการระบบไฟฟ้้าและพลัังงานระหว่่างพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ได้้อย่่างมั่่�นคงและมีี
ประสิิทธิิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิิต
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

			(2) นโยบายรััฐบาลข้้อที่่� 10 การฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน
			 (2.1) ข้้อย่่อยที่่� 10.5 แก้้ไขปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
โดยมุ่่�งเน้้นการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก สร้้างสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��และปลอดฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน
กำำ�หนดมาตรการควบคุุมการเผาพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�การเพาะปลููก ปรัับปรุุงการบริิหารจััดการภััยพิิบััติิทั้้�งระบบ และการสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจของประชาชนในการรัับมืือและปรัับตััวเพื่่อ� ลดความเสีียหายจากภััยธรรมชาติิและผลกระทบที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ สนัับสนุุนการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐและภาคเอกชนที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สภาพภููมิิอากาศ ส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศที่่�ไทยเข้้าร่่วมและให้้สััตยาบัันไว้้
จากทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาสามารถสรุุป แผนงาน/นโยบาย ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ทั้้�งการขัับเคลื่่�อนและสนัับสนุุนใน รููปที่่� 2-7

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

นโยบายรัฐบาลการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

แผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว

ยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนารัฐบาลดิจ�ทัลฯ

นโยบายฯ วาดวยการพัฒนาดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ประเด็นที่ 23 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอยที่ 3.1 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานเศรษฐกิจ
แผนยอยที่ 3.3 การว�จัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานสิ�งแวดลอม

แผนอนุรักษ
พลังงาน

ขอที่ 11 การปฏิรูปการบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบร�หารราชการแผนดิน
ขอยอยที่ 11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ

แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปนศูนยกลางขอมูลและ
เคร�อขายองคความรูดานพลังงานของประเทศที่ ไดรับความเชื่อถือ

แผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ

ขอที่ 10 การฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ขอยอยที่ 10.5 แก ไขปญหากาซเร�อนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แผนบร�หารจัดการ
น้ำมันเชื้อเพลิง
ขอที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอยอยที่ 5.2.1 พัฒนาอ�ตสาหกรรมใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
ขอยอยที่ 5.6.3 เสร�มสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพ�่งพาตนเองได
ขอยอยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและพลังงานใหมีความทันสมัย ทั่วถึง

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
เปาประสงค 3.1 ประเทศใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 3.2 สัดสวนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากข�้น

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานสาธารณูปโภค (การพัฒนาศูนยพลังงานแหงชาติ)
ประเด็นยอยในการสนับสนุน – การเพ��มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานดานสาธารณูปโภคและการยกระดับการบร�การดานสาธารณูปโภค (การปฏิรูปกิจการไฟฟา)

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการ และสงเสร�มการลงทุน
เปาประสงค 1.1 มีพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการใชของประเทศ และมีโครงสราง
พ�้นฐานและระบบการบร�หารจัดการที่เสร�มสรางความมั่นคงดานพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล
ประเด็นขับเคลื่อน –การพัฒนาข�ดความสามารถเชิงดิจ�ทัลภาครัฐดานโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจ�ทัล
เปาหมาย -การมีมาตรฐานดานขอมูล และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ�่อสามารถแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานรัฐและระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจ�ทัล
เปาหมาย - เพ�่อใหมีโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลภาครัฐ การจัดเก็บ
และบร�หารฐานขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ำซอน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การสงเสร�มการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา
ในกลุมอ�ตสาหกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การสงเสร�มยานยนต ไฟฟาในประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การสงเสร�มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ประเด็นที่ 4 อ�ตสาหกรรมและบร�การแหงอนาคต
แผนยอยที่ 3.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
แผนยอยที่ 3.4 อ�ตสาหกรรมตอเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 ระบบบร�หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางสงเสร�มและขจัดอ�ปสรรคในการนำขยะมูลฝอย
ไปเปนเชื้อเพลิงเพ�่อผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การสงเสร�มการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสร�
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง ระยะ 20 ป

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอยที่ 3.3 การสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.3.1 ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ขอยอยที่ 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสร�มการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.5.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบโลจ�สติกส
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสร�มการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสรางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 สงเสร�มกิจการไฟฟาเพ�่อเพ��มการแขงขัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ดานการพัฒนาอ�ตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปโตรเคมีระยะที่ 4

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.3 การปรับสมดุลภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบร�หารงาน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.1.3 เกษตรชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.2.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
ขอยอยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การเพ��มประสิทธิภาพการลด
กาซเร�อนกระจก

ดานที่ 2 ดานการบร�หารราชการแผนดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบ
โลจ�สติกส และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.2 โครงสรางพ�้นฐานดานพลังงาน
แผนยอยที่ 3.3 โครงสรางพ�้นฐานดานดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบร�การสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจ�ทัล
มาประยุกต ใช
ขอยอยที่ 4.4.2 พัฒนาว�ธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

แผนงาน/นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ

รููปที่่� 2-7 แผนงาน/นโยบาย ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

2.2 การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม (SWOT)
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม (SWOT Analysis) ประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 สภาพแวดล้้อมภายใน เพื่่�อหา
จุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่อ่ น (Weaknesses) ขององค์์การ และส่่วนที่่� 2 สภาพแวดล้้อมภายนอกที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่�อค้้นหาโอกาส (Opportunities) และภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats) โดยมีีรายละเอีียดผลการศึึกษา ดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1 การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่่อน (Weaknesses)
สภาพแวดล้้อมภายใน (Internal Environment) เป็็นการพิิจารณาสถานการณ์์ภายในองค์์การในแต่่ละด้้าน
ทั้้�งด้้านบวกและด้้านลบ โดยใช้้แนวคิิด McKinsey’s 7S เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนที่่�มีีผลต่่อ
การปฏิิบัติั งิ าน ประกอบด้้วย กลยุุทธ์์ (Strategy) โครงสร้้าง (Structure) ระบบ (System) บุุคลากร (Staff) ทัักษะ (Skill)
สไตล์์ (Style) และค่่านิิยมร่่วม (Shared values) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) กลยุุทธ์์ (Strategy) เป็็นกระบวนการที่่�จะกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานขององค์์การให้้มีีทิิศทางที่่�ชััดเจน
มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้
2) โครงสร้้างองค์์การ (Structure) คืือ โครงสร้้างที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกระบวนการ โดยรัับบุุคลากรเข้้ามาทำำ�งานร่่วมกััน
ในฝ่่ายต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ ดังั นั้้�น การจััดองค์์การจึึงเป็็นความพยายามของผู้้�บริิหารที่่�จะต้้องสรรหาบุุคลากร
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถเพื่่�อมอบหมายงาน (Delegation) และอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิงาน (Authority) จึึงต้้องมีี
ความชััดเจน มีีความหมายต่่อบุุคลากรที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน และประสานงานซึ่่�งกัันและกััน
3) ระบบขององค์์การ (System) มีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิงานตามกลยุุทธ์์เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ที่่�กำำ�หนด 
เช่่น ระบบบััญชีีการเงิิน ระบบจััดซื้้�อ ระบบทรััพยากรบุุคคล ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ระบบการติิดตามประเมิินผล 
เป็็นต้้น
4) บุุคลากร (Staff) เป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานขององค์์การ จึึงต้้องมีีการวางแผน
ทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อวิิเคราะห์์ความต้้องการทรััพยากรบุุคคลในอนาคต ตลอดจนการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับส่่วนประกอบของ
งานที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายขององค์์การ และคุุณลัักษณะของบุุคลากรที่่�เหมาะสมกัับงานแต่่ละประเภท อุุปสรรคสำำ�คัญ
ั
ต่่อองค์์การที่่�กำำ�ลัังขยายตััว คืือ การขาดแคลนบุุคลากรที่่�มีีทัักษะหรืือความชำำ�นาญ องค์์การจึึงต้้องมีีการฝึึกอบรมและ
พััฒนาบุุคลากร ตลอดจนการบริิหารค่่าตอบแทน การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การโยกย้้ายและปรัับเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่� เพื่่�อเพิ่่�มขีีดสมรรถนะของบุุคลากรอัันจะนำำ�ไปสู่่�ผลสำำ�เร็็จขององค์์การ
5) ทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ (Skills) เป็็นความสามารถเด่่นขององค์์การ
6) รููปแบบการทำำ�งาน (Style) เป็็นรููปแบบการปฏิิบัติั งิ านในภาพรวมขององค์์การและแต่่ละฝ่่ายที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง
ในองค์์การ ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลวขององค์์การ
7) ค่่านิิยมร่่วม (Shared values) เป็็นที่่�ยึึดถืือร่่วมกััน เรีียกว่่า วััฒนธรรมองค์์การ ค่่านิิยมที่่�หน่่วยงานสร้้างขึ้้�น
โดยมากได้้รัับอิิทธิิพลจากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น ผลผลิิต  ลัักษณะของการแข่่งขััน ประเภทของผู้้�รัับบริิการและเทคโนโลยีี
ดัังนั้้�น องค์์การที่่�ประสบความสำำ�เร็็จสููงจะมุ่่�งค่่านิิยมที่่�โดดเด่่น เช่่น คุุณภาพผลผลิิตและบริิการ การคิิดค้้นสิ่่�งใหม่่
ความรวดเร็็ว หรืือประสิิทธิิภาพการผลิิตและการให้้บริิการ
2.2.2 การวิิเคราะห์์โอกาส (Opportunities) และภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats)
สภาพแวดล้้อมภายนอก (External Environment) เป็็นสถานการณ์์ภายนอกที่่�องค์์การเผชิิญอยู่่�หรืือเกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งลัักษณะที่่�เป็็นรููปธรรมและนามธรรม เช่่น ความต้้องการของผู้้�รับั บริิการ นโยบายรััฐบาล แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ สภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตลอดถึึงสถานการณ์์ต่า่ งประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้อง เป็็นต้้น
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอกได้้กำำ�หนดเครื่่�องมืือที่่�จะใช้้สนัับสนุุนการวิิเคราะห์์คืือ PESTEL Analysis
แนวคิิดของ Francis J. Aguilar และ Stakeholder Analysis โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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การวิิเคราะห์์ PESTEL Analysis ประกอบด้้วย
1) ปััจจััยด้้านการเมืือง (P: Politics) เป็็นการวิิเคราะห์์นโยบายต่่าง ๆ ของภาครััฐที่่�จะมีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์การทั้้�งในเชิิงบวกและเชิิงลบ เช่่น แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ นโยบายรััฐบาล  กฎหมาย
มติิคณะรััฐมนตรีี กฎระเบีียบต่่าง ๆ นโยบายของรััฐบาล ผลกระทบทั้้�งเชิิงบวกและเชิิงลบ เป็็นต้้น
2) ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ (E: Economic) เป็็นการวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจระดัับ Macro ซึ่่�งหมายถึึงระบบเศรษฐกิิจ
ทั้้�งในและระหว่่างประเทศที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์การ เช่่น อััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจ ผลผลิิตมวลรวม
ในประเทศ การค้้าระหว่่างประเทศและดุุลการชำำ�ระเงิิน การลงทุุน ภาคเอกชน ภาษีีอากร และการใช้้จ่่ายของรััฐบาล 
ราคาน้ำำ��มัันดิิบ สภาพปััญหาของสาขาการพััฒนา/บริิการ โครงสร้้างรายได้้ การกระจายรายได้้ ภาวะเงิินเฟ้้อ ภาวะ
การจ้้างงานที่่�มีีผลกระทบเชิิงบวกและเชิิงลบ เป็็นต้้น
3) ปััจจััยด้้านสัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม (S : Social) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาวะทางสัังคมและวััฒนธรรม
ซึ่่�งหมายถึึงโครงสร้้างทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานขององค์์การ เช่่น ระดัับการศึึกษา อััตราการรู้้�หนัังสืือของ
ประชากร จำำ�นวนประชากร โครงสร้้างประชากร ขนบธรรมเนีียมประเพณีี ความเชื่่�อ ค่่านิิยมและวััฒนธรรม แบบแผน
การดำำ�เนิินชีีวิิตและพฤติิกรรม การประกอบอาชีีพ คุุณภาพชีีวิิต  ลัักษณะของชุุมชนและการตั้้�งถิ่่�นฐาน การอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม การกระจายรายได้้และความเป็็นธรรมในสัังคม สภาพของบ้้านเมืืองและลัักษณะ
ทางภููมิิศาสตร์์ โครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบสาธารณููปโภค สาธารณููปการ การคมนาคมและการติิดต่่อสื่่�อสาร เป็็นต้้น
4) ปััจจััยด้้านเทคโนโลยีี (T: Technology) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีีที่่�จะมีีผลต่่อ
การดำำ�เนิินงาน เช่่น การผลิิตคิิดค้้นเทคโนโลยีี ความรู้้�และวิิทยาการ การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อการสื่่�อสาร การแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�ระหว่่างองค์์การ ความก้้าวหน้้าในการวิิจััยและพััฒนา การเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการผลิิตและการให้้บริิการ
โดยใช้้อุุปกรณ์์อััตโนมััติิต่่าง ๆ
5) ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (E: Environment) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะมีีผล
ต่่อการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
6) ปััจจััยด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ (L: Legal factors) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�จะมีีผลต่่อการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เช่่น การออกกฎหมาย พ.ร.บ.
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านดิิจิิทััล หรืือการพััฒนาพื้้�นที่่�พิิเศษ เป็็นต้้น
		การวิิเคราะห์์ Stakeholder Analysis เป็็นการวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ประกอบด้้วย
• ผู้้�จััดสรรงบประมาณ มีีผลต่่อการได้้รัับงบประมาณสำำ�หรัับการลงทุุนของศููนย์์ฯ
• ผู้้�ออกกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ฯ มีีผลต่่อกฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจศููนย์์ฯ หรืือกฎหมายที่่�มีี
ผลต่่อความยากง่่ายในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ
• ผู้้�รับั บริิการ มีีผลต่่อการกำำ�หนดรููปแบบการให้้บริิการของศููนย์์ฯ ซึ่่ง� ต่่อเนื่่อ� งมาถึึงกระบวนการภายในของศููนย์์ฯ
• ผู้้�ส่่งมอบข้้อมููล มีีผลต่่อปริิมาณคุุณภาพของข้้อมููลสารสนเทศที่่�ศููนย์์ฯ จะนำำ�มาใช้้ดำำ�เนิินการต่่อไป
• ผู้้�ส่่งมอบปััจจััยการดำำ�เนิินการ มีีผลต่่อปริิมาณคุุณภาพของอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ ระบบปฏิิบััติิการ ที่่�ศููนย์์ฯ จะ
นำำ�มาใช้้ดำำ�เนิินการต่่อไป
ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิ แสดงได้้ดัังตารางที่่� 2-1 และตารางที่่� 2-2
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนั
สำนักกงานนโยบายและแผนพลั
งานนโยบายและแผนพลังงาน
งงาน
ตารางที่ 2-1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที
ตารางที่ 2-1
่ 2-1ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์สสภาพแวดล้
ภาพแวดล้ออมภายนอก
มภายนอก
ตารางที่่� 2-1 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
โอกาส
โอกาส(Opportunity)
(Opportunity)
O1 – ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ
O1O1––ได้ได้รับรับความร่
ความร่วมมื
วมมือจากหน่
อจากหน่วยงานอื
วยงานอื่น่นๆๆ

ภัยคุกคาม อุปสรรค (Threat)
ภัภัยคุยคุกกคาม
คามอุอุปปสรรค
สรรค(Threat)
(Threat)
T1 - ต้องใช้เงินลงทุนกับอุปกรณ์และบุคลากรจำนวนมาก
T1T1- -ต้ต้อองใช้
งใช้เงิเนงินลงทุ
ลงทุนนกักับบอุอุปปกรณ์
กรณ์และบุ
และบุคคลากรจำนวนมาก
ลากรจำนวนมาก
หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่ต้องการจะ
หากไม่
การสนั
สนุนนงบประมาณตามที
งบประมาณตามที
้องการจะ
งการ
หากไม่
หากไม่ไได้ได้ด้รรับรับับการสนั
การสนับบสนุ
งบประมาณตามที่ต่ต้อ่ต้องการจะ
ดำเนินการด้วยความยากลำบาก
จะดำ
�นเนินการด้
นการด้
วยความยากลำ�บาก
ดำเนิ
การด้
วยความยากลำบาก
ดำเนิ
วยความยากลำบาก
O2 - ได้รับทรัพยากรมากขึ้น
T2 - ความต้องการจากภายนอกทำให้ต้องปรับปรุงรูปแบบ
O2O2- ได้
- ได้รับรับทรัทรัพพยากรมากขึ
ยากรมากขึ้น้น
T2T2- -ความต้
ความต้องการจากภายนอกทำให้
องการจากภายนอกทำให้ตต้อ้องปรั
งปรับบปรุปรุงรูงปรูปแบบ
แบบ
การปฏิบัติงาน
การปฏิ
การปฏิบบัตัติงาน
ิงาน
O3 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัลได้มากขึ้น
T3 - ความต้องการจากภายนอกทำให้ต้องพัฒนาบุคลากร
O3O3เข้เข้าถึาถึงกลุ
งกลุ่ม่มเป้เป้าหมายผ่
าหมายผ่านสื
านสื่อ่อดิดิจจิทิทัลได้
ัลได้มมากขึ
ากขึ้น้น
T3T3- -ความต้
ความต้อองการจากภายนอกทำให้
งการจากภายนอกทำให้ตต้อ้องพังพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากร
ลากร
ให้สามารถรองรับภารกิจใหม่
ให้ให้สามารถรองรั
สามารถรองรับบภารกิ
ภารกิจใหม่
จใหม่
O4 - สามารถสร้ างกระบวนการใหม่ ท ี ่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพ T4 - จำเป็นต้องมีความเข้าใจต่อผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อให้
O4O4- สามารถสร้
- สามารถสร้างกระบวนการใหม่
างกระบวนการใหม่ทที ่ มี ่ มี ปี ประสิ
ระสิททธิธิภภาพาพ T4T4- -จำเป็
จำเป็นนต้ต้องมี
องมีคความเข้
วามเข้าใจต่
าใจต่อผูอผู้เกี้เกี่ยวข้
่ยวข้อองมากขึ
งมากขึ้น้นเพืเพื่อ่อให้ให้
ประสิทธิผลมากขึ้น
ตอบสนองได้ดี
ประสิ
ประสิททธิผธิลมากขึ
ผลมากขึ้น้น
ตอบสนองได้
ตอบสนองได้ดดี ี
O5 - สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
O5O5- สามารถพั
- สามารถพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรได้
ลากรได้ออย่ย่างมี
างมีปประสิ
ระสิททธิธิภภาพและ
าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
ประสิททธิผธิลมากขึ
ผลมากขึ้น้น
ประสิ

ตารางที่่�
ตารางที2-2
่ 2-2ผลการวิิ
ผลการวิเคราะห์์
เคราะห์สภาพแวดล้้
สภาพแวดล้อมภายใน
อมภายใน

ตารางที
ตารางที่ 2-2
่ 2-2ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เคราะห์สสภาพแวดล้
ภาพแวดล้ออมภายใน
มภายใน

จุดแข็ง (Strengths)
จุจุดดแข็แข็ง ง(Strengths)
(Strengths)
S1 - ทีมงานมีความเข้าใจและมีค่านิยมร่วมสอดคล้องกับ
S1S1- ที- ทีมมงานมี
งานมีคความเข้
วามเข้าใจและมี
าใจและมีคค่านิ่านิยยมร่มร่วมสอดคล้
วมสอดคล้อองกังกับบ
สิ่งที่คณะปฏิรูปฯ ต้องการเป็นอย่างดี
สิสิ่งที่งที่ค่คณะปฏิ
ณะปฏิรูปรูปฯฯต้ต้องการเป็
องการเป็นนอย่อย่างดี
างดี
S2 - มีเครือข่ายที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการให้ได้
S2S2- มี- มีเครื
เครืออข่ข่ายที
ายที่ป่ปรึรึกกษาสนั
ษาสนับบสนุสนุนนการดำเนิ
การดำเนินนการให้
การให้ได้ได้
ตามเป้าหมาย
ตามเป้
ตามเป้าหมาย
าหมาย
S3 - มี ความเชี ่ ยวชาญในการรวบรวม วิ เคราะห์ ข้ อมู ล
S3S3- มี- มีคความเชี
วามเชี่ ย่ ยวชาญในการรวบรวม
วชาญในการรวบรวมวิวิเคราะห์
เคราะห์ข้ข้ออมูมูลล
ด้านพลังงาน และการกำกับดูแลที่ปรึกษา
ด้ด้านพลั
านพลังงาน
งงานและการกำกั
และการกำกับบดูดูแลที
แลที่ป่ปรึกรึษา
กษา
S4 - หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับด้านการจัดทำข้อมูล
S4S4- หน่
- หน่วยงานภายนอกให้
วยงานภายนอกให้การยอมรั
การยอมรับบด้ด้านการจั
านการจัดดทำข้
ทำข้ออมูมูลล
พลังงาน
พลัพลังงาน
งงาน
S5 – มี ฐานข้ อมู ลและสารสนเทศเป็ นต้ นทุ นที ่ สามารถ
S5S5––มีมีฐานข้
ฐานข้ออมูมูลลและสารสนเทศเป็
และสารสนเทศเป็นนต้ต้นนทุทุนนทีที่ ส่ สามารถ
ามารถ
นำไปพัฒนาเป็นสารสนเทศที่ใช้ตอบเป้าหมายได้
นำไปพั
นำไปพัฒฒนาเป็
นาเป็นนสารสนเทศที
สารสนเทศที่ใช้่ใช้ตตอบเป้
อบเป้าหมายได้
าหมายได้

บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
บทที
บทที่ 2่ 2การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์สภาพแวดล้
สภาพแวดล้อมอม

จุดอ่อน (Weaknesses)
จุจุดดอ่อ่ออนน(Weaknesses)
(Weaknesses)
W1 - ศูนย์ฯ ไม่มีแผนงาน เป้าหมาย การควบคุม รองรับ
W1
W1- ศู- ศูนนย์ย์ฯฯไม่ไม่มมีแีแผนงาน
ผนงานเป้เป้าหมาย
าหมายการควบคุ
การควบคุมมรองรั
รองรับบ
การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรม
การเป็
การเป็นนศูศูนนย์ย์กลางข้
กลางข้อมูอมูลด้ลด้านพลั
านพลังงานที
งงานที่เป็่เป็นนรูปรูปธรรม
ธรรม
W2 - โครงสร้ า งองค์ ก ารและการบริ ห ารของศู น ย์ ฯ
W2
W2- โครงสร้
- โครงสร้า งองค์
า งองค์กการและการบริ
ารและการบริหหารของศู
ารของศูนนย์ย์ฯฯ
ยังไม่รองรับภารกิจได้อย่างเหมาะสม
ยัยังไม่
งไม่รองรั
รองรับบภารกิ
ภารกิจได้
จได้อย่อย่างเหมาะสม
างเหมาะสม
W3 - เครื ่ องมื อ อุ ปกรณ์ ระบบปฏิ บ ั ติ การ ไม่ เพี ยงพอ
W3
W3- เครื
- เครื่ อ่ องมืงมือออุอุปปกรณ์
กรณ์ระบบปฏิ
ระบบปฏิบบั ตั ติ กิ การารไม่ไม่เพีเพียยงพอ
งพอ
สำหรับภารกิจงานใหม่
สำหรั
สำหรับบภารกิ
ภารกิจงานใหม่
จงานใหม่
W4 - บุ คลากรในแต่ ละส่ วนงานของศู นย์ ฯ ไม่ เพี ยงพอ
W4
W4- บุ- บุคคลากรในแต่
ลากรในแต่ลละส่ะส่วนงานของศู
วนงานของศูนนย์ย์ฯฯไม่ไม่เพีเพียยงพอ
งพอ
ต่องานที่เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและทักษะ
ต่ต่องานที
องานที่เพิ่เพิ่ม่มขึขึ้น้นทัทั้งปริ
้งปริมมาณและทั
าณและทักกษะษะ
W5 - ไม่มีขั้นตอน มาตรฐานการปฏิบัติงานและรูปแบบ
W5
W5- ไม่
- ไม่มมีขีขั้นั้นตอน
ตอนมาตรฐานการปฏิ
มาตรฐานการปฏิบบัตัติงานและรู
ิงานและรูปปแบบ
แบบ
รายงาน ที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อภารกิจใหม่
รายงาน
รายงานทีที่ได้่ได้มมาตรฐานเพี
าตรฐานเพียงพอต่
ยงพอต่ออภารกิ
ภารกิจใหม่
จใหม่
W6 - ศู น ย์ ฯ ยั ง ไม่ ม ี อ ำนาจในการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล
W6
W6- ศู- ศูนนย์ย์ฯฯยัยัง ไม่
ง ไม่มมี อี อำนาจในการเชื
ำนาจในการเชื่ อ่ อมโยงข้
มโยงข้ออมูมูลล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
จากหน่
จากหน่วยงานที
วยงานที่เกี่เกี่ยวข้
่ยวข้อองด้งด้านพลั
านพลังงาน
งงาน
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2.2.3 การจัดทำกลยุทธ์
จากผลการวิ
2.2.3 การจัั
ดทำำ�กลยุุทธ์์เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของศู นย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของ สำนั
กงานนโยบายและแผนพลั
งงาน สามารถนำมาใช้
วิเคราะห์จของศููนย์์
ัดทำกลยุเทคโนโลยีี
ทธ์ได้โดยอาศั
ยเครื่อของ
งมือ
จากผลการวิิ
เคราะห์์
สภาพแวดล้้อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis)
สารสนเทศ
สำำTOWS
�นัักงานนโยบายและแผนพลัั
งาน สามารถนำำ
�มาใช้้วิิเคราะห์์
จััดทำำ�โดยมี
กลยุุทรายละเอี
ธ์์ได้้โดยอาศัั
Matrix ในการจับคู่แต่ลงะส่
วนประกอบ และผลการวิ
เคราะห์
ยดดัยงนีเครื่่
้ �องมืือ TOWS Matrix
ในการจัับคู่่�แต่่ละส่่วนประกอบและผลการวิิเคราะห์์ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
TOWS Matrix

Strengths (S) จุดแข็ง

Weaknesses (W) จุดอ่อน

Opportunities (O)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
เป็นการใช้จุดแข็งของทรัพยากรที่มี
เพื่อแสวงประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
เป็นการใช้โอกาสเพื่อแก้ไข

โอกาส
Threats (T)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)
เป็นการใช้จุดแข็งของทรัพยากร

ภัยคุกคาม อุปสรรค

เพื่อป้องกันหรือลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

ส่วนที่เป็นจุดอ่อนให้ดีขึ้น
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
หลีกเลี่ยง/ลดผลเสียที่จุดอ่อน
ได้รับจากอุปสรรค

กลยุุ
มีีเ่มพื่่ีเ�อพืแสวงประโยชน์์
จากโอกาสที่่�
เกิิดขึ้้
กลยุททธ์์ธ์เเชิิชิงงรุุรุกกเป้้เป้าาหมายคืือการใช้้
หมายคือการใช้จุจุดุดแข็็แข็งของทรัั
งของทรัพยากรที่่�
พยากรที
่อแสวงประโยชน์
จากโอกาสที
่เกิ�นดขึ้น

กลยุทธ์เชิงรุก
แสวงโอกาสจากทุกสถานการณ์เพื่อนำเสนอบริการที่สร้างคุณค่า
การสร้ างเครื อข่ ายระดั บประเทศตั ้ งแต่ ต ้ นน้ ำจนปลายน้ ำ ของธุ รกิ จ
พลังงาน รวมทั้งเครือข่ายวิชาการด้านพลังงานและด้านสารสนเทศ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลัก
ส่งมอบบริการผ่านช่องทางที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
ส่งมอบบริการที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
พัฒนาบุคลากรให้รับรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ปลูกฝังการปฏิบัติงานโดยยึดค่านิยมทั้ง 4

จุดแข็ง

S1 S2 S3 S5
S1 S2 S4

O1 O3 O4 O5
O1

S2
S1 S2 S3 S5
S4
S1 S2 S3 S5
S3
S1

O2
O3
O4
O5
O5
O1 O3 O5

บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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โอกาส

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
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แผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาศู
นาศูนนย์ย์สสารสนเทศพลั
ารสนเทศพลังงงานแห่
งานแห่งงชาติ
ชาติ
สำนั
สำนักกงานนโยบายและแผนพลั
งานนโยบายและแผนพลังงงาน
งาน
กลยุ
กลยุททธ์ธ์เเชิชิงงป้ป้อองกั
งกันน เป้เป้าาหมายคื
หมายคืออการใช้
การใช้จจุดุดแข็
แข็งงของทรั
ของทรัพพยากรเพื
ยากรเพื่อ่อป้ป้อองกั
งกันนหรื
หรืออลดผลเสี
ลดผลเสียยจากอุ
จากอุปปสรรค
สรรค
กลยุ
กลยุททธ์ธ์เเชิชิงงป้ป้อองกั
งกันน
ส่ส่งงมอบบริ
มอบบริกการมี
ารมีคคุ ณุ ณภาพแก่
ภาพแก่ผผู้รู้รับับบริ
บริกการาร :: ถูถูกกต้ต้อองง สอดคล้
สอดคล้อองง ทัทันนสมั
สมัยย
ทัทันนเวลา
เวลาตรงประเด็
ตรงประเด็นน เข้เข้าาใจง่
ใจง่าายย
พัพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรให้
ลากรให้สสามารถปฏิ
ามารถปฏิบบัตัติงิงานได้
านได้แแบบเบ็
บบเบ็ดดเสร็
เสร็จจในตั
ในตัววคนเดี
คนเดียยวว
พัพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรให้
ลากรให้มมีคีความเชี
วามเชี่ย่ยวชาญในภารกิ
วชาญในภารกิจจหลั
หลักก ในกรณี
ในกรณีทที่พี่พัฒัฒนาไม่
นาไม่ททันัน
ให้
ให้วว่า่าจ้จ้าางผู
งผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญจากภายนอก
วชาญจากภายนอก โดยต้
โดยต้อองมี
งมีรระบบการถ่
ะบบการถ่าายทอดความรู
ยทอดความรู้ ้
ให้ให้แแก่ก่บบุคุคลากรของศู
ลากรของศูนนย์ย์ฯฯ ต่ต่ออไปไป
พัพัฒฒนาบุ
นาบุคคลากรให้
ลากรให้มมีเีเข้ข้าาใจใจ ยอมรั
ยอมรับบในความหลากหลายของศาสตร์
ในความหลากหลายของศาสตร์ตต่า่างง ๆๆ
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กลยุททธ์ธ์เเชิชิงงรัรับบเป้เป้าาหมายคื
หมายคืออหลี
หลีกกเลีเลี่ย่ยง/ลดผลเสี
ง/ลดผลเสียยทีที่จ่จุดุดอ่อ่ออนได้
นได้รรับับจากอุ
จากอุปปสรรค
สรรค
กลยุ
กลยุททธ์ธ์เเชิชิงงรัรับบ
ให้ให้คความสำคั
วามสำคัญญประเมิ
ประเมินนผลทั
ผลทั้ง้งระดั
ระดับบ ผลผลิ
ผลผลิตตผลลั
ผลลัพพธ์ธ์ ผลลั
ผลลัพพธ์ธ์ขขั้นั้นสุสุดดท้ท้าายย
ให้ให้คความสำคั
วามสำคัญญการศึ
การศึกกษาและการตอบสนองความต้
ษาและการตอบสนองความต้อองการของผู
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ระสิททธิธิภภาพ
าพ
ให้ให้คความสำคั
วามสำคัญญตรวจสอบความถู
ตรวจสอบความถูกกต้ต้อองและเหมาะสมก่
งและเหมาะสมก่ออนเผยแพร่
นเผยแพร่ขข้อ้อมูมูลล
จัจัดดทำมาตรฐานการปฏิ
ทำมาตรฐานการปฏิบบัตัติงิงานและบั
านและบังงคัคับบใช้ใช้ออย่ย่าางเคร่
งเคร่งงครั
ครัดด
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ให้คความสำคั
วามสำคัญญ ตอบและแก้
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าจาก
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การควบคุมมภายในและการตรวจสอบภายในเพื
ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่ อ่ อลด
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ความผิดดพลาดและการสู
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ให้ให้มมีอีองค์
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และทัทักกษะในการปฏิ
ษะในการปฏิบบัตัติงิงานที
านที่ห่หลากหลายและทั
ลากหลายและทันนสมั
สมัยย
บทที
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การวิเเคราะห์
คราะห์สสภาพแวดล้
ภาพแวดล้ออมม
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บทที่่� 3
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Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่่� 3
แผนยุุทธศาสตร์์ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จากการวิิเคราะห์์ปัจั จััยทางยุุทธศาสตร์์ (Strategic Factor Analysis) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย นโยบาย ยุุทธศาสตร์์ แผนงานต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ดัังแสดงไว้้ในบทที่่� 1 และ 2 ได้้นำำ�ผลมาวิิเคราะห์์เพื่่�อกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน ได้้ดัังนี้้�
3.1 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
วิิสััยทััศน์์
“เป็็นผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลและสารสนเทศด้้านพลัังงานของประเทศ ที่่�ตรงตามความต้้องการ และเป็็นข้้อมููลที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือ
ของผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�ม ทุุกประเด็็น”
ผู้้�ให้้บริิการ เป็็นหน่่วยงานซึ่่�งมีีอำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านพลัังงานจากหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�
มาจััดเก็็บ สรุุป วิิเคราะห์์ คาดการณ์์ และเผยแพร่่ให้้แก่่ผู้้�ต้้องการใช้้ โดยมีีอำำ�นาจห้้ามบุุคคลหรืือหน่่วยงานใดผลิิต และ
เผยแพร่่ข้้อมููลลัักษณะเดีียวกัันซึ่่�งมีีผลต่่างจากที่่�ศููนย์์ฯ ได้้นำำ�เสนอ
ตรงตามความต้้องการ ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ ต้้องเป็็นสิ่่ง� ที่่�สอดคล้้องกัับการใช้้ประโยชน์์
ของผู้้�ใช้้ให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ ทั้้�งด้้านเนื้้�อหา รููปแบบ ช่่วงเวลา และ ช่่องทางนำำ�เสนอ
ผู้้�ใช้้ทุุกกลุ่่�ม ผู้้�ใช้้บริิการข้้อมููลจากศููนย์์ฯ ทั้้�งระดัับหน่่วยงานและระดัับบุุคคล ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคการศึึกษา
ประชาชน NGOs รวมทั้้�งผู้้�ใช้้ข้้อมููลทุุกช่่วงอายุุ
ทุุกประเด็็น ศููนย์์ฯ ให้้บริิการข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมทุุกประเด็็นของพลัังงาน
Slogan
“Your trusted source for Thailand energy Information”
DNA
“เก่่งหลายด้้าน กล้้ายืืนหยััด ขยัันสร้้างสรรค์์ แบ่่งปัันในทีีม”
Digital NEIC
Digital Data Center
ข้้อมููลทัันสมััย ถููกต้้อง ตรงประเด็็น
Digital Transformation พร้้อมปรัับเปลี่่�ยนสำำ�หรัับยุุคดิิจิิทััล
Digital Data Service เข้้าถึึงง่่าย บริิการรวดเร็็ว ตรงใจผู้้�รัับบริิการ
พัันธกิิจ
1. พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ได้้มาตรฐานระดัับสากลและตามหลัักธรรมาภิิบาล และตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้ข้้อมููลทุุกกลุ่่�ม
2. ประสานความร่่วมมืือและสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อให้้ได้้รัับหรืือเผยแพร่่ข้้อมููลพลัังงานและประเด็็นอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จากองค์์การต่่าง ๆ
3. ให้้บริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ด้้านพลัังงานให้้แก่่ผู้้�สนใจนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
4. เสริิมสร้้างการใช้้ ความเข้้าใจ การสร้้าง และการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลแก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

63

ค่่านิิยมองค์์การ
Network มุ่่�งเน้้นการสร้้างเครืือข่่ายในการปฏิิบััติิงานที่่�ครอบคลุุมภารกิิจต่่าง ๆ ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จ
Excellence มุ่่�งเน้้นผลสััมฤทธิ์์ใ� นการปฏิิบััติงิ าน รวมถึึงการพััฒนาไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ โดยตอบสนองต่่อเป้้าหมาย
และพัันธกิิจของศููนย์์ฯ
Integrity นำำ�เสนอข้้อมููล การวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ที่่�เที่่�ยงตรง ไม่่บิิดเบืือน
Customer oriented ให้้บริิการโดยยึึดผู้้�ใช้้บริิการเป็็นหลััก
เป้้าประสงค์์
1. สัังคมมีีความเชื่่�อถืือต่่อการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
2. กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความเชื่่�อถืือต่่อผลผลิิตของศููนย์์ฯ
3.2 ยุุทธศาสตร์์ เป้้าประสงค์์ และกลยุุทธ์์
จากการศึึกษาพบว่่าควรกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ของศููนย์์ฯ จำำ�นวน 3 ยุุทธศาสตร์์ โดยยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 เป็็นการให้้
บริิการประชาชน ประชาสัังคม ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 เป็็นการให้้บริิการแก่่หน่่วยงานที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง กัับการบริิหารพลัังงาน
ของประเทศ และ ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 เป็็นการพััฒนาองค์์การให้้มีสี มรรถนะสููงเพื่่อ� ตอบสนองต่่อการบรรลุุยุทุ ธศาสตร์์ที่่� 1-2
โดยมีีรายละเอีียดแต่่ละยุุทธศาสตร์์ ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่�อถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อ เพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 ของกระทรวงพลัังงาน
‘การเป็็นองค์์การสมรรถนะสููงที่่�ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล’ ในส่่วนกลยุุทธ์์ 4.3.1 ‘เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน’ และกลยุุทธ์์ 4.3.3 ‘เป็็นองค์์การ ที่่�น่่าเชื่่�อถืือ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้’
เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. ตอบข้้อสงสััยด้้านพลัังงานให้้แก่่สัังคมได้้อย่่างเหมาะสม : ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย
2. เผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศ การพยากรณ์์ ด้้านพลัังงานแก่่ทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
กลยุุทธ์์ :
1. ส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ ผ่่านช่่องทางที่่�ตรงตามความต้้องการแก่่ผู้้�รัับบริิการ
2. การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศที่่�สนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์ การสร้้างความเข้้าใจ ให้้แก่่สัังคม
3. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของผู้้�รัับบริิการ ในประเด็็นต่่าง ๆ
4. ให้้ความสำำ�คัญั กัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้น� ตอน โดยเฉพาะ การเผยแพร่่ข้อ้ มููลสู่่�สาธารณะ
5. จััดทำำ�ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่อ� บรรลุุยุทุ ธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน
คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการตามพัันธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อ เพื่่�อตอบสนองต่่อยุุทธศาสตร์์ที่่� 1-3 ของกระทรวงพลัังงาน
‘การจััดหาพลัังงานเพีียงพอต่่อความต้้องการ มีีความมั่่�นคงและส่่งเสริิมการลงทุุน’ ‘การกำำ�กัับดููแลกิิจการพลัังงานและ
ราคาพลัังงาน’ และ ‘การพััฒนาพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม’ ตามลำำ�ดัับ
เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. ข้้อมููลสารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตัวั แบบพยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตามความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
2. ผู้้�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุุปทานได้้รัับประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ
กลยุุทธ์์ :
1. ผลัักดัันการออกกฎหมายที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
2. ส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ แก่่ผู้้�รัับบริิการ
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3. การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศ ตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรมพลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการ
ด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ
4. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของผู้้�รัับบริิการ ในประเด็็นต่่าง ๆ
5. สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่หน่่วยงานที่่�แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
6. ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่
ผู้้�รัับบริิการ
7. การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
8. จััดทำำ�ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงาน มาตรฐานการปฏิิบััติิงานและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง
คำำ�อธิิบาย : เป็็นการดำำ�เนิินการภายในองค์์การเพื่่อ� ให้้พันั ธกิิจทั้้�ง 4 ข้้อเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ
มากที่่�สุุด
เป้้าประสงค์์ของยุุทธศาสตร์์ :
1. เป็็น Best Practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
2. บุุคลากรมีีคุุณลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
กลยุุทธ์์ :
1. ปรัับโครงสร้้างองค์์การให้้รองรัับทุุกภารกิิจ
2. ปลููกฝัังการปฏิิบััติิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4
3. ผลัักดัันให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรนำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้
4. ออกแบบระบบงาน กระบวนการ ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงานให้้มีีความคล่่องตััวและมีีประสิิทธิิภาพ เน้้นการนำำ�
เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้
5. ให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่่�อลดความผิิดพลาดและการสููญเสีีย
6. พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญในภารกิิจหลััก สามารถปฏิิบััติิงานได้้แบบเบ็็ดเสร็็จ ในตััวคนเดีียว เข้้าใจ
และยอมรัับในความหลากหลายของศาสตร์์ต่่าง ๆ รัับรู้้�และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง ได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งเป็็น
นัักเจรจาเพื่่�อสร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร
7. ใช้้สภาพเหตุุการณ์์จริิง (หรืือคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจริิงในการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีองค์์ความรู้้�  และ ทัักษะในการ
ปฏิิบััติิงานที่่�หลากหลายและทัันสมััย
8. ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีภายในหน่่วยงาน
9. ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ ผลลััพธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
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3
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ร้้อยละของผู้้�กด like หรืือ share ต่่อจำำ�นวนผู้้�ชม

2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ การพยากรณ์์ จำำ�นวนช่่องทางการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ด้า้ นพลัังงาน
ด้้ า นพลัั ง งานแก่่ ทุุ ก ภาคส่่ ว นได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

100

อััตราความถููกต้้องของบริิการข้้อความสั้้�น แจ้้งเตืือน ปััญหาด้้านพลัังงาน

1. ตอบข้้ อ สงสัั ย ด้้ า นพลัั ง งานให้้ แ ก่่ สัั ง คมได้้ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีความพึึงพอใจต่่อการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่สัังคม ในระดัับที่่�
อย่่างเหมาะสมได้้ : ตรงประเด็็น เข้้าใจง่่าย 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)
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85

ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีความเข้้าใจต่่อข้้อมููลสารสนเทศ การคาดการณ์์ ในระดัับที่่�
4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่�อถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล
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ร้้อยละการชี้้�แจงประเด็็นข่่าวที่่�ทัันต่่อสถานการณ์์พลัังงาน

2. กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อถือต่อผลผลิตของ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�รัับบริิการที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลที่่�ได้้รัับ ในระดัับที่่� 4-5
ศูนย์ ฯ
(เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

70

ร้้อยละของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีคี วามเข้้าใจต่่อการจััดการธุุรกิิจพลัังงานของภาครััฐ ในระดัับ
ที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)
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ตัวชี้วัด

1. สัังคมมีีความเชื่่�อถืือต่่อการบริิหารพลัังงาน    ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีคี วามเชื่่อ� มั่่�นต่่อการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล ในระดัับที่่� 4-5
มากขึ้้�น
(เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

เป้าประสงค์

3.3 เป้้าหมายและตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ
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ระบบฐานข้้อมููล และระบบสารสนเทศ ได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

จำำ�นวนระบบสนัับสนุุนการตััดสินิ ใจด้้านพลัังงานที่่�ได้้รับั การพััฒนา/ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ

สััดส่่วนของจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ได้้ ต่อ่ จำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์
ที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนรายงาน/บทวิิเคราะห์์ ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ได้้ ต่อ่ จำำ�นวนรายงานที่่�ต้อ้ งจััดทำำ�ทั้้ง� หมด
ในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููล ที่่�จััดทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องจััดทำ�ทั้้
ำ �งหมดในช่่วง 5 ปีี
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ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล 

1. ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตััวแบบ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�รับั บริิการที่่�มีคี วามพึึงพอใจต่่อการบริิการในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์
พยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตาม ประเมิิน 5 ระดัับ)
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
จำำ�นวนรููปแบบการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน

3

จำำ�นวนผู้้�เข้้าถึึงและใช้้บริิการ (ราย)

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

0.5 M

จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่�ช่่วยเผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์

64
เวลา
ราชการ
จันทร์ ศุกร์
10

ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล  สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน

เป้าประสงค์

0.8

0.8

0.8

7

40

7

75

85

7

2M

เวลา
ราชการ
ตลอด
สัปดาห์
20

66

0.9

0.9

0.9

9

50

9

100

85

9

4M

25

24/7

67

เป้าหมาย

1

1

1

11

70

11

100

90

11

10 M

30

24/8

68

1

1

1

13

90

13

100

90

13

20 M

35

24/9

69

68

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

ตัวชี้วัด

1
80

70

2. บุุคลากรมีีคุณ
ุ ลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้า ร้้อยละของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิและความสามารถตามเป้้าหมาย
หมายที่่�กำำ�หนดไว้้

0.5

1. เป็็นค่่า best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�น จำำ�นวน best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
ในประเทศ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง

0.3

สััดส่่วนของจำำ�นวนหน่่วยงานที่่�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ศููนย์์ฯ แล้้ว ต่่อจำำ�นวนหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้อ้ ง
ส่่งข้้อมููลในช่่วง 5 ปีี
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สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับแล้้ว ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องได้้รัับทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

2. ผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จาก ร้้อยละของหน่่วยงานที่่�ได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการร่่วมกัับศููนย์์ฯ
การดำ�เนินการของศูนย์ฯ
ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการกัับศููนย์์ฯ ที่่�มีคี วามพึึงพอใจ    ต่่อประโยชน์์
ที่่�รัับจากศููนย์์ฯ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)
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กลยุทธ์

3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ Artificial Intelligence
และ Machine Learning

ร้้อยละของผู้้�กด like หรืือ share ต่่อจำำ�นวนผู้้�ชม

ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning

จััดทำำ�ขั้้น� ตอนปฏิิบัติั งิ าน มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด 
ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน

ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลสู่่�สาธารณะ

จำำ�นวนผู้้�เข้้าถึึงและใช้้บริิการ (ราย)

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของ
ผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ

จำำ�นวนเครืือข่่ายที่่�ช่่วยเผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์์

2. เผยแพร่่ข้้อมููล สารสนเทศ การพยากรณ์์ จำำ�นวนช่่องทางการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้าน ส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ ผ่่านช่่องทางที่่�ตรงตามความ
ด้้ า นพลัั ง งานแก่่ ทุุ ก ภาคส่่ ว นได้้ อ ย่่ า งมีี พลัังงาน
ต้้องการแก่่ผู้้�รัับบริิการ
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ช่่วงเวลาในการให้้บริิการ
การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศที่่�สนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์ การสร้้าง
ความเข้้าใจให้้แก่่สัังคม

2. ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสม ในทุุก
ขั้้�นตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลสู่่�สาธารณะ

อััตราความถููกต้้องของบริิการข้้อความสั้้�น แจ้้งเตืือน ปััญหาด้้านพลัังงาน

1. ตอบข้ อ สงสั ย ด้ า นพลั ง งานให้ แ ก่ สั ง คมได้ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีี พึึงพอใจต่่อการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงให้้แก่่สัังคม ในระดัับที่่� 4-5 1. ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การศึ ก ษาและตอบสนองความต้ อ งการและ
ข้อสงสัยของผู้รับบริการในประเด็นต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม : ตรงประเด็น เข้าใจง่าย (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1: สร้้างความโปร่่งใสให้้สัังคมเชื่่�อถืือในการบริิหารพลัังงานของรััฐบาล

เป้าประสงค์
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ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสม ในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ

จััดทำำ�ขั้้น� ตอนปฏิิบัติั งิ าน มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านและบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด 
ในทุุกระบบงาน กระบวนงาน
ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม โดยเฉพาะการใช้้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning

ระบบฐานข้้อมููล และระบบสารสนเทศ ได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�จััดทำำ�ได้้ ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

สััดส่่วนของจำำ�นวนรายงาน/บทวิิเคราะห์์ ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ได้้ ต่อ่ จำำ�นวนรายงานที่่�ต้อ้ งจััดทำำ�ทั้้ง� หมด การบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ในช่่วง 5 ปีี

ระบบการให้้บริิการได้้รัับมาตรฐานระดัับสากล

จำำ�นวนระบบสนัับสนุุนการตััดสินิ ใจด้้านพลัังงานที่่�ได้้รับั การพััฒนา/ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการศึึกษาและตอบสนองความต้้องการและข้้อสงสััยของ
ผู้้�รัับบริิการในประเด็็นต่่าง ๆ

สััดส่่วนของจำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ที่่จั� ดทำ
ั ำ�ได้้ ต่อ่ จำำ�นวนการคาดการณ์์/พยากรณ์์ การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรม
ที่่�ต้้องจััดทำำ�ทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี
พลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ

1. ข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ ตััวแบบ ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�รับั บริิการที่่�มีคี วามพึึงพอใจต่่อการบริิการ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ ผลักดันการออกกฎหมายที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
พยากรณ์์ ด้้านพลัังงานมีีมาตรฐาน ตรงตาม ประเมิิน 5 ระดัับ)
ความต้้องการของผู้้�ใช้้บริิการ
จำำ�นวนรููปแบบการบริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์์ ด้้านพลัังงาน ส่่งมอบบริิการที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจ แก่่ผู้้�รัับบริิการ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2: สนัับสนุุนข้้อมููล  สารสนเทศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพื่่�อบรรลุุยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

NEIC Data Strategy

71

ตัวชี้วัด

ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบความถููกต้้องและเหมาะสมในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉพาะการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ

พััฒนาบุุคลากรให้้มีคี วามเชี่่ย� วชาญในภารกิิจหลััก สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้แบบ
เบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว เข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของศาสตร์์ต่า่ ง ๆ
รัับรู้้�และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�งเป็็นนัักเจรจาเพื่่อ�
สร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร

ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่่อ� ลดความ
ผิิดพลาดและการสููญเสีีย

ออกแบบระบบงาน กระบวนการ ขั้้�นตอนปฏิิบััติิงานให้้มีีความคล่่องตััวและ
มีีประสิิทธิิภาพ เน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้

ผลัักดัันให้้ผู้้�บริิหารและบุุคลากรนำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้

ปลููกฝัังการปฏิิบัติั ิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4

ปรัับโครงสร้้างองค์์การให้้รองรัับทุุกภารกิิจ

สััดส่่วนของจำำ�นวนหน่่วยงานที่่�ส่ง่ ข้้อมููลให้้ศููนย์์ฯ แล้้ว ต่่อจำำ�นวนหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้อ้ ง การสร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��ของอุุตสาหกรรม
ส่่งข้้อมููลในช่่วง 5 ปีี
พลัังงาน รวมทั้้�งเครืือข่่ายวิิชาการด้้านพลัังงานและเครืือข่่ายด้้านสารสนเทศ

สััดส่่วนของจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับแล้้ว ต่่อจำำ�นวนข้้อมููลที่่�ต้้องได้้รัับทั้้�งหมดในช่่วง 5 ปีี

1. เป็็นค่่า best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�น จำำ�นวน best practice ให้้กัับศููนย์์ข้้อมููลอื่่�นในประเทศ
ในประเทศ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3: เป็็นองค์์การสมรรถนะสููง

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะการใช้ Artificial Intelligence และ
Machine Learning
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ร้้อยละของกลุ่่�มตััวอย่่างหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการกัับศููนย์์ฯ ที่่�มีีความพึึงพอใจต่่อประโยชน์์ สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่หน่่วยงานที่่�แลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ที่่�รัับจากศููนย์์ฯ ในระดัับที่่� 4-5 (เกณฑ์์ประเมิิน 5 ระดัับ)

2. ผู้้�อยู่่� ใ นห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานได้้ รัั บ ประโยชน์์ ร้้อยละของหน่่วยงานที่่�ได้้ประโยชน์์จากการดำำ�เนิินการร่่วมกัับศููนย์์ฯ
จากการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ

เป้าประสงค์
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ตัวชี้วัด

2. บุุคลากรมีีคุณ
ุ ลัักษณะและสมรรถนะตามเป้้า ร้้อยละของบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิและความสามารถตามเป้้าหมาย
หมายที่่�กำำ�หนดไว้้

เป้าประสงค์

ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต  ผลลััพธ์์ และผลลััพธ์์
ขั้้�นสุุดท้้าย

พััฒนาบุุคลากรให้้มีีความเชี่่�ยวชาญในภารกิิจหลััก สามารถปฏิิบััติิงาน
ได้้แบบเบ็็ดเสร็็จในตััวคนเดีียว เข้้าใจและยอมรัับในความหลากหลายของ
ศาสตร์์ต่่าง ๆ รัับรู้้�และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมทั้้�ง
เป็็นนัักเจรจาเพื่่�อสร้้างแนวร่่วมและพัันธมิิตร
ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ภายในหน่่วยงาน

ปลููกฝัังการปฏิิบัติั ิงานโดยยึึดค่่านิิยมทั้้�ง 4

ให้้ความสำำ�คััญกัับการประเมิินผลทั้้�งระดัับ ผลผลิิต ผลลััพธ์์ และผลลััพธ์์ขั้้�น
สุุดท้้าย

ส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีภายในหน่่วยงาน

ใช้สภาพเหตุการณ์จริง (หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง)ในการพัฒนาบุคลากรให้
มีองค์ความรู้ และ ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย
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3.4 แผนที่่�นำ�ำ ทาง (Road Map)
ในการจััดทำำ�แผนที่่�นำำ�ทางของศููนย์์ฯ จะพิิจารณาจากการบรรลุุเป้้าประสงค์์ของศููนย์์ฯ โดยประเด็็นการพิิจารณา
ประกอบด้้วย
1. ประเภทของหน่่วยงาน ซึ่่ง� หมายถึึง สถานะของศููนย์์ฯ ในอนาคตว่่าจะอยู่่ใ� นประเภทใด (ส่่วนราชการ รััฐวิิสาหกิิจ
องค์์การมหาชน หน่่วยงานของรััฐรููปแบบใหม่่ หรืือ หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ)
2. ตััวแบบธุุรกิิจของศููนย์์ฯ (Business Model) ซึ่่�งในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เลืือกใช้้ตััวแบบการวิิเคราะห์์ธุุรกิิจ คืือ
Business Model Canvas (BMC) ของ Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
		
ส่่วนประกอบสำำ�คััญในการออกแบบตััวแบบธุุรกิิจที่่�ดีี ต้้องตอบสนองต่่อประเด็็นทั้้�งสาม คืือ
• Product solution fit คืือ การทำำ�  Value Proposition Canvas ประกอบด้้วยการทำำ�นโยบาย/กิิจกรรม/
บริิการ ให้้ตอบโจทย์์ลููกค้้า โดยการสัังเกตและหาข้้อมููลจากความต้้องการของลููกค้้า
• Product market fit คืือ การมีีกระบวนการเพื่่อ� ให้้ทราบแนวคิิด/ความต้้องการจากลููกค้้าโดยตรง นำำ�มาสร้้างสรรค์์
ออกแบบ ทำำ�ให้้ลููกค้้าเห็็นนโยบาย/กิิจกรรม/บริิการแล้้วอยากใช้้
• Business model fit คืือ การทบทวนว่่าสิ่่�งที่่�คิิดจะทำำ� สอดคล้้องกัันทั้้�งหมดใน business model canvas
หรืือไม่่ ถ้้าไม่่ใช่่ จะไม่่เกิิดธุุรกิิจที่่�ดีี ควรวนกลัับไปศึึกษาใหม่่ตั้้�งแต่่ข้้อแรก
องค์์ประกอบของ BMC (รููปที่่� 3-1) ประกอบด้้วย 9 ส่่วน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. Value Proposition (VP) สิ่่�งที่่�เป็็นคุุณค่่าของศููนย์์ฯ ที่่�จะส่่งไปให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย ผ่่านรููปแบบบริิการต่่าง ๆ
เริ่่�มจากทำำ�ความเข้้าใจปััญหาของผู้้�ใช้้ และพิิจารณาว่่าบริิการของศููนย์์ฯ สามารถแก้้ปััญหาของลููกค้้าได้้อย่่างเหมาะสม
หรืือไม่่ บริิการดัังกล่่าวมีีความแตกต่่างที่่�ดีีกว่่าของหน่่วยงานอื่่�น ๆ อย่่างไร ซึ่่�งจะสะท้้อนถึึงคุุณค่่าของสิินค้้า และบริิการ
2. Customer Segment (CS) ผู้้�รัับบริิการกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�จะมาใช้้บริิการของศููนย์์ฯ เพราะบริิการของศููนย์์ฯ
สามารถแก้้ปััญหาหรืือตอบสนองความต้้องการได้้ เช่่น สารสนเทศตรงประเด็็น ทัันสมััย ใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ ประสิิทธิิภาพ
การใช้้งาน สามารถปรัับแต่่งส่่วนประกอบได้้ตามใจ เข้้าถึึงได้้ง่่าย
ในภาครััฐ กลุ่่�มเป้้าหมายมีีได้้หลายแบบ แต่่แบ่่งเป็็นสองกลุ่่�มหลััก คืือ กลุ่่�มที่่�ได้้รับั ผลจากแผนงานโครงการของรััฐ เช่่น
กลุ่่�มผู้้�รับั บริิการ กลุ่่�มผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ กัับ กลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนทรััพยากรให้้แก่่ภาครััฐ เช่่น ผู้้�อนุุมัติั งิ บประมาณ กลุ่่�มผู้้�ให้้ทุนุ
		ตััวอย่่าง กลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลจากแผนงานโครงการของรััฐ : ครััวเรืือนเป้้าหมายในแผนพลัังงานชุุมชน ผู้้�ประกอบการ
ค้้าน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (ประเภทสถานีีบริิการ) ตาม พ.ร.บ. การค้้าน้ำำ�มั
� ันเชื้้�อเพลิิง พ.ศ. 2543 ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม
ในจัังหวััด  กลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนทรััพยากรให้้แก่่ภาครััฐ : คณะกรรมาธิิการงบประมาณ คณะอนุุกรรมการกลั่่�นกรอง
งบประมาณของกองทุุนเพื่่�อการส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3. Channels (CH) ช่่องทางในการส่่งมอบบริิการ ให้้ถึึงผู้้�รับั บริิการช่่องทางในการส่่งมอบมีีได้้ทั้้ง� การที่่�ภาครััฐเข้้าหา
ประชาชน ประชาชนเข้้าหารััฐ หรืือการดำำ�เนิินการบนโลกออนไลน์์
4. Customer Relationship (CR) การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�รัับบริิการ การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีเพื่่�อให้้
เกิิดความรู้้�สึึกที่่�ดีี ความไว้้วางใจ การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างกััน รวมถึึงการช่่วยนำำ�เสนอด้้านมุุมอื่่น� ๆ นอกจากบริิการ
		ตััวอย่่าง การมีีช่่องทางสื่่�อสารและรัับฟัังความเห็็นของลููกค้้า ทั้้�งด้้านสื่่�อวิิทยุุ การจััดประชุุมประจำำ�เดืือน หรืือจััด
เป็็นกรณีีพิิเศษ สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook
5. Revenue Streams (RS) ช่่องทางที่่�ผลประโยชน์์เข้้ามาสู่่ห� น่่วยงานซึ่่ง� จะได้้รับั จากการให้้บริิการ ช่่องทางจะอยู่่�
ในรููปตััวเงิิน เช่่น งบประมาณ งบโครงการ รายได้้จากการให้้บริิการข้้อมููลหรืือให้้คำำ�ปรึึกษา (ถ้้ามีี) ค่่าพื้้�นที่่�วาง banner
บนเว็็บไซต์์ เงิินสนัับสนุุนจากผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เงิินบริิจาค
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6. Key Resources (KR) ทรััพยากรหลัักที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุ
เป้้าประสงค์์ ทรััพยากรหลัักโดยสามารถแบ่่งเป็็น
- บุุคลากรที่่�เป็็นแก่่นของบริิการ เช่่น ทีีมงาน ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์
- เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ เช่่น คอมพิิวเตอร์์ เทคโนโลยีี ระบบสารสนเทศ
- อื่่�น ๆ เช่่น ข้้อมููลและสารสนเทศ ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง กฎหมายที่่�สนัับสนุุน การปฏิิบััติิงาน
7. Key Activity (KA) กิิจกรรมหลัักของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์ กิิจกรรมหลัักต้้อง
เป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นแก่่น เป็็นจุุดแข็็ง ในการสร้้างคุุณค่่าของ สนพ. เพื่่�อให้้ลููกค้้าพึึงพอใจ
ตััวอย่่างเช่่น  ในภารกิิจการดููแลความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมของกิิจการน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิง คืือ การออกตรวจสถาน
ประกอบกิิจการ
8. Key Partners (KP) พัันธมิิตรหลััก พัันธมิิตรที่่�ช่่วยสนัับสนุุนให้้บริิการเกิิดผลสำำ�เร็็จตามเป้้าประสงค์์
เพื่่อ� ทำำ�ให้้เพิ่่�มประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังช่่วยเติิมเต็็มความต้้องการของลููกค้้าด้้วย บางครั้้ง� อาจจะพิิจารณารวมไปถึึง
การดึึงคู่่�กรณีีเข้้ามาเป็็นพัันธมิิตรด้้วยหน่่วยงานและพัันธมิิตรจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ข้้อตกลงที่่�ชััดเจนระหว่่างกััน ทั้้�งด้้าน
กระบวนการทำำ�งาน การเก็็บรัักษาข้้อมููลความลัับ การใช้้ทรััพยากร เป็็นต้้น
			ตััวอย่่าง กรมต่่าง ๆ ในกระทรวงพลัังงาน สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน หน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่ย� วข้้อง
สถาบัันการศึึกษา ที่่�ปรึึกษา ผู้้�นำำ�ชุุมชนในพื้้�นที่่� หอการค้้าจัังหวััด อุุตสาหกรรมจัังหวััด 
9. Cost structure โครงสร้้างต้้นทุุน และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินนโยบาย แผนงาน แบ่่งออกเป็็น
- ต้้นทุุนคงที่่� เช่่น เงิินเดืือนข้้าราชการ ค่่าเดิินเครื่่�องและค่่าดููแลรัักษาอุุปกรณ์์
- ต้้นทุุนผัันแปร เช่่น ค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟ ค่่าน้ำำ��มััน ค่่าเดิินทาง ค่่าจ้้างพนัักงาน ค่่าจ้้างวิิทยากร
- ต้้นทุุนด้้านการประชาสััมพัันธ์์ เช่่น ค่่าติิดตั้้�งป้้ายโฆษณา ค่่าจััดสััมมนา
- ต้้นทุุนซึ่่�งเกิิดจากค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น ๆ เช่่น ค่่าซ่่อมอาคาร ค่่าซ่่อมรถยนต์์ ค่่าเช่่า Servers
การจััดกลุ่่�มองค์์ประกอบทั้้�ง 9 ของ BMC เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น สามารถแบ่่งได้้ 4 กลุ่่�ม คืือ
• What คืือ Value Proposition เป็็นตััวเชื่่�อมทั้้�งหมด 
• Who คืือ ส่่วนของลููกค้้า Customer Segments, Channel และ Customer Relationship
• How คืือ ส่่วนของการผลิิต ทั้้�ง Key Resources, Key Activities, และ Key Partners
• Money คืือ ส่่วนการเงิิน (และผลประโยชน์์) ทั้้�งในด้้านต้้นทุุน Cost Structure และด้้านรายได้้ Revenue Streams
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รููปที่่� 3-1 Business Model Canvas (BMC)

รูปที่ 3-1 Business Model Canvas (BMC)

NEIC Data Strategy
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ช่วงที่ 2
ปี 2567 - 2569

ช่วงที่ 1
ปี 2564 - 2566

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

ทุุติิยภููมิิ

ประเภทข้้อมููล

ปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิ

• รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น
ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากช่่วงที่่�สอง
• รายงานเอกสารตามที่่�ผู้้�บริิหารกระทรวงพลัังงาน
ต้้องการ
• รายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อการร้้องขอ
ของผู้้�รัับบริิการ
• รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น
ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากช่่วงแรก
• รายงาน เอกสารตามที่่�ผู้้�บริิหารกระทรวงพลัังงาน
ต้้องการ
• รายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อการร้้องขอ
ของผู้้�รัับบริิการ

รายงานเอกสารตามที่่�ศููนย์์ฯ เป็็นผู้้�กำำ�หนดขึ้้�น (ซึ่่�งเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากที่่�จััดทำำ�อยู่่�ในปััจจุุบััน) รายงานเอกสารตามที่่�ผู้้�
บริิหารกระทรวงพลัังงานต้้องการ

ขอบเขตสิ่่�งที่่�ให้้บริิการ

ทุุติิยภููมิิ

ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน หน่่วยงานใน
กำำ�กับั และหน่่วยงานภายนอกกระทรวงพลัังงาน รวมถึึง
ข้้อมููลจากต่่างประเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ด้า้ น
พลัังงานและเชื่่อ� มโยงกัับด้้านอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง

ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน และหน่่วย ข้้อมููลสารสนเทศภายในกระทรวงพลัังงาน หน่่วยงาน
งานในกำำ�กัับกระทรวงพลัังงาน
ในกำำ�กัับกระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงานภายนอก
กระทรวงพลัังงาน ซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการวิิเคราะห์์ บท
วิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ด้้านพลัังงาน

ลัักษณะงานที่่�ให้้บริิการ

Value Proposition (VP) บริิการที่่�ศููนย์์ส่่งมอบแก่่ลููกค้้าในแต่่ละช่่วงจะมีีขอบเขตเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งประเภท เนื้้�อหา และ ขอบเขต

เป็็นหน่่วยงานภายใต้้ สำำ�นัักงานนโยบายและแผน เป็็นหน่่วยงานภายใต้้ สำ�นั
ำ ักงานนโยบายและแผน เป็็นหน่่วยงานในกำำ�กัับของกระทรวงพลัังงาน (ขึ้้�นอยู่่�
พลัังงาน (สนพ.)
พลัังงาน (สนพ.)
กัับผลการประเมิินการปฏิิบััติิงาน และผลประเมิิน
ความเหมาะสม ในช่่วงที่่� 2 และ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว)

หน่่วยงานที่่�สัังกััด

หน่่วยงานรููปแบบอื่่น� ที่่�มีคี วามเหมาะสม อาทิิ องค์์การ
มหาชน หรืือ หน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ (Service
Delivery Unit) (ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการประเมิินการปฏิิบัติั ิ
งานและผลประเมิินความเหมาะสม ในช่่วงที่่� 2)

จััดตั้้�งเป็็นหน่่วยงานภายในขึ้้�น ภายใต้้ สนพ. เพื่่�อรัับ เปลี่่� ย นจากหน่่ วยงานภายในกรม เป็็ นกองในส่่ วน
ผิิดชอบงานที่่�เพิ่่�มเติิมจากงานเดิิมของ ศููนย์์เทคโนโลยีี ราชการ รัับผิิดชอบงานการเป็็นศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
แห่่งชาติิทั้้ง� หมด ขณะที่่�ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่อ� สารรัับผิิดชอบงานตามภารกิิจเดิิม

ประเภทของหน่่วยงาน

ประเภทของหน่่วยงาน: ในระยะยาวคาดหวัังว่่าศููนย์์ฯ จะให้้บริิการข้้อมููล สารสนเทศ บทวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ โดยสามารถให้้บริิการแก่่หน่่วยงานต้้นสัังกััด  และมีีรายได้้จากการให้้บริิการแก่่หน่่วยงานภายนอกได้้
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหน่่วยบริิการรููปแบบพิิเศษ  (Service Delivery Unit)

ประเด็นดำ�เนินการ
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ช่วงที่ 2
ปี 2567 - 2569

ช่วงที่ 1
ปี 2564 - 2566

มวลชน (Mass)

กลุ่่�มประชาชน

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

แบ่่งกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชัดั เจน (Segmented)

วิิธีีการสร้้างความสััมพัันธ์์

ช่่วงเวลาให้้บริิการ

ช่่องทางส่่งมอบ

ช่่วงเวลาราชการ

Automation (24/7)

ประชาสััมพัันธ์์ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของ สนพ. และ กระทรวง ประชาสััมพัันธ์์ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของ สนพ. และ กระทรวงพลัังงาน รวมทั้้�งขอความร่่วมมืือจากเครืือข่่าย รวมทั้้�ง
พลัังงาน รวมทั้้�งขอความร่่วมมืือจากเครืือข่่าย
การจััดกิิจกรรมสร้้างความสััมพัันธ์์ ให้้ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ

ช่่วงเวลาราชการ

ช่่องทางของศููนย์์ฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย ที่่�ตั้้�งศููนย์์ / เว็็บไซต์์  / ช่่องทางของศููนย์์ฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย ที่่�ตั้้�งศููนย์์ / เว็็บไซต์์ / Facebook / Application / Twitter การจััดส่่ง
Facebook / Application รวมทั้้�งการจััดส่่งรายงานตรง รายงานตรงจากศููนย์์ฯ รวมทั้้�ง ช่่องทางอื่่�นที่่�ได้้รัับความนิิยมในขณะนั้้�นช่่องทางของเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ทั้้�ง
จากศููนย์์ฯ ช่่องทางของเครืือข่่ายความร่่วมมืือ ทั้้�งภาครััฐ ภาครััฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสัังคม ช่่องทางที่่�ส่่งตรงถึึงลููกค้้าที่่�ว่่าจ้้างบริิการ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสัังคม

Channels (CH) ช่่องทางในการส่่งมอบบริิการ มุ่่�งให้้ความสะดวกกัับผู้้�รัับบริิการให้้มากที่่�สุุด

งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ และกองทุุนฯ งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ กองทุุนฯ งบประมาณแผ่่นดิิน เงิินนอกงบประมาณ กองทุุนฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี)
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) และเงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (ถ้้ามีี) เงิินช่่วยเหลืือจากต่่างประเทศ และ
รายได้้จากค่่าบริิการ

แหล่่งรายได้้

ไม่่คิดค่
ิ ่าบริิการ

ไม่่คิิดค่่าบริิการ

การคิิดค่่าบริิการ

มีีทั้้ง� ส่่วนที่่�คิดิ และไม่่คิดค่
ิ า่ บริิการ รวมทั้้ง� มีีรายได้้จาก
การรัับ/ร่่วมวิิจัยั หรืือ บริิการอื่่น� ๆ

กระทรวงพลัังงาน ภาครััฐ ภาคประชาชน ภาคธุุรกิิจทั้้�งใน และต่่างประเทศที่่�ขอรายงาน

Revenue Streams (RS) การสร้้างรายได้้จากการให้้บริิการจะเริ่่�มเมื่่�อช่่วงที่่�สอง และขยายรายได้้จากการบริิการให้้มากขึ้้�นในช่่วงที่่�สาม

กระทรวงพลัังงาน ภาครััฐ ภาคประชาชน

ขอบเขตผู้้�รัับบริิการ

Customer Segment (CS) ผู้้�รัับบริิการจะขยายขอบเขตไปสู่่�การให้้บริิการในธุุรกิิจเพื่่�อแสวงหารายได้้ และ ทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนแต่่ละกลุ่่�มให้้มากยิ่่�งขึ้้�น

ประเด็นดำ�เนินการ
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ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook

ช่่องทางสร้้างความสััมพัันธ์์

รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU ไว้้ จััดเตรีียม รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU ไว้้ และเพิ่่�มเติิม รวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่� MOU และจากภาค
แนวทางการรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานภายนอก หน่่วยงานที่่�มีีความร่่วมมืือ MOU รวมทั้้�งจััดเตรีียม เอกชนและภาคประชาชน
กระทรวง
แนวทางการรวบรวมข้้อมููลจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชน

Descriptive Analytics วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงสถิิติิ แต่่มีี Predictive Analytics วิิเคราะห์์เชิิงลึึกสร้้างแบบ Prescriptive Analytics การวางแผนรองรัับสถานการณ์์
มิิติิที่่�มากกว่่าเผยแพร่่ในปััจจุุบััน
จำำ�ลองพยากรณ์์ (Trend & Forecasting)
ในอนาคต (Scenario Analysis & Planning)

กำำ�หนดรููปแบบตามกรอบ MOU และจััดทำำ�การเปิิด กำำ�หนดรููปแบบตามกรอบ MOU และจััดทำำ�การเปิิด จััดทำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐ และเชื่่�อมโยงข้้อมููล
เผยข้้อมููลภาครััฐบางส่่วน
เผยข้้อมููลภาครััฐบางส่่วน และทดสอบเชื่่�อมโยงข้้อมููล กัับ DGA
กัับ DGA

ดำำ�เนิินการกิิจกรรมในการจััดทำำ� Data Catalog ภายใน ดำำ�เนิินการกิิจกรรมในการจััดทำำ� Data Catalog ภายใน ขยายองค์์ความรู้้�ในการพััฒนาศููนย์์ฯ ให้้กัับทุุกภาค
กลุ่่�ม MOU
กลุ่่�ม MOU และสร้้างเครืือข่่ายกัับหน่่วยงานใหม่่ที่่�จะ ส่่วนที่่�มีีความสนใจและอยู่่�ร่่วมกัันภายในเครืือข่่ายที่่�
เข้้าร่่วม MOU ในอนาคต
พััฒนาขึ้้�นในอนาคต

ศึึกษากฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููล  กฎหมาย ศึึกษากฎหมายที่่�ให้้อำำ�นาจในการเรีียกข้้อมููล  กฎหมาย ปรัับปรุุงกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ให้้ทัันกัับ
ในการหารายได้้ กฎหมายในการปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะ ในการหารายได้้ กฎหมายในการปรัับเปลี่่�ยนลัักษณะ การเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นตลอดระยะเวลาในการ
หน่่วยงาน
หน่่วยงานและดำำ�เนิินการตามผลการศึึกษาที่่�ผ่่านมา พััฒนาศููนย์์ ฯ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

การเผยแพร่่ข้้อมููล

การสร้้างความรู้้�

การศึึกษากฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์ เช่่น Facebook สื่่�อวิิทยุุ การจััดประชุุมประจำำ�เดืือนหรืือจััดเป็็นกรณีีพิิเศษ

การรวบรวมข้้อมููล

Key Activity (KA) กิิจกรรมหลัักของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์

แนะนำำ� ชี้้�แจงขอบเขตอำำ�นาจและบริิการ
ประโยชน์์ที่่�ให้้ต่่อสัังคม

ประเด็็นสร้้างความสััมพัันธ์์

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

แนะนำำ� ชี้้�แจงขอบเขตอำำ�นาจและบริิการ ประโยชน์์ที่่�ให้้ต่่อสัังคม ผลการดำำ�เนิินงาน ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งด้้าน
พลัังงาน ด้้านการใช้้สารสนเทศ รวมทั้้�งการสืืบค้้น ค่่าบริิการ

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

Customer Relationship (CR) การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�รัับบริิการ

ประเด็นดำ�เนินการ
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ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

• ดำำ�เนิินการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ระดัับผลผลิิต ผลลััพธ์์ ผลลััพธ์์ขั้้น� สุุดท้า้ ยที่่�มีผี ลจากการใช้้เครื่่อ� งมืือ
ทางการบริิหารที่่�บรรลุุประสิิทธิิผล 
• ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงตามแนวทางที่่�ได้้จากการศึึกษาประเมิินผล รวมทั้้�งกำำ�หนดกรอบในการศึึกษาแนวทาง
ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน ประเมิินผลระดัับผลผลิิต นำำ�เครื่่อ� งมืือการบริิหารที่่�เหมาะสมมาใช้้ในอนาคตใน
ระยะเวลาทุุก ๆ 3 ปีี

ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

มีีแผนงาน แผนปฏิิบัติั กิ ารที่่�ชัดั เจน ศึึกษาแนวทางการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ประเมิินผลระดัับผลผลิิต
นำำ�เครื่่�องมืือการบริิหารที่่�เหมาะสมมาใช้้

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง Upgrade อุุปกรณ์์เดิิมบางส่่วน ดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือใหม่่เพิ่่�มเติิมจาก ดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือใหม่่เพิ่่�มเติิมจาก
รวมทั้้� ง จัั ด หาอุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งมืือใหม่่ เ พิ่่� ม เติิ ม จาก แนวทางการออกแบบที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ โดยวิิธีีการ แนวทางการออกแบบที่่�ได้้รับั การอนุุมัติั ิ โดยวิิธีกี ารจััดหา
แบบการเช่่าซื้้อ� ทุุก ๆ 3 ปีี
แนวทางการออกแบบที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิ โดยวิิธีีการ จััดหาแบบการเช่่าซื้้�อทุุก ๆ 3 ปีี
จััดหาแบบการเช่่าซื้้�อทุุก ๆ 3 ปีี

พัั ฒ นาบุุ ค ลากรที่่� มีี อ ยู่่�  ขอบุุ ค ลากรเพิ่่� ม  ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น พัั ฒ นาบุุ ค ลากรที่่� มีี อ ยู่่�  ขอบุุ ค ลากรเพิ่่� ม  ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น พััฒนาบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�  ขอบุุคลากรเพิ่่�ม (ถ้้าจำำ�เป็็น)
ข้้าราชการ พนัักงานราชการศึึกษาความจำำ�เป็็นในการ ข้้าราชการ พนัักงานราชการว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ในกรณีีมีีการเปลี่่�ยนลัักษณะหน่่วยงานให้้ดำำ�เนิินการ
ว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก และว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา
ตามผลการศึึกษา

ผลัักดััน ค่่านิิยม และ DNA ให้้บุคุ ลากรนำำ�ไปปฏิิบัติั จิ ริิง บุุคลากรมีีลัักษณะตาม ค่่านิิยม และ DNA ที่่�ต้้องการ

Hardware

บุุคลากร

วััฒนธรรม

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุมเนื้้อ� งานตามขอบเขตการทำำ�งานภายใต้้หน่่วย
งานที่่�มีี MOU เพิ่่�มมากขึ้้น� วางแผนการพััฒนาและจััดหา
Software ทั้้�งรููปแบบที่่�มีี License และ No License

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุ ม เนื้้� อ งานตามขอบเขตการทำำ� งานภายใต้้
หน่่วยงานที่่�มีี MOU ร่่วมกััน วางแผนการพััฒนาและ
จััดหา Software ทั้้�งรููปแบบที่่�มีี License และ No
License

Software

ดำำ�เนิินการจััดหาและกำำ�หนดคุุณสมบััติิ Requirement
ครอบคลุุ ม เนื้้� อ งานตามขอบเขตการทำำ� งานภายใต้้
หน่่วยงานที่่�มีี MOU เพิ่่�มมากขึ้้�น วางแผนการพััฒนา
และจััดหา Software ทั้้�งรููปแบบที่่�มีี License และ
No License

มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิในระบบงานและกระบวนงาน • มีีมาตรฐานการปฏิิบััติิ ในระบบงานและกระบวนงานหลััก
หลััก ผลัักดัันให้้กระบวนงานหลัักได้้มาตรฐานสากล • ผลัักดัันให้้กระบวนงานหลัักได้้มาตรฐานสากลที่่�กำ�ำ หนด
ที่่�กำำ�หนด  ผลัักดัันให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงและการ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี
Key Resources (KR) ทรััพยากรหลัักที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ ที่่�จำำ�เป็็นในการให้้บริิการจนบรรลุุเป้้าประสงค์์

กระบวนการปฏิิบััติิงาน

การบริิหารและการประเมิินผล

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

ปี 2567 - 2569

ปี 2564 - 2566

ปี 2570 - 2579

ช่วงที่ 3

หน่่วยงานในกระทรวงพลัังงาน

ผู้้�ประกอบการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ หน่่วยงาน ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรม เทคโนโลยีีสารสนเทศ
/ องค์์กรต้้นแบบทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�ประสบผล หน่่วยงาน / องค์์กรต้้นแบบ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�
สำำ�เร็็จ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ประสบผลสำำ�เร็็จ องค์์การระหว่่างประเทศที่่�รับั ผิิดชอบ
การบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และ
การวิิเคราะห์์เชิิงลึึก (Data Analytics) ด้้านพลัังงาน
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

ด้้านการเผยแพร่่ข้้อมููล และ ประชาสััมพัันธ์์

ด้้านเทคโนโลยีี

ผู้้�ประกอบการด้้านนวััตกรรม เทคโนโลยีีสารสนเทศ
หน่่วยงาน/องค์์กรทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชนที่่�ประสบ
ผลสำำ�เร็็จ องค์์การระหว่่างประเทศที่่�รัับผิิดชอบการ
บริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และการ
วิิเคราะห์์เชิิงลึึก (Data Analytics) ทั้้�งด้้านพลัังงานและ
ด้้านอื่่�น ๆ  ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถาบัันการศึึกษา เอกชนด้้านสื่่�อโฆษณา

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงาน

หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หน่่วยงานรััฐด้้านพลัังงานและด้้านอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
สถาบัันการศึึกษา
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

ด้้านการได้้รัับข้้อมููล

Key Partners (KP) พัันธมิิตรหลััก

ประเด็นดำ�เนินการ

บทที่่� 4

แผนปฏิิบััติิการ
ศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ
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บทที่่� 4
แผนปฏิิบััติิการ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
จากผลการศึึกษาแผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ทางที่่�ปรึึกษาได้้จัดั ระดมความคิิดเห็็น
จากผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�เกี่่ย� วข้้อง และรวบรวมผลการศึึกษาทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี ด้้านธุุรกิิจ ด้้านการพััฒนาบุุคลากรและโครงสร้้าง
องค์์กร เพื่่�อจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการให้้สอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์ (Strategic Plan) แผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) และ
สถาปััตยกรรมองค์์กร (Enterprise Architecture) การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต 
โดยเบื้้�องต้้นสามารถจััดกลุ่่�มตามลัักษณะงานและครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานตามกรอบแผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) ระยะ
ที่่� 1 (ปีี 2564-2566) แบ่่งเป็็น 8 แผนงานได้้แก่่
กลุ่่�มแผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อน ประกอบด้้วย
1) แผนงานธรรมาภิิบาลข้้อมููลด้้านพลัังงาน (Data Governance : DG)
2) แผนงานการบริิหารจััดการข้้อมููล (Data Management : DM)
3) แผนงานการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics : DA)
4) แผนงานโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure : IT)
กลุ่่�มแผนปฏิิบััติิการสนัับสนุุน ประกอบด้้วย
5) แผนงานพััฒนาบุุคลากร (Human Resource Development : HR)
6) แผนงานพััฒนาโครงสร้้างองค์์กร (Organization Development : OD)
7) แผนงานพััฒนากฎหมาย (Law & Compliance : LC)
8) แผนงานสื่่�อสารองค์์กร (Corporate Affairs : CA)
ในแต่่ละแผนงานจะประกอบด้้วยโครงการย่่อย (Projects) ที่่�จะมีีรายละเอีียดโครงการโดยย่่อ  อย่่างน้้อยประกอบด้้วย
หลัักการและเหตุุผล วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ แผนการดำำ�เนิินงาน แหล่่งงบประมาณและวงเงิินที่่�จะใช้้ใน
การดำำ�เนิินงาน (รายละเอีียดในภาคผนวก ก) ซึ่่�งแต่่ละโครงการจะมีีระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานที่่�แตกต่่างกััน และด้้วย
ข้้อจำำ�กััดด้้านงบประมาณและบุุคลากรภาครััฐที่่�มีีจำำ�กััด ดัังนั้้�นทางที่่�ปรึึกษาจึึงได้้นำำ�แนวคิิดวิิธีีการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของแผนปฏิิบััติิการมาดำำ�เนิินการในแต่่ละโครงการย่่อย และสรุุปผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละโครงการย่่อยใน
แต่่ละช่่วง เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนดกรอบการพััฒนาโครงการให้้ได้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและสอดคล้้องกัับแผนยุุทธศาสตร์์
การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ โดยมีีรายละเอีียดผลการศึึกษาดัังต่่อไปนี้้�
4.1 การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของแผนปฏิิบัติั กิ าร (Action Plan) ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ตามกรอบแผน
ยุุทธศาสตร์์ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้ จะช่่วยให้้ศููนย์์ฯ สามารถพิิจารณาการวางแผนโครงการหรืือ
การดำำ�เนิินการของศููนย์์ฯ เพื่่อ� การบรรลุุเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่ว� างไว้้ในอนาคต โดยมีีแนวทางและหลัักเกณฑ์์ในการ
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
แนวทางที่่�นำำ�มาใช้้ในการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของแผนปฏิิบัติั กิ าร (Action Plan) คืือ เมทริิกซ์์ การจััดลำำ�ดับั ความ
สำำ�คััญ (Prioritization Matrix) ประกอบไปด้้วย 2 แกนหลััก ซึ่่�งแสดงถึึงหลัักเกณฑ์์ การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญขององค์์กร
2 หลัักเกณฑ์์ ได้้แก่่ ความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ (แกนตั้้�ง) และระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของกระบวนการในการนำำ�แผนงาน
ไปใช้้ (แกนนอน) โดยในแต่่ละแกนมีีการกำำ�หนดระดัับคะแนน ได้้แก่่ ระดัับสููง ระดัับกลาง และระดัับต่ำำ� 
� รวมถึึงได้้มีีการ
พิิจารณาช่่วงเวลาของการดำำ�เนิินงานของแผนงาน ได้้แก่่ แผนงานเร่่งรััด  แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะยาว
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ทั้้�งนี้้�จากการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนงานตามปััจจััยข้้างต้้น ทำำ�ให้้สามารถแบ่่งประเภทของแผนงานที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
4 ประเภท (รููปที่่� 4-1) ดัังนี้้�
1. แผนงานที่่�ควรเริ่่ม� ดำำ�เนิินการทัันทีี เป็็นแผนงานที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับกลางถึึงสููง มีีระดัับการปรัับ
เปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ในระดัับต่ำำ�ถึึ
� งกลาง และถืือเป็็นแผนงานที่่�ควรเริ่่ม�
ดำำ�เนิินการทัันทีีหรืือในระยะกลาง
2. แผนงานที่่�ควรเริ่่�มจากโครงการนำำ�ร่่องแล้้วจึึงขยายผลในภายหลััง เป็็นแผนงานที่่�มีีความสำำ�คััญ เชิิงกลยุุทธ์์ใน
ระดัับกลางถึึงสููง และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ในระดัับ
กลางถึึงสููง ถืือเป็็นแผนงานในระยะกลางหรืือระยะยาว
3. แผนงานที่่�สามารถนำำ�มาพิิจารณาและดำำ�เนิินการได้้ เป็็นแผนงานที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับต่ำำ��ถึึงกลาง
และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงานไปใช้้ในระดัับต่ำำ��ถึึงกลาง ถืือเป็็น
แผนงานที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้ทัันทีีหรืือในระยะกลาง
4. แผนงานที่่�สามารถพิิจารณาเพื่่�อดำำ�เนิินการในภายหลััง เป็็นแผนงานที่่�มีีความสำำ�คััญเชิิงกลยุุทธ์์ ในระดัับต่ำำ��
ถึึงกลาง และมีีระดัับการปรัับเปลี่่�ยนของกระบวนการ/บุุคลากร/เทคโนโลยีี ในการนำำ�แผนงาน ไปใช้้ในระดัับกลางถึึงสููง
ถืือเป็็นแผนงานในระยะกลางหรืือระยะยาว
รููปที่่� 4-1 เมทริิกซ์์การจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญ (Prioritization Matrix)
แผนงานเรงรัด

แผนงานระยะยาว

1

2

แผนงาน/โครงการ
ที่ควรเร��มดําเนินการทันที
(Must Have)

แผนงาน/โครงการ
ที่ควรเร��มจากโครงการนํารอง
แลวจ�งขยายผลในภายหลัง

3

4

แผนงาน/โครงการ
ที่สามารถนํามาพ�จารณา
และดําเนินการได
(Good to Have)

แผนงาน/โครงการ
ที่สามารถพ�จารณา
ในภายหลัง

สูง

ความสําคัญเชิงกลยุทธ

แผนงานระยะกลาง

กลาง

ตํ่า

ตํ่า

กลาง

สูง

ระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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4.1.1 หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนและการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan) จะเป็็นการให้้คะแนนในแต่่ละแผนงาน โดยการกำำ�หนดกรอบการให้้
คะแนนประกอบไปด้้วย 2 ประเด็็น คืือ ประเด็็นที่่� 1 ความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ และประเด็็นที่่� 2 ระดัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของกระบวนการ บุุคลากร และเทคโนโลยีีในการนำำ�แผนงานไปใช้้ โดยในแต่่ละประเด็็นจะมีีการกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การให้้
คะแนนของแต่่ละประเด็็นย่่อย โดยระดัับคะแนนจะแบ่่งเป็็น 3 ระดัับได้้แก่่ ระดัับสููง (5 คะแนน) ระดัับกลาง (3 คะแนน)
ระดัับต่ำำ� 
� (1 คะแนน) (รายละเอีียดในรููปที่่� 4-2) จากนั้้น� นำำ�คะแนนที่่�ได้้ไปคำำ�นวณคะแนนรวมในแต่่ละประเด็็นย่่อยและ
มีีค่า่ เฉลี่่ย� ถ่่วงน้ำำ�� หนััก เพื่่อ� จะได้้คะแนนรวมในแต่่ละแผนปฏิิบัติั กิ าร (Action Plan) และมีีการกำำ�หนดช่่วงคะแนนเฉลี่่ย�
(Grading Score) ที่่�จะเป็็นกรอบในการพิิจารณาว่่าจะดำำ�เนิินการในช่่วงใดที่่�มีคี วามเหมาะสม โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
รููปที่่� 4-2 หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนและการจััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญ

ความจำ�เป็น
เชิงธุรกิจ
(5 คะแนน)

ความสำ�คัญ
เชิงกลยุทธ์
(10 คะแนน)
ผลกระทบต่อภาพ
ลักษณ์องค์กร
(5 คะแนน)

การจัด
ลำ�ดับ
ความ
สำ�คัญ
แผนงาน

ด้านกระบวน
การทำ�งาน
(5 คะแนน)

ระดับการ
ปรับเปลี่ยนของ
กระบวนการ/
บุคลากร/
เทคโนโลยี
(15 คะแนน)

ด้านบุคลากร
(5 คะแนน)

ด้านเทคโนโลยี
(5 คะแนน)
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คะแนน

ต่ำ� (1)

กลาง (3)

สูง (5)

ความจำ�เป็น
เชิงธุรกิจ (5)

มีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ
ในระดัับต่ำำ� ส
� ามารถ
พิิจารณาการนำำ�แผนมา
ใช้้ในภายหลัังได้้ ไม่่ต้้อง
นำำ�มาใช้้ในทัันทีี

มีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ
ในระดัับกลาง สามารถ
จััดลำ�ดั
ำ ับความสำำ�คััญ
หรืือไม่่ใช่่แผนเร่่งด่่วนที่่�
ต้้องนำำ�มาใช้้ในทัันทีี

มีความจำ�เป็นเชิงธุรกิจ
ในระดับสูงและควรนำ�
มาใช้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่
องค์กรวางไว้

คะแนน

ต่ำ� (1)

กลาง (3)

สูง (5)

ผลกระทบต่อ ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ภาพลักษณ์ ภาพลัักษณ์์องค์์กรใน
ภาพลัักษณ์์องค์์กรใน
ภาพลักษณ์องค์กรใน
องค์กร (5) ระดัับต่ำำ�� หรืือไม่่เลย
ระดัับปานกลาง
ระดับสูง

คะแนน

ต่ำ� (1)

ด้าน
กระบวนการ
ทำ�งาน (5)

ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนการทำำ�งานใหม่่
และมีีความซัับซ้้อนมาก
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

กลาง (3)

สูง (5)

ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนการทำำ�งานใน
ปััจจุุบัันในระดัับปาน
กลาง

สามารถใช้กับ
กระบวนการทำ�งาน
เดิมได้

ด้านบุคลากร ต้้องสรรหาบุุคลากร
(5)
ผู้้�มีีความสามารถใหม่่
เนื่่�องจากต้้องการทัักษะ
ที่่�ไม่่ใช่่ทัักษะหลัักของ
องค์์กร

ทำำ�ให้้บุุคลากรต้้องเรีียน
รู้้�บางทัักษะเพิ่่�มเติิม ซึ่่�ง
สามารถเรีียนรู้้�หรืือเสริิม
สร้้างได้้ภายในองค์์กร

ไม่ส่งผลต่อบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่
และทักษะของบุคลากร
มีความเหมาะสมตาม
แผนงาน

ด้านเทคโนโลยี ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องนำำ�
(5)
เทคโนโลยีีต่่างๆ หรืือ
สถาปััตยกรรมใหม่่มา
ใช้้ในระดัับสููงอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญ

ทำำ�ให้้องค์์กรต้้องนำำ�
เทคโนโลยีีต่่างๆ หรืือ
สถาปััตยกรรมใหม่่มาใช้้
ในระดัับปานกลาง

สามารถใช้ได้กับข้อมูล
หรือเทคโนโลยีที่องค์กร
มีอยู่แล้ว
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

1) หลัักเกณฑ์์การให้้คะแนนความสำำ�คััญ
			ประเด็็นที่่� 1 ความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ ประกอบด้้วย ความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจและผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร
โดยมีีรายละเอีียดเกณฑ์์การให้้คะแนนดัังนี้้�
1.1 ความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการประเมิิน
ได้้แก่่ความพร้้อมของกระบวนการทำำ�งาน เงื่่�อนไขการ
ดำำ�เนิินการตามแผนงาน (สามารถดำำ�เนิินงานตามแผนได้้
ทัันทีี/ได้้หลัังจากแผนอื่่�นเสร็็จสิ้้�น)

ระดัับสููง (5 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ        
ในระดัั บ สููงและควรนำำ� มาใช้้ เ ป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง เพื่่� อ ให้้ บ รรลุุ
เป้้าหมายตามที่่�ศููนย์์ฯ วางไว้้
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ
แต่่สามารถจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญหรืือไม่่ใช่่แผนเร่่งด่่วน
ที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้ทัันทีี
ระดัับต่ำำ��  (1 คะแนน) = แผนงานมีีความจำำ�เป็็นเชิิงธุุรกิิจ       
ในระดัับต่ำำ� ส
� ามารถพิิจารณาการนำำ�แผนมาใช้้ในภายหลััง
ได้้ ไม่่ต้้องนำำ�แผนมาใช้้ในทัันทีี

1.2 ผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร ระดัับของผลกระทบ
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับองค์์กรภายหลัังจากการนำำ�แผนงานมาใช้้
มีีปััจจััยสำำ�คััญในการประเมิิน ได้้แก่่ การเพิ่่�มปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�
ดีีระหว่่างองค์์กรและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การสร้้างประสบการณ์์
การใช้้บริิการที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง การเพิ่่�มความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีระหว่่างบุุคลากรและองค์์กร การสร้้างประสบการณ์์ใน
การทำำ�งานที่่�ดีีให้้บุุคลากร

ระดัับสููง (5 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับสููง
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการ
ปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับปานกลาง
ระดัับต่ำำ�� (1 คะแนน) = แผนงานส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรในระดัับต่ำำ�� หรืือไม่่มีีเลย
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2.1 ด้้านกระบวนการทำำ�งาน

ระดัับสููง (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้สามารถใช้้
กัับกระบวนการทำำ�งานเดิิมได้้
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงต่่อกระบวนการทำำ�งานในปััจจุุบันั ในระดัับ
ปานกลาง
ระดัับต่ำำ��  (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้ต้้องมีี
การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งานใหม่่และมีีความซัับซ้้อน
มากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

2.2 ด้้านบุุคลากร

ระดัับสููง (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ไม่่ส่่งผลให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านบุุคลากร เนื่่�องจากบุุคลากรที่่�มีี
อยู่่�และทัักษะของบุุคลากรมีีความเหมาะสมกัับแผนงาน  
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้
บุุคลากรต้้องเรีียนรู้้�บางทัักษะเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งสามารถเรีียนรู้้�
หรืือเสริิมสร้้างได้้ภายในองค์์กร
ระดัับต่ำำ��  (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ต้้องมีีการ
สรรหาบุุคลากรผู้้�มีีความสามารถใหม่่ เนื่่�องจากต้้องการ
ทัักษะที่่�ไม่่ใช่่ทัักษะหลัักขององค์์กร

2.3 ด้้านเทคโนโลยีี

ระดัับสููง (5 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้สามารถใช้้ได้้
กัับข้้อมููลหรืือเทคโนโลยีีที่่�องค์์กรมีีอยู่่�แล้้ว
ระดัับกลาง (3 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้
องค์์กรต้้องนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ สถาปััตยกรรมใหม่่มาใช้้
ในระดัับปานกลาง
ระดัับต่ำำ�� (1 คะแนน) = การนำำ�แผนงานไปใช้้ทำำ�ให้้องค์์กร
ต้้องนำำ�เทคโนโลยีีต่่าง ๆ หรืือสถาปััตยกรรมใหม่่มาใช้้ใน
ระดัับสููงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
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�คััญของแต่่
ละแผนงาน

4-8
4-8
4-8
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ตารางที4-2
่ 4-2ผลการให้้
ผลการให้
คะแนนและจั
ลำดับ�คัความสำคั
ของแต่ละแผนงาน (ต่อ)
ตารางที่่�
คะแนนและจัั
ดลำำ�ดัับดความสำำ
ัญของแต่่ลญะแผนงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

4.2 แผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
		จากผลการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละแผนงาน สามารถนำำ�ผลที่่�ได้้มาแบ่่งเป็็นช่่วงระยะ (Phasing) โดย
ตารางที่่� 4.3 - 4.5 แสดงแผนปฏิิบััติิการ / โครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 - 2566 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
90
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บททีบทที
่ 4 ่ แผนปฏิ
บัติกบารศู
นย์สนารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
4 แผนปฏิ
ัติการศู
ย์สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ

ตารางที่่�
ความสำำ
�คััญในปี
ในปีี
2564
ตารางที
่ 4-3่ 4-3  แผนปฏิิ
บบััตบัติิกัติการิการาร/ /โครงการที
่จจััดัดลำ
บับความสำคั
ตารางที
4-3แผนปฏิ
แผนปฏิ
/โครงการที่่�
โครงการที
่จลำดั
ัดำ�ดั
ลำดั
บความสำคั
ญในปี
2564

แผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาศู
นย์นสย์ารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
แผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาศู
สารสนเทศพลั
งงานแห่
งชาติ
สำนัสำนั
กงานนโยบายและแผนพลั
งงาน
กงานนโยบายและแผนพลั
งงาน

4-11
4-11
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตารางที่ 4-2 ผลการให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละแผนงาน (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ตารางที่่� ่ 4-3
จััดลำ่จำ�ดั
ับความสำำ
�คััญในปีี
25642564
(ต่่อ) (ต่อ)
ตารางที
4-3แผนปฏิิ
แผนปฏิบับัติิกัตาร
ิการ/ โครงการที่่�
/ โครงการที
ัดลำดั
บความสำคั
ญในปี
ตารางที่ 4-3 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลำดับความสำคัญในปี 2564 (ต่อ)

4-12
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บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตารางที่ 4-4
4-4แผนปฏิิ
แผนปฏิบับัติัติการ
ิการ/ /โครงการที่่�
โครงการที
่จัดำ�ดัลำดั
บความสำคั
ญในปี
2565
ตารางที่่�
จััดลำ
ับความสำำ
�คััญในปีี
2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

4-13
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

บทที่ 4 แผนปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตารางที
4-5 แผนปฏิิ
แผนปฏิบับัติัติกิการาร//โครงการที่่�
โครงการทีจััดลำ
่จัดำ�ดั
ลำดัับความสำำ
บความสำคั
ญในปี2566
2566
ตารางที่่�่ 4-5
�คััญในปีี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

4-14

จากผลการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการและการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของแต่่ละโครงการ การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ทางที่่�ปรึึกษามีีข้อ้ เสนอแนะเพิ่่�มเติิมว่่า ในบางโครงการอาจจะมีีการปรัับปรุุงรายละเอีียดโครงการได้้ตาม
ความเหมาะสม เนื่่อ� งจากข้้อจำำ�กัดั ด้้านงบประมาณและระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานที่่�อาจจะมีีการเปลี่่�ยนแปลง รวมทั้้�งผล
การประเมิินโครงการที่่�จะได้้จากการดำำ�เนิินงานในแต่่ละแผนงาน ส่่งผลให้้การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั สามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
ตามความเหมาะสม เช่่น แผนงานการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลตามผลการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั จะอยู่่ใ� นช่่วงปีี 2564-2566 แต่่บาง
โครงการถ้้ามีีข้้อมููล ที่่�พร้้อมสามารถใช้้งานด้้านการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกได้้ หรืือมีีภารกิิจเร่่งด่่วน (Agenda Based) สามารถ
ปรัับแผนงานโครงการให้้ดำำ�เนิินการได้้เร็็วขึ้้�น หรืือแผนงานธรรมาภิิบาลข้้อมููลด้้านพลัังงานมีีความสำำ�คััญ เป็็นลำำ�ดัับแรก
แต่่อาจจะมีีปััจจััยภายนอกที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งอาจจะส่่งผลให้้การดำำ�เนิินงานไม่่เป็็นไปตามแผน เป็็นต้้น
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เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มคำ�ขอ
งบประมาณโครงการ
ตามแผนงาน

-1แผนงาน
ธรรมาภิบาลข้อมูล
ด้านพลังงาน
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลขIอมูลแบบครบวงจรชีวิต
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE

ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน
ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีสัญญาณของแนวโนFมการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของโลก โดยเฉพาะ
อย:างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานที่แปรผันโดยตรงกับป\จจัยทางดFานสังคมและเศรษฐกิจเป]นสำคัญ
และการนำขFอมูลมาใชFในการทำนโยบาย และเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรAดFานขFอมูลของประเทศ ดังนั้น
ทางศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) จำเป]นตFองมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขFอมูลที่มี
ความเชื่อมโยงระหว:างหน:วยงานและแหล:งขFอมูลต:าง ๆ นำไปสู:การวิเคราะหAการจัดการขFอมูลขนาดใหญ:
เพื่อการพัฒนานโยบายและการใหFบริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตAใชFในการใหFบริการ
สาธารณะตั้งแต:ตFนจนจบกระบวนการ ดังนั้นแผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลขFอมูลแบบ
ครบวงจรชีวิตจึงมีความจำเป]นอย:างยิ่ง การบริหารจัดการและการดูแลขFอมูลที่มีมาตรฐานจะสามารถแกFป\ญหา
ที่หลาย ๆ องคAกรเผชิญอยู: เช:น สภาพของแหล:งขFอมูลป\จจุบันไม:สมบูรณA มีการจัดเก็บขFอมูลซ้ำซFอน ขFอมูลไม:
เป]นป\จจุบันและไม:ต:อเนื่อง ขFอมูลอยู:ในรูปแบบที่นำไปใชFต:อยาก ไม:มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขFอมูล
การจัดเก็บขFอมูลยังกระจัดกระจาย ยังไม:ไดFนำเทคโนโลยีสมัยใหม:มาบริหารขFอมูลเพื่อแกFไขป\ญหาเหล:านี้
และไม:มีแพลตฟอรAมกลางสำหรับแบ:งป\นขFอมูล ขาดแหล:งขFอมูลที่น:าเชื่อถือเพียงแหล:งเดียว
องคAกรภาครัฐส:วนใหญ:ยังไม:มีความพรFอมเรื่องความปลอดภัยของขFอมูลและการดูแลขFอมูลส:วนบุคคล
ดังนั้นตFองมีการกำหนดขอบเขตและแผนการปgองกันขFอมูลสำคัญของศูนยAฯ เช:น ขFอมูลการประชุมของ
คณะกรรมการที่สำคัญ ขFอมูลที่มีความสัมพันธAต:อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงขFอมูลส:วนบุคคลไม:ใหFรั่วไหล
ออกจากศูนยAฯ จากช:องทางต:าง ๆ

1

4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาบริหารจัดการทะเบียนขFอมูลกลางของศูนยAฯ (Central Data Registry)
ใหFเป]นระบบและเป]นป\จจุบัน และการกำหนดชั้นความลับขFอมูลที่ชัดเจน รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช:วยใหFสืบคFน
ไดFง:าย และสนับสนุนการจัดการขFอมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื ่ อจั ดตั ้ ง โครงสรF า งการกำกั บ ดู แ ลการปg อ งกั น การรั ่ ว ไหลขF อ มู ล สำคั ญตามมาตรฐานสากล
และการจัดทำกรอบการควบคุมดูแลและบริหารจัดการระบบการปgองกันการรั่วไหลขFอมูลสำคัญสำหรับ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
3) เพื่อจัดตั้งและบังคับใชFกระบวนการต:าง ๆ ในการกำกับดูแลการปgองกันการรั่วไหลขFอมูลสำคัญ
โดยสอดคลFองกับนโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติงานต:าง ๆ ที่เกี่ยวขFอง
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
1. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบบริหารจัดการทะเบียนขIอมูล (Central Data Registry)
เพื่อสนับสนุนการจัดทำทะเบียนขFอมูล (Central Data Registry) ที่จะนำไปใชFในการสรFางบัญชีขFอมูล
(Data Catalog) คำนิยามขFอมูล (Data Definition & Metadata) การกำกับดูแลขFอมูล (Data Governance)
รวมถึงความคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล จึงมีความจำเป]นในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม:ข:าย อุปกรณA
การทำงาน ระบบปฏิบัติการ (OS) โปรแกรมและซอฟตAแวรAที่จำเป]นตามโครงสรFางสถาป\ตยกรรมในการบริหาร
จัดการทะเบียนขFอมูล ตFองรองรับขFอมูลแบบมีโครงสรFาง (Structured Data) กึ่งโครงสรFาง (Semi-structured
Data) และไรFโครงสรFาง (Unstructured Data) ที่ถูกจัดเก็บตามแหล:งขFอมูล (Data Sources) เช:น ระบบ
จัดการฐานขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data System) ระบบจัดการฐานขFอมูลเชิงความสัมพันธA (Relational
Database Management System) ระบบจัดการเอกสาร (Document System) ระบบจัดการแฟgมขFอมูล
(File System) เครื่องมือนี้สามารถนำมาใชFเก็บบันทึกความตFองการใชFงานขFอมูล การกำหนดชุดขFอมูลที่จำเป]น
และสำคัญ ขFอจำกัดดFานกฎระเบียบกฎหมายในการเปˆดเผยและแลกเปลี่ยนขFอมูล ทางศูนยAฯ จึงมีความ
จำเป]นตFองจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการทะเบียนขFอมูลเพื่อสรFางทะเบียนขFอมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนการทำงานดFานขFอมูลโดยใหFสอดคลFองตาม Data Governance
• พัฒนาระบบงานที่ช:วยสนับสนุนการจัดการขFอมูลใหFรองรับการขอใชFสิทธิ์ของเจFาของขFอมูล
ส:วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)
2. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบการปกป`ดขIอมูล (Data Masking) และการเขIารหัสขIอมูล
(Data/File Encryption)
เพื่อสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของขFอมูลและเพื่อใหFศูนยAฯ มีประสิทธิภาพในการปgองกันและ
ตอบสนองต:อเหตุการณAละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวกับการรั่วไหลขFอมูลสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นไดF
ในอนาคต ทางศูนยAฯ จำเป]นตFองมีการออกแบบโครงสรFางการกำกับดูแลการปgองกันการรั่วไหลขFอมูลสำคัญ
ซึ่งการกำกับดูแลจะช:วยใหFการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขFองกับการปgองกันการรั่วไหลขFอมูลสำคัญมีรากฐานที่ยั่งยืน
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ส:วนหนึ่งของการกำกับดูแลขFอมูลที่ดีคือ การเขFารหัสขFอมูล ทางศูนยAฯ ควรมีแผนงานการจัดหาและติดตั้ง
โปรแกรมการเขFารหัสขFอมูล (Encryption License) บนอุปกรณAจัดเก็บสำรองขFอมูลที่ศูนยAฯ ใชFงาน และ
เพื่อใหFขFอมูลที่สำรองไวFมีการเขFารหัส และเป]นไปตามมาตรฐานดFานการรักษาความปลอดภัยของขFอมูล
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และสนับสนุนการติดตั้งใชFงานโปรแกรมและเครื่องมือทีเ่ กี่ยวขFอง
• มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขFอมูล (Data Security) โดยการเขFารหัส (Encryption)
ขFอมูลหรือการตั้งค:าที่มีความสำคัญ
• มี ก ารตรวจสอบและการสำรวจเหตุ ก ารณA ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในระบบ (Auditing and Logging)
และมีการบันทึกทุก ๆ เหตุการณAที่เกิดขึ้นในระบบใน logs
3. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบปjองกันขIอมูลสำคัญรั่วไหลผ2านช2องทางอิเล็กทรอนิกส&
(Data Leak Prevention)
ส:วนสำคัญในระบบความปลอดภัยดFานขFอมูล (Data Security Solutions) ซึ่งจะเนFนการปgองกันไฟลA
สำคัญขององคAกร หรือแผนงานลับที่ยังไม:เปˆดเผย ไม:ใหFถูกส:งออกไปภายนอกองคAกร ระบบปgองกันขFอมูล
สำคัญรั่วไหลผ:านช:องทางอิเล็กทรอนิกสAจึงเป]นสิ่งจำเป]น แต:ก็ตFองไม:ขัดขวางต:อการทำงานปกติ แต:ทันทีที่เกิด
การกระทำต:าง ๆ ที่อาจทำใหFเกิดการรั่วไหลของขFอมูล ระบบจะทำการตรวจสอบและสกัดกั้นการกระทำ
ดังกล:าวตามนโยบายที่ไดFกำหนดไวFในระบบ เพื่อการลดปริมาณขFอมูลที่ส:งออกนอกองคAกรโดยไม:ไดFรับอนุญาต
ทางศูนยAฯ จึงมีความจำเป]นที่ตFองจัดหาและดูแลระบบปgองกันขFอมูลสำคัญรั่วไหลผ:านช:องทางอิเล็กทรอนิกสA
ที่ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของขFอมูล โดยระบบควรมีความสามารถในช:องทางต:อไปนี้ Network Endpoint
Storage และมีความสามารถในการทำ Content Detection, Email Encryption และ Policy Management
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ป' 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แต$งตั้งคณะทำงานภายใน
ศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงาน
กำหนดเป@าหมายดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส$งมอบ
ดำเนินการร$าง TOR และ
จัดจMางผูMรับจMาง
แผนงานการพัฒนาและดูแล
ระบบบริหารจัดการทะเบียน
ขMอมูล (Central Data
Registry)
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ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ป' 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผนงานการพัฒนาดูแลระบบ
การปกปaดขMอมูล (Data
Masking) และการเขMารหัส
ขMอมูล (Data Encryption)
แผนงานการพัฒนาและดูแล
ระบบป@องกันขMอมูลสำคัญ
รั่วไหลผ$านช$องทาง
อิเล็กทรอนิกส4 (Data Leak
Prevention)
สรุปผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเปgาหมาย
1) มีการลงทะเบียนขFอมูลพลังงานทั้งหมดในศูนยAฯ และ
ระบบทะเบียนกลางง:ายต:อการคFนหาขFอมูล
2) เครื่องลูกข:ายทุกเครื่องในศูนยAฯ มีระบบควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงขFอมูลสำคัญรั่วไหลสามารถควบคุมการนำ
ขFอมูลสำคัญเขFาออกผ:านช:องทางอิเล็กทรอนิกสA
3) ศู นยAฯ มี กรอบกระบวนการ/วิ ธี ปฏิ บั ติ และระบบ
ปgองกันขFอมูลรั่วไหลที่ครบวงจร (สรFาง - ใชF - ทำลาย)
1) มีบัญชีขFอมูล การกำหนดคำนิยาม และการกำกับดูแล
ขFอมูลที่ครบถFวนและสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
2) สามารถมั่นใจว:าจะไม:มีขFอมูลสำคัญรั่วไหลออกจาก
ศู น ยA ฯ จากช: อ งทางต: า ง ๆ เช: น email เป] น ตF น
โดยพนักงานยังคงสามารถทำงานไดFอย:างมีประสิทธิภาพ
3) มี ค วามปลอดภั ย และมี ก ารความคุ ม การเขF า ถึ ง
อุ ป กรณA ร ะบบคอมพิ ว เตอรA ต ามมาตรฐานสากล
ดFวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) การออกแบบหรือพัฒนาระบบงานตFองคำนึงถึงการเขFารหัสขFอมูลตามระดับชั้นความลับ สำหรับ
ใชFเป]นพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) รองรั บ แผนยุ ท ธศาสตรA ใ นการดู แ ลขF อ มู ล พลั ง งานของประเทศ โดยการจั ด ทำบั ญ ชี ข F อ มู ล
คำนิยามขFอมูล การกำกับดูแลขFอมูล รวมถึงความคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปgาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดIรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

106,684,000.00 บาท (หนึ่งรFอยหกลFานหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบประเมินปรับปรุงคุณภาพขHอมูลสำหรับศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE

ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป^าหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดF า นพลั ง งานใหF ไ ดF ม าตรฐานระดั บ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ : ง หมายใหF ส ามารถตอบสนอง
ความตFองการของผูFใชFขFอมูลทุกกลุ:ม อีกทั้งสามารถเปaนจุดประสานความร:วมมือและสรFางเครือข:ายเพื่อใหFไดFรับ
หรือเผยแพร:ขFอมูลพลังงาน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวขFองจากองคAการ ประชาชน และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ในดFานต:าง ๆ
หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการผลักดันศูนยAฯ ใหFสามารถดำเนินการไดFตามเป^าหมาย ไดFแก: คุณภาพ
ของขFอมูลและสารสนเทศภายในศูนยAฯ ซึ่งเปaนไปตามหลักการขFอมูล (Data Principle) ตามสถาปqตยกรรม
องคAกร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนดไวFว:า “เนFนคุณภาพ ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลขFอมูล”
ซึ่งมุ:งหมายใหFขFอมูลที่จะนำเขFาและประมวลผลตFองมีการตรวจสอบคุณภาพขFอมูลใหFแน:ชัดก:อน
ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของศูนยAฯ ใหFเปaนไปตามเป^าหมายอย:างมีประสิทธิผลนั้น จึงมี
ความจำเปa น ตF อ งมี ก ารจั ด จF า งคณะที ่ ป รึ ก ษาที ่ เ ขF า ทำงานร: ว มกั บ คณะทำงานของศู น ยA ฯ เพื ่ อ วิ เ คราะหA
กระบวนการดั้งเดิมที่ส:งผลถึงคุณภาพขFอมูล จัดทำจุดควบคุม (Control Point) รวมถึงความเสี่ยงในดFาน
คุณภาพขFอมูล และแนวทาง คู:มือ ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction) สำหรับบุคลากรที่ตFองพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงองคAกรผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย เพื่อใหFระบบควบคุมคุณภาพขFอมูลและสารสนเทศภายในศูนยAฯ
มี ค วามสอดคลF อ ง (Conform) และสามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพขF อ มู ล ไดF อ ย: า งต: อ เนื ่ อ ง (Continuous
Improvement) เปaนไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวขFอง และสามารถเปaนตัวอย:างที่ดีในการดำเนินการใหFกับ
หน:วยงานอื่นในอนาคต
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4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อวิเคราะหAกระบวนการที่ส:งผลถึงคุณภาพขFอมูลสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื่อสรFางระบบประเมินระดับคุณภาพขFอมูลและสารสนเทศ
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศูนยAฯ จะดำเนินการตามโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงานร:วมกับคณะที่ปรึกษา
ดำเนินการวิเคราะหAกระบวนการที่ส:งผลต:อคุณภาพขFอมูล ทั้งในแบบเปaนทางการ เช:น การจัดทำเอกสารที่
เกี่ยวขFองกับกระบวนการ หรือไม:เปaนทางการ เช:น การติดตามการทำงานจริง (Shadow) เพื่อใหFสามารถ
วิเคราะหAกระบวนการไดFอย:างถ:องแทF โดยตFองมีการสรFางระบบประเมินคุณภาพขFอมูล โดยมีการจัดระดับชั้น
ของคุณภาพขFอมูลดFวยการนำมาตรฐานมาปรับใหFเขFากับลักษณะการทำงานของศูนยAฯ และทFายสุดจะตFองมี
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูล ซึ่งจะดำเนินการจริงในปEงบประมาณต:อ ๆ ไป ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยแสดงแผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ป' 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานกำหนด
เป?าหมายรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจMาง
ผูMรับจMาง
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
วิเคราะห3กระบวนการหลักที่ส#งผล
ต#อคุณภาพขMอมูล
สรุปผลปSจจัยที่ส#งผลต#อคุณภาพ
ขMอมูลและวิเคราะห3ระดับชั้นคุณภาพ
ขMอมูลโดยนำแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงมาใชM
สรุปผลระบบประเมินคุณภาพ
ขMอมูล
พัฒนาแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพขMอมูล
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป^าหมาย
1) ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพขF อ มู ล ที ่ ส อดคลF อ งกั บ
กระบวนการทำงานของศูนยAฯ และมีมาตรฐาน
2) แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูล
สามารถทำใหFเชื่อมั่นไดFถึงระดับคุณภาพขFอมูลที่มี
การใชFงานภายในศูนยAฯ

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) กระบวนการที่ส:งผลถึงคุณภาพขFอมูลและสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติไดFรับ
การวิเคราะหAอย:างครบถFวน
2) มีระบบประเมินระดับคุณภาพขFอมูลและสารสนเทศ
3) มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพขFอมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเป^าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดHรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

33,492,000.00 บาท (สามสิบสามลFานสี่แสนเกFาหมื่นสองพันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย& – แผนงาน
การรวมศูนย&ขTอมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE

ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการดูแลขFอมูลแบบรวมศูนยAเปYนการสรFางศักยภาพใหFองคAกร โดยเฉพาะ
ศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ (ศู น ยA ฯ ) การรวมศู น ยA ข F อ มู ล เปY น การสรF า งแหล: ง ขF อ มู ล ที่ น : า เชื ่ อ ถื อ
เพียงแหล:งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใชFในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization
และสามารถช:วยสรFางมาตรฐานของขFอมูลซึ่งสามารถแกFปvญหาที่หลาย ๆ องคAกรเผชิญอยู: เช:น สภาพของ
แหล:งขFอมูลปvจจุบันไม:สมบูรณA มีจัดเก็บขFอมูลซ้ำซFอน ขFอมูลไม:เปYนปvจจุบันและไม:ต:อเนื่อง ขFอมูลอยู:ในรูปแบบ
ทีน่ ำไปใชFต:อยาก ไม:มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขFอมูล การจัดเก็บขFอมูล ขFอมูลยังกระจัดกระจาย
การสรF างระบบ Energy Data Management System เปY นการวางสถาปv ตยกรรมเชิ งโครงสรF าง
ของขFอมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสรFางรากฐานในการบริหารจัดการขFอมูลโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม:
มาบริหารขFอมูลเพื่อแกFไขปvญหาที่ไดFกล:าวขFางตFน และระบบนี้ก็จะเปYนแพลตฟอรAมกลางสำหรับวงจรชีวิตขFอมูล
ตั้งแต:การเก็บขFอมูลจากหลายแหล:ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของขFอมูล นำขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน จัดระเบียบ
การเก็บขFอมูล การเตรียมขFอมูลใหFพรFอมใชF การนำขFอมูลไปใชF และการแบ:งปvนขFอมูล องคAกรภาครัฐส:วนใหญ:
ยังไม:มีความพรFอมในดFานบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ: และขFอมูลที่ไดFมาจากหลายแหล:ง ดังนั้นตFองมี
การออกแบบ กำหนดแผนการสรFางระบบรวมศูนยAขFอมูล
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับขFอมูล รวมถึงการเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของขFอมูล นำขFอมูลมาเชื่อมต:อกันในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน
การจัดการขFอมูลในการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
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2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเขFาถึงขFอมูล ในการนำขFอมูลไปใชFและการเผยแพร:ขFอมูล สำหรับ
การบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ:ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ขFอมูลในการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการรวมศูนย&ขTอมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงขFอมูลพลังงานทั้งหมดในศูนยAฯ ทั้งระดับพลังงาน ภูมิภาค กลุ:มธุรกิจ
ประเภทพลังงาน บุคคล/นิติบุคคล จึงมีความจำเปYนในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม:ข:าย อุปกรณA
การทำงาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและซอฟตAแวรAที่จำเปYนในการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือการเขFาถึง
และบริหารจัดการขFอมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมขFอมูลใหFกับผูFเกี่ยวขFอง และขยายช:องทางการเขFาถึงขFอมูล
ใหF สะดวกรวดเร็ ว มากขึ ้ น และรองรั บ ขF อมู ลแบบมี โ ครงสรF าง (Structured Data) กึ ่ ง โครงสรF าง (Semistructured Data) และไรF โ ครงสรF า ง (Unstructured Data) และระบบที่ เ หมาะสมจะเปY น เครื ่ อ งมื อ หลั ก
ในการสนับสนุนการวิเคราะหA ตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของกระทรวงพลังงานไดFดียิ่งขึ้น สนับสนุนใหFมี
การใชFขFอมูลอย:างกวFางขวางภายในองคAกร และขยายการแบ:งปvนขFอมูลกับภายนอก ทางศูนยAฯ จึงมีความ
จำเปYนตFองจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ Data Virtualization เพื่อสนับสนุนการรวมศูนยAขFอมูลที่มาจาก
หลายแหล:งขFอมูล และทีจ่ ัดเก็บกระจัดกระจายบนหลาย Platform
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานขFอมูล เพื่อใหFผูFใชFงานสามารถใชFขFอมูลพลังงานที่มีอยู:ในระบบขFอมูล
ของศูนยAฯ ตามแนวทางที่ธรรมาภิบาลขFอมูลกำหนดและสอดคลFองกับ พ.ร.บ. ขFอมูลส:วนบุคคล (PDPA)
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานขFอมูล สำหรับแบ:งปvนใหFกับหน:วยงานนำร:องภายนอกใชFงานไดF
เพื่อเตรียมขยายสู:ผูFใชFงานภายนอกใหFกวFางขวางขึ้น
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานกำหนดเป?าหมายดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจMางผูMรับจMาง
แผนงานการการรวมศูนย3ขMอมูลที่มีความหลากหลายและ
กระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ Energy
Data Management System

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป‰าหมาย
1) มี ระบบรั บตรวจคุ ณภาพ และจั ดระเบี ยบขF อมู ล
สามารถเชื ่ อมโยงและพรF อมใชF งานสำหรั บผู F ใชF งาน
ภายในศูนยAฯ
2) มี ร ะบบเครื ่ อ งมื อ และช: อ งทางการเขF า ถึ ง ขF อ มู ล
ตามแต:ละกลุ:มผูFใชFงานภายในศูนยAฯ ที่เขFาถึงไดFง:าย
และปลอดภัย และสามารถใชFในการแบ:งปvนขFอมูลกับ
ผูFใชFงานภายนอก
ขFอมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐมีการเชื่อมโยงกันใน
ทุกระดับ พรFอมมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
ในการเขFาถึงขFอมูลที่ถูกตFอง รวดเร็ว และสนับสนุนใหF
มีการใชFขFอมูลอย:างกวFางขวางภายในองคAกรและขยาย
การแบ:งปvนขFอมูลกับภายนอก

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
สามารถพัฒนาระบบงาน Data Virtualization เพื่อสนับสนุนการคFนหา / เขFาถึงขFอมูลไดFสะดวก
รวดเร็วขึ้น รวมถึงลดการดูแลรักษาถังขFอมูล และลด ตFนทุนในการยFายขFอมูลจากถังขFอมูลต:าง ๆ และลดการใชF
งานจัดเก็บขFอมูล สำหรับการปฏิบัติงานที่พรFอมใชFเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงาน
แห:งชาติ
3

8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป‰าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปE เริ่มตั้งแต:

þ ใหม2

¨

ต.ค. 63

สิ้นสุด

ก.ย. 64

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดTรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

33,000,000.00. บาท (สามสิบสามลFานบาทถFวน)

4

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการสรรหาขEอมูลเชิงยุทธศาสตร&สำหรับศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE

ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป^าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดF า นพลั ง งานใหF ไ ดF ม าตรฐานระดั บ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ : ง หมายใหF ส ามารถตอบสนอง
ความตFองการของผูFใชFขFอมูลทุกกลุ:ม อีกทั้งตFองสามารถเปaนจุดประสานความร:วมมือและสรFางเครือข:าย
เพื่อใหFไดFรับหรือเผยแพร:ขFอมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวขFองจากองคAการ ประชาชน และผูFมีส:วนไดF
ส:วนเสียในดFานต:าง ๆ ไดF
หนึ ่ ง ในยุ ท ธศาสตรA ท ี ่ ส ำคั ญ ของศู น ยA ฯ ไดF แ ก: การสนั บ สนุ น ขF อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะหA
การคาดการณA เพื่อบรรลุยุทธศาสตรAกระทรวงพลังงาน ซึ่งเพื่อใหFสามารถตอบโจทยAเหล:านี้ การพัฒนา
โครงสรFางพื้นฐานในดFานระบบสารสนเทศเปaนสิ่งที่ตFองเร:งดำเนินการ ทั้งในดFานระบบซอฟตAแวรA การพัฒนา
บุคลากร เพื่อใหFสามารถดำเนินการรองรับการสรรหาขFอมูลเชิงยุทธศาสตรAไดFอย:างมีประสิทธิผล
ดังนั้น จึงจำเปaนตFองมีการจัดหาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลระหว:างศูนยAฯ
กับองคAกรอื่นที่เกี่ยวขFอง ซึ่งตFองรองรับปริมาณขFอมูลที่อาจเพิ่มขึ้นมหาศาลทั้งในปgจจุบันและอนาคต สามารถ
รองรับกรณีฉุกเฉินที่ระบบอาจตFองทำงานไดF แมFมีความไม:สมบูรณA (High Availability) รวมถึงการกูFระบบ
กลับคืนในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังตFองมีการพัฒนาบุคลากรใหFสามารถทำงานกับระบบไดFอย:างมีประสิทธิผล
ต:อไป
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศที่ใชFในการรองรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลระหว:างศูนยAสารสนเทศพลังงาน
แห:งชาติ และองคAกรอื่นที่เกี่ยวขFอง
2) เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ ใ หF ส ามารถดำเนิ น การตามระบบ
การแลกเปลี่ยนขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิผล
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการแลกเปลี่ยนขFอมูลที่เหมาะสม
1

5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปดFวย 2 แผนงานหลัก ไดFแก: แผนงานการรองรับการรับขFอมูล
จากหน:วยงานภายนอก (Data Ingestion) และแผนงานการทำ Open API Platform ดังรายละเอียดต:อไปนี้
1. แผนงานการรองรับการรับขFอมูลจากหน:วยงานภายนอก (Data Ingestion)
1) ดำเนินการออกแบบ Data Ingestion Architecture และกำหนดความตFองการดFาน Hardware
และ Software สำหรับ Production และ Non-Production Environment ใหFสอดคลFอง
กับมาตรฐานสากล
2) ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ สิ ท ธิ ก ารใชF ช ุ ด โปรแกรมสำหรั บ Data Ingestion Platform เพื ่ อ ใชF
ในการรับขFอมูลจากหน:วยงานภายนอกเขFามาที่ศูนยAฯ ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
รองรับการขยายงานดFานการรับขFอมูลในอนาคต รวมถึง ทดสอบการทำงานของระบบ รวมถึง
มีการฝ‰กอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใชFงานโปรแกรม เพื่อรองรับการทำงานของ
ศูนยAฯ
3) ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเปaนสำหรับ Data Ingestion
Platform บนโครงสรF า งพื ้ น ฐานที่ ศ ู น ยA ฯ จั ด เตรี ย มไวF ใ หF โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค: า ต: า ง ๆ
ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
4) ปรับแต:งค:าต:าง ๆ ของระบบ เพื่อใหFมีการรักษาความปลอดภัย ตามผลการทดสอบของ
ทีมสถาปgตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย
2. แผนงานการทำ Open API Platform
1) ดำเนิ นการออกแบบ API Architecture และกำหนดความตF องการดF าน Hardware และ
Software สำหรั บ Production และ Non-Production Environment ใหF ส อดคลF อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2) ดำเนินการจัดซื้อ ติดตั้ง สิทธิการใชFชุดโปรแกรม API Platform พรFอมทดสอบการทำงาน
ของระบบ เพื ่ อ รองรั บ การแลกเปลี ่ ย นขF อ มู ล ระหว: า งศู น ยA ฯ กั บ หน: ว ยงานภายนอก
ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานในอนาคต รวมถึงการเตรียมแผน
ฝ‰กอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใชFงานโปรแกรม
3) สิทธิการใชFงานชุดโปรแกรม API Platform ควรจะรองรับการใชFงานไดFอย:างเพียงพอ ซึ่งควร
ติดตั้งแบบที่เปaน Subscription ที่สามารถปรับปรุงโปรแกรมเปaนรุ:นล:าสุดไดFอย:างต:อเนื่อง
เพื่อความปลอดภัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม:ๆ ไดF
4) ติ ด ตั ้ ง โปรแกรมระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร (System Software) ที ่ จ ำเปa น สำหรั บ โปรแกรม API
Platform บนโครงสรF า งพื ้ น ฐานที่ ศ ู น ยA จ ั ด เตรี ย มไวF ใ หF โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค: า ต: า ง ๆ
ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
5) พัฒนาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลผ:าน API
Platform พรFอมทดสอบการทำงาน
2

6) ปรับแต:งค:าต:าง ๆ ของระบบ เพื่อใหFมีการรักษาความปลอดภัย ตามผลการทดสอบของ
ทีมสถาปgตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย และมีการใหFคำแนะนำในการสำรอง (Backup) และ
ฟ•Žนฟู (Restore) ขFอมูลและชุดโปรแกรม ใหFกับผูFดูแลระบบ
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 2

ป' 2564

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนดเปIาหมายในการดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห4 และสรุปผลกระบวนการสรรหาข?อมูล
ดำเนินการร$าง TOR ส$วน Data Ingestion
ดำเนินการการจัดหาและพัฒนาระบบ Data Ingestion
ดำเนินการร$าง TOR ส$วน Open API Platform
ดำเนินการการจัดหาและพัฒนาระบบ Open API Platform

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป^าหมาย
1) รองรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลระหว:างศูนยAฯ และ
องคAกรที่เกี่ยวขFอง
2) รองรั บ การใชF ง านในลั ก ษณะ API Sharing
Platform กับหน:วยงานต:าง ๆ
3) รองรับการขยายงานในอนาคต
4) รองรั บ High Availability และสามารถฟ• Ž น ฟู
ไดFง:ายและรวดเร็ว
การสนั บ สนุ น ขF อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะหA
การคาดการณAของศูนยAฯ เปaนไปอย:างมีประสิทธิผล
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) มีระบบสารสนเทศที่ใชFในการรองรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลระหว:างศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
และองคAกรอื่นที่เกี่ยวขFอง
2) พั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ ใหF ส ามารถดำเนิ น การตามระบบ
การแลกเปลี่ยนขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิผล
3) ไดFแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการแลกเปลี่ยนขFอมูลที่เหมาะสม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเป^าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

2

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 65

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดEรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

80,636,000.00 บาท (แปดสิบลFานหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถFวน)

4

-2แผนงาน
การบริหาร
จัดการข้อมูล

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย&
แผนงานออกแบบพั ฒนาการรั บขS อมู ลจากหลายแหล2 ง ตรวจปรั บปรุ งคุ ณภาพขS อมู ล
มาเชื่อมต2อกัน (Data Integration)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE

ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการดูแลขFอมูลแบบรวมศูนยAเปYนการสรFางศักยภาพใหFองคAกร โดยเฉพาะศูนยA
สารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) การรวมศูนยAขFอมูลเปYนการสรFางแหล:งขFอมูลที่น:าเชื่อถือเพียงแหล:งเดียว
(Single Source of Ground Truth) เพื ่ อ ใชF ใ นการขั บ เคลื ่ อ น Data-Driven Organization และสามารถ
ช:วยสรFางมาตรฐานของขFอมูลซึ่งสามารถแกFปvญหาที่หลายๆ องคAกรเผชิญอยู: เช:น สภาพของแหล:งขFอมูล
ปvจจุบันมีปvญหาไม:สมบูรณA มีจัดเก็บขFอมูลซ้ำซFอน ขFอมูลไม:เปYนปvจจุบันและไม:ต:อเนื่อง ขFอมูลอยู:ในรูปแบบ
ทีน่ ำไปใชFต:อยาก ไม:มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขFอมูล การจัดเก็บขFอมูล ขFอมูลยังกระจัดกระจาย
การสรF างระบบ Energy Data Management System เปY นการวางสถาปv ตยกรรมเชิ งโครงสรF าง
ของขFอมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสรFางรากฐานในการบริหารจัดการขFอมูลโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม:
มาบริหารขFอมูลเพื่อแกFไขปvญหาที่ไดFกล:าวขFางตFน และระบบนี้ก็จะเปYนแพลตฟอรAมกลางสำหรับวงจรชีวิต
ขFอมูล ตั้งแต:การเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของขFอมูล นำขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน
จัดระเบียบการเก็บขFอมูล การเตรียมขFอมูลใหFพรFอมใชF การนำขFอมูลไปใชF และการแบ:งปvนขFอมูล องคAกรภาครัฐ
ส:วนใหญ:ยังไม:มีความพรFอมในดFานบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ: และขFอมูลที่ไดFมาจากหลายแหล:ง ดังนั้น
ตFองมีการออกแบบกำหนดแผนการสรFางระบบรวมศูนยAขFอมูล
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับขFอมูล รวมถึงการเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของขFอมูล นำขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน
การจัดการขFอมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
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2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเขFาถึงขFอมูล ในการนำขFอมูลไปใชFและการเผยแพร:ขFอมูล สำหรับการ
บริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ:ใน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ขFอมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานออกแบบและพัฒนาการรับขSอมูลจากหลายแหล2ง ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
ขSอมูลนำขSอมูลมาเชื่อมต2อกัน (Data Integration) ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการรับตรวจคุณภาพและเชื่อมขFอมูลขนาดใหญ: และการจัดระเบียบขFอมูลก:อนที่จะ
นำไปใชF ใ นการสรF า งบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ ขF อ มู ล ในระบบจั ด การฐานขF อ มู ล เชิ ง ความสั ม พั น ธA (Relational
Database Management System) และ ระบบจั ด การฐานขF อ มู ล ขนาดใหญ: (Big Data System) จึ ง มี
ความจำเปYนในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม:ข:าย อุปกรณAการทำงาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและ
ซอฟตAแวรAที่จำเปYน ตามโครงสรFางสถาปvตยกรรมในการบริหารจัดการ Energy Data Management System
เพื่อรองรับขFอมูลแบบมีโครงสรFาง (Structured Data) กึ่งโครงสรFาง (Semi-structured Data) และไรFโครงสรFาง
(Unstructured Data) ทางศูนยAฯ จึงมีความจำเปYนตFองจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จั ด หาและพั ฒ นาระบบงาน (Hardware/Software) Data Integration and Data Staging
เพื่อสนับสนุนการทำงานดFานขFอมูลโดยใหFสอดคลFอง data work flow
• วิเคราะหAและพัฒนาระบบงานที่ช:วยสนับสนุนการจัดระเบียบขFอมูล (Extract Transform Load
ETL) ที่ตFองรองรับขFอมูลพลังงานทั้งหมดที่เขFามาที่ศูนยAฯ พรFอมทั้งออกแบบการเชื่อมกับระบบ
ขFอมูลและฐานขFอมูล
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานกำหนดเป?าหมายดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจMางผูMรับจMาง
แผนงานการการรวมศูนย3ขMอมูลที่มีความหลากหลาย
และกระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ
Energy Data Management System
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป•าหมาย
1) มี ระบบรั บตรวจคุ ณภาพ และจั ดระเบี ยบขF อมู ล
สามารถเชื ่ อมโยงและพรF อมใชF งานสำหรั บผู F ใชF งาน
ภายในศูนยAฯ
2) มี ร ะบบเครื ่ อ งมื อ และช: อ งทางการเขF า ถึ ง ขF อ มู ล
ตามแต:ละกลุ:มผูFใชFงานภายในศูนยAฯ ที่เขFาถึงไดFง:าย
และปลอดภัย และสามารถใชFในการแบ:งปvนขFอมูลกับ
ผูFใชFงานภายนอก
ขFอมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐมีการเชื่อมโยงกันใน
ทุกระดับ พรFอมมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
ในการเขFาถึงขFอมูลที่ถูกตFอง รวดเร็ว และสนับสนุนใหF
มีการใชFขFอมูลอย:างกวFางขวางภายในองคAกรและขยาย
การแบ:งปvนขFอมูลกับภายนอก

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
สามารถพัฒนาระบบงาน Data Integration and Data Staging เพื่อสนับสนุนการทำงานดFานการรับ
และบริหารขFอมูลโดยใหFสอดคลFอง data work flow สำหรับใชFในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป•าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปE เริ่มตั้งแต: ต.ค. 63 สิ้นสุด
þ ใหม2

¨

ก.ย. 64

ต2อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดSรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

33,000,000.00 บาท (สามสิบสามลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการเตรียมขGอมูลก2อนการประมวลผลดGวยปKญญาประดิษฐ&สำหรับ
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป^าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดF า นพลั ง งานใหF ไ ดF ม าตรฐานระดั บ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ : ง หมายใหF ส ามารถตอบสนอง
ความตFองการของผูFใชFขFอมูลทุกกลุ:ม อีกทั้งสามารถเปaนจุดประสานความร:วมมือและสรFางเครือข:ายเพื่อใหFไดFรับ
หรือเผยแพร:ขFอมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวขFองจากองคAการ ประชาชน และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ในแต:ละดFาน
หนึ ่ ง ในประเด็ น ที ่ ส ำคั ญ ในการผลั ก ดั น ศู น ยA ฯ ใหF ส ามารถดำเนิ น การไดF ต ามเป^ า หมาย ไดF แ ก:
กระบวนการเตรียมประมวลผลขFอมูลและสารสนเทศ (Data Pre-processing) ภายในศูนยAฯ ซึ่งเปaนไปตาม
หลักการธุรกิจ (Business Principle) ตามสถาปvตยกรรมองคAกร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนดไวFว:า
“การวิเคราะหAขFอมูลและสารสนเทศที่มีความถูกตFอง” ซึ่งมุ:งหมายใหFกระบวนการเตรียมขFอมูลก:อนการ
ประมวลผลตFองเปaนไปอย:างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น ในการพั ฒ นาความสามารถของศู น ยA ฯ ใหF เ ปa น ไปตามเป^ า หมายอย: า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้ น
จึงมีความจำเปaนตFองมีการจัดจFางคณะที่ปรึกษาที่เขFาทำงานร:วมกับคณะทำงานของศูนยAฯ เพื่อระบุและ
วิ เ คราะหA ก ระบวนการเตรี ย มขF อ มู ล ก: อ นการประมวลผล จั ด เตรี ย มลั ก ษณะเด: น (Feature) ของขF อ มู ล
เมตาดาตFา (Metadata) ซึ่งประกอบไปดFวยคำอธิบาย ป^ายกำกับ สถิติต:าง ๆ เกี่ยวกับขFอมูล จากนั้น พัฒนา
ระบบปvญญาประดิษฐAขึ้น เพื่อสนับสนุนใหFกระบวนการจัดเตรียมสามารถดำเนินการไดFแบบอัตโนมัติ หรือ
กึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังรวมถึงการอธิบายกลไกของปvญญาประดิษฐAที่ถูกสรFางขึ้น เพื่อใหFบุคลากรที่เกี่ยวขFอง
สามารถปรับแกFระบบไดFในภายหลังอีกดFวย โดยระบบดังกล:าวจะถูกพัฒนาขึ้นใหFกลายเปaนคลังขFอมูลสถิติทั้งใน
ลักษณะคลังส:วนย:อย (Datamart) และคลังขFอมูลรวม (Data warehouse) รวมถึงตFองมีการจัดหาและพัฒนา
ระบบการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลสำหรับขFอมูลในลักษณะ Time Series ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ
ขFอมูลดFานพลังงานบางส:วน เช:น ขFอมูลจากอุปกรณAเซนเซอรA หรือขFอมูลทุติยภูมิดFานเศรษฐกิจ เปaนตFน
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4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อวิเคราะหAกระบวนการการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผล
2) เพื่อพัฒนาขFอมูลลักษณะเด:นของขFอมูลนำเขFา
3) เพื่อพัฒนาระบบปvญญาประดิษฐAสำหรับการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือ
กึ่งอัตโนมัติที่สามารถอธิบายกลไกภายในไดF
4) เพื่อพัฒนาคลังขFอมูลสถิติของขFอมูลภายในระบบ
5) เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลสำหรับขFอมูลในลักษณะ Time Series
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศูนยAฯ จะดำเนินการตามโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงานร:วมกับคณะที่ปรึกษา
เพื่อดำเนินการวิเคราะหAกระบวนการการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผล ทั้งในแบบเปaนทางการ เช:น
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวขFองกับกระบวนการ หรือไม:เปaนทางการ เช:น การติดตามการทำงานจริง (Shadow)
เพื่อใหFสามารถวิเคราะหAกระบวนการไดFอย:างถ:องแทF โดยตFองมีการสรFางขFอมูลลักษณะเด:นในหลากหลาย
รูปแบบ และพัฒนาระบบปvญญาประดิษฐAที่มีความแม:นยำในการดำเนินการแบบอัตโนมัติ สรFางระบบรายงาน
กลไกภายในของปvญญาประดิษฐA คลังขFอมูลสถิติ และระบบสำหรับขFอมูลแบบ Time Series อีกดFวย โดยแสดง
แผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ป' 2564

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานและผู>บริหารเพื่อ
กำหนดเปHาหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจ>างคณะที่ปรึกษา
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห3
กระบวนการการเตรียมข>อมูลก#อนการ
ประมวลผล
พัฒนาระบบป_ญญาประดิษฐ3จากลักษณะเด#น
ของข>อมูลนำเข>า
ทดสอบและพัฒนาความแม#นยำของกระบวนการ
แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
พัฒนาระบบรายงานกลไกภายในของ
ป_ญญาประดิษฐ3
พัฒนาระบบ Data Marts และ Data Statistics
Warehouse
พัฒนาระบบ Automated Data และ
Pre-processing สำหรับข>อมูลพลังงานแบบ
Time Series

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป^าหมาย
ระบบการเตรี ย มขF อ มู ล ก: อ นการประมวลผลที ่ ใ ชF
ปv ญ ญาประดิ ษ ฐA ซ ึ ่ ง มี ค วามแม: น ยำสู ง ที ่ ร องรั บ
การจัดเก็บคลังขFอมูลสถิติ และการเตรียมประมวลผล
ขFอมูลลักษณะ Times Series
สามารถทำใหFเชื่อมั่นไดFถึงระดับคุณภาพขFอมูลที่จะ
นำไปวิเคราะหAภายในศูนยAฯ
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) บทวิเคราะหAกระบวนการการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลที่สามารถนำไปใชFต:อยอดไดF
2) มีระบบปvญญาประดิษฐAสำหรับการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
ที่สามารถอธิบายกลไกภายในไดFอย:างมีประสิทธิผล
3) มีคลังขFอมูลสถิติของขFอมูลภายในระบบ
4) มีระบบการเตรียมขFอมูลก:อนการประมวลผลสำหรับขFอมูลในลักษณะ Time Series
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเป^าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปE เริ่มตั้งแต:

þ ใหม2

¨

ต.ค. 63

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดGรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

79,346,000.00 บาท (เจ็ดสิบเกFาลFานสามแสนสีห่ มื่นหกพันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสรDางพื้นฐานของศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
(ดDานการบริหารจัดการขDอมูล Data Lake, Data Warehouse,
Near Real Time Platform)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงานของประเทศไทย ไดFมีการกำหนดใหFมีการจัดตั้งศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ขึ้น เพื่อเป_นศูนยAกลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานขFอมูล และ
วิเคราะหAขFอมูลพลังงานของประเทศ เพื่อใหFสามารถนำขFอมูลและสารสนเทศไปใชFในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายไดF รวมถึงการสื่อสารเรื่องขFอมูลและสารสนเทศพลังงานใหFกับสาธารณชน
ไดFอย:างถูกตFองและทันท:วงที เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ถูกตFองเกี่ยวกับสถานการณAพลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดFมอบหมายใหFสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป_นหน:วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยAฯ ขึ้น ภายใน สนพ.
ในลำดั บ แรก ซึ ่ ง ทำใหF สนพ. มี ค วามจำเป_ น ตF อ งพั ฒ นาโครงสรF า งพื ้ น ฐานของศู น ยA ฯ ใหF ส อดคลF อ งกั บ
การดำเนิ น งาน และจะตF อ งสอดคลF อ งกั บ มาตรฐานศู น ยA ข F อ มู ล ในระดั บ นานาชาติ เพื ่ อ ใหF ม ั ่ น ใจไดF ว: า
การเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลขFอมูลดFานพลังงานทั้งหมดของประเทศที่กระทำโดยศูนยAฯ จะเป_นไป
ในรูปแบบที่ทันสมัย เป_นสากล เขFาถึงผูFมีส:วนไดFส:วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือไดF และสอดคลFอง
กับกฎหมายที่เกี่ยวขFอง
ดังนั้นการจัดตั้งศูนยAฯ ใหFไปเป_นไปตามแผนปฏิรูปประเทศอย:างมีประสิทธิผล มีความจำเป_นตFอง
จัดหาโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของศูนยAฯ ที่มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองต:อความตFองการ
การประมวลผล โดยเป_ น การพั ฒ นาในรู ป แบบการประมวลผลแบบ Big Data และระบบประมวลผล
แบบใกลFเคียงเวลาจริง (Near Real-Time Platform) เพื่อทำหนFาที่ประมวลผลขFอมูลที่มีลักษณะเป_นสายธาร
ขFอมูล (Streaming Data) ที่ตFองการการประมวลผลตลอดเวลาและรวดเร็ว เพื่อใหFสามารถตอบสนองต:อการ
ทำงานของศูนยAฯ ในอนาคต ที่มีความจำเป_นตFองประมวลผลในลักษณะดังกล:าว
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4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อใชFเป_นโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในของ สนพ. ใหFสามารถบริหารจัดการโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศ
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติไดFอย:างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน ประกอบไปดFวย 2 แผนงานหลัก ไดFแก: แผนงานการจัดหาโครงสรFาง
พื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสำหรั บ เป_ น ระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการทำ
Near Real Time Platform ดังรายละเอียดต:อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีในส:วนของ Licensed Software สำหรับเป_น
ระบบประมวลผลแบบ Big Data
1) ดำเนินการกำหนดความตFองการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทำขFอกำหนด (TOR) ของ Licensed Software สำหรับการพัฒนาระบบ โดยครอบคลุม
การจัดทำระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป_นอย:างนFอย ที่สอดคลFองกับความตFองการระบบ
3) จัดหาผูFรับจFางเพื่อเขFามาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหFมีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู:มือการใชFงาน และการส:งมอบความรูF
2. แผนงานการจัดทำ Near Real-Time Platform
1) ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
2) จัดทำขFอกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาระบบ Near Real-Time Platform
3) จัดหาที่ปรึกษาเพื่อเขFาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาระบบ Near Real-Time Platform โดยใชFบุคลากรของสำนักงานฯ รวมถึง
ผูFเชี่ยวชาญ และ นักวิชาการจากภายนอก ทั้งจากผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย และ ผูFใชFงานศูนยAฯ
5) พัฒนาบุคลากรสนับสนุน เพื่อใหFมีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
6) จัดทำเอกสาร คู:มือการใชFงาน การส:งมอบความรูF
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แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อ
กำหนดเปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำ
โครงสร?างพื้นฐานด?านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส$วนของ Licensed Software สำหรับเปjนระบบ
ประมวลผลแบบ Big Data
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ
ระบบ Near Real-Time Platform
ดำเนินการถ$ายทอดความรู?และจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

ค:าเปŠาหมาย
1) มีโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยAฯ
ในส:วนของ Licensed Software สำหรั บเป_ นระบบ
ประมวลผลแบบ Big Data สนับสนุนการประมวลผล
แบบ Data Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop
เพื่อการวิเคราะหA วิจัย เพื่อสื่อสารใหFประชาชนเกิด
ความเขFาใจและสามารถนำไปใชFประโยชนA ทั้งดFานการ
ตัดสินใจในการใชFพลังงาน และการประกอบธุรกิจดFาน
พลังงาน
2) ม ี ร ะ บ บ Near Real-Time Platform ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต:อการประมวลผลขFอมูลแบบสายธารขFอมูล
ไดFอย:างมีประสิทธิผล

3

ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเปŠาหมาย
1) ศูนยAฯ สามารถประมวลผลขFอมูล Big Data เพื่อ
การวิ เ คราะหA วิ จ ั ย และการสื ่ อ สารแก: ส าธารณชน
เกิดความเขFาใจและสามารถนำไปใชFประโยชนAไดF
2) Near Real-Time Platform สามารถตอบสนองต:อ
ความตFองการในการประมวลผลแบบสายธารขFอมูลไดF
อย:างมีประสิทธิภาพ

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) โครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในส:วนของ
Licensed Software สำหรับเป_นระบบประมวลผลแบบ Big Data ไดFอย:างมีประสิทธิผล
2) Platform สำหรั บ การประมวลผลขF อ มู ล แบบ Near Real-Time สามารถทำงานไดF อ ย: า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปŠาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

48,792,000.00 บาท (สี่สิบแปดลFานเจ็ดแสนเกFาหมื่นสองพันบาทถFวน)

4

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสรDางพื้นฐานของศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
(ดDานการบริหารจัดการขDอมูลสำหรับศูนย&ขDอมูลสำรอง (Backup Site))
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงานของประเทศไทย ไดFมีการกำหนดใหFมีการจัดตั้งศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ขึ้น เพื่อเป_นศูนยAกลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานขFอมูล และ
วิเคราะหAขFอมูลพลังงานของประเทศ เพื่อใหFสามารถนำขFอมูลและสารสนเทศไปใชFในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายไดF รวมถึงการสื่อสารเรื่องขFอมูลและสารสนเทศพลังงานใหFกับสาธารณชน
ไดFอย:างถูกตFองและทันท:วงที เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ถูกตFองเกี่ยวกับสถานการณAพลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดFมอบหมายใหFสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป_นหน:วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยAฯ ขึ้นภายใน สนพ. และ
ทาง สนพ. ไดF ด ำเนิ น การศึ ก ษายุ ท ธศาสตรA แ ละออกแบบการพั ฒ นาศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดใหFทาง สนพ. ตFองพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานของศูนยAฯ ใหFสอดคลFองกับยุทธศาสตรA
การพัฒนาของศูนยAฯ และจะตFองสอดคลFองกับมาตรฐานศูนยAขFอมูลในระดับนานาชาติ เพื่อใหFมั่นใจไดFว:า
การเชื่อมโยง จัดเก็บและการประมวลผลขFอมูลดFานพลังงานทั้งหมดของประเทศที่ดำเนินงานโดย สนพ. จะเป_นไป
ในรูปแบบที่ทันสมัย เป_นสากล เขFาถึงผูFมีส:วนไดFส:วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือไดF และสอดคลFอง
กับกฎหมายที่เกี่ยวขFอง โดยเฉพาะในเรื่องระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สนพ. เนื่องจาก
ขFอมูลพลังงานเป_นขFอมูลที่มีความอ:อนไหวสูง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรA พ.ศ. 2562
แต:ควรมีการพัฒนาระบบสำรองขFอมูลเพื่อใหFมั่นใจไดFว:าระบบความปลอดภัยของศูนยAฯ สนพ. สามารถ
ตอบสนองต:อความตFองการและความทFาทายต:าง ๆ ไดF
ดังนั้นการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานของศูนยAฯ ภายใตF สนพ. ใหFไปเป_นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ
ดF า นพลั ง งานและสอดคลF อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรA ก ารพั ฒ นาศู น ยA ฯ ใหF เ กิ ด ประโยชนA อ ย: า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มี ค วามจำเป_ น ตF อ งดำเนิ น การจั ด หาศู น ยA ข F อ มู ล สำรอง (Backup Sites) ที่ ไ ดF ม าตรฐาน มี ร ะบบงาน
1

ดF า นความปลอดภั ย ตรงตามความตF อ งการของ สนพ. เพื ่ อ ใหF ม ี ร ะบบสารสนเทศที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย
มีความสอดคลFอง และสามารถปรับปรุงไดFอย:างต:อเนื่อง เป_นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวขFอง และเป_น
ตัวอย:างที่ดใี นการดำเนินการใหFกับหน:วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหAถึงมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยและโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศ
ดFานการบริหารจัดการขFอมูลของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในปrจจุบันและเตรียมความพรFอมในอนาคต
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาศูนยAขFอมูลสำรอง (Backup Sites) และโครงสรFางพื้นฐานทางสารสนเทศ
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงาน
ร:วมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะหAมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย และโครงสรFาง
พื ้ น ฐานทางสารสนเทศดF า นการบริ ห ารจั ด การขF อ มู ล ของศู น ยA ฯ ในปr จ จุ บ ั น และจั ด ทำบทวิ เ คราะหA
Gap Analysis เพื่อเป_นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงศูนยAฯ ใหFสอดคลFองกับความตFองการมาตรฐาน
การออกแบบในระดับนานาชาติ และเตรียมสำหรับการเขFารับการตรวจสอบ (Audit) เพื่อใหFไดFรับการรับรอง
มาตรฐานในระดับนานาชาติ เช:น Uptime Institute หรือ ISO/IEC 27001 เป_นตFน โดยวิธีการดำเนินงาน
จัดทำแผนงานการทำงานระบบสำรองภายนอก (Backup Site) โดยมีจุดมุ:งหมายเพื่อประเมินความพรFอม
ดFานความปลอดภัยสารสนเทศของศูนยAฯ สนพ. และดำเนินการจัดทำระบบสำรองภายนอก ซึ่งจำเป_นสำหรับ
กรณี ท ี ่ ศ ู น ยA ฯ สนพ. สู ญ เสี ย ความสามารถในการใหF บ ริ ก ารทั ้ ง หมด และเพื ่ อ จั ด ทำมาตรฐานระบบ
ความปลอดภัยในการเขFาถึงขFอมูลของเครื่องลูกข:าย ทั้งภายในและภายนอก สนพ.
แผนงานการทำระบบสำรองภายนอก (Backup Site)
1) จั ด ทำขF อ กำหนด (TOR) สำหรั บ การสรF า งหรื อ จั ด หาศู น ยA ข F อ มู ล (Data Center)
เพื่อดำเนินการจัดทำเป_นระบบสำรองภายนอกของศูนยAฯ สนพ.
2) ดำเนินการจัดหาผูFใหFบริการศูนยAขFอมูลเพื่อดำเนินการจัดทำเป_นระบบสำรองภายนอก
ของศูนยAฯ สนพ.
3) ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการสำรองขFอมูลและระบบจากศูนยAฯ สนพ.
ไปยังศูนยAขFอมูลภายนอก
4) ดำเนินการถ:ายทอดความรูFและจัดทำเอกสารกระบวนการดูแลระบบสำรองภายนอก

2

แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 2

ป' 2564

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อ
กำหนดเปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR
คณะทำงานดำเนินการจัดหาผู?ให?บริการจัดทำ
ศูนย4ข?อมูลสำรอง
ผู?ให?บริการจัดทำศูนย4ข?อมูลสำรอง
ดำเนินการถ$ายทอดความรู?และจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป†าหมาย
1) ระบบสำรองภายนอก
2) ระบบความปลอดภั ย ในการเขF า ถึ ง ขF อ มู ล
ของเครื่องลูกข:าย
มีระบบความปลอดภัยที่ไดFมาตรฐานและตอบสนอง
ต:อความตFองการตามภาระงานของศูนยAฯ ไดF

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
มี ร ะบบสำรองภายนอกที ่ ไ ดF ม าตรฐานเป_ น การยกระดั บ และสรF า งความเชื ่ อ มั ่ น กั บ ทุ ก ภาคส: ว น
ที่เกี่ยวขFองในการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป†าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน

3

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปE เริ่มตั้งแต:

þ ใหม2
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)

ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

ต.ค. 63
¨

เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท)
-

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง
ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

16,082,400.00 บาท (สิบหกลFานแปดหมื่นสองพันสี่รFอยบาทถFวน)

4

-3แผนงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสรCางแบบจำลองทำนายสถานการณ&พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ
สรCางการวางแผนการตัดสินใจ (ดCาน Data Visualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปWจจุบัน เรื่องของขFอมูลนั้นเปZนเรื่องใกลFตัวมาก และเปZนสิ่งจำเปZนที่สุดที่ใชFในการตัดสินใจ
เช:น ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสรFางมาจากผลการวิเคราะหAขFอมูลพื้นฐาน โดยเนFนไปที่การเล:าเรื่อง เล:าในสิ่งที่
เกิดขึ้นในช:วงที่ผ:านมาจากการใชFขFอมูลเปZนสิ่งอFางอิง และผ:านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เขFามาเปลี่ยนผ:านการทำงานดFานขFอมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ
ก:อใหFเกิดความทFาทายสำหรับองคAกรโดยเฉพาะผูFบริหารในการมองภาพรวม ทำความเขFาใจ และวิเคราะหA
ขFอมูลผ:านเครื่องมือวิเคราะหAขFอมูลแบบเดิม
ในปWจจุบันแนวคิดการใชFขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร เริ่มเปZนสิ่งจำเปZนสำหรับทุกองคAกร
พนักงานในแต:ละแผนกขององคAกรสามารถตั้งคำถามและตอบผ:านเครื่องมือที่เกี่ยวขFองกับขFอมูลที่รับผิดชอบ
ดังนั้นเทคโนโลยีในการวิเคราะหAและแสดงผลขFอมูลจึงเปZนหัวใจสำคัญในการผลักดันองคAกร
ดังนั้นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) จึงมีความจำเปZนที่ตFองเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
พรFอมทั้งอบรมเพื่อช:วยยกระดับการทำงานของพนักงานใหFใชFประโยชนAจากขFอมูลที่รับผิดชอบไดFเต็มศักยภาพ
และสามารถแบ:งปWนผลการวิเคราะหAทั้งภายในและภายนอกองคAกรผ:านการใชFเครื่องมือที่ทันสมัย และใชFงาน
ง:าย เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะหA การใชFขFอมูลเพื่อเปZนประโยชนAในงานก็เท:ากับว:าช:วย
เพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข:งขันในธุรกิจใหFกับองคAกรไปดFวย หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใชF
ขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร คือ การสรFางนิสัยในการตั้งคำถามใหFเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม:ว:า
แผนกหรือฝnายใด ซึ่งเปZนขั้นตอนที่สำคัญและทFาทายที่สุด
นอกจากนี ้ การนำขF อมู ลมหาศาลไปใชF ง านร: วมกั บ Data Analytics เพื ่ อสรF างการวิ เ คราะหA และ
แบบจำลองทำนายสถานการณAในอนาคตที่มีความแม:นยำและประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการวิเคราะหA
ซึ่งเปZนตัวนำคุณค:ามาสู:ขFอมูลเหล:านั้นใหFกับศูนยAฯ และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย

1

4. วัตถุประสงคAโครงการ
เพื ่ อ ออกแบบและสรF า งความพรF อ มใหF ก ั บ ศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ ใ นงานดF า น
Data Visualization เพื ่ อ ช: ว ยในงานการพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ตั ด สิ น ใจจากขF อ มู ล และ Interactive Data
Dissemination ในงานการเผยแพร:ขFอมูลแบบสมัยใหม: เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสรF า งความสามารถในการทำงาน Advanced Visualization ซึ ่ ง รวมถึ ง การสรF า ง
Dashboards ต:าง ๆ สำหรับผูFบริหารและพนักงานประจำ และการเผยแพร:ขFอมูลใหFผูFมีส:วนไดFส:วนเสียและ
องคAกรภายนอกแบบ Interactive Data Dissemination
ดำเนินการออกแบบ Data Visualization Architecture และกำหนดความตFองการดFาน Hardware
และ Software สำหรับ Production และ Non-Production Environment ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
ดำเนินการจัดซื้อสิทธิการใชFชุดโปรแกรม Tableau Desktop แบบ Professional และ Tableau
Server เพื ่ อ ใชF ใ นการทำ Data Visualization ที ่ ร วมถึ ง การสรF า งและเผยแพร: Dashboards ไดF อ ย: า งมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานดFานการรับขFอมูลในอนาคต รวมถึงทดสอบการทำงานของ
ระบบ รวมถึงมีการฝ•กอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใชFงานโปรแกรม เพื่อรองรับงานดFานการวิเคราะหA
ขFอมูลพลังงานในการสรFางแบบจำลองและเปZนเครื่องมือช:วยในการตัดสินใจและจัดทำนโยบายของศูนยAฯ
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเปZนสำหรับโปรแกรม Tableau Desktop
แบบ Professional รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วขF อ งบน Environment ที่ ศ ู น ยA ฯ จั ด เตรี ย มไวF ใ หF
ทั ้ ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค: า ต: า ง ๆ ใหF ส อดคลF อ งกั บ มาตรฐานสากล
พรFอมจัดทำคู:มือการติดตั้งใชFงานโปรแกรม
ติดตั้งโครงสรFางพื้นฐาน (Hardware and Infrastructure) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System
Software) ที ่ จ ำเปZ น สำหรั บ โปรแกรม Tableau Server รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วขF อ งบน
Environment ที่ศูนยAฯ จัดเตรียมไวFใหF ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค:าต:าง ๆ
ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล พรFอมจัดทำคู:มือการติดตั้งใชFงานโปรแกรม
พัฒนาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการสรFาง Dashboards และงาน Data
Visualization อื่น ๆ ทดสอบ Function การทำงานของระบบใหFสามารถทำงานไดFตามที่ออกแบบและตFอง
ทำงานไดFอย:างมีประสิทธิภาพ พรFอมจัดทำเอกสารรายงานสรุปการทดสอบ Function การทำงาน และ
นำเสนอระบบที่ติดตั้งใหFแก:ผูFเกี่ยวขFองโดยแสดงใหFเห็น Function การทำงานในดFานต:าง ๆ
ดำเนินการปรับแต:งค:าต:าง ๆ ของระบบ เพื่อใหFมีการรักษาประสิทธิภาพ และมีการใหFคำแนะนำ
ในการสำรอง (Backup) และฟ••นฟู (Restore) ขFอมูลและชุดโปรแกรม ใหFกับผูFดูแลระบบ
ดำเนินการฝ•กอบรมบุคลากรในศูนยAฯ ดFานการติดตั้ง (Implement) ระบบ เพื่อใหFพนักงานสามารถ
พัฒนาระบบไดFตามความตFองการทางธุรกิจ ไดFแก: การสรFาง Interactive Dashboards ในการเผยแพร:
ผ:าน Tableau Server
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนด
เปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส$งมอบ
(Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR และจัดจ?าง
แผนงานการสร?างความสามารถในการทำงาน
Advanced Visualization
การสร?าง Dashboards ต$าง ๆ สำหรับผู?บริหารและ
พนักงานประจำ
การเผยแพร$ข?อมูลให?ผู?มีส$วนได?ส$วนเสียและองค4กร
ภายนอกแบบ Interactive Data Dissemination

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป“าหมาย
มีระบบและเครื่องมือสมัยใหม:ในการแสดงผลขFอมูล
แบบ visualization ที่ เ ชื ่ อ มโยงและช: ว ยในงาน
วิเคราะหAขFอมูลเชิงลึกสำหรับผูFใชFงานภายในศูนยA ฯ
1) ขFอมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐสามารถถูกนำมา
วิเคราะหAแบบ visualization และมีการเชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ
2) มี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ เ หมาะสมในการสรF า งแบบจำลอง
ทำนายสถานการณA เ พื ่ อสนั บสนุ นใหF มี การใชF ขF อมู ล
ในการวิเคราะหAเชิงลึกอย:างกวFางขวางภายในองคAกร

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
มีความพรFอมในงานดFาน Data Visualization เพื่อช:วยในงานการพัฒนาเครื่องมือตัดสินใจจากขFอมูล
และ Interactive Data Dissemination ในงานการเผยแพร:ขFอมูลแบบสมัยใหม: เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
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8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป“าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 64

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดCรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

23,722,000.00 บาท (ยี่สิบสามลFานเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสรBางแบบจำลองทำนายสถานการณ&พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ
สรBางการวางแผนการตัดสินใจ (ดBาน Analytic Platform)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปWจจุบัน เรื่องขFอมูลนั้นเปZนเรื่องใกลFตัวมากและเปZนสิ่งจำเปZนที่สุดที่ใชFในการตัดสินใจ เช:น
ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสรFางมาจากผลการวิเคราะหAขFอมูลพื้นฐาน โดยเนFนไปที่การเล:าเรื่อง เล:าในสิ่ง ที่
เกิดขึ้นในช:วงที่ผ:านมาจากการใชFขFอมูลเปZนสิ่งอFางอิง และผ:านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เขFามาเปลี่ยนผ:านการทำงานดFานขFอมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ
ก:อใหFเกิดความทFาทายสำหรับองคAกร โดยเฉพาะผูFบริหารในการมองภาพรวม ทำความเขFาใจ และวิเคราะหA
ขFอมูลผ:านเครื่องมือวิเคราะหAขFอมูลแบบเดิม
ในปWจจุบันแนวคิดการใชFขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร เริ่มเปZนสิ่งจำเปZนสำหรับทุกองคAกร
พนักงานในแต:ละแผนกขององคAกรสามารถตั้งคำถามและตอบผ:านเครื่องมือกับขFอมูลที่รับผิดชอบ ดังนั้น
เทคโนโลยีในการวิเคราะหAและแสดงผลขFอมูลจึงเปZนหัวใจสำคัญในการผลักดันองคAกร
ดังนั้นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) จึงมีความจำเปZนที่ตFองเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
พรFอมทั้งอบรมเพื่อช:วยยกระดับการทำงานของพนักงานใหFใชFประโยชนAจากขFอมูลที่รับผิดชอบไดFเต็มศักยภาพ
และสามารถแบ:งปWนผลการวิเคราะหAทั้งภายในและภายนอกองคAกรผ:านการใชFเครื่องมือที่ทันสมัย
เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะหA การใชFขFอมูลเพื่อเปZนประโยชนAในงานเท:ากับว:า
ช:วยเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข:งขันในธุรกิจใหFกับองคAกรไปดFวย หลักการพื้นฐานของแนวคิด
การใชFขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร คือ การสรFางนิสัยในการตั้งคำถามใหFเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
ไม:ว:าแผนกหรือฝnายใด ซึ่งเปZนขั้นตอนที่สำคัญและทFาทายที่สุด
นอกจากนี ้ การนำขF อมู ลมหาศาลไปใชF ง านร: วมกั บ Data Analytics เพื ่ อสรF างการวิ เ คราะหA และ
แบบจำลองทำนายสถานการณAในอนาคตที่มีความแม:นยำและประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการวิเคราะหA
ซึ่งเปZนตัวนำคุณค:ามาสู:ขFอมูลเหล:านั้นใหFกับศูนยAฯ และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
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4. วัตถุประสงคAโครงการ
เพื่อออกแบบและสรFางความพรFอมใหFกับศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในงานดFาน Data Analytics
เพื ่ อ ใชF ใ นงานการสรF า งแบบจำลองทำนายสถานการณA พ ลั ง งาน เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสรFางความสามารถในการทำงาน Data Analytics ซึ่งรวมถึงการสรFางแบบจำลองทำนาย
สถานการณAสำหรับผูFบริหารและพนักงานประจำ และสรFางเครื่องมือวางแผนในการกำหนดนโยบาย
ดำเนิ น การออกแบบ Data Analytics Architecture และกำหนดความตF อ งการดF า น Software
Tools สำหรับ Production และ Non-Production Environment ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
ดำเนิ นการจั ดซื ้ อสิ ทธิ การใชF ชุ ดโปรแกรมสำหรั บการทำงาน Data Analytics เช: น RapidMiner
Knime หรือ Orange เพื่อใชFในการทำ Data Analytics ที่รวมถึงการสรFางแบบจำลองในการวิเคราะหAเชิงลึก
ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานดFานการรับขFอมูลในอนาคต รวมถึงทดสอบการทำงาน
ของระบบ รวมถึ ง มี ก ารฝ‹ ก อบรม บำรุ ง รั ก ษา และสนั บ สนุ น การใชF ง านโปรแกรม เพื ่ อ รองรั บ การงาน
ดFานการวิเคราะหAขFอมูลพลังงานในการสรFางแบบจำลองและเปZนเครื่องมือช:วยการตัดสินใจออกนโยบาย
ของศูนยAฯ
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเปZนสำหรับโปรแกรม Data Analytics
แบบ Professional รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วขF อ งบน Environment ที่ ศ ู น ยA ฯ จั ด เตรี ย มไวF ใ หF
ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค:าใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล พรFอมจัดทำ
คู:มือการติดตั้งใชFงานโปรแกรม
ทดสอบโครงสรFางพื้นฐาน (Infrastructure) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software)
ที่จำเปZนสำหรับโปรแกรม Data Analytics รวมทั้งโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวขFองบน Environment ที่ศูนยAฯ
จัดเตรียมไวFใหF ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค:าใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
พรFอมจัดทำคู:มือการติดตั้งใชFงานโปรแกรม
พัฒนาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการสรFาง Self-Service Data Analytics
ทดสอบ Function การทำงานของระบบใหF สามารถทำงานไดF ตามที ่ ออกแบบและตF องทำงานไดF อย: างมี
ประสิทธิภาพ พรFอมจัดทำเอกสารรายงานสรุปการทดสอบ Function การทำงาน และนำเสนอระบบที่ติดตั้ง
ใหFแก:ผูFเกี่ยวขFองโดยแสดงใหFเห็น Function การทำงานต:าง ๆ
ดำเนินการปรับแต:งค:าต:าง ๆ ของระบบ เพื่อใหFมีการรักษาประสิทธิภาพ และมีการใหFคำแนะนำ
ในการสำรอง (Backup) และฟ••นฟู (Restore) ขFอมูลและชุดโปรแกรม ใหFกับผูFดูแลระบบ และดำเนินการ
ฝ‹กอบรมบุคลากรในศูนยAฯ ในดFานการติดตั้ง (Implement) ระบบ เพื่อใหFพนักงานสามารถพัฒนาระบบ
ไดFตามความตFองการทางธุรกิจ ไดFแก: การสรFางแบบจำลองทำนายสถานการณA เปZนตFน
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แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2565
ไตรมาส 1

ป' 2564

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนดเปIาหมายในการ
ดำเนินการ รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR และจัดจ?าง
แผนงานการสร?างความสามารถในการ
ทำงาน Data Analytics
การสร?างแบบจำลองทำนายสถานการณ4
เพื่อการจัดทำ วางแผนนโยบาย

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป’าหมาย
มีระบบ เครื่องมือช:องทางการวิเคราะหAขFอมูลเชิงลึก
การสรFางแบบจำลองเชิงสถิติและ Artificial
Intelligence (AI) ใหFผูFใชFงานภายในศูนยAฯ ที่เขFาถึงไดF
ง:ายและสะดวก
1) ขFอมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐสามารถนำมา
วิเคราะหAแบบ Visualization และมีการเชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ
2) มี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ เ หมาะสมในการสรF า งแบบจำลอง
ทำนายสถานการณA เพื ่ อสนั บสนุ นใหF มี การใชF ขF อมู ล
ในการวิเคราะหAเชิงลึกอย:างกวFางขวางภายในองคAกร

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
มีความพรFอมในงานดFาน Data Analytics เพื่อใชFในงานการสรFางแบบจำลองทำนายสถานการณA
พลังงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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9. กลุ:มเป’าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 64

¨ ใหม2

þ

สิ้นสุด

ก.ย. 65

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดBรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

27,722,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดลFานเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานวิเคราะห&เชิงลึกเพื่อสรJางตัวชี้วัดต2าง ๆ ของสถานการณ&พลังงานของประเทศ
สำหรับศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป^าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดF า นพลั ง งานใหF ไ ดF ม าตรฐานระดั บ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ : ง หมายใหF ส ามารถตอบสนอง
ความตFองการของผูFใชFขFอมูลทุกกลุ:ม อีกทั้งตFองสามารถเปaนจุดประสานความร:วมมือและสรFางเครือข:าย
เพื่อใหFไดFรับหรือเผยแพร:ขFอมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวขFองจากองคAการประชาชน และผูFมีส:วนไดF
ส:วนเสียในดFานต:าง ๆ
หนึ ่ ง ในยุ ท ธศาสตรA ท ี ่ ส ำคั ญ ของศู น ยA ฯ ไดF แ ก: การสนั บ สนุ น ขF อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะหA
การคาดการณA เพื่อบรรลุยุทธศาสตรAกระทรวงพลังงาน ซึ่งการวิเคราะหAขFอมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปพัฒนาตัวชี้วัด
ต:าง ๆ ของสถานการณAพลังงานของประเทศ เปaนสิ่งที่ตFองดำเนินการอย:างเร:งด:วน
ดังนั้น จึงจำเปaนตFองมีการจัดหาระบบฮารAดแวรAและซอฟตAแวรAที่สามารถรองรับการประมวลผลขFอมูล
ขนาดใหญ: ที่มาจากหลายแหล:ง มีความหลากหลายของประเภทขFอมูล อีกทั้งยังสามารถประมวลผลซับซFอนไดF
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังตFองมีการพัฒนาบุคลากรใหFสามารถทำงานกับระบบไดFอย:างมีประสิทธิผล
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดหาระบบที่สามารถวิเคราะหAเชิงลึกเพื่อสรFางตัวชี้วัดต:าง ๆ ของสถานการณAพลังงาน
ของประเทศสำหรับศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ใหFสามารถดำเนินการใชFงานระบบ
ดังกล:าว ไดFอย:างมีประสิทธิผล
3) เพื ่ อ พั ฒ นาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการการวิ เ คราะหA ข F อ มู ล ใหF ร องรั บ สถานการณA
ที่เปลี่ยนแปลงไปไดF
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน ประกอบไปดFวยการจัดซื้อฮารAดแวรAและซอฟตAแวรAระบบที่สามารถ
ประมวลผลขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใชF GPU เปaนฐาน และการพัฒนาบุคลากรภายในศูนยAฯ รวมถึง
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงการวิเคราะหAขFอมูลในอนาคต โดยมีขอบเขตพื้นฐาน ไดFแก:
1) ดำเนินการออกแบบสถาปlตยกรรมสำหรับการวิเคราะหAเชิงลึกทั้งฮารAดแวรAและซอฟตAแวรA
2) ดำเนินการจัดซื้อฮารAดแวรA Server GPU จำนวน 4 ชุด แต:ละชุดมี GPU ภายในอย:างนFอย 16 ตัว
หน:วยความจำภายใน 32 GB เชื่อมต:อกันดFวยเครือข:ายภายในที่มีความเร็วไม:ต่ำกว:า 2.4 TB/s
และตFองมีหน:วยความจำส:วนกลาง ไม:นFอยกว:า 512 GB รวมถึงหน:วยประมวลผลกลางอย:างนFอย
28 Core หน:วยความจำ 1.5 TB และหน:วยเก็บขFอมูลแบบ SSD ขนาด 30 TB
3) ติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหAขFอมูลเชิงลึกที่รองรับการวิเคราะหAขFอมูล ระบบปlญญาประดิษฐA การแสดง
มโนทัศนAขFอมูล (Data Visualization) และรองรับฐานขFอมูลเพื่อการวิเคราะหA (Analytic Database)
4) พัฒนาระบบการวิเคราะหAขFอมูลเชิงลึกบนฮารAดแวรAและซอฟตAแวรA
5) พัฒนาบุคลากรผ:านการอบรมในดFานพัฒนา (Implement) ระบบ เพื่อใหFบุคลากรสามารถพัฒนา
ระบบไดFตามความตFองการในอนาคต
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2565
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ป'
2564

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนด
เปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส$งมอบ
(Deliverable)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห4และสรุปผล
กระบวนการวิเคราะห4ข?อมูล
ดำเนินการร$าง TOR
ดำเนินการการจัดหาบนฮาร4ดแวร4และซอฟต4แวร4
ดำเนินการพัฒนาระบบ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากร
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป^าหมาย
1) ไดF ร ะบบฮารA ด แวรA แ ละซอฟตA แ วรA และระบบ
ที่สามารถวิเคราะหAขFอมูลเชิงลึก
2) บุคลากรมีความพรFอมในการใชFงานระบบ
การวิเคราะหAขFอมูลในเชิงลึกเปaนไปอย:างมีประสิทธิผล
สามารถพั ฒ นาตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ จ ะส: ง ผลกระทบต: อ
สถานการณAทางพลังงานไดFอย:างแม:นยำ

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) มีระบบที่สามารถวิเคราะหAขFอมูลนำเขFาเชิงลึกไดF รองรับขFอมูลขนาดใหญ: มีความหลากหลาย และ
ทำงานไดFอย:างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาบุคลากรของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ใหFสามารถใชFงานระบบไดFอย:างมีประสิทธิผล
3) แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการวิเคราะหAขFอมูลใหFรองรับสถานการณAที่เปลี่ยนแปลงไปไดF
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป^าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

2

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 64

¨ ใหม2

þ

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดJรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

79,679,800.00 บาท (เจ็ดสิบเกFาลFานหกแสนเจ็ดหมื่นเกFาพันแปดรFอยบาทถFวน)
3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2566
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสรBางเครื่องมือวิเคราะห& Unstructured data เพื่อส2งเสริมการทำ
Digital Transformation and Automation
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ในยุคดิจิทัลในปWจจุบัน ขFอมูล Unstructured Data มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะขFอมูลในเอกสาร
ขFอมูลจากภาพถ:ายดาวเทียม ขFอมูลจาก Social Media เพื่อเปmนการสรFางความพรFอมของศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ในการเปmน Digital Organization จึงมีความจำเปmนในการพัฒนาศักยภาพของศูนยAฯ
ในดF า นการ Process ขF อ มู ล แบบ Unstructured และมี ก ารสรF า งความสามารถในการทำ Automation
โดยสามารถสรFางเครื่องมือที่พรFอมใชFไดFอย:างรวดเร็ว
4. วัตถุประสงคAโครงการ
เพื่อออกแบบและสรFางความพรFอมใหFกับศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในงานดFาน Unstructured
Data เพื่อช:วยในการพัฒนาเครื่องมือในการทำงานดFานขFอมูล และเสริมสรFางการพัฒนาระบบ automation
ที่ทางศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติสามารถดำเนินงานไดFเอง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสรB า งความพรB อ มในการทำงานกั บ ขB อ มู ล แบบไม2 ม ี โ ครงสรB า งและการทำ
Digital Transformation and Automation
การบริหารจัดการขFอมูลแบบไม:มีโครงสรFางยังมีขีดจำกัดในดFานระบบกลาง เพราะขFอมูลมีความ
หลากหลาย และจำเปmนที่จะตFองปรับระบบใหFเขFากับขFอมูล ซึ่งเปmนอุปสรรคในการทำ Automation ใน Digital
Transformation
ศูนยAฯ ควรจะมีแนวทางการออกแบบโครงสรFางการทำงานใหม: โดยมีการนำ Robotic Process
Automation (RPA) มาใชFเพื่อช:วยลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะ ศ
1

Legacy Processes ก:อนที่จะเดินไปถึงการนำ RPA มาใชF ทางศูนยAฯ มีความจำเปmนที่จะตFองมีการยกระดับ
โครงสรFางพื้นฐานและกระบวนการทำงานแบบ Development Operations (DevOps) ซึ่งเปmนแนวทาง
การปฏิบัติในการทำงานดFานสารสนเทศที่ส:งมอบ Solution ดFานไอที ที่ตอบโจทยAทั้งคุณภาพและความรวดเร็ว
ต:อเนื่อง ยืดหยุ:น อย:างสม่ำเสมอ ซึ่งการที่ศูนยAฯ มีศักยภาพการประยุกตAใชFกระบวนการและเครื่องมือสมัยใหม:
ในการพั ฒ นาระบบแบบ DevOps จะช: ว ยศู น ยA ฯ Automate การทำงานในหลายๆ Processes ย: อ ย
และมีการนำแนวทาง และจะเปmนการสรFางการทำงานร:วมกัน (Culture) แบบยืดหยุ:น (agile)
ทางศูนยAฯ ควรเตรียมใชF New (Container) Technology สำหรับการ Automate การทำงานใน
ขบวนการต:าง ๆ ใหFมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานดFานการรับขFอมูลในอนาคต รวมถึง
ทดสอบการทำงานของระบบ การฝŠกอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใชFงาน Container Technology
เพื ่ อ รองรั บ การงานดF า นขF อ มู ล พลั ง งานแบบไม: ม ี โ ครงสรF า ง เพื ่ อ สรF า งเครื ่ อ งมื อ ช: ว ยในการทำงานแบบ
Operations ของศูนยAฯ ดังนั้นทางศูนยAฯ จึงมีความจำเปmนตFองจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• ออกแบบ จัดหาและพัฒนาระบบงาน อุปกรณAและโปรแกรม (Hardware/Software) สำหรับ
Enterprise Container Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานดFานขFอมูลแบบไม:มีโครงสรFาง
โดยใหFสอดคลFองกับการทำงาน Data Operations
• ออกแบบ จัดหาและพัฒนาระบบงาน อุปกรณAและโปรแกรม (Hardware/Software) สำหรับ
DevOps Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบแบบสมัยใหม:
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2566
ไตรมาส 1

ป' 2565

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนด
เปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR และจัดจ?าง
แผนงานการสร?างความสามารถในการทำงานแบบไม$มี
โครงสร?างและการทำ Digital Transformation and
Automation
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป•าหมาย
1) มี ร ะบบการทำงานเปm น Platform ที ่ ร องรั บ การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศสมั ย ใหม: แ บบ DevOps
ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของระบบ
2) เพิ่มเครื่องมือช:วยพัฒนาระบบงาน (Toolchain)
ในการทำ Container-Based Platform
3) สรFางระบบงานไดFเร็วที่พรFอมกับการนำเอา RPA
Concept มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
1) คุณภาพระบบงานที่ดีขึ้น ส:งมอบระบบไดFเร็วขึ้น
ไดFใชFงานเร็วขึ้น
2) Downtime ของระบบลดลง และลดขFอผิดพลาด
ของโปรแกรม
3) ระบบ Automation สามารถช: ว ยลด Human
Error เพื่อลดความผิดพลาดของการประมวลผลขFอมูล

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) มีความพรFอมดFานโครงสรFางพื้นฐาน Enterprise Container Platform และ DevOps Toolchain
ที่นำ Automation มาประยุกตAใชFใหFเกิดการพัฒนาระบบงานไดFอย:างรวดเร็ว คล:องตัว เพิ่มเสถียรภาพ
ของระบบ และลด Human Error เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) มี ม าตรฐานและกรอบแนวทางสำหรั บ พั ฒ นาระบบงานแบบ DevOps ที ่ เ ปm น เทคโนโลยี
แบบ Container เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเป•าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 65

¨ ใหม2

þ

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดBรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

21,776,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดลFานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถFวน)

4

-4แผนงาน
โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสรDางพื้นฐานของศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ (ดDานโครงสรDาง
พื้นฐานสารสนเทศในส2วนของ Network Layer และ Infrastructure Security)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงานของประเทศไทย ไดFมีการกำหนดใหFมีการจัดตั้งศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ขึ้น เพื่อเป_นศูนยAกลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานขFอมูล และ
วิเคราะหAขFอมูลพลังงานของประเทศ เพื่อใหFสามารถนำขFอมูลและสารสนเทศไปใชFในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายไดF รวมถึงการสื่อสารเรื่องขFอมูลและสารสนเทศพลังงานใหFกับสาธารณชน
ไดFอย:างถูกตFองและทันท:วงที เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ถูกตFองเกี่ยวกับสถานการณAพลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดFมอบหมายใหFสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป_นหน:วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยAฯ ขึ้น ภายใน สนพ.
และทาง สนพ. ไดFดำเนินการศึกษายุทธศาสตรAและออกแบบการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดใหFทาง สนพ. ตFองพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานของศูนยAฯ บนระบบคลาวดAกลางภาครัฐ
(GDCC) ที่ทางรัฐบาลมอบหมายใหFบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป_นผูFพัฒนาดูแล และบริหาร
จัดการระบบคลาวดAกลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งรูปแบบในการดำเนินงานจะตFองสอดคลFองกับยุทธศาสตรA
การพัฒนาของศูนยAฯ และจะตFองสอดคลFองกับมาตรฐานศูนยAขFอมูลในระดับนานาชาติ เพื่อใหFมั่นใจไดFว:า
การเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลขFอมูลดFานพลังงานทั้งหมดของประเทศที่ดำเนินงานโดย สนพ.
จะเป_นไปในรูปแบบที่ทันสมัย เป_นสากล เขFาถึงผูFมีส:วนไดFส:วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือไดF และ
สอดคลFองกับกฎหมายที่เกี่ยวขFอง โดยเฉพาะในเรื่องระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สนพ.
เนื่องจากขFอมูลพลังงานเป_นขFอมูลที่มีความอ:อนไหวสูง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรA
พ.ศ. 2562
ดังนั้นการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานของศูนยAฯ ภายใตF สนพ. ใหFไปเป_นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ
ดFานพลังงานและสอดคลFองกับยุทธศาสตรAการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติใหFเกิดประโยชนA
อย:างมีประสิทธิผล มีความจำเป_นตFองดำเนินการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานบนระบบคลาวดAกลางภาครัฐ
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(GDCC) ซึ ่ ง มี ค วามพรF อ มทั ้ ง ดF า นระบบเครื อ ข: า ย ระบบคอมพิ ว เตอรA และระบบความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางไซเบอรAที่ไดFมาตรฐาน ตรงตามความตFองการของ สนพ. เพื่อใหFมีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย
มี ค วามสอดคลF อ ง และสามารถปรั บ ปรุ ง ไดF อ ย: า งต: อ เนื ่ อ ง เป_ น ไปตามมาตรฐานสากลที ่ เ กี ่ ย วขF อ ง
และเป_นตัวอย:างที่ดีในการดำเนินการใหFกับหน:วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื ่ อ ออกแบบและพั ฒ นาโครงสรF า งพื ้ น ฐานสารสนเทศที ่ จ ะรองรั บ การบริ ห ารจั ด การ
และการวิเคราะหAขFอมูลขนาดใหญ:ของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื ่ อ จั ด หาระบบเครื อ ข: า ย ระบบคอมพิ ว เตอรA และระบบความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอรA
ของขFอมูลสารสนเทศเพื่อใชFเป_นโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนยAฯ ใหFสามารถบริหารจัดการโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของ
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติไดFอย:างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปดFวย 2 แผนงานหลัก ไดFแก: แผนงานการจัดหาโครงสรFาง
พื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสำหรั บ เป_ น ระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการจั ด หา
ระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAของขFอมูลสารสนเทศเพื่อใชF
เป_นโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ดังรายละเอียดต:อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับเป_นระบบประมวลผลแบบ Big Data
1) ดำเนินการกำหนดความตFองการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทำขFอกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานสารสนเทศระบบ โดยครอบคลุม
การจัดทำระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป_นอย:างนFอย ที่สอดคลFองกับความตFองการระบบ
3) จัดหาผูFว:าจFางเพื่อเขFามาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหFมีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู:มือการใชFงาน และการส:งมอบความรูF
2. แผนงานการจัดหาระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA
บนระบบคลาวดAกลางภาครัฐ (GDCC)
1) ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
2) จัดทำขFอกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาแผนงานการจัดหาระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA
3) จัดหาผูFว:าจFางเพื่อเขFาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน เพื่อใหFมีขีดความสามารถในการดูแล และปรับปรุง
ระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู:มือการใชFงาน การส:งมอบความรูF
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ป'
2563

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อ
กำหนดเปIาหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่ง
ส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา ดำเนินการ
จัดทำโครงสร?างพื้นฐานด?านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับระบบประมวลผลแบบ
Big Data
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินการ
จัดหาระบบเครือข$าย ระบบคอมพิวเตอร4 และ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร4บน
ระบบคลาวด4กลางภาครัฐ (GDCC)
ดำเนินการถ$ายทอดความรู?และจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป…าหมาย
1) มี โ ครงสรF า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สำหรับศูนยAฯ ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ Data
Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop เพื ่ อ การ
วิเคราะหA วิจัย เพื่อสื่อสารใหFประชาชนเกิดความเขFาใจ
และสามารถนำไปใชFประโยชนA ทั้งดFานการตัดสินใจใน
การใชFพลังงาน และการประกอบธุรกิจ ดFานพลังงาน
2) มีระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAบนระบบคลาวดAกลาง
ภาครัฐ (GDCC) ที่เป_นมาตรฐานสากล ปลอดภัย
1) ศู น ยA ฯ สามารถประมวลผลขF อ มู ล Big Data
เพื่อการวิเคราะหA วิจัย และ การสื่อสารใหFสาธารณชน
เกิดความเขFาใจ และสามารถนำไปใชFประโยชนAไดF
3

ชื่อตัวชี้วัด

ค:าเป…าหมาย
2) ระบบคลาวดA ก ลางภาครั ฐ (GDCC) สามารถ
ตอบสนองต:อความตFองการศูนยAฯ ในการพัฒนาระบบ
คลังขFอมูลแห:งชาติและเป_นการใชFทรัพยากรร:วมกัน
อย:างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมั่นใจในการรักษา
ความปลอดภัยที่เป_นมาตรฐาน

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ไดFโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติเพื่อการ
ประมวลผล Big Data ไดFอย:างมีประสิทธิผล
2) มีระบบเครือข:าย ระบบคอมพิวเตอรA และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAบนระบบคลาวดA
กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ สามารถทำงานไดFอย:างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป…าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 63

þ ใหม2

¨

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

95,972,000.00 บาท (เกFาสิบหFาลFานเกFาแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถFวน)

4

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงานของประเทศไทย ไดFมีการกำหนดใหFมีการจัดตั้งศูนยAสารสนเทศ
พลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) ขึ้น เพื่อเป_นศูนยAกลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานขFอมูล และ
วิเคราะหAขFอมูลพลังงานของประเทศ เพื่อใหFสามารถนำขFอมูลและสารสนเทศไปใชFในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายไดF รวมถึงการสื่อสารเรื่องขFอมูลและสารสนเทศพลังงานใหFกับสาธารณชน
ไดFอย:างถูกตFองและทันท:วงที เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ถูกตFองเกี่ยวกับสถานการณAพลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดFมอบหมายใหFสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป_นหน:วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนยAฯ ขึ้นภายใน สนพ.
และทาง สนพ. ไดFดำเนินการศึกษายุทธศาสตรAและออกแบบการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดใหFทาง สนพ. ออกแบบและพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานของศูนยAฯ ใหFสอดคลFองกับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศในระดั บ นานาชาติ โดยการอF า งอิ ง จากกรอบมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เพื่อใหFมั่นใจไดFว:าการเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลขFอมูลดFานพลังงานทั้งหมด
ของประเทศ ที่กระทำโดยศูนยAฯ ภายใตF สนพ. มีความปลอดภัย เชื่อถือไดF และสอดคลFองกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวขFองเนื่องจากขFอมูลดFานพลังงานเป_นขFอมูลที่มีความอ:อนไหวสูงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
ดังนั้นเพื่อใหFการดำเนินงานของศูนยAฯ สนพ. มีความปลอดภัยดFานสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
จึงมีความจำเป_นตFองพัฒนาระบบความปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และจัดใหF
มี ข บวนการตอบสอบความปลอดภั ย ของโครงสรF า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology Infrastructure Assessment) อย:างสม่ำเสมอ เพื่อใหFศูนยAฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย
มี ค วามสอดคลF อ ง และ สามารถปรั บ ปรุ ง ไดF อ ย: า งต: อ เนื ่ อ ง เป_ น ไปตามมาตรฐานสากล ที ่ เ กี ่ ย วขF อ ง
และเป_นตัวอย:างที่ดีในการดำเนินการใหFกับหน:วยงานอื่นในอนาคต
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4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อปรับปรุงโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานใหFสอดคลFองกับแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ใหF สามารถบริ หารจั ดการโครงสรF า งพื ้ นฐานดF า นความปลอดภั ยตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ไดFอย:างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปดFวย ขั้นตอนดังนี้
1. ดำเนินการตั้งคณะทำงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ประกอบดFวยฝ•ายนโยบาย
และ ฝ•ายปฏิบัติการร:วมกัน
2. จัดทำขFอกำหนด (TOR) เพื่อจัดหาคณะที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศ
ของศูนยAฯ
3. คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาทำการวิเคราะหAและสรุปสภาพปƒจจุบัน และ ความตFองการ
ทางดFานระบบความปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
4. คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาร:วมดำเนินการร:าง TOR สำหรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย
ของโครงสรFางพื้นฐานดFานสารสนเทศของศูนยAฯ
5. ดำเนินการถ:ายทอดความรูFและจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมเขFารับการตรวจสอบตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2565
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ป'
2564

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานและผู?บริหารเพื่อกำหนดเปIาหมายใน
การดำเนินการ รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR ของแผนงานต$าง ๆ และทำการจัดหาที่ปรึกษา
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา จัดทำบทวิเคราะห4 และความ
ต?องการระบบความปลอดภัย
ดำเนินการร$าง TOR สำหรับการปรับปรุงโครงสร?างพื้นฐานของศูนย4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
ดำเนินการร$าง TOR สำหรับการปรับปรุงศูนย4สารสนเทศพลังงาน
แห$งชาติ
ดำเนินการปรับปรุงโครงสร?างพื้นฐานของศูนย4สารสนเทศพลังงาน
แห$งชาติ
ดำเนินการถ$ายทอดความรู?และจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป„าหมาย
มีโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ศู น ยA ฯ ที ่ ส อดคลF อ งกั บ มาตรฐานนานาชาติ ต าม
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ศู น ยA ฯ เป_ น ศู น ยA ข F อ มู ล ที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย สู ง ตาม
มาตรฐานนานาชาติ
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ไดFโครงสรFางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติที่สอดคลFองกับ
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2) บุคลากรของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความพรFอม
ในการดูแลระบบสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
8. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป„าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

2

ปE เริ่มตั้งแต:

ต.ค. 64

¨ ใหม2

þ

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได[รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

61,480,000.00 บาท (หกสิบเอ็ดลFานสี่แสนแปดหมืน่ บาทถFวน)

4

-5แผนงาน
พัฒนาบุคลากร

NEIC Data Strategy

กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปWนรัฐบาลดิจิทัลเปWนหนึ่งในยุทธศาสตรAสำคัญของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข: ง ขั น และเศรษฐกิ จ ของประเทศ และเปW น ประเด็ น นโยบายที ่ ก ระทรวงดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสั ง คมไดF น ำมากำหนดเปW น หนึ ่ ง ใน 6 ยุ ท ธศาสตรA ก ารขั บ เคลื ่ อ นแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม ระยะ 20 ปE ซึ่งไดFรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ภายใตFวิสัยทัศนAการพัฒนาประเทศไทยไปสู: “ดิจิทัลไทยแลนดA” หรือประเทศไทยที่สามารถสรFางสรรคAและ
ใชF ป ระโยชนA จ ากเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล อย: า งเต็ ม ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาโครงสรF า งพื ้ น ฐาน นวั ต กรรมขF อ มู ล
ทุนมนุษยAและทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู:ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในปg จ จุ บ ั น เมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง โครงสรF า งบุ ค ลากรภาครั ฐ พบว: า ผู F ป ฏิ บ ั ต ิ ง านดF า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
ในฝiายขFาราชการพลเรือน (ตำแหน:งนักวิชาการคอมพิวเตอรA และตำแหน:งเจFาหนFาที่เครื่องคอมพิวเตอรA
มีจำนวนนFอยมากมีเพียง 2,334 ตำแหน:ง หรือรFอยละ 0.58 ของจำนวนตำแหน:งขFาราชการพลเรือนสามัญ
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองคAกร พบว:า ส:วนราชการ (กรม) หนึ่งๆ
จะมีผูFปฏิบัติงานดFานเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ 1-15 คน และเปWนกลุ:มผูFปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก
ของส:วนราชการเท:านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของผูFปฏิบัติงานกลุ:มนี้ พบว:า
ยังขาดองคAความรูFเกี่ยวกับแนวโนFมดFานเทคโนโลยี และขาดทักษะในการเลือกใชFเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการใหFบริการแก:ประชาชน
คณะรัฐมนตรีกำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในส:วนของการพัฒนากำลังคน
ใหFมีความพรFอมไวFใน “ยุทธศาสตรAที่ 5 การพัฒนากำลังคนใหFพรFอมเขFาสู:ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
กำหนดแผนงานที่เกี่ยวขFองกับการพัฒนากำลังคน 3 กลุ:ม ไดFแก: การพัฒนาทักษะดFานดิจิทัลใหFแก:บุคลากร
ในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดFานที่รองรับเทคโนโลยีใหม:
ในอนาคต ใหFกับบุคลากรในสายวิชาชีพดFานเทคโนโลยีดิจิทัล และการพั ฒนาผู F บริ หารระดั บสู งของรั ฐ
1

ใหF มี ความเขF า ใจและสามารถวางแผนยุ ทธศาสตรA การนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลไปพั ฒนาภารกิ จขององคA กร
ที่สอดคลFองกับสถาปgตยกรรมองคAกรของหน:วยงาน
จากผลการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตรAการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ พบว:า
การพัฒนาทางดFานเทคโนโลยีสารสนเทศในปgจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส:งผลใหFเกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม: เพื่อตอบสนองลักษณะงานที่เปลี่ยนไปดFวย โดยเฉพาะอย:างยิ่ง การพัฒนาระบบขFอมูลขนาดใหญ:
(Big Data) มีความจำเปWนตFองใชFบุคลากรที่มีทักษะที่แตกต:างไปจากงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เคย
ดำเนิ น งานมาก: อ นหนF า นี ้ ยกตั ว อย: า งเช: น นั ก วิ ท ยาศาสตรA ข F อ มู ล (Data Scientist) วิ ศ วกรขF อ มู ล
(Data Engineer) นั ก วิ เ คราะหA เ ชิ ง ลึ ก (Data Analyst) นั ก กลยุ ท ธA ข F อ มู ล (Data Strategy) เปW น ตF น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใตFโครงสรFางองคAกรสำหรับศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ใหFเปWนไปตามเป•าหมายอย:างมี
ประสิทธิผลนั้น จึงจำเปWนตFองมีการจัดจFางที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) ในตำแหน:งที่ไม:สามารถจัดหา
ในระยะเวลาอันสั้นที่เขFาทำงานร:วมกับคณะทำงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ภายใตFงานพัฒนา
บุคลากรการเตรียมความพรFอมสำหรับศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติต:อไป
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื ่ อ จั ด หา คั ด สรรบุ ค ลากรทางดF า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานภายใตF
ศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื ่ อเตรี ยมความพรF อม พั ฒนาทั กษะ และถ: ายทอดองคA ความรู F ใหF กั บบุ คลากรภายใน สนพ.
ในการรองรับการดำเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศู น ยA ส ารสนเทศพลั ง งานแห: ง ชาติ (ศู น ยA ฯ ) มี ค วามประสงคA ที่ จ ะดำเนิ น การจั ด หาบุ ค ลากร
ทางดF านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ดF านการวิ เคราะหA ขF อมู ลขนาดใหญ: ดF านการบริ หารจั ดการขF อมู ล ในรู ปแบบ
ที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) เพื่อทำงานร:วมกับบุคลากรภายใน สนพ. ในการขับเคลื่อนและสนับสนุน
ยุ ท ธศาสตรA ก ารดำเนิ น งานภายใตF ศ ู น ยA ฯ โดยกำหนดภาระหนF า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงาน
(Job Description) คุณสมบัติเฉพาะ (Job Specification) และทักษะที่จำเปWน (Skill) ในตำแหน:งงานที่สำคัญ
ประกอบดF ว ย ผู F เ ชี ่ ย วชาญดF า น Data Strategy ผู F เ ชี ่ ย วชาญดF า น Data Analytics ผู F เ ชี ่ ย วชาญดF า น
Data Science ผู F เ ชี ่ ย วชาญดF า น Data Standard และตำแหน: ง อื ่ น ๆ ที่ ม ี ค วามจำเปW น โดยแสดง
แผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ป' 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ป' 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ป' 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แต#งตั้งคณะทำงานภายใน
ศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อ
กำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินการ รวมถึงสิ่งส#งมอบ
(Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYาง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
(Outsource)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร#วมกันภายใตY
ภารกิจหนYาที่
วิเคราะห3ปaญหา อุปสรรค
ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป•าหมาย
จั ด หาบุ ค ลากรที ่ ม ี ค ุ ณสมบั ต ิ ค รบถF ว นและตรงตาม
ความตFองการในแต:ละตำแหน:งหนFาที่ที่มีกำหนดไวF
สามารถถ: า ยทอดองคA ค วามรู F พั ฒ นาทั ก ษะใหF แ ก:
บุคลากรภายใน สนพ. เพื่อรองรับงานในอนาคต

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรAการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงาน
แห:งชาติไดFตามเป•าหมายที่วางไวF
2) สามารถเตรียมความพรFอมบุคลากรภายใน สนพ. ใหFรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย:าง
รวดเร็ว (Disruptive Technology)
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8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป•าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปE เริ่มตั้งแต:

þ ใหม2

¨

1 ต.ค. 63

สิ้นสุด 30 ก.ย. 66

ต2อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563

เงินที่ไดVรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

12. วงเงินโครงการ 88,164,000.00 บาท (แปดสิบแปดลFานหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุ กฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณ ลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่ แตกต:างกันไป รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงในดFานต:าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทำใหFการดำเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้
มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ
บุ คลากรจึงมี ความจำเป_ น อย:างยิ่งที่ จะตF องมี ระบบรับ รูFการเปลี่ยนแปลง ทั ศนคติ ที่ ดีต:อการเปลี่ยนแปลง
มีความพรFอมที่จะปรับตัวไดFทันการณA ผ:านระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหFการปฏิบัติงานของศูนยAฯ
สอดคลFองกับยุคสมัยและส:งมอบบริการที่ดีแก:ผูFรับบริการ
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน จึ งเห็ น ควรจF างที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดำเนิ น งานโครงการ Change
is inevitable, Agile Team Building
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงใหFกับศูนยAฯ
2) เพื่ อ ใหF ผูF บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ยA ฯ ไดF เรี ย นรูF แ ละยอมรั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
ผ:านแนวทางต:าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพป|จจุบันเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนยAฯ
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2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และศึกษาแนวปฏิบัติ
จากหน:วยงานในประเทศ หรือ ต:างประเทศ ใหFมกี ารบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง แก:
ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) ออกแบบและจัดทำระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบใหFเป_น Web Application
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จำแนก สืบคFน แลกเปลี่ยน ขFอมูล สารสนเทศ และความรูF ทั้งภายใน ภายนอกศูนยAฯ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
6) จั ด ทำคู: มื อ ระบบบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ใหF ผูF เกี่ ย วขF อ งทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ยA ฯ
เขFาใจและสามารถใชFงานไดFอย:างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พรFอม files
7) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนยAฯ ใหFแก:ผูFบริหารและ
บุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนระบบที่ผูFรับจFางจัดส:ง

ค:าเปƒาหมาย

ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา

• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รับ จF างดำเนิ น การไดF แ ลF วเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนดF า นของการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ก าร มีการแบ:งป|นการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5 ดFาน เช:น
ดFานการตลาด ดFานการเงิน ดFานการสื่อสารมวลชน
แบ:งป|นในระบบ
• จำนวนแนวทางรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ มีแนวทางที่ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ 5 เรื่อง
ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสำคัญของการจัดการความรูFเพื่อใชFในการ
ปฏิบัติงาน
2) ผูF บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บั ติ งาน และ มี โอกาสสรF า งนวั ต กรรมในการ
ปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่องในอนาคต
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพป|จจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปƒาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผู]บริหาร สนพ. ผู]บริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผู]อยู2ในห2วงโซ2สร]างคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต: พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได]รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามลFานบาทถFวน)

4

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ to be NEIC : ค2านิยม และ DNA ที่คุณคู2ควร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูF เกี่ ย วขF อ งทุ ก ฝd าย ซึ่ งแต: ล ะฝd ายมี คุ ณ ลั ก ษณะ ความตF อ งการ และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต: างกั น ไป ทำใหF ก าร
ดำเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ
บุคลากรจึงมีความจำเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมี ค:านิยม ทัศนคติ ที่สอดคลFองกับทิศทางและเปiาหมายที่กำหนดไวF
โดยสามารถพัฒนาผ:านการสื่อสาร กิจกรรม การใหFความรูF บทบาทเสมือน เพื่อย้ำและฝjงลึกในตัวผูFเกี่ยวขFอง
ซึ่งจะช:วยใหFการใชFชีวิต การปฏิบัติงานส:วนตน หรือ การปฏิบัติงานเป_นทีม เป_นไปอย:างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช:วยใหFบรรลุวิสัยทัศนAของศูนยAฯ ต:อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ to be NEIC :
ค:านิยม และ DNA ที่คุณคู:ควร
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อเสริมสรFางความรูFและจัดกิจกรรมสำหรับสื่อสาร ปลูกฝjง ค:านิยม และ DNA ของศูนยAฯ ใหFแก:
ผูFบริหารและบุคลากร
2) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบูรณาการ ค:านิยม และ DNA ของศูนยAฯ เขFาไปในกระบวนการหลัก
ของศูนยAฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปjจจุบันเกี่ยวกับค:านิยม DNA วัฒนธรรมองคAการ ของศูนยAฯ
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2) ศึ กษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับ การปลูกฝjงค:านิ ยม เสริมสรFางวัฒ นธรรมองคA การ
จากหน:วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต:างประเทศ ใชFปฏิบัติในองคAการ
3) จั ด สั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ประกอบดF วยการอบรมใหF ค วามรูFเกี่ ย วกั บ ค: านิ ย ม DNA วั ฒ นธรรม
องคAการ แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อใหFค:านิยม DNA วัฒ นธรรม
องคAการไดFถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนการปลูกฝjงค:านิยม DNA และเสริมสรFางวัฒนธรรมองคAการ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารการบริการ
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดFจัดทำไวFในขFอ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร รายงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• ผลการประเมินค:านิ ยม วัฒ นธรรมองคAการ ผ ล ก ารป ระ เมิ น ค: านิ ย ม วั ฒ น ธรรม อ งคA ก าร
ของผูFรับบริการสูงขึ้นกว:าก:อนเริ่มโครงการ
ของผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสำคัญของค:านิยมและวัฒนธรรมองคAการ
2) การปฏิบัติงานเป_นไปดFวยดีและสอดคลFองกับค:านิยมและวัฒนธรรมองคAการที่กำหนดไวF
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูYบริหาร สนพ. ผูYบริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผูYอยู2ในห2วงโซ2สรYางคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)

ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

1 ต:อเนื่อง

เงินที่ไดYรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

1,000,000.00 บาท (หนึ่งลFานบาทถFวน)
3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC เขGาใจ ใส2ใจ ผูGรับบริการ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูF เกี่ ย วขF อ งทุ ก ฝd าย ซึ่ งแต: ล ะฝd ายมี คุ ณ ลั ก ษณะ ความตF อ งการ และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต: างกั น ไป ทำใหF ก าร
ดำเนินงานของศูนยAฯ เพื่อตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ
บุ คลากรจึงมี ค วามจำเป_ น อย: างยิ่ งที่ จะตF อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต:อการงานบริการ ความเขF าใจพฤติ กรรมลู ก คF า
การปรับปรุงบริการ การสื่อสารภายในองคAการ เพื่ อใหFการปฏิบัติงานมีความพรFอมที่จะปรับตัวใหFเขFากับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช:วยใหFบรรลุวิสัยทัศนAของศูนยAฯ ต:อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ NEIC เขFาใจ ใส:ใจ
ผูFรับบริการ
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริการลูกคFาใหFกับศูนยAฯ
2) เพื่ อ ใหF ผูF บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ยA ฯ ไดF เรี ย นรูF ตระหนั ก และยอมรั บ การใหF ค วามสำคั ญ
กับผูFรับบริการ ผ:านแนวทางต:าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปnจจุบันเกี่ยวกับบริการ ผูFรับบริการ ทัศนคติต:องานบริการ แนวการบริหาร
การบริการ เครื่องมือ กลไกสำหรับการใหFบริการ ผลการใหFบริการของศูนยAฯ
2) ศึ ก ษา วิ เคราะหA แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการบริ ก าร และศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ
จากหน:วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต:างประเทศ ใชFปฏิบัติในองคAการ
1

3) จัดสัมมนาเชิงปฏิ บั ติการ ประกอบดF วยการอบรมใหF ความรูFเกี่ยวกับ การบริห ารการบริการแก:
ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) ออกแบบและจัดทำระบบการบริหารการบริการ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารการบริการ
6) จัดทำคู:มือระบบบริหารการบริการ เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ เขFาใจและ
สามารถใชFงานไดFอย:างเหมาะสม
7) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบบริห ารการบริก ารของศู น ยA ฯ ใหF แ ก: ผูF บ ริห ารและ
บุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2565
ไตรมาส 1

ป' 2564

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนระบบที่ผูFรับจFางจัดส:ง

ค:าเปpาหมาย

ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา

• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
ความพึงพอใจของผูFรับบริการสูงขึ้นกว:าก:อนเริ่ม
• ความพึงพอใจของผูFรับบริการ
โครงการ

2

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสำคัญของการบริหารการบริการ
2) ผูF บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านโดยมุ: ง เนF น ที่ ผูF รั บ บริ ก ารเป_ น สำคั ญ
ซึ่งสอดคลFองกับแนวทาง PMQA
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปnจจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปpาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูGบริหาร สนพ. ผูGบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผูGอยู2ในห2วงโซ2สรGางคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต: พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดGรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามลFานบาทถFวน)

3

-6แผนงาน
พัฒนาโครงสร้าง
องค์กร
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการปรั บ โครงสรC า งสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานเพื่ อ รองรั บ การเปG น
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน โดยใหFศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทำหนFาที่ดังกล:าว
ซึ่งภาระหนFาที่ของศูนยAฯ ครอบคลุมตั้งแต:การรวบรวม แสวงหาขFอมูลจากแหล:งต:าง ๆ เพื่อจัดทำชุดขFอมูล
สารสนเทศดFานพลังงานแก:ผูFเกี่ยวขFองทุกฝcาย รวมทั้งการจัดทำตัวแบบเพื่อคาดการณA พยากรณAที่เกี่ยวขFองกับ
พลังงาน โดยมีรูปแบบการบริการที่เป_นเชิงรุกมากขึ้น
จากภารกิ จ ดั งกล: าว การใหF ศู น ยA ฯ ดำรงอยู: ในศู น ยA เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สนพ.
ซึ่งมีโครงสรFางขนาดเล็ก จะทำใหFการดำเนินการไม:สามารถตอบสนองเปfาหมายไวFไดF รวมทั้งภารกิจในอนาคต
อาจครอบคลุ ม ไปถึ งหน: วยงานอื่ น ของ สนพ. หรือ กระทั่ งหน: วยงานอื่ น ของกระทรวงพลั งงาน ทำใหF เกิ ด
ความซ้ำซFอนในการปฏิบัติงาน จากปgญหาดังกล:าวหากยังคงสภาพใหFศูนยAฯ เป_นหน:วยงานภายใน สนพ. ควรมี
การศึกษาโครงสรFางของ สนพ. เพื่อใหFเกิดความเหมาะสมกับทุกฝcาย
สำนั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน จึงเห็ นควรจFางที่ ปรึกษาเพื่ อดำเนิ นโครงการปรับ โครงสรFาง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเป_นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติในอนาคต
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFไดFโครงสรFางของ สนพ. ที่รองรับการปฏิบัติงานของศูนยAฯ
2) เพื่อศึกษาทางเลือกลักษณะของหน:วยงานที่เหมาะสมกับศูนยAฯ ในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปgจจุบันและทิศทางในอนาคตของ สนพ. และศูนยAฯ
1

2) ศึ ก ษา วิ เ คราะหA แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของหน: ว ยงาน โครงสรF า งองคA ก าร
ที่มีความเหมาะสมกับการเป_นศูนยAขFอมูล
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับลักษณะของหน:วยงาน
การจัดโครงสรFางองคAการ แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรFาง
องคAการของ สนพ.
4) สัมภาษณAผูFบริหารของ สนพ. เพื่อประกอบการจัดทำโครงสรFางของ สนพ. และลักษณะหน:วยงาน
ที่ควรเป_นของศูนยAฯ ในอนาคต
5) จัดทำโครงสรFางองคAการของ สนพ.
6) จัดทำขFอเสนอแนะลักษณะหน:วยงานที่ควรเป_นในอนาคตของศูนยAฯ
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม

ป( 2563
ต.ค.

พ.ย.

ป( 2564
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต$งตั้งคณะทำงานภายในศูนย4ฯ
ประชุมระหว$างคณะทำงานเพื่อ
กำหนดเปDาหมายในการดำเนินงาน
รวมถึงสิ่งส$งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร$าง TOR และจัดจYาง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร$วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปfาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
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ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปfาหมาย
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• การศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ต:อเนื่อง มีการศึกษาเพิ่มเติมครบทุกประเด็นที่ไดFเสนอแนะไวF
จากผลการศึกษา
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร ใชFเป_นขFอมูลในการปรับโครงสรFางของ สนพ. ใหFมีความเหมาะสมต:อไป
2) สามารถใชFอFางอิงในการออกแบบกระบวนงานศึกษาอัตรากำลังซึ่งควรดำเนินการในปEต:อไป
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปfาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูCบริหาร สนพ. ผูCบริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดCรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการจั ด ทำขั ้ น ตอนกำหนดมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านและคู 2 ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ในกระบวนงานหลัก
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ทุกระดับ ซึ่งการดำเนินการของศูนยAฯ จำเป_นตFองมีมาตรฐานเพื่อใหFผลงานความถูกตFอง
แม:นยำ เป_นที่เชื่อถือและนำไปใชFต:อไดF
การดำเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจำเป_นที่จะตFองมีการควบคุมภายในที่ดีในกระบวนงานหลัก
โดยกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม กลไกการควบคุม เพื่อใหFการปฏิบัติงานเป_นไป
ตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาด ลดการทุจริต รวมทั้งสามารถทราบถึงสิ่งที่ตFองปรับปรุงแกFไขไดFเมื่อเกิด
ขFอผิดพลาดขึ้น และนำสิ่งที่ไดFทำการศึกษาเหล:านี้มาจัดทำเป_นคู:มือปฏิบัติงานที่ง:ายต:อความเขFาใจ เป_นที่รับรูF
และใหFผูFเกี่ยวขFองนำไปปฏิบัติร:วมกัน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาโครงการจัดทำขั้นตอน กำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู:มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลัก
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำผังกระบวนงาน (Work Flow) สำหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ
2) เพื่อจัดทำคู:มือการควบคุมภายใน สำหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ
3) เพื่อจัดทำคู:มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานหลักของศูนยAฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะหA การควบคุมภายใน รายละเอียดกระบวนงานหลัก และ ทบทวนคู:มือ
ปฏิบัติงานของศูนยAฯ
1

2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการอบรมความรูFเรื่องการควบคุมภายใน การจัดทำผังกระบวนงาน
(Workflow) แนวทางการจัดทำคู:มือปฏิบัติงาน และ จัดสัมมนาการระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคู:มือ
ปฏิบัติงาน
3) สัมภาษณAผูFบริหารและผูFปฏิบัติงานในแต:ละกระบวนงานหลักเพื่อใหFไดFขFอมูลเกี่ยวกับเปpาหมาย
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม ผังกระบวนงาน
4) จัดทำผังกระบวนงาน ของกระบวนงานหลัก โดยจัดทำทั้งสามระดับ คือ Corporate Overview,
Business vision, Operational Overview และ System Overview
5) กำหนดความเสี่ยงและจุดควบคุมของแต:ละกระบวนงานหลัก
6) จัดทำร:างคู:มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต:ละกระบวนงานตามที่ไดFศึกษาไวF
7) สัมภาษณAผูFบริหารและผูFปฏิบัติงานในแต:ละกระบวนงานหลักเพื่อทบทวนร:างคู:มือปฏิบัติงาน
8) จัดทำคู:มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต:ละกระบวนงานตามที่ไดFศึกษาไวF
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาวิเคราะห3ขOอมูลที่เกี่ยวขOอง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมภาษณ3ผูOบริหารและผูOปฏิบัติงาน
จัดทำกระบวนงานและคู#มือปฏิบัติงาน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปpาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• ศูนยAฯ มีการควบคุมภายในที่ดีขึ้นไดFตามที่ ผลการประเมินการควบคุมภายในของศูนยAฯ ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการประเมินก:อนเริ่มโครงการ
คาดหวัง
• จำนวนบุ ค ลากรที ่ ต ระหนั ก ถึ ง การใหF รFอยละ 60 ของบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญ
ความสำคัญกับการควบคุมภายในและคู:มือ ของการควบคุมภายในและคู:มือปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมพรFอมรับกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดี มีการปpองกัน ปรับปรุงแกFไข
ส:วนที่มีป…ญหา เพื่อใหFการดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเปpาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการควบคุมภายใน รวมทั้งไดFรับโอกาสเป†ดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเปpาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูQบริหาร สนพ. และ ผูQบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดQรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)

4

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ เรียนรูE เคียงคู2 ผูEเชี่ยวชาญ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน โดยใหFศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทำหนFาที่ดังกล:าว
ซึ่งมีบุคลากรจำนวนมากที่มีอยู:เดิมไม:มีทักษะ ความรูF เพียงพอที่จะดำเนินการไดF หรือมีบุคลากรไม:เพียงพอต:อ
การปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจำเป_นที่จะตFองจFางผูFเชี่ยวชาญจากภายนอกมาดำเนินการใหFในช:วงเริ่มตFนของการ
จัดตั้งศูนยAฯ เพื่อใหFศูนยAฯ มีบุคลากรที่เหมาะสมในการดำเนินการไดF
จากสภาพการดำเนินงานดังกล:าว จึงมีความจำเป_นที่ศูนยAจะตFองจัดเตรียมบุคลากรใหFเพียงพอต:อไป
ในอนาคต เพื่อลดค:าใชFจ:ายในการว:าจFางผูFเชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งในกรณีที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยู:เดิม
ใหFมีความรูF ทักษะ ใหFเพียงพอต:อการปฏิบัติงาน จำเป_นที่จะตFองมีการถ:ายโอนความรูF แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง การถอดบทเรี ย นจากผูF เชี่ ย วชาญภายนอก เพื่ อ ส: ง ต: อ ใหF กั บ บุ ค ลากรของศู น ยA ฯ
ใหFมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหFบรรลุวิสัยทัศนAที่กำหนดไวFไดF
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงการ เรียนรูF
เคียงคู: ผูFเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวทางในการถ:ายโอนความรูFดังกล:าว
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำแนวทางในการถ:ายโอนความรูF แนวปฏิบัติ รูปแบบการตัดสินใจ รวมทั้งการถอดบทเรียน
จากผูFเชี่ยวชาญภายนอก
2) เพื่อจัดทำชุดความรูFที่ไดFจากการถ:ายโอนจากผูFเชี่ยวชาญภายนอก
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA งานทีม่ ีการว:าจFางผูFเชี่ยวชาญภายนอกมาดำเนินการ

1

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นที่จำเป_นตFองมีการถ:ายโอนความรูF และ รูปแบบ แนวทาง
ที่ใชFในการถ:ายโอน
3) จัดทำเอกสาร แบบฟอรAม สำหรับการถ:ายโอน ตามที่ไดFสรุปจากขFอ 2)
4) ติดตามการถ:ายโอนความรูFจากผูFเชี่ยวชาญภายนอก
5) จัดทำรายงานการถ:ายโอนความรูF
6) นำเสนอผลการดำเนินงานแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2565
ไตรมาส 1

ป' 2564

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• ระดับความสามารถของบุคลากรเดิม ที่มีต:อ บุ ค ลากรเดิ ม มี ร ะดั บ ความสามารถต: อ งานที่ ว: า จF า ง
ผูFเชี่ยวชาญภายนอกสูงขึ้น
งานที่ว:าจFางผูFเชี่ยวชาญภายนอก
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูF บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร มี ค วามรูF ทั ก ษะที่ ม ากขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ งานไดF ห ลากหลายหนF า ที่
เป_นประโยชนAต:อการบริหารราชการแผ:นดิน
2) สนับสนุนการจัดการความรูFใหFกับศูนยAฯ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูEบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)

ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

1 ต:อเนื่อง

เงินที่ไดEรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามลFานบาทถFวน)

3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการแนวร2วม เครือข2าย สายใยความเขFาใจขFอมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปEยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_ นหน:วยงานภายใน เพื่ อเป_ นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:ผูFเกี่ยวขFองทุ กฝbาย
โดยการทำงานแต:ละฝbายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป ทำใหFการดำเนินงานของ
ศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ
บุ คลากรจึงมี ความจำเป_ นอย:างยิ่งที่ จะตFองมี การสรFางเครือข:ายที่ ช:วยสนั บ สนุ นการดำเนิ นการของศูนยAฯ
เพื่อช:วยสรFางความเขFาใจและประชาสัมพันธAเกี่ยวกับศูนยAฯ และผลงานของศูนยAฯ ช:วยสรFางความรูFความเขFาใจ
ช:วยตอบขFอสงสัย รวมทั้งช:วยสรFางภาพลักษณAที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ เพื่อใหFการดำเนินการของศูนยAฯ สามารถบรรลุ
เปfาประสงคAไดF
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการแนวร:วม เครือข:าย
สายใยความเขFาใจขFอมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่ อ ใหF ผูF บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ยA ฯ ไดF รั บ ความรูF เกี่ ย วกั บ เครื อ ข: า ยที่ ช: ว ยสนั บ สนุ น การ
สรFางความเขFาใจดFานพลังงาน
2) เพื่อจัดทำแผนงานในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ
3) เพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ ตามแผนที่จัดทำไวF
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึ กษา วิเคราะหA สภาพปh จจุ บั น เกี่ ยวกั บ การสรFางความเขF าใจและการสรFางเครือข: ายดF านการ
สรFางความเขFาใจต:อการดำเนินงานของศูนยAฯ
1

2) ศึ ก ษา วิ เคราะหA แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ การสรF า งเครื อ ข: า ยดF า นการสรF า งความเขF า ใจ
จากหน:วยงานชั้นนำในประเทศหรือต:างประเทศใชFปฏิบัติในองคAการ
3) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ประกอบดF ว ยการอบรมใหF ค วามรูF เ กี่ ย วกั บ การสรF า งเครื อ ข: า ย
การประชาสั ม พั น ธAแก: ผูFบ ริห ารและบุ คลากรของศู น ยA ฯ และ การระดมความคิ ดเห็ น เพื่ อใหF ค: านิ ยม DNA
วัฒนธรรมองคAการไดFถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนงานในการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจของศูนยAฯ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารเครือข:ายสรFางความเขFาใจ
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดFจัดทำไวFในขFอ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2565
ไตรมาส 1

ป' 2564

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปfาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
เครือข:ายใหFความร:วมมือในการสรFางความเขFาใจ
• การใหFความร:วมมือของเครือข:าย
ไม:ต่ำกว:า 10 ครั้ง
2

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสำคัญของเครือข:ายสรFางความเขFาใจ
2) กลุ:มเปfาหมาย มีความเขFาใจต:อขFอมูลพลังงาน ต:อภารกิจของศูนยAฯ มากขึ้น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปfาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูFบริหาร สนพ. ผูFบริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งกลุ2มเปPาหมายที่จะใหFเปSนเครือข2ายสรFาง
ความเขFาใจดFานพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดFรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2566
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Explore New Worlds, New Sciences
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ ) ขึ้ น เป_ น หน: ว ยงานภายใน โดยใหF ศู น ยA เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทำหนF า ที่ ดั งกล: า ว
ซึ่งภาระหนFาที่ของศูนยAฯ ครอบคลุมตั้งแต:การรวบรวม แสวงหาขFอมูลจากแหล:งต:าง ๆ เพื่อจัดทำชุดขFอมูล
สารสนเทศดFานพลังงานแก:ผูFเกี่ยวขFองทุกฝcาย ซึ่งตFองเกี่ยวขFองกับบุคคลจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นหลังทางการศึกษา
ต:างกัน ทั้งศาสตรA และ สาขาวิชา ประสบการณAทำงาน
จากภารกิจและสภาพแวดลFอมดังกล:าว จึงมีความจำเป_นที่ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ จะตFอง
มีความรูF ความเขFาใจในศาสตรAอื่น ๆ และมุมมองที่ผูFจบการศึกษาจากศาสตรAเหล:านั้น เพื่อใหFสามารถผลิตงาน
และสื่อสารใหFแก:ผูFเกี่ยวขFอง ผูFมีส:วนไดFส:วนเสียไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช:วยใหF
บรรลุวิสัยทัศนAที่กำหนดไวFไดFเป_นอย:างดี
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึ งเห็ น ควรจF างที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดำเนิ น โครงการ Explore New
Worlds, New Sciences
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำชุดความรูFเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสตรAและสาขาวิชาที่เกี่ยวขFอง
2) เพื่อสรFางความเขFาใจในศาสตรAและสาขาวิชาการบุคลากรของศูนยAฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA หน:วยงานที่เกี่ยวขFอง ทั้งดFานที่เป_นผูFส:งมอบและผูFรับบริการ
2) ศึกษา วิเคราะหA สรุป เนื้อหาของศาสตรA และ สาขาวิชาที่เกี่ยวขFองกับหน:วยงานในขFอ 1)
3) จัดทำสื่อการสอนเพื่อใหFบุคลากรของศูนยAฯ เขFาใจเนื้อหาของผลการศึกษาในขFอ 2)
4) จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินการใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
1

แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2566
ไตรมาส 1

ป' 2565

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
ในการดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปyาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• ความพึ ง พอใจต: อ หน: ว ยงานอื่ น ต: อ การ ผลความพึงพอใจต:อหน:วยงานอื่นต:อการประสานงาน
จากบุคลากรของศูนยAฯ มีค:าสูงขึ้น
ประสานงานจากบุคลากรของศูนยAฯ
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร สามารถสื่อสาร และปฏิบัติงานร:วมกับหน:วยงานอื่นไดFดีขึ้น
2) ศูนยAฯ ผลิตผลงานที่ตอบสนองต:อความตFองการของผูFรับบริการไดFดียิ่งขึ้น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2

9. กลุ:มเปyาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูZบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดZรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC Drive by Knowledge and Innovation
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งแต:ละฝdายมีคุณลักษณะ ความตFองการ และพฤติกรรมที่แตกต:างกันไป รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในดFานต:างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทำใหFการดำเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้
มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป_น
อย:างยิ่งที่ศูนยAฯ จะตFองมีการรวบรวม สะสม พัฒนา ต:อยอดความรูF เพื่อใหFผูFบริหาร และบุคลากรมีความรูF
ทั ก ษะและความเขF า ใจต: อ สภาพแวดลF อ มของศู น ยA ฯ ไดF อ ย: า งเหมาะสม และสามารถสรF า งนวั ต กรรม
เพื่อตอบสนองต:อความตFองการของผูFรับบริการทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ ซึ่งจะช:วยใหFศูนยAฯ ดำเนินการ
ไดFตามเปiาหมาย และเป_นการสรFางความมั่นใจว:าการใชFทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธAที่เกิดขึ้นจะเป_นไป
ในทิศทางทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถทำใหFศูนยAฯ สรFางแนวปฏิบัติ (Practices) ที่ดีไดFต:อไป
ดังนั้นทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ NEIC
Drive by Knowledge and Innovation
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูF และ ระบบบริหารนวัตกรรม ของศูนยAฯ
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติเป_นไปตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่ไดFจัดทำไวF
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพป•จจุบันของศูนยAฯ อาทิเช:น ตัวแบบ 7s ของ Mckinsey หรือ ใชFตัวแบบอื่น
ที่สนับสนุนใหFไดFผลการวิเคราะหAที่เหมาะสมเพื่อใหFเขFาใจการปฏิบัติงาน การจัดการความรูF และ การสรFาง
นวัตกรรมของศูนยAฯ
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะหA แนวทาง ตั ว แบบ เกี ่ ย วกั บ การจั ด การความรู F และ การบริ ห ารนวั ต กรรม
ที่หน:วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต:างประเทศใชFปฏิบัติในองคAการ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดFวยการอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับการจัดการความรูF และการสรFาง
นวัตกรรม แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรูF
และ ระบบการสรFางนวัตกรรม
4) ออกแบบและจั ด ทำระบบจั ด การความรู F ข องศู น ยA ฯ โดยออกแบบใหF เ ป_ น Web Application
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จำแนก สืบคFน แลกเปลี่ยนขFอมูล สารสนเทศ และ ความรูF ทั้งภายใน ภายนอกศูนยAฯ
5) ออกแบบระบบการบริหารนวัตกรรมของศูนยAฯ ซึ่งครอบคลุม การจัดเก็บ การจำแนก การคัดกรอง
การสรFางตFนแบบ การพิจารณา การนำไปใชF การขยายผล
6) จัดทำคู:มือระบบจัดการความรูF เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ เขFาใจและสามารถ
ใชFงานไดFอย:างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พรFอม files
7) จัดทำคู:มือระบบการบริหารนวัตกรรม เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งภายในและภายนอกศูนยAฯ เขFาใจและ
สามารถใชFงานไดFอย:างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พรFอม files
8) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูF และการบริหารนวัตกรรมของศูนยAฯ
ใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาวิเคราะห3ขOอมูลที่เกี่ยวขOอง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบจัดทำระบบ
จัดประชุมชี้แจง
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร เนื้อหาในเอกสาร และ ระบบ ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนดFานของความรูFที่มีการแบ:งป•นความรูF มีการแบ:งป•นความรูFจำนวน 5 ดFาน เช:น
ดFานการตลาด ดFานการเงิน ดFานการสื่อสารมวลชน
เรื่องต:าง ๆ ในระบบ
• จำนวนความคิดสรFางสรรคAที่ไดFรับการบรรจุ มีความคิดสรFางสรรคAที่ไดFรับการบรรจุเขFาสู:ระบบ
นวัตกรรม 5 เรื่อง
เขFาสู:ระบบนวัตกรรม
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผู F บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร มี ก ารตระหนั ก รั บ รู F ถ ึ ง ความสำคั ญ ของการจั ด การความรู F เ พื ่ อ ใชF
ในการปฏิบัติงาน
2) ผู F บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และ มี โ อกาสสรF า งนวั ต กรรม
ในการปฏิบัติงานอย:างต:อเนื่องในอนาคต
3) ผูFรับบริการไดFรับสินคFาและบริการที่เหมาะสมกับสภาพป•จจุบัน สะดวก ไม:เป_นภาระตFนทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผู^บริหาร สนพ. ผู^บริหาร และบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งผู^อยู2ในห2วงโซ2สร^างคุณค2าของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได^รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

4,000,000.00 บาท (สี่ลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ ประจำป3 พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งการดำเนินการของศูนยAฯ จำเป_นตFองใชFงบประมาณเป_นจำนวนมาก ทั้งดFานการซื้อ
ครุภัณฑA อุปกรณA ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว:าจFางที่ปรึกษาในดFานต:าง ๆ เพื่อดำเนินการใหFไดFตามเปhาหมาย
การดำเนิ น การของศู น ยA ฯ จึ ง มี ค วามจำเป_ น อย: า งยิ ่ ง ที ่ จ ะตF อ งมี ก ารบริ ห ารความเสี ่ ย ง
ตามมาตรฐานสากล เพื่อใหFการดำเนินการของศูนยAฯ เป_นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีการคาดการณAและ
เตรียมการรองรับเหตุการณAที่จะทำใหFผลการดำเนินการไม:เป_นไปตามเปhาหมาย และเป_นการสรFางความมั่นใจ
ว:าการใชFทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธAที่เกิดขึ้นจะเป_นไปในทิศทางที่สอดคลFองกับเปhาหมาย ซึ่งจะช:วยใหF
ผูFบริหารของกระทรวงพลังงาน ผูFบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งผูFบริหารและผูFปฏิบัติงาน
ของศูนยAฯ ไดFรับทราบเป_นขFอมูลสำหรับนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหFดียิ่งขึ้นต:อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน จึ งเห็ นควรจF างที ่ ปรึ กษาในการจั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติประจำปE พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อประเมินความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปE พ.ศ. 2564
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ ใหFเป_นไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดFจัดทำไวF
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA ใหFคำปรึกษาและร:วมพิจารณาเกี่ยวกับกรอบการประเมินความเสี่ยงของศูนยAฯ
2) ศึกษา วิเคราะหA และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของศูนยAฯ ในปE พ.ศ. 2564
3) จัดทำคู:มือบริหารความเสี่ยงประจำปEงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดFวย กรอบบริหาร
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมบริหารความเสี่ยง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองเขFาใจและสามารถ
ดำเนินการไดFอย:างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พรFอม files
4) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง และวิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงของศูนยAฯ ใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
5) ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยงของศูนยAฯ รอบ 6 เดือน ณ สถานที่จริง
6) ดำเนินการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนยAฯ เมื่อสิ้นปEงบประมาณ ณ สถานที่จริง
7) จัดทำรายงานผลการประเมิน และ แนวทางการปรับปรุงหรือขยายผลในปEงบประมาณต:อไป
8) สื่อสารใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ รับทราบผลการประเมิน
แผนการดำเนินงาน
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แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาวิเคราะห3ขOอมูลที่เกี่ยวขOอง
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ดำเนินการประเมินผล
จัดทำรายงานผลการประเมิน
สื่อสารผลการประเมิน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ศูนยAฯ มีการบริหารความเสี่ยงใหFไดFตามที่หวัง จำนวน
2 ความเสี่ยง
ไดFตามที่คาดหวัง
• จำนวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการ รF อ ยละ 60 ของผู F ร ั บ การประเมิ น ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ใหFความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ มีการคาดการณAและเตรียมพรFอมรับกับเหตุการณAที่ไม:ส:งผลดี เพื่อใหFการดำเนินการสามารถ
บรรลุตามเปhาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งไดFรับโอกาสเปyดมุมมองในดFานอื่น ๆ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูOบริหาร สนพ. และ ผูOบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดOรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 27001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ในการดำเนินการตFองมีมีศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA (Data Center) เพื่อใชFสำหรับเก็บอุปกรณA
ระบบเครื่องแม:ข:าย (Server) ระบบเครือข:าย (Network) และระบบอุปกรณAความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของศูนยAฯ สิ่งเหล:านี้จำเป_นตFองถูกออกแบบใหFไดFตามมาตรฐานและรับผิดชอบ โดยผูFมีความรูF ความเขFาใจ
เพื่อมีระดับความพรFอมในการใหFบริการ (Service Availability) ซึ่งถือเป_นเรื่องสำคัญต:อความต:อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity) และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security)
การดำเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจำเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ (Cyber Security) เพื ่ อ กำหนดนโยบายการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศ
และเป_นแผนกลยุทธAการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข:ายของศูนยAฯ รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความรูF ทักษะแก:บุคลากรที่เกี่ยวขFองของศูนยAฯ ใหFสามารถดำเนินการต:อไปไดFอย:างเหมาะสม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO/IEC 27001
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อทำการระบุระดับสถานภาพในป„จจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวขFองกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนยAฯ ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA
2) เพื ่ อ ทำการระบุ ค วามเสี ่ ย ง วิ เ คราะหA ผ ลกระทบ และโอกาสการเกิ ด ความเสี ่ ย งของ
ศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA (Data Center) รวมถึงการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง
3) เพื่อกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA
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4) เพื ่ อ จั ด ทำแผนกลยุ ท ธA ด F า นการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศสำหรั บ
ศู นยA ขF อมู ลคอมพิ วเตอรA พรF อมเสนอแผนที ่ นำทาง (Roadmap) ในการพั ฒนาโครงสรF างสถาป„ ตยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) ในระยะ
3 ปE (2564-2566)
5) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหFมีความรูF ความเขFาใจ เกี่ยวกับ ISO/IEC 27001
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) กำหนดแผนการดำเนินงาน (Work Plan) แต:ละขั้นตอนตลอดทั้งโครงการและวิธีการทำงาน
(Methodology) รวมถึงมาตรฐาน/เกณฑAวัดที่ใชFในการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber
Security) และกำหนดผูFรับผิดชอบในการดำเนินการแต:ละขั้นตอน ผลการดำเนินงานและการนำเสนอผล
การดำเนินงานในแต:ละขั้นตอน
2) วิเคราะหAและระบุระดับสถานภาพในป„จจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน/
เกณฑAวัดที่ผูFรับจFางเสนอ เกี่ยวขFองกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนยAฯ เทียบกับมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Gap Analysis) พรFอมทั้งระบุประเด็นหลักที่ควรปรับปรุง
รวมถึงขFอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA
3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA พรFอมทั้งกำหนดแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานดFานการบริหารความเสี่ยง
4) จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ICT Security Policy) สำหรับ
ศูนยAขFอมูลคอมพิวเตอรA
5) จัดทำแผนกลยุทธAดFานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับศูนยAฯ พรFอมนำเสนอ
แผนที่นำทางในการพัฒนาโครงสรFางสถาป„ตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศและแผนปฏิบัติงานใน
ระยะ 3 ปE (2564-2566)
6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูF ทักษะใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
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แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
แผนการดำเนินงานจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห3 Gap Analysis
ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย3สิน
จัดประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
จัดทำแผนกลยุทธ3ดOานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
จัดทำแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติงาน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเป’าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ศูนยAฯ มีการบริหารความเสี่ยงใหFไดFตามที่หวังจำนวน
2 ความเสี่ยง
ไดFตามที่คาดหวัง
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ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเป’าหมาย
• จำนวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง
ความสำคัญกับ ISO/IEC 27001
ความสำคัญกับ ISO/IEC 27001
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศู น ยA ฯ มี ก ารคาดการณA แ ละเตรี ย มความพรF อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณA ท ี ่ ไ ม: ส : ง ผลดี ก ั บ ศู น ยA
ขFอมูลคอมพิวเตอรA เพื่อใหFการดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเป’าหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่อง ISO/IEC 27001 รวมทั้งไดFรับโอกาสเป“ดมุมมองในดFานอื่น ๆ
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป’าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูSบริหาร สนพ. และ ผูSบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน ปE เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดSรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 50001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ในการดำเนินการของศูนยAฯ จำเป_นที่จะตFองเกี่ยวขFองกับผูFที่ทำธุรกิจดFานมาตรฐานพลังงาน
โดยเฉพาะ ISO 50001 ทั้งโรงงาน/อาคารที่นำมาตรฐานมาใชF ผูFพัฒนาระบบใหFแก:หน:วยงาน/อาคาร ผูF
ประเมิน หน:วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขFอง
การดำเนินการของศูนยAฯ จึงมีความจำเป_นอย:างยิ่งที่ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ จะมีความรูF
ความเขFาใจ ในหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001 เพื่อที่จะสามารถประสานงาน รวบรวมขFอมูล
รวมทัง้ จัดทำขFอมูล สารสนเทศ และ รายงาน รวมทั้งการพยากรณAในสิ่งต:าง ๆ ที่เกี่ยวขFองไดFอย:างเหมาะสม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO 50001 เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ มีความรูF ความเขFาใจ ต:อ ISO 50001
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ISO 50001 ใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
2) เพื่อใหFผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯไดFรับความรูF ประสบการณAจากหน:วยงานที่เกี่ยวขFองกับ
มาตรฐาน ISO 50001
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษาประเด็นต:าง ๆ ของศูนยAฯ ที่เกี่ยวขFองกับ ISO 50001 เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการสัมมนา
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยอบรมใหFความรูFเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภารกิจ ผลผลิตของศูนยAฯ ที่เกี่ยวขFองกับ ISO 50001
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3) นำบุคลากรของศูนยAฯ ศึกษาดูงานในหน:วยงานที่เกี่ยวขFองกับ ISO 50001 อย:างนFอย 3 หน:วยงาน
โดยครอบคลุมถึง โรงงาน/อาคารที่นำมาตรฐานมาใชF ผูFพัฒนาระบบใหFแก:หน:วยงาน/อาคาร ผูFประเมิน
หน:วยงานภาครัฐ
4) จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
การดำเนินการวมถึงสิ่งส#งมอบ
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจOาง
ศึกษาประเด็นต#าง ๆ ของศูนย3ฯเกี่ยวขOองกับ
ISO 50001
อบรมใหOความรูOเแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภารกิจผลผลิตของศูนย3ฯ
ที่เกี่ยวขOองกับ ISO 50001
ศึกษาดูงานในหน#วยงานที่เกี่ยวขOองกับ ISO 50001
จัดทำสรุปผลการดำเนินการ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปkาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ที่ผูFรับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนผลผลิ ต ของศู น ยA ฯ ที ่ เ กี ่ ย วขF อ งกั บ ศู น ยA ฯ มี ผ ลผลิ ต ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ISO 50001 จำนวน 3
รายการ
ISO 50001
2

ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปkาหมาย
• จำนวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF รF อ ยละ 60 ของผู F ร ั บ การประเมิ น ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของ ISO 50001
ความสำคัญกับ ISO 50001
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศู น ยA ฯ มี ก ารคาดการณA แ ละเตรี ย มความพรF อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณA ท ี ่ ไ ม: ส : ง ผลดี ก ั บ ศู น ยA
ขFอมูลคอมพิวเตอรA เพื่อใหFการดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเปkาหมาย
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่อง ISO 50001 รวมทั้งไดFรับโอกาสเปuดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเปkาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูRบริหาร สนพ. และ ผูRบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)

ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12.

1 ต:อเนื่อง

เงินที่ไดRรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านศู น ย& ส ารสนเทศพลั ง งานแห2 ง ชาติ ประจำป3
พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งการดำเนินการของศูนยAฯ จำเป_นตFองใชFงบประมาณเป_นจำนวนมาก ทั้งดFานการซื้อ
ครุภัณฑA อุปกรณA ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว:าจFางที่ปรึกษาในดFานต:าง ๆ เพื่อดำเนินการใหFไดFตามเปhาหมาย
การดำเนิ นการของศู นยA ฯ จึ ง มี ความจำเป_ นอย: างยิ ่ ง ที ่ จะตF องไดF รั บการติ ดตามและประเมิ นผล
จากผูFประเมินอิสระจากภายนอก เพื่อใหFทราบถึงทิศทางการดำเนินการใชFทรัพยากร ผลผลิต และผลลัพธA
ที่เกิดขึ้น ว:าเป_นไปในทิศทางที่สอดคลFองกับเปhาหมายและสภาพแวดลFอมหรือไม: ซึ่งจะช:วยใหFผูFบริหาร
ของกระทรวงพลังงาน ผูFบริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้ง ผูFบริหารและผูFปฏิบัติงาน
ของศูนยAฯ ไดFรับทราบเป_นขFอมูลสำหรับนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหFดียิ่งขึ้นต:อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติประจำปE พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ พ.ศ. 2564 ใหFทราบถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่มุ:งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อใหFศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ รับทราบถึงสภาพปlจจุบัน จุดอ:อน จุดแข็ง และโอกาส
ในการปรับปรุงจากการประเมินผลตัวชี้วัดและการประเมินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
3) เพื่อใหFการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติเป_นไป
อย:างมีคุณภาพและเป_นที่ยอมรับจากผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึ ก ษา วิ เ คราะหA ใหF ค ำปรึ ก ษาและร: ว มพิ จ ารณาเกี ่ ย วกั บ กรอบการประเมิ น ผลและตั ว ชี ้ วั ด
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ
2) จัดทำวิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAฯ ในปE พ.ศ. 2564
3) จัดทำร:างกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ ในปE พ.ศ. 2565
4) จัดทำคู:มือประเมินผล ซึ่งประกอบดFวย กรอบประเมินผล แนวทางประเมินผล รายละเอียดตัวชี้วัด
เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองเขFาใจและสามารถดำเนินการไดFอย:างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พรFอม files
5) ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยAฯ ใหFแก:ผูFบริหาร
และบุคลากรของศูนยAฯ
6) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของศูนยAฯ เมื่อสิ้นปEงบประมาณ ณ สถานที่จริง
7) จัดทำรายงานผลการประเมิน และ แนวทางการปรับปรุงหรือขยายผลในปEงบประมาณต:อไป
8) สื่อสารใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ รับทราบผลการประเมิน
แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส

ไตรมาส 4

3
ก.ย.

2565

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

จัดทำ TOR ประกาศจัดจ0าง และ พิจารณาว8าจ0าง
ศึกษาข0อมูลเกี่ยวกับศูนยEฯ เพื่อใช0ประกอบการออกแบบระบบ
ติดตามและประเมินผล
จัดทำกรอบการประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด ปN 2564 และ
2565
ชี้แจงแนวทางประเมินผล
จัดทำคู8มือประเมินผล
ดำเนินการประเมินผล
นำเสนอผลการประเมินและจัดทำรายงาน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสารที ่ ผูF ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
รับจFางจัดส:ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผู F ร ั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนประเด็นที่มกี ารปรับปรุงดำเนินการ ศูนยAฯ มีการนำผลการประเมินขFอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงใหFดีขึ้นอย:างนFอย 2 ประเด็น
• จำนวนผูFรับการประเมินที่ตระหนักถึงการใหF รFอยละ 60 ของผูFรับการประเมิน ตระหนักถึง
ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผล ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ศูนยAฯ จะดำเนินการไดFตามเปhาหมาย โดยใชFทรัพยากรไดFอย:างเหมาะสม
2) บุคลากรไดFรับการเรียนรูFเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งไดFรับโอกาสเป|ดมุมมองในดFานอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูKบริหาร สนพ. และ ผูKบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 เดือน เริ่มตั้งแต: กันยายน 2564 สิ้นสุด มีนาคม 2565
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดKรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

1,000,000.00 บาท (หนึ่งลFานบาทถFวน)

4

-7แผนงาน
พัฒนากฎหมาย

208

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

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว2าดLวยการคุLมครองขLอมูลส2วนบุคคล
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปWจจุบันคนไทยใชFสื่อสังคมออนไลนAและบริการทางอินเทอรAเน็ตต:างๆ เปYนอันดับตFนๆ ของโลก
ส:งผลใหFเกิดการเป[ดเผยขFอมูลส:วนบุคคลมากอย:างเปYนสัดส:วนกัน แมFรัฐบาลจะไดFพยายามผลักดันใหFมี
การตรากฎหมายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลเปYนเวลากว:า 10 ปEแลFว แต:ความตระหนักรูFความเปYนส:วนตัว
และการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลในประเทศไทยยังมีอยู:ค:อนขFางนFอย การตระหนักถึงอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดจากการที่ขFอมูลถูกนำไปแสวงหาประโยชนAทางการคFา หรือโดยมิชอบ
ที่จริงแลFวการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลไม:ใช:เรื่องใหม: เพราะมีพัฒนาการมากมายทั้งในกฎหมาย
ต:างประเทศและขFอตกลงระหว:างประเทศ ตัวอย:างของหลักเกณฑAการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลที่สำคัญ เช:น
การคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลตามปฏิญญาสากลว:าดFวยสิทธิมนุษยชน, แนวทางขององคAการเพื่อความร:วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ขFอตกลงของรัฐสภาแห:งยุโรป, ขFอบังคับสหภาพยุโรป, แนวทางของ
สหประชาชาติ, แนวทางตามกรอบความร:วมมือของ APEC, แนวทางของอาเซียน และ TPP แต:เนื่องจาก
ความแตกต:างที่มีอยู:ในแต:ละประเทศ ทำใหFการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
ในที่หนึ่งส:งผลกระทบในที่อื่น ๆ ดFวย โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโรปกำหนดว:าไม:ใหFเขFาถึงหรือส:งขFอมูล
ส:วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม:มีการคุFมครองขFอมูลในระดับที่เพียงพอ
ประเทศไทยเล็ งเห็ นความสำคัญเพื ่อยกระดั บการจั ดเก็ บ รวบรวม การนำไปใชF เป[ดเผยขFอมูล
ส:วนบุคคลของหน:วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจใหFทัดเทียมต:างประเทศ จึงประกาศใชFพระราชบัญญัติคุFมครอง
ขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ทุกหน:วยงานของรัฐจึงจำเปYนตFองดำเนินการต:างๆ ที่เกี่ยวขFองกับขFอมูล
ส:วนบุคคลใหFเปYนไปตามกฎหมายคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
โดยที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเปYนศูนยAกลางแลกเปลี่ยนขFอมูลดFานพลังงาน
จากการใชFขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีขFอมูล
ดFานพลังงานของหน:วยงานในสังกัดและหน:วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน:วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขFอง
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ทั้งนี้ การดำเนินการใหFเปYนไปตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบดFวย
1. รายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (Gap analysis) เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดและวิเคราะหAแต:ละกิจกรรมเพื่อหาฐานทางกฎหมาย
ของการประมวลผล และความเสี่ยงที่เกี่ยวขFอง เพื่อหาช:วงโหว:ที่อาจทำใหFเกิดความเสียหายต:อองคAกร
อันเปYนผลมาจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. การจัดทำนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
2.1 นโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.2 ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.3 แบบหนังสือบอกกล:าวและหนังสือใหFความยินยอมตามจำนวนที่จำเปYนตามรายงาน
ตรวจสอบ
2.4 ขFอเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. ซอฟตAแวรAการเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับ
3.1 การจั ด การแบบสอบถามเพื ่ อ การประเมิ น อั ต โนมั ต ิ (Assessment Automation)
สำหรับการใชFงานตามขFอ 1
3.2 การจัดการกับคุกกีข้ องเว็บไซตA สนพ. (Cookies Management System)
3.3 ระบบแจFงเหตุการละเมิดขFอมูลส:วนบุคคล (Data Breaching Notification)
3.4 ระบบรับคำรFองเพื่อการใชFสิทธิของเจFาของขFอมูลส:วนบุคคล (Data subject request)
ดังนั้น เพื่อใหF สนพ. ดำเนินการใหFเปYนไปพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
ตามแผนงาน จึงจำเปYนตFองมีคณะทำงานหรือบุคลากรที่มีความชำนาญในงานเปYนผูFปฏิบัติงานหรือกำกับ
ติดตามการดำเนินงานใหFครอบคุลมและเปYนไปมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการ
ประมวลผลขFอมูลส:วนบุคคลของบริษัท และสรFางแผนผังขFอมูล (Data Mapping)
เพื่อใหF สนพ. ซึ่งเปYนหน:วยงานภาครัฐที่ตFองดำเนินการจัดการกับขFอมูลส:วนบุคคลใหFเปYนไปตาม
พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงจำเปYนอย:างยิ่งที่จะตFองกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน
จัดเตรียมนโยบายคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขFอง และถ:ายทอดสู:การปฏิบัติไดF
จริงและทั่วถึง เพื่อใหF สนพ. ดำเนินการกับขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต:อการดำเนินการ
ที่ขัดต:อกฎหมาย และเพิ่มความน:าเชื่อมั่นใหFแก:ประชาชน ตลอดจนผูFมีส:วนไดFเสียที่เกี่ยวขFอง
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Gap analysis)
2) เพื่อจัดทำนโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครอง
ขFอมูลส:วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
3) เพื่อจัดใหFมีซอฟตAแวรAการเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดใหFมีผูFปฏิบัติงานที่เกี่ยวขFองกับการ
จัดเก็บขFอมูลส:วนบุคคล เพื่อใหFขFอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม การนำไปใชF เป[ดเผยขFอมูลส:วนบุคคลกับ
โครงการฯ โดยจะดำเนินการเพื่อเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึงกระบวนการต:าง ๆ ที่เปYนไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1. รายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (Gap Analysis) เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดและวิเคราะหAแต:ละกิจกรรมเพื่อหาฐานทางกฎหมาย
ของการประมวลผล และความเสี่ยงที่เกี่ยวขFอง เพื่อหาช:วงโหว:ที่อาจทำใหFเกิดความเสียหายต:อองคAกร
อันเปYนผลมาจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล โดย สนพ. ใหFความร:วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม
2. การจัดทำนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
2.1 นโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.2 ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
2.3 แบบหนังสือบอกกล:าวและหนังสือใหFความยินยอมตามจำนวนที่จำเปYนตามรายงาน
ตรวจสอบ
2.4 ขFอเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดใหFมีซอฟตAแวรAการเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการใชFงาน 1 ปE เพื่อรองรับ
3.1 การจัดการแบบสอบถามเพื่อการประเมินอัตโนมัติ (Assessment Automation)
สำหรับการใชFงานตามขFอ 1
3.2 การจัดการกับคุกกี้ของเว็บไซตA สนพ. (Cookies Management System)
3.3 ระบบแจFงเหตุการละเมิดขFอมูลส:วนบุคคล (Data Breaching Notification)
3.4 ระบบรั บ คำรF อ งเพื ่ อ การใชF ส ิ ท ธิ ข องเจF า ของขF อ มู ล ส: ว นบุ ค คล (Data Subject
Request)
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมาย
ในการดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป•าหมาย
1) มี ก ารวิ เ คราะหA ช : อ งโหว: ข องการปฏิ บ ั ต ิ ต าม
พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Gap Analysis)
2) มีการจัดทำนโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูล
ส:วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
1) รายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Gap Analysis)
2) มีนโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ระเบียบ
หรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
และเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) มีรายงานการวิเคราะหAช:องโหว:ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล พ.ศ.
2562 (Gap analysis) เพื่อหาช:วงโหว:ที่อาจทำใหFเกิดความเสียหายต:อ สนพ. เปYนผลมาจากความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล
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2) มีนโยบายการคุFมครองขFอมูลส:วนบุคคล ระเบียบหรือคู:มือภายในเกี่ยวกับการคุFมครองขFอมูลส:วน
บุคคล และเอกสารที่เกี่ยวขFองทางกฎหมาย
8. สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

9. กลุ:มเป•าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปE เริ่มตั้งแต: ต.ค. 2563 สิ้นสุด ก.ย. 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดLรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

10,000,000.00 บาท (สิบลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว2าดLวยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร&
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปWจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอรAมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ส:งผลกระทบ
และสรF า งความเสี ย หายทั ้ ง ต: อ ระดั บ ปW จ เจกชนและระดั บ ประเทศ ซึ ่ ง นานาประเทศต: า งใหF ค วามสำคั ญ
ในการดำเนินงานเพือ่ รับมือกับปWญหาภัยคุกคามดังกล:าวอย:างมาก จึงจำเป`นตFองกำหนดหลักเกณฑAเพื่อกำหนด
แนวทางและมาตรการต:าง ๆ ที่เกี่ยวขFองอย:างเป`นรูปธรรม
ประเทศไทยเล็ งเห็ นความสำคั ญเพื ่ อยกระดั บความปลอดภั ยทางไซเบอรAของหน: วยงานภาครั ฐ
และภาคธุรกิจใหFทัดเทียมต:างประเทศ จึงประกาศใชF พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA
พ.ศ. 2562 เพื่อควบคุมมาตรฐานระบบไอที หรือระบบคอมพิวเตอรAใหFมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบไอที
ของหน: ว ยงานหลั ก และมี ค วามสำคั ญ หรื อ ที ่ เ รี ย กว: า โครงสรF า งพื ้ น ฐานสำคั ญ ทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure: CII) ดังนั้น ทุกหน:วยงานของรัฐจึงจำเป`นตFองดำเนินการต:าง ๆ ใหFเป`นไปตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
โดยที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป`นศูนยAกลางแลกเปลี่ยนขFอมูลดFานพลังงาน
จากการใชFขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีขFอมูล
ดFานพลังงานของหน:วยงานในสังกัดและหน:วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน:วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขFอง
ทั้งนี้ การดำเนินการใหFเป`นไปตามมาตรฐานการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAของพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึง
1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างทางความปลอดภัยสารสนเทศโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
ของสากล
2. จัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
3. ประเมินความเสี่ยงดFานภัยคุกคามทางไซเบอรA พรFอมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
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4. จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพยAสินสารสนเทศภายในองคAกร และทะเบียนทรัพยAสิน
ที่ไดFรับผลกระทบดFานภัยคุกคามไซเบอรAใหFพรFอมใชF
5. จั ด ทำแผนป{ อ งกั น ภั ย คุ ก คามไซเบอรA ด F า นต: า ง ๆ ตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ข องสากล และตั ้ ง ค: า
ของระบบเฝ{าระวังภัยคุกคามใหFพรFอมรับมือภัยคุกคามหลักขององคAกรที่ไดFจากผลการประเมินความเสี่ยง
6. จัดทำกระบวนการในการเฝ{าระวังภัยคุกคามไซเบอรAตามแนวปฏิบัติของสากล
7. จัดทำกระบวนการในการตอบสนองต:อภัยคุกคามทางไซเบอรAเป`นรูปแบบของ Playbook
ตามภัยคุกคามแต:ละประเภท
8. จัดทำกระบวนการในการกูFคืนระบบหลังจากเกิดภัยคุกคาม
ดังนั้น เพื่อใหF สนพ. ดำเนินการใหFเป`นไปพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
ตามแผนงาน จึงจำเป`นตFองมีคณะทำงานหรือบุคลากรที่มีความชำนาญในงานเป`นผูFปฏิบัติงานหรือกำกับ
ติดตามการดำเนินงานใหFครอบคุลมและเป`นไปมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดการทรัพยAสินสารสนเทศ
ภายในองคAกร จัดทำแผนป{องกันภัยคุกคามไซเบอรAดFานต:าง ๆ รวมถึงการตั้งค:าของระบบเฝ{าระวังภัยคุกคาม
ใหFพรFอมรับมือภัยคุกคามหลักขององคAกรที่ไดFจากผลการประเมินความเสี่ยง
เพื ่ อใหF สนพ. ซึ ่ งเป` นหน: วยงานภาครั ฐที่ตF องจั ดเก็ บขF อมู ลดF านพลั งงานขนาดใหญ: ดำเนิ นการ
ใหFเป`นไปตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562 จึงจำเป`นอย:างยิ่งที่จะตFองกำหนด
กระบวนการที่ชัดเจน จัดเตรียมกระบวนการป{องกันการคุกคามทางไซเบอรA เพื่อใหF สนพ. ดำเนินการกับขFอมูล
ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต:อการรั่วไหลจากการถูกคุกคาม รวมถึงการดำเนินการที่ขัดต:อกฎหมาย
และเพิ่มความน:าเชื่อมั่นใหFแก:ประชาชน ตลอดจนผูFมีส:วนไดFเสียที่เกี่ยวขFอง
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) จั ดทำนโยบายความปลอดภั ยสารสนเทศ และปรั บปรุ งนโยบายใหF รองรั บพระราชบั ญญั ติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
2) จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพยAสินสารสนเทศภายในองคAกร และทะเบียนทรัพยAสิน
ที่ไดFรับผลกระทบดFานภัยคุกคามไซเบอรAใหFพรFอมใชF
3) จัดทำกระบวนการในการเฝ{าระวังภัยคุกคามไซเบอรAตามแนวปฏิบัตสิ ากลที่ไดFรับการยอมรับ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดใหFมีผูFปฏิบัติงานที่เกี่ยวขFองกับการ
จัดเก็บขFอมูลพลังงาน เพื่อใหFขFอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บขFอมูลดFานพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดำเนินการ
เพื่อเตรียมความพรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562 ครอบคลุม
ถึงกระบวนการต:าง ๆ ที่เป`นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้

2

1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างทางความปลอดภัยสารสนเทศโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
ของ NIST Cyber Security Framework
2. ทบทวนและจั ด ทำนโยบายความปลอดภั ย สารสนเทศ และปรั บ ปรุ ง นโยบายใหF ร องรั บ
พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
3. ประเมินความเสี่ยงดFานภัยคุกคามทางไซเบอรA พรFอมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
4. จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพยAสินสารสนเทศภายในองคAกร
5. จัดทำทะเบียนทรัพยAสินที่ไดFรับผลกระทบดFานภัยคุกคามไซเบอรAใหFพรFอมใชF
6. ทบทวนและจัดทำแผนป{องกันภัยคุกคามไซเบอรAดFานต:าง ๆ ตามแนวปฏิบัติของ NIST
Cyber Security Framework
7. ทบทวนและปรับปรุงตั้งค:าของระบบเฝ{าระวังภัยคุกคามใหFพรFอมรับมือภัยคุกคามหลัก
ขององคAกรที่ไดFจากผลการประเมินความเสี่ยง
8. จัดทำกระบวนการในการเฝ{าระวังภัยคุกคามไซเบอรAตามแนวปฏิบัติที่อFางถึงใน NIST Cyber
Security Framework
9. จัดทำกระบวนการในการตอบสนองต:อภัยคุกคามทางไซเบอรAเป`นรูปแบบของ Playbook
ตามภัยคุกคามแต:ละประเภทและกระบวนการในการกูFคืนระบบหลังจากเกิดภัยคุกคาม
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ค:าเป{าหมาย
1) ตรวจสอบประเมิ น ช: อ งว: า งทางความปลอดภั ย
สารสนเทศ
2) จั ด ทำนโยบายความปลอดภั ย สารสนเทศ และ
ปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
3) จั ด ทำกระบวนการในการจั ด การทรั พ ยA สิ น
สารสนเทศภายในองคAกร และทะเบียนทรัพยAสินที่
ไดFรับผลกระทบดFานภัยคุกคามไซเบอรAใหFพรFอมใชF
4) จัดทำแผนป{องกันภัยคุกคามไซเบอรAดFานต:าง ๆ
ตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ข องสากล และตั ้ ง ค: า ของระบบเฝ{ า
ระวังภัยคุกคามใหFพรFอมรับมือภัยคุกคามหลักของ
องคAกรที่ไดFจากผลการประเมินความเสี่ยง
5) จั ด ทำกระบวนการในการเฝ{ า ระวั ง ภั ย คุ ก คาม
ไซเบอรAตามแนวปฏิบัติของสากล
6) จัดทำกระบวนการในการกูFคืนระบบหลังจากเกิด
ภัยคุกคาม
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุง
นโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
2) มีกระบวนการในการจัดการทรัพยAสินสารสนเทศ
ภายในองคA ก ร และทะเบี ย นทรั พ ยA ส ิ น ที ่ ไ ดF รั บ
ผลกระทบดFานภัยคุกคามไซเบอรAใหFพรFอมใชF
3) มีแผนป{องกันภัยคุกคามไซเบอรAดFานต:าง ๆ ตาม
แนวปฏิบัติของสากล และตั้งค:าของระบบเฝ{าระวังภัย
คุกคามใหFพรFอมรับมือภัยคุกคามหลักขององคAกรที่ไดF
จากผลการประเมินความเสี่ยง
4) มีกระบวนการในการเฝ{าระวังภัยคุกคามไซเบอรA
ตามแนวปฏิบัติของสากล
5) มีจัดทำกระบวนการในการกูFคืนระบบหลังจากเกิด
ภัยคุกคาม
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7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
2) มีระบบป{องกันและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรAตามมาตรฐานสากล
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเป{าหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปE เริ่มตั้งแต: ต.ค. 63 สิ้นสุด ก.ย. 64
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดLรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

10,000,000.00 บาท (สิบลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว2าดLวยธรรมาภิบาลขLอมูลภาครัฐดLานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหFมีการปฏิรูปประเทศดFานการบริหารราชการ
แผ:นดิน โดยใหFมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตAใชFในการบริหารราชการแผ:นดินและการจัดทำบริการ
สาธารณะ จึ ง จำเป\ น ตF อ งมี ก ฎหมายเพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นใหF เ กิ ด การปฏิ ร ู ป การบริ ห ารราชการแผ: น ดิ น
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห:งรัฐธรรมนูญ จึงไดFประกาศใชFพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยกำหนดใหFคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
ทำหนF า ที่ ใ นการจั ด ทำแผนพั ฒ นาระบบรั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล เสนอต: อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑA วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานและการใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล
รวมทั้งกำกับดูแลเพื่อใหFเป\นไปตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องคAการมหาชน) ทำหนFาที่เป\นหน:วยงานกลางในการอำนวยการ สนับสนุน และส:งเสริมการดำเนินงาน
เกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการใหF บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ: า นระบบดิ จ ิ ท ั ล และสนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทลั มอบหมาย
โดยเฉพาะอย:างยิ่ง พระราชบัญญัติการบริหารงาน และใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดใหF ห น: ว ยงานภาครั ฐ มี ห นF า ที่ จ ั ด ใหF ม ี ก ารบริ ห ารงานและการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบ
ของเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การและการบู ร ณาการขF อ มู ล ภาครั ฐ และการทำงานใหF มี
ความสอดคลFองกันและเชื่อมโยงเขFาดFวยกันอย:างปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาล และกำหนดใหFหน:วยงาน
ภาครัฐ มีหนFาที่ตFองจัดทำขFอมูลตามภารกิจใหFอยู:ในรูปแบบขFอมูลดิจิทัล จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงาน
ทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ:นดินและการใหFบริการประชาชน จัดใหFมีระบบการรับชำระเงินจาก
ประชาชนผ:านระบบดิจิทัลและระบบการพิสูจนAและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งจัดใหFมีมาตรการหรือระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเขFาสู:บริการดิจิทัลของหน:วยงานภาครัฐและมีการพัฒนาทักษะบุคลากร
ภาครัฐใหFมีความรูFสามารถในการดำเนินงานดFานการบริหารงานและการใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล
ตลอดจนกำหนดใหFมีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงขFอมูลดิจิทัลระหว:างหน:วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑAและ
วิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลกำหนดและใหFหน:วยงานภาครัฐสามารถขอเชื่อมโยงขFอมูล
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ส:วนบุคคลจากหน:วยงานของรัฐแห:งอื่น เพื่อนำมาวิเคราะหAหรือประมวลผลไดF และใหFหน:วยงานภาครัฐเปgดเผย
ขFอมูลตามกฎหมายว:าดFวยขFอมูลข:าวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลต:อสาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเขFาถึง
ไดFอย:างเสรีและไม:เสียค:าใชFจ:าย
โดยที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป\นหน:วยงานภาครัฐที่ตFองดำเนินการตาม
พระราชบั ญญั ติ การบริ หารงานและใหF บริ การภาครั ฐผ: านระบบดิ จิ ทั ล พ.ศ. 2562 โดยเป\ น ศู นยA กลาง
แลกเปลี่ยนขFอมูลดFานพลังงาน เพราะมีการใชFขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศ ดังนั้นทาง สนพ. จึงมีขFอมูลดFานพลังงานของหน:วยงานในสังกัดและหน:วยงานในกำกับของกระทรวง
พลังงาน และหน:วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขFอง
ทั ้ ง นี ้ การดำเนิ น การใหF เ ป\ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารบริ ห ารงานและใหF บ ริ ก ารภาครั ฐ
ผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึง
1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างการดำเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑA
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวขFองกับ สนพ. รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติใหFรองรับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด
และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3. ทบทวนและใหFคำแนะนำดFานเทคนิคในแนวทางพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
4. จัดทำธรรมาภิบาลขFอมูลภาครัฐดFานพลังงานของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑA
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น และคำนึงถึงประโยชนAสูงสุดของ สนพ.
ดังนั้น เพื่อใหF สนพ. ดำเนินการใหFเป\นไปพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐ
ผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตามแผนงานจึงจำเป\นตFองมีคณะทำงานหรือบุคลากรที่มีความชำนาญในงาน
เป\นผูFปฏิบัติงานดำเนินการใหFครอบคลุมหนFาที่และเป\นไปตามมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑAตามที่
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
เพื่อใหF สนพ. ซึ่งเป\นหน:วยงานภาครัฐที่ตFองจัดเก็บขFอมูลดFานพลังงานขนาดใหญ: ดำเนินการใหFเป\นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงจำเป\นอย:างยิ่ง
ที่จะตFองกำหนด จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวขFองกับ สนพ. รวมถึง จัดทำธรรมาภิบาลขFอมูลของ สนพ.
ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อใหF สนพ.
ดำเนินการกับขFอมูลไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ใหFมีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงขFอมูลดิจิทัลระหว:างหน:วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑAและวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลกำหนดและใหF สนพ. สามารถ
เชื่อมโยงขFอมูลส:วนบุคคลจากหน:วยงานของรัฐแห:งอื่นเพื่อนำมาวิเคราะหAหรือประมวลผลไดF

2

4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) จั ด ทำธรรมาภิ บ าลขF อ มู ล ดF า นพลั ง งาน และปรั บ ปรุ ง นโยบายใหF ร องรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2) จัดทำมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3) จัดทำแนวทาง กระบวนการใหFไดFรับการยอมรับจากผูFมีส:วนไดFเสียดFานพลังงานของประเทศตาม
แนวปฏิบัติสากลที่ไดFกำหนดไวF
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดใหFมีผูFปฏิบัติงานที่เกี่ยวขFองกับการ
จัดเก็บขFอมูลเพื่อใหFขFอมูลเกี่ยวกับการขอขFอมูลดFานพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดำเนินการเพื่อเตรียมความ
พรFอมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ครอบคลุมถึงการกระบวนการต:าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างการดำเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑA
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวขFองกับ สนพ. รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติใหFรองรับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด
และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3. ทบทวนและใหFคำแนะนำดFานเทคนิคในแนวทางพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑAที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
4. จัดทำธรรมาภิบาลขFอมูลภาครัฐดFานพลังงานของ สนพ. ใหFสอดคลFองกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและใหFบริการภาครัฐผ:านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ขFอกำหนด และหลักเกณฑA
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น และคำนึงถึงประโยชนAสูงสุดของ สนพ.
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แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ป' 2564
ไตรมาส 1

ป' 2563

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปCาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)

ค:าเปpาหมาย
มีร:างธรรมาภิบาลขFอมูลที่ทันสมัย สามารถใชFส:งเสริม
และกำกับดูแลในทางปฏิบัติไดFอย:างเป\นรูปธรรม

2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)

ไดFรับการยอมรับจากผูFมีส:วนไดFเสีย สามารถผลักดัน
การดำเนินการตามนโยบายดFานพลังงานของประเทศ

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
มีนโยบายธรรมาภิบาลขFอมูลดFานพลังงานของประเทศ ปรับปรุงนโยบายใหFรองรับกฎหมายที่เกี่ยวขFอง
เป\นไปตามมาตรฐานสากล ไดFรับการยอมรับจากทุกภาคส:วน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปpาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปE เริ่มตั้งแต: ม.ค. 2564 สิ้นสุด ธ.ค. 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดLรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

15,000,000.00 บาท (สิบหFาลFานบาทถFวน)
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-8แผนงาน
สื่อสารองค์กร

224

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

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึ ก ษาทำความเขH า ใจผูH รั บ บริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการสื่อสาร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูF เกี่ ย วขF อ งทุ ก ฝd าย ซึ่ งแต: ล ะฝd ายมี คุ ณ ลั ก ษณะ ความตF อ งการ และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต: างกั น ไป ทำใหF ก าร
ดำเนินงานของศูนยAฯ เพื่อใหFตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้มีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่อใหFสามารถตอบสนองความทFาทายเหล:านี้ไดFอย:างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูFบริหารและ
บุคลากรจึงมีความจำเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีความเขFาใจต:อคุณ ลักษณะและความตFองการของผูFรับบริการ
เพื่อใหFสามารถส:งมอบขFอมูล สารสนเทศและบริการไดFตรงความตFองการ ช:วยสรFางภาพลักษณAที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ
รวมทั้งหากมีความสัมพันธAที่ดีต:อกันแลFวยังสามารถทำใหFผูFรับบริการสนับสนุนขFอมูล สารสนเทศ ขFอเสนอแนะ
ความรูF กลับมายังศูนยAฯ ไดFอีกดFวย ซึ่งจะช:วยใหFการดำเนินการของศูนยAฯ สามารถ
บรรลุเปiาประสงคA
ไดF
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาทำความเขFาใจ
กับผูFรับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อใหFศึกษาคุณลักษณะ (profile) และความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ
2) เพื่อจัดทำแนวทางในการตอบสนองต:อผูFรับบริการ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปqจจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะและความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ
และ กลุ:มที่มีศักยภาพจะเป_นผูFรับบริการในอนาคต
1

2) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปqจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนองต:อผูFรับบริการของศูนยAฯ
3) วิเคราะหAช:องว:างของการตอบสนองต:อความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ
4) จัดทำแนวทางในการปรับปรุงการตอบสนองความตFองการของผูFรับบริการของศูนยAฯ รวมทั้ ง
แนวทางในการใหFบริการกลุ:มที่มีศักยภาพจะเป_นผูFรับบริการในอนาคต
5) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการศึกษาใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปDาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
ผูFรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นรFอยละ 10
• ความพึงพอใจของผูFรับบริการ
ผูFรับบริการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นรFอยละ 10
• ความเชื่อมั่นของผูFรับบริการ
2

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูF บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร สามารถกำหนดรู ป แบบ ลั ก ษณะของบริ ก ารไดF ต รงความตF อ งการ
ของผูFรับบริการมากยิ่งขึ้น
2) ผูFรับบริการสามารถใชFประโยชนAจากบริการของศูนยAฯ ไดFมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป_นผลดีต:อประเทศ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูHบริหาร สนพ. ผูHบริหาร และผูHรับบริการของศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต: เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดHรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)

3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ประชาชนทราบบทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ในการเปHนศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจำนวนไม:นFอยที่
ไม:รับรูFการดำรงอยู:ของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFการดำเนินการของศูนยAฯ ไม:ไดFรับความร:วมมือและไม:สามารถส:ง
มอบผลผลิตใหFแก:สังคมไดFอย:างเหมาะสม
เพื่ อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งหลายรับทราบการคงอยู: รวมทั้งบทบาทหนFาที่ ความสำคัญ ต:อภาคพลังงาน
ของศูนยAฯ จึงจำเป_นที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยทั่วถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองใหFความร:วมมือและ
รับบริการของศูนยAฯ ไปใชFประโยชนAต:อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึ งเห็ นควรจF างที่ ปรึกษาเพื่ อดำเนิ นโครงการประชาสั ม พั น ธA
ประชาชนทราบบทบาทของ สนพ. ในการเป_นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธAบทบาทของ สนพ. เป_นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธAที่ไดFจัดทำขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกลุ:มเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social Media
3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธA
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
1

แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปDาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
ครบถFวนทุกกลุ:ม
• กลุ:มเปhาหมายที่ไดFรับการประชาสัมพันธA
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
กลุ:มเปhาหมายการรับรูFถึงการมีอยู:ของศูนยAฯ
• การรับรูFถึงการมีอยู:ของศูนยAฯ
รFอยละ 50
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
ผูFเกี่ยวขFองจะใชFขFอมูลสารสนเทศจากศูนยAฯ มากขึ้น ซึ่งเป_นการลดการใชFขFอมูลจากแหล:งอื่นที่อาจ
บิดเบือนไดF ส:งผลใหFลดความขัดแยFงจากประเด็นพลังงานในสังคม
2

8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูMเกี่ยวขMองกับ สนพ. และ ศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต: เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดMรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)

3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผูNมีอำนาจจัดทำและ
เผยแพร2ขNอมูลดNานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชน จำนวนไม:นFอยที่
ไม:รับรูFเกี่ยวกับอำนาจตามกฎหมายของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFเกิดการไม:ใหFรับความร:วมมือ ไม:ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล:าว ซึ่งทำใหFการดำเนินการของศูนยAฯ ประสบความยากลำบาก และตFองเสียทรัพยากรเพื่อใชFใน
การบังคับใชFใหFเป_นไปตามกฎหมาย
เพื่ อใหF ผูFเกี่ ยวขFองทั้ งหลายรับ ทราบและเขFาใจเกี่ยวกั บ อำนาจตามกฎหมายของศู น ยAฯ จึงจำเป_ น
ที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยทั่วถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองใหFความร:วมมือและรับบริการของศูนยAฯ
ไปใชFประโยชนAต:อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึ งเห็ นควรจF างที่ ปรึกษาเพื่ อดำเนิ นโครงการประชาสั ม พั น ธA
ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผูFมีอำนาจจัดทำและเผยแพร:ขFอมูลดFานพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธAอำนาจตามกฎหมายของ สนพ. ในการเป_นศูนยAสารสนเทศพลังงาน
แห:งชาติ
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธAที่ไดFจัดทำขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกลุ:มเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social media
1

3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธA
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
2565
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปDาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรมที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
ครบถFวนทุกกลุ:ม
• กลุ:มเปhาหมายที่ไดFรับการประชาสัมพันธA
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
กลุ:มเปhาหมายการรับรูFถึงอำนาจตามกฎหมายของ
• การรับรูFถึงอำนาจตามกฎหมายของศูนยAฯ
ศูนยAฯ รFอยละ 50

2

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
ผูF เกี่ ย วขF อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของศู น ยA ฯ มากขึ้ น จะช: ว ยการลดการใชF ขF อ มู ล จากแหล: ง อื่ น
ที่อาจบิดเบือนไดF ส:งผลใหFลดความขัดแยFงจากประเด็นพลังงานในสังคม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูNเกี่ยวขNองกับ สนพ. และ ศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต: เมษายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดNรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)

3

-

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ช2องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจำนวนไม:นFอยที่จะ
ไม:รับรูFเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจตามกฎหมายของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFเกิดการสอบถามขFอมูลจากแหล:งอื่น
และมีผูFที่ไม:มีอำนาจตามกฎหมายตอบคำถามเหล:านั้น ซึ่งอาจไม:ถูกตFองหรือไม:ครบถFวน ส:งผลใหFผูFสอบถามไดF
ขFอมูลที่ไม:เหมาะสม และผูFตอบคำถามดังกล:าวอาจเขFาข:ายดำเนินการผิดกฎหมายไดF
เพื่ อใหF ผูFเกี่ ยวขFองทั้ งหลายดำเนิ น การสอบถามขFอมู ลดF านพลั งงานมาที่ ศูน ยAฯ โดยตรง จึงจำเป_ น
ที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยทั่วถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองดำเนินการตามที่ควรเป_น และทำใหFศูนยAฯ
ไดFปฏิบัติหนFาที่ที่ไดFรับมอบหมายอย:างเหมาะสม
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึ งเห็ นควรจF างที่ ปรึกษาเพื่ อดำเนิ นโครงการประชาสั ม พั น ธA
ช:องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธAช:องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงานของประเทศไทย
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธAที่ไดFจัดทำขึ้น

5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกลุ:มเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social media
1

-

3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธA
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
2565
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนดเปDาหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปhาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
ครบถFวนทุกกลุ:ม
• กลุ:มเปhาหมายที่ไดFรับการประชาสัมพันธA
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
จำนวนแบบสอบถามขFอมูลดFานพลังงานเพิ่มขึ้น
• จำนวนแบบสอบถามขFอมูลพลังงาน
รFอยละ 50

2

-

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
ผูF เกี่ ย วขF อ งสอบถามโดยตรงมาที่ ศู น ยA ฯ มากขึ้ น จะช: ว ยการลดการไดF รั บ ขF อ มู ล จากแหล: ง อื่ น
ที่อาจบิดเบือนไดF ส:งผลใหFลดความขัดแยFงจากประเด็นพลังงานในสังคม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปhาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูFเกี่ยวขFองกับ สนพ. และ ศูนย&ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต: เมษายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดFรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)

3

แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานสายใย ร2วมใจสรEางเครือข2ายขEอมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูF เกี่ ย วขF อ งทุ ก ฝd าย ซึ่ งแต: ล ะฝd ายมี คุ ณ ลั ก ษณะ ความตF อ งการ และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต: างกั น ไป ทำใหF ก าร
ดำเนินงานของศูนยAฯ ตอบสนองต:อสิ่งเหล:านี้ทมี่ ีความทFาทายเป_นอย:างยิ่ง
เพื่ อ ใหF ส ามารถตอบสนองความทF าทายเหล: านี้ ไดF อ ย: างมี ป ระสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิภ าพ ผูF บ ริห าร
และบุคลากรจึงมีความจำเป_นอย:างยิ่งที่จะตFองมีการสรFางเครือข:ายที่ช:วยสนับสนุนการดำเนินการของศูนยAฯ
ในดFานการใหFขFอมูล สารสนเทศ ขFอเสนอแนะ ความรูF รวมทั้งช:วยสรFางภาพลักษณA ที่ดีใหFแก:ศูนยAฯ เพื่อใหF
การดำเนินการของศูนยAฯ สามารถบรรลุเปiาประสงคAไดF
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสานสายใย ร:วมใจ
สรFางเครือข:ายขFอมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่ อ ใหF ผูFบ ริห ารและบุ ค ลากรของศู น ยA ฯ ไดF รับ ความรูFเกี่ ยวกั บ เครือ ข: ายที่ ช:วยสนั บ สนุ น ขF อ มู ล
ดFานพลังงาน
2) เพื่อจัดทำแผนงานในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ
3) เพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ ตามแผนที่จัดทำไวF
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะหA สภาพปjจจุบันเกี่ยวกับการสรFางสัมพันธAและการสรFางเครือข:ายดFานขFอมูลพลังงาน
ของศูนยAฯ

1

2) ศึกษา วิเคราะหA แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสรFางเครือข:าย จากหน:วยงานชั้นนำในประเทศหรือ
ต:างประเทศทีใ่ ชFปฏิบัติในองคAการ
3) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ประกอบดF ว ยการอบรมใหF ค วามรูF เกี่ ย วกั บ การสรF า งความสั ม พั น ธA
การสรFางเครือข:าย การประชาสัมพันธA การอำนวยความสะดวก แก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ และ
การระดมความคิดเห็นเพื่อใหFค:านิยม DNA วัฒนธรรมองคAการไดFถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนงานในการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงานของศูนยAฯ
5) ศึกษาดูงานองคAการในประเทศที่มีความเป_นเลิศดFานการบริหารเครือข:ายขFอมูลพลังงาน
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดFจัดทำไวFในขFอ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
ป( 2563
กิจกรรม

ป( 2564

ไตรมาส 4
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนด
เปDาหมายในการดำเนินงานรวมถึง
สิ่งทีส่ #งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจZาง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2

ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• การใหFความร:วมมือของเครือข:าย

ค:าเปiาหมาย

ขFอมูลที่ไดFจากเครือข:ายมากขึ้นไม:นFอยกว:ารFอยละ 20

7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผูFบริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรูFถึงความสำคัญของเครือข:ายขFอมูลพลังงาน
2) ศูนยAฯ ไดFรับขFอมูลที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
3) ผูFเกี่ยวขFองกับขFอมูลทุกฝdาย ปฏิบัติงานดFวยความเป_นมิตร สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูEบริหาร สนพ. ผูEบริหารและบุคลากรของศูนย&ฯ รวมทั้งกลุ2มเปQาหมายที่จะเปTนเครือข2ายขEอมูล
พลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
þ ใหม:

1 ต:อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)
ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ไดEรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
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แบบฟอร&มคำของบประมาณรายจ2ายประจำป3 พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานความเขDาใจในเรื่องพลังงานกับสังคม
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศู น ยA ฯ) ขึ้ น เป_ น หน: วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่ อเป_ น แหล: งขF อมู ลและสารสนเทศดF านพลั งงานแก:
ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย สิ่งที่จำเป_นตFองเร:งดำเนินการคือ การสรFางความเขFาใจในขFอเท็จจริงเรื่องพลังงานใหFกับ
สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่มีผูFสงสัยจำนวนหรือกระทั่งเป_นประเด็นขัดแยFงในสังคม เพื่อใหFเกิดความรูFความ
เขFาใจที่ถูกตFองแก:สังคม
ในการดำเนินการสรFางความเขFาใจดังกล:าว มีความจำเป_นที่ศูนยAฯ จะตFองบูรณาการร:วมกับหน:วยงาน
ที่เกี่ยวขFองกับประเด็นขFอสงสัยดังกล:าว เพื่อรวบรวมประเด็นปgญหา ขFอสงสัย ขFอเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยไดF
ดำเนินการชี้แจงต:อสังคมแลFว เพื่อนำมาปรับใหFอยู:ในรูปแบบที่ศูนยAฯ จะนำเสนอต:อสังคมใหFเกิดความชัดเจน
ต:อไป
สำนั กงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็ นควรจFางที่ ปรึกษาเพื่ อดำเนิ นโครงการสานความเขFาใจ
ในเรื่องพลังงานกับสังคม ในการรวบรวมประเด็นขFอสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคมจากหน:วยงานที่เกี่ยวขFอง
กับประเด็นดังกล:าว และนำมากำหนดประเด็นที่ศูนยAฯ ตFองนำเสนอต:อสังคม
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อรวบรวมขFอสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคม โดยรวบรวมจากหน:วยงานราชการที่เกี่ยวขFอง
กับดFานพลังงานของประเทศ
2) เพื่อกำหนดประเด็นปgญหาดFานพลังงานที่ศูนยAฯ ตFองนำเสนอชี้แจงต:อสังคม
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต:อไปนี้
1) รวบรวม ประเด็ น ปg ญ หา ขF อ สงสั ย ขF อ เท็ จ จริ ง รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ เคยไดF ด ำเนิ น การชี้ แ จงต: อ สั ง คม
จากหน:วยงานราชการที่เกี่ยวขFองกับดFานพลังงานของประเทศ
1

2) วิเคราะหAขFอสงสัยที่ไดFจากขFอ 1) เพื่อนำมากำหนดประเด็นลำดับความสำคัญนำเสนอต:อสังคม
3) กำหนดชุดขFอมูล สารสนเทศ ที่ศูนยAฯ ตFองใชFสำหรับตอบขFอสงสัยในแต:ละประเด็น
4) ใหFขFอเสนอแนะในการนำเสนอ ชี้แจงขFอสงสัย ดFานพลังงานแก:ประชาชน
5) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการใหFแก:ผูFบริหารและบุคลากรของศูนยAฯ
แผนการดำเนินงาน
ป( 2564
กิจกรรม

ป( 2565

ไตรมาส 4
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต#งตั้งคณะทำงานภายในศูนย3ฯ
ประชุมระหว#างคณะทำงานเพื่อกำหนด
เปDาหมายในการดำเนินงานรวมถึง
สิ่งส#งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร#าง TOR และจัดจYางคณะ
ที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร#วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค:าเปiาหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได)จากวัตถุประสงค8ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผูFรับจFาง ผูFรับจFางจัดส:งไดFครบถFวนตามสัญญา
ส:งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผูFรับจFาง ผูF รั บ จF า งดำเนิ น การไดF แ ลF ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธAของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล)ว)
• จำนวนการชี้ แ จงขF อ สงสั ย ดF า นพลั งงานต: อ จำนวนการชี้แจงขFอสงสัยดFานพลังงานต:อสังคม
จำนวน 5 เรื่อง
สังคม
7. ประโยชนAที่คาดว:าจะไดFรับ
1) ผลการศึกษาสามารถใชFเป_นขFอมูลในการจัดทำเอกสารชี้แจงและสื่อประชาสัมพันธA สำหรับชี้แจง
ต:อประชาชนในปEต:อไป
2) ช:วยใหFเกิดการบูรณาการในการตอบขFอสงสัยดFานพลังงานของประเทศ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ:มเปiาหมาย /ผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
ผูDเกี่ยวขDองกับ สนพ. และ ศูนย&ฯ รวมทั้งหน2วยงานราชการที่เกี่ยวขDองกับดDานพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต: ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
þ ใหม:
11. ผลการเบิกจ:ายในปEงบประมาณที่ผ:านมา (หากมี)

ป3งบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

1 ต:อเนื่อง

เงินที่ไดDรับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ2าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (หFาลFานบาทถFวน)
3
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