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บทสรุุปผู้้�บริิหาร
ปััจจุุบัันรััฐบาลได้้ให้้ความสำำ�คััญการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาสนัับสนุุน และขัับเคลื่่�อนภาคเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
โดยมีีวิสัิ ยทั
ั ศั น์์ที่่จ� ะปรัับเปลี่่�ยนประเทศไทยสู่่รููป
� แบบใหม่่ เพื่่อ� ให้้การพััฒนาประเทศเข้้าสู่่เ� ศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั อย่่างยั่่ง� ยืืน โดยขัับเคลื่่อ� น
ตามแนวคิิดยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี โดยภาคพลัังงานเป็็นปััจจััยเกี่่�ยวข้้องที่่�สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาทางด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคมกัับทุุกภาคส่่วน ซึ่่�งกระทรวงพลัังงานและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการปรัับตััวให้้เท่่าทัันโดยจััดทำำ�แผนบููรณาการ
พลัังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint) เพื่่�อให้้สามารถมองเห็็นทิิศทางการพััฒนาของพลัังงานในทุุกมิิติิ
และสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ข้้อมููลด้้านพลัังงานจััดเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�มีผี ลต่่อการศึึกษาวิิเคราะห์์นโยบายและจััดทำำ�แผน การบริิหารและพััฒนาพลัังงาน
ของประเทศ ในการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการส่่งต่่อข้้อมููลด้้านพลัังงานระดัับปฐมภููมิิหรืือ ทุุติิยภููมิิ การปฏิิบััติิงานตามภารกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ สนพ.
เล็็งเห็็นจุุดอ่่อนหรืืออุุปสรรคต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น ความเหลื่่�อมล้ำำ�ข
� องช่่วงเวลาในการจััดเก็็บข้้อมููล การประมวลผลเบื้้�องต้้นตาม
พัันธกิิจของแต่่ละหน่่วยงานซึ่่�งมีีมาตรฐานไม่่ตรงกััน ซึ่่�งอาจจะส่่งผลต่่อความผิิดพลาดในการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ เป็็นต้้น
จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการเร่่งพััฒนาระบบส่่งต่่อข้้อมููลให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น รวมถึึงเทคโนโลยีีสารสนเทศพลัังงานที่่�
สามารถเชื่่อ� มโยงข้้อมููลได้้อย่่างทัันท่่วงทีี สามารถประมวลผลและเผยแพร่่ข้้อมููลได้้ถููกต้้อง รวดเร็็ว และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้้�คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงาน ได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญดัังกล่่าว จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์
สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ (ศููนย์์ฯ) และมอบหมายให้้ สนพ. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการในการจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
ภายในกระทรวงพลัังงานในลำำ�ดัับแรก โดยมีีวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจหลัักในการเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงาน เพื่่�อนำำ�ข้้อมููล
สถิิติไิ ปใช้้ในการบริิหารจััดการพลัังงานและการตััดสินิ ใจเชิิงนโยบายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ข้้อมููลด้้านพลัังงาน
เพื่่อ� สร้้างความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในทุุกระดัับได้้อย่่างทัันท่่วงทีี โดยมีีการกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และ
แผนที่่�นำำ�ทางเพื่่�อให้้ทาง สนพ. นำำ�ไปปฏิิบัติั ิให้้สำำ�เร็็จภายในปีี 2566
จากเหตุุผลและความจำำ�เป็็นดัังที่่�กล่่าวมาแล้้ว ทาง สนพ. จึึงได้้วางแผนการยกระดัับการพััฒนาศููนย์์ฯให้้สามารถตอบโจทย์์
ในทุุกระดัับและทุุกมิิติิ ทั้้�งการปฏิิบััติิตามแผนปฏิิรููปประเทศด้้านพลัังงานและการสนัับสนุุนแผนพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล โดยทาง
สนพ. กำำ�หนดเป้้าหมายและขอบเขตการศึึกษาในโครงการดัังกล่่าวโดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
• เป้้าหมายที่่� 1 แผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์ฯ ดำำ�เนิินการศึึกษาทบทวน รวบรวม สำำ�รวจข้้อมููลสภาพแวดล้้อมทั้้�ง
ภายในและภายนอกที่่�มีีผลกระทบต่่อการพััฒนาศููนย์์ฯ ได้้แก่่ นโยบาย แผนงาน กฎระเบีียบ การบริิหารจััดการ การเชื่่�อมโยง
ข้้อมููล และหน่่วยงานต้้นแบบที่่�ดีี เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์และจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์ แผนที่่�นำำ�ทาง แผนปฏิิบัติั ิการ
และข้้อเสนอแนะการพััฒนาโครงการสำำ�หรัับขัับเคลื่่อ� นและสนัับสนุนุ ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์ฯ เพื่่อ� รองรัับการเป็็นศููนย์์กลาง
การแลกเปลี่่�ยน เชื่่�อมโยง วิิเคราะห์์และบููรณาการข้้อมููล ด้้านพลัังงานกัับหน่่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน
ตามมาตรฐานข้้อมููลพลัังงาน ในระดัับสากล หรืือตามข้้อตกลงที่่�ได้้รัับการยอมรัับ รวมทั้้�งเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศที่่�ทัันสมััย
เชื่่�อถืือได้้ เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล แก่่ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน
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• เป้้าหมายที่่� 2 สถาปััตยกรรมองค์์กรการพััฒนาศููนย์์ฯ ดำำ�เนิินการศึึกษาทบทวน รวบรวมสำำ�รวจข้้อมููลในปััจจุุบัันของ
สนพ. ในแต่่ละด้้าน ได้้แก่่ กระบวนการทำำ�งาน โครงสร้้างองค์์กร บุุคลากร การบริิหารจััดการข้้อมููล โครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศ
เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ตามหลัักการออกแบบและจััดทำำ�สถาปััตยกรรมองค์์กรในอนาคต ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและ
ยุุทธศาสตร์์ การพััฒนาศููนย์์ฯ โดยมีีรายละเอีียดแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
o ด้้านการบริิหารจััดการข้้อมููลเชิิงกลยุุทธ์์ ประกอบด้้วย การสรรหาข้้อมููลทั้้�งด้้านพลัังงานและข้้อมููลทางเลืือกใหม่่ๆ
ออกแบบมาตรฐานการจััดเก็็บข้อ้ มููลที่่�รองรัับระบบข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) การออกแบบและพััฒนาเครื่่อ� งมืือในการเตรีียม
ข้้อมููล เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ รวมทั้้�งการจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัังงาน
o ด้้านการวิิเคราะห์์และบููรณาการข้้อมููลเชิิงลึึก ประกอบด้้วย การเชื่่�อมโยงบููรณาการและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก
การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือและเทคนิิคการนำำ�เสนอและแสดงผลข้้อมููลสารสนเทศด้้านพลัังงานในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่ายและหลาก
หลายมิิติิเพื่่�อใช้้ ในการตััดสิินใจ (Actions)
o ด้้านการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศ ประกอบด้้วย การพััฒนาระบบรัับส่่งข้้อมููลและการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลจาก
รููปแบบที่่�มีีความหลากหลายผ่่าน API การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางสารสนเทศที่่�เป็็นมาตรฐานสากล รวมทั้้�งการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศโดยใช้้ Cloud Computing เป็็นหลัักและเน้้นการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน
• เป้้าหมายที่่� 3 การพััฒนาระบบต้้นแบบสาธิิต ดำำ�เนิินการคััดเลืือก Use Case ที่่�มีีผลกระทบ ต่่อการวางนโยบาย
และแผนด้้านพลัังงาน โดยแนวทางการพััฒนาระบบต้้นแบบจะต้้องสอดคล้้องตามผลการศึึกษาออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากทั้้�งภายในและภายนอก สนพ. นำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ในหลายมิิติิ รวมทั้้�งมีีการถ่่ายทอดความรู้้�ให้้แก่่
บุุคลากรภายใน สนพ. เพื่่�อที่่�จะสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีความต่่อเนื่่�อง
ดัังนั้้�นทาง สนพ. จึึงได้้ริิเริ่่�ม “โครงการศึึกษาการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์และออกแบบการพััฒนา ศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่่งชาติิเพื่่อ� รองรัับการใช้้ข้อ้ มููลขนาดใหญ่่ (Big Data) ในการขัับเคลื่่อ� นแผนพลัังงานของประเทศไทย” เพื่่อ� ให้้การพััฒนาระบบเป็็น
ไปในทิิศทางเดีียวกััน สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลแบบอััตโนมััติิ ผ่่านโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้อย่่างเหมาะสม
และการเผยแพร่่ข้้อมููลให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล เข้้าใจบริิบทของข้้อมููลด้้านพลัังงานในภาพรวม ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารดำำ�เนิินการ
เชิิงนโยบาย ในการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานกัันได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม อัันเป็็นศููนย์์กลางรวบรวมและเผยแพร่่ข้้อมููล
พลัังงานหลัักของประเทศที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว เข้้าใจง่่าย มีีการปรัับปรุุงข้้อมููล ให้้ทัันสมััยตลอดเวลาและ
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในทุุกภาคส่่วน มีีความน่่าเชื่่�อถืือ ทัันสมััย รวมถึึงได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล สอดรัับการปฏิิรููป
ประเทศ Thailand 4.0 เพื่่�อสร้้างฐานนวััตกรรม ในอนาคต
1.	การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์
เริ่่�มต้้นจากการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์ฯ ทางที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการศึึกษา ทบทวน สำำ�รวจวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกที่่�มีีผลต่่อการขัับเคลื่่�อนและสนัับสนุุน การพััฒนาศููนย์์ฯ ประกอบด้้วย
•	ยุุทธศาสตร์์การพััฒนา สนพ. เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
•	ยุุทธศาสตร์์ชาติิ นโยบายและแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในด้้านพลัังงาน ด้้านดิิจิิทััล และด้้านอื่่�น ๆ
•	ทิิศทางการพััฒนาพลัังงานในอนาคต
•	หน่่วยงานต้้นแบบที่่�ดีี
• การวิิเคราะห์์ศัักยภาพระบบภายใน สนพ.
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก
ยุุทธศาสตร์์การพััฒนา สนพ. เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ มุ่่�งเน้้นให้้ศููนย์์ฯ นี้้� เป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลด้้าน
พลัังงานของประเทศ ให้้บริิการข้้อมููลเชิิงวิิชาการและข้้อมููลสถิิติิตามหลัักธรรมาภิิบาล รวมทั้้�งประสานความร่่วมมืือ พััฒนาการ
เชื่่อ� มโยงข้้อมููลสารสนเทศทั้้�งด้้านพลัังงาน เศรษฐกิิจ และสิ่่ง� แวดล้้อม ให้้กับหน่่
ั วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวง
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พลัังงาน ซึ่่�งแนวทางดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับ แนวทางการพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลและตอบสนองยุุทธศาสตร์์กระทรวงพลัังงาน ทั้้�งนี้้�
การดำำ�เนิินงานของศููนย์์ฯ ยัังช่่วยสนัับสนุุนให้้ สนพ. สามารถดำำ�เนิินงานด้้านการจััดทำำ�นโยบายด้้านพลัังงานและวางแผนการ
พััฒนาด้้านพลัังงานของประเทศได้้ โดยศููนย์์ฯ นี้้�จะเป็็นศููนย์์กลางในการนำำ�ข้้อมููลสถิิติิที่่�มีีอยู่่�มาเผยแพร่่ให้้ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นกลาง ทัันสมััย เข้้าใจง่่าย และช่่วยให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ในการตััดสิินใจให้้ทััน
กัับสถานการณ์์ มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลการจััดการพลัังาน ข้้อมููลสถิิติิพลัังงาน แบบจำำ�ลองด้้านข้้อมููลพลัังงาน การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
พลัังงาน การวางแผนสถานการณ์์ และ การอบรมให้้ความรู้้�ด้้านพลัังงาน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ นโยบายและแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในด้้านพลัังงาน ด้้านดิิจิิทััล และด้้านอื่่�น ๆ
หััวข้้อนี้้�เป็็นการศึึกษาและทบทวนแผนงานที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิทั้้ง� 3 ระดัับ โดย
ผลการศึึกษาจะแบ่่งแผนงานทั้้�งหมดออกเป็็น 2 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย
•	กลุ่่�มที่่� 1 แผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่ขั� บั เคลื่่อ� นให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึงเหตุุผล
และความสำำ�คัญ
ั ในก่่อนที่่�จะมีีการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิซึ่ง่� มีีบริบิ ทที่่�ขับั เคลื่่อ� นให้้เกิิดการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ ทั้้�งในทางตรงและทางอ้้อม
•	กลุ่่�มที่่� 2 แผนงาน/ยุุทธศาสตร์์ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เพื่่�อแสดงให้้เห็็น
ถึึงประโยชน์์ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิหลัังจากที่่�ถููกพััฒนาขึ้้�นและจะส่่งผลกระทบในเชิิงสนัับสนุุนต่่อการพััฒนา
แผนงานและยุุทธศาสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�รายล้้อมบริิบทการพััฒนาประเทศในอนาคต ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวซึ่่�งจะได้้รัับผลดีีเมื่่�อศููนย์์
สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิพััฒนาแล้้วเสร็็จ
ผลการศึึกษาและทบทวนแผนงานที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ทั้้�ง 2 กลุ่่�ม ระบุุไว้้ซึ่่�ง
รายละเอีียดในรููปที่่� 1

8

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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3

ระดับ

2

ระดับ

1

ระดับ

ประเด็นที่ 20 การบร�การประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.4 แผนยอยการพัฒนาระบบ
บร�หารงานภาครัฐ
ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หาร
จัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : การพัฒนาศูนย
สารสนเทศพลังงานแหงชาติ

ประเด็นที่ 7 โครงสรางพ�้นฐาน ระบบ
โลจ�สติกส และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.3 แผนยอยโครงสราง
พ�้นฐานดานดิจ�ทัล

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

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

นโยบายรัฐบาล
การพัฒนา
สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

แผนบูรณาการ
พลังงานระยะยาว

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

ยุทธศาสตรที่ 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.2 กระทรวงพลังงานเปนศูนยกลางขอมูลและเคร�อขายองคความรูดานพลังงานของ
ประเทศที่ ไดรับความเชื่อถือ

ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการและยกระดับ
โครงสรางพ�้นฐานรัฐบาลดิจ�ทัล
ประเด็นขับเคลื่อน – การพัฒนาข�ดความสามารถ
เชิงดิจ�ทัลภาครัฐดานโครงสรางพ�้นฐานรัฐบาล
ดิจ�ทัล

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับข�ดความสามารถใน
การแขงขันของภาคธุรกิจ
ประเด็นขับเคลื่อน – เพ��มประสิทธิภาพการทํางาน
ของหนวยงานสาธารณูปโภค
(การพัฒนาศูนยพลังงานแหงชาติ)

(ราง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจ�ทัลฯ

ยุทธศาสตร
กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจ�ทัล
เปาหมาย -การมีมาตรฐานดานขอมูล และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เพ�่อสามารถแลกเปลี่ยน
/เชื่อมโยงขอมูลภายในหนวยงานรัฐและระหวาง
หนวยงานรัฐและเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐ
บาลดิจ�ทัล
เปาหมาย - เพ�่อใหมีโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลภาค
รัฐ การจัดเก็บและบร�หารฐานขอมูลที่บูรณาการ
ไมซํ้าซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางหนวยงาน

นโยบายฯ วาดวย
การพัฒนาดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

แผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบร�หารจัดการภาครัฐ
ขอยอยที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบร�การสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจ�ทัลมาประยุกต ใชขอยอยที่ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบว�ธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรขับเคลื่อน

รูปที่ 1 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับนโยบายที่
ส�ำคัญของประเทศ

ศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ
ประเด็นที่ 7 โครงสราง
พ�้นฐาน ระบบโลจ�สติกส
และดิจ�ทัล
แผนยอยที่ 3.2 โครงสราง
พ�้นฐานดานพลังงาน

ประเด็นที่ 23 การว�จยั และพัฒนา
นวัตกรรม
แผนยอยที่ 3.1 การว�จยั และพัฒนา
นวัตกรรมดานเศรษฐกิจ
แผนยอยที่ 3.3 การว�จยั และพัฒนา
นวัตกรรมดานสิง� แวดลอม

แผนอนุรักษ
พลังงาน

แผนบร�หารจัดการ
กาซธรรมชาติ

ขอที่ 10 การฟ��นฟ�ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ�งแวดลอมเพ�่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืน
ขอยอยที่ 10.5 แก ไขปญหากาซเร�อนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ

แผนบร�หาร
จัดการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพลังงานที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
เปาประสงค 3.1 ประเทศใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก

ขอที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
ขอยอยที่ 5.2.1 พัฒนาอ�ตสาหกรรมใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเว�ยนและเศรษฐกิจสีเข�ยว
ขอยอยที่ 5.6.3 เสร�มสรางความมัน่ คงทางดานพลังงานใหสามารถพ�ง่ พาตนเองได
ขอยอยที่ 5.6.4 ยกระดับโครงขายระบบไฟฟาและพลังงานใหมคี วามทันสมัย ทัว่ ถึง

แผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการ และสงเสร�ม
การลงทุน
เปาประสงค 1.1 มีพลังงานเพ�ยงพอตอความตองการใชของประเทศ และ
มีโครงสรางพ�้นฐานและระบบการบร�หารจัดการที่เสร�มสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน

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

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานและระบบโลจ�สติกส
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การสรางความมั่นคงทางพลังงาน
เพ�ม� ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสร�มการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด

ประเด็นการปฏิรูปที่ 10 แนวทางสงเสร�มและขจัดอ�ปสรรคในการนําขยะมูลฝอยไปเปนเชื้อเพลิงเพ�่อผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การสงเสร�มการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสร�
ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 ปฏิรูปโครงสรางการใชพลังงานภาคขนสง ระยะ 20 ป
ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การสงเสร�มการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคาในกลุมอ�ตสาหกรรม
ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การสงเสร�มยานยนต ไฟฟาในประเทศไทย
ประเด็นการปฏิรูปที่ 17 การสงเสร�มเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

ประเด็นที่ 20 การบร�การ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
แผนยอยที่ 3.3 การปรับ
สมดุลภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว�ตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.3.1 ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ขอยอยที่ 4.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสร�มการใชพลังงานที่
เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ขอยอยที่ 4.5.4 เพ��มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขน
ของการใชพลังงาน
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยาง
ยั่งยืน
แผนยอยที่ 3.3 การสรางการ
เติบโตอยางยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ปน
มิตรตอสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ประเด็นยอยในการสนับสนุน - การเพ��มประสิทธิภาพการลดกาซเร�อน
กระจก

ดานที่ 10 การปฏิรูปดานการบร�หารจัดการพลังงาน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 โครงสรางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 สงเสร�มกิจการไฟฟาเพ�่อเพ��มการแขงขัน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 ดานการพัฒนาอ�ตสาหกรรมกาซธรรมชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การพัฒนาปโตรเคมีระยะที่ 4
ประเด็นการปฏิรูปที่ 9 ระบบบร�หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล

ประเด็นที่ 4 อ�ตสาหกรรมและบร�การ
แหงอนาคต
แผนยอยที่ 3.1 อ�ตสาหกรรมชีวภาพ
แผนยอยที่ 3.4 อ�ตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ขอยอยที่ 4.4.4 พัฒนาโครงสรางพ�้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

ยุทธศาสตรสนับสนุน

ทิิศทางการพััฒนาพลัังงานในอนาคต
การพััฒนาพลัังงานในปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน เทคโนโลยีี และพฤติิกรรมการใช้้พลัังงานใน
แต่่ละกลุ่่ม� อย่่างมีีนัยย
ั ะ โดยแนวโน้้มการพััฒนาพลัังงานในอนาคตจะมีีลักั ษณะแบบกระจายตััว (Distributed Energy) เปลี่่�ยน
ถ่่ายสู่่�พลัังงานทดแทนมากขึ้้�น มีีการพััฒนาระบบกัักเก็็บพลัังงาน สร้้างเครืือข่่ายการใช้้พลัังงานร่่วมกัันทั้้�งขนาดใหญ่่และขนาด
เล็็ก การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และการพััฒนาปััญญาประดิิษฐ์์ในการเชื่่อ� มต่่อข้้อมููลด้้านพลัังงานผ่่านระบบ Cloud Based
การเปลี่่�ยนแปลง การใช้้พลังั งานในภาคขนส่่งโดยการพััฒนายานยนต์์ไฟฟ้้าซึ่่ง� มีีผลกระทบต่่อการใช้้น้ำ�มั
�ำ นั การพััฒนาระบบ Smart Grid
และ Smart City เน้้นให้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงระบบตลาดซื้้�อขายพลัังงานระหว่่างกัันภายในพื้้น� ที่่�ผ่่านช่่องทางดิิจิทัิ ลั เป็็นต้้น ซึ่่ง� จากที่่�กล่่าว
มาข้้อมููลสารสนเทศด้้านพลัังงานจะเป็็นปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญั ที่่�มีผี ลต่่อการพััฒนาพลัังงานและการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบพลัังงานในอนาคต
หน่่วยงานต้้นแบบที่่ดีี�
เพื่่อ� ถอดบทเรีียนประสบการณ์์ในการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในหลากหลายมิิติิ ตั้้ง� แต่่การบริิหารจััดการข้้อมููล
การบริิหารโครงสร้้างภายในองค์์กร การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศ การเผยแพร่่หรืือการให้้บริิการข้้อมููล
ที่่�น่่าเชื่่อ� ถืือ กฎระเบีียบรวมทั้้�งปััญหาและอุุปสรรค ของหน่่วยงาน ซึ่่ง� ในการศึึกษานี้้�ทาง สนพ. ได้้ดำำ�เนิินงานศึึกษารวบรวม สำำ�รวจ
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล ประกอบด้้วย 2 หน่่วยงาน คืือ สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) และ ศููนย์์ข้้อมููล INET
IDC3 ของ บริิษััท อิินเทอร์์เน็็ต ประเทศไทย จำำ�กััด (มหาชน) โดยสามารถสรุุปผลได้้ดัังนี้้�
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน)
• การบริิหารจััดการข้้อมููล มีีการบริิหารจััดการข้้อมููลเชิิงกลยุุทธ์์ โดยการกำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร ที่่�มีีกลุ่่�มงานรัับผิิดชอบ
ในแต่่ละส่่วนงานชััดเจน และมีีการบริิหารจััดการข้้อมููลที่่�มีีมาตรฐาน
• การเชื่่�อมโยงและบููรณาการข้้อมููล มีีการเชื่่�อมโยงข้้อมููลจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด 42 หน่่วยงาน และเชื่่�อมต่่อกัับ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการนายกรััฐมนตรีี สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ
• การเผยแพร่่และการให้้บริิการข้้อมููลภาครััฐ (Open Data) มีีการพััฒนาระบบการให้้บริิการข้้อมููลจากคลัังข้้อมููลน้ำำ��และ
ภููมิิอากาศแห่่งชาติิผ่่านทาง Website, SMS, , E-mail, Mobile Application และ Line
• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย มีีการดำำ�เนิินการตามกฎการเผยแพร่่ข้้อมููลตามพระราชบััญญััติิข้้อมููลข่่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 มาตรา 14 และ มาตรา 15 และปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
• การพััฒนาบุุคลากร มีีการวิิเคราะห์์และจััดทำำ�แผนฝึึกอบรม หลัักสููตรฝึึกอบรมประจำำ�ปีี ให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กร และให้้ทุุนการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีถึึงปริิญญาเอก
• ปััญหาและอุุปสรรคที่่�พบคืือ รููปแบบข้้อมููลที่่�ใช้้แลกเปลี่่�ยนระหว่่างหน่่วยงานมีีความแตกต่่างกััน ผู้้�ประสานงานระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และการนำำ�ข้้อมููลที่่�มีีไปใช้้ประโยชน์์ ได้้ไม่่เต็็มที่่�
ศููนย์์ข้้อมููล INET IDC3 ของ บริิษััท อิินเทอร์์เน็็ต ประเทศไทย จำำ�กััด (มหาชน)
• การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเทคโนโลยีีสารสนเทศ มีีการออกแบบเป็็นไปตามมาตรฐานสากลของ Uptime Institute
ซึ่่�งเป็็นการออกแบบศููนย์์ข้้อมููลแบบ Tier III หมายถึึงมีีระบบสาธารณููปโภคที่่�ครบถ้้วน ปลอดภััยจากอุุบััติิภััยต่่าง ๆ มีีระบบ
สาธารณููปโภคสำำ�รอง โดยเฉพาะไฟฟ้้าเพื่่�อรองรัับกรณีีเหตุุฉุุกเฉิิน มีีการวางระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานทั้้�ง firewall, network และ
การเชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างศููนย์์ IDCs และโครงข่่ายภายนอกเพื่่�อการเข้้าถึึงข้้อมููลของลููกค้้า
•	ผ่่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานด้้านการบริิหารจััดการการดููแลความปลอดภััยของข้้อมููลของระบบ
Cloud และ Data Center Security Management และผ่่านการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานด้้าน
การจััดการดููแลศููนย์์ข้้อมููล data center
• การให้้บริิการ outsourcing service ทั้้�งด้้าน software development, infrastructure, innovation, DevOps และ
Digital Marketing ที่่�มีบุี ุคลากรให้้คำำ�ปรึึกษาและพััฒนาระบบทั้้�งแบบ on-site และ off-site
• ปัั ญ หาและอุุ ปสรรคการบริิ หารจัั ดการศููนย์์ INET IDC3 นั้้� นมาจากการที่่� ลูู กค้้ าไม่่สามารถเข้้ าถึึงระบบที่่� ฝ ากไว้้
ที่่�ศููนย์์ฯ ได้้เนื่่อ� งด้้วยปััญหาขััดข้อ้ งของระบบ network ของลููกค้้าเอง ซึ่่ง� ทางศููนย์์ฯ จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�คอยดููแลประสานงานให้้ลููกค้้า
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

การศึึกษาทบทวน รวบรวม และสำำ�รวจข้้อมููลด้้านพลัังงาน
เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายการศึึกษาโครงการฯ ที่่�กำำ�หนดไว้้ทั้้�ง 3 ด้้าน ภารกิิจที่่�มีีความสำำ�คััญและเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการ
ยกระดัับการพััฒนาศููนย์์ฯ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นที่่�ยอมรัับกับทุ
ั กุ ภาคส่่วนคืือ การสำำ�รวจข้้อมููลทางเลืือก (Alternative Data)
โดยการวิิเคราะห์์ช่่องว่่าง (Gap Analysis) ผ่่านการประชุุมหารืือ การขอเข้้าพบเพื่่อ� สััมภาษณ์์ การส่่งแบบสอบถามกัับหน่่วยงาน
ภายในกระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน 9 หน่่วยงานและหน่่วยงานภายนอกกระทรวงพลัังงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 23 หน่่วยงาน โดย
มีีวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�
• เพื่่�อชี้้�แจงทำำ�ความเข้้าใจและรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดกรอบการพััฒนาศููนย์์ฯ ในอนาคต
• เพื่่�อทบทวนข้้อมููลที่่�มีีการจััดเก็็บในปััจจุุบัันและสำำ�รวจข้้อมููลทางเลืือกที่่�ยัังไม่่ได้้จัดั เก็็บหรืือการจััดเก็็บยัังไม่่สมบููรณ์์ตาม
แบบฟอร์์มที่่�ทาง สนพ. ได้้พััฒนาขึ้้�นตามกรอบธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ (Data Governance Framework)
จากผลการศึึกษาพบว่่า หน่่วยงานส่่วนใหญ่่ให้้ความร่่วมมืือที่่�ดีใี นการขอเข้้าสำำ�รวจข้้อมููล โดยมอบหมายบุุคลากรที่่�เป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบ
โดยตรงในการบริิหารจััดการข้้อมููลและการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศที่่�มีคี วามตั้้ง� ใจที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นในการพััฒนา
ศููนย์์ฯ และอธิิบายถึึงกระบวนการทำำ�งานตามภารกิิจ อำำ�นาจหน้้าที่่� ลัักษณะและรููปแบบการจััดเก็็บข้้อมููลของแต่่ละหน่่วยงาน
แต่่พบปััญหาอุุปสรรคที่่�สำำ�คััญ 2 ประเด็็น ประกอบด้้วย
•	ประเด็็นที่่� 1 การเผยแพร่่ข้้อมููล แต่่ละหน่่วยงานไม่่สามารถให้้ข้้อมููลที่่�นอกเหนืือจากการเผยแพร่่ตามกฎหมายหรืือการ
ขอความร่่วมมืือที่่�มีกี ารจััดเก็็บในปััจจุุบันั เนื่่อ� งจากติิดปััญหาเรื่่อ� งระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายที่่�แต่่ละหน่่วยงานมีีการกำำ�หนด
ไว้้ รวมทั้้�งรููปแบบและวิิธีีการเผยแพร่่จะมีีความหลากหลายขึ้้�นอยู่่�กัับแต่่ละหน่่วยงานกำำ�หนดไว้้
•	ประเด็็นที่่� 2 การนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ หน่่วยงานส่่วนใหญ่่ต้้องการความชััดเจนจาก สนพ. ว่่ามีีความต้้องการข้้อมููล
ทางเลืือกอะไรบ้้าง และนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์อย่่างไร
เพื่่� อ ให้้ เ ห็็ น ถึึงมิิ ติิ ที่่� ค รบถ้้ ว นของการจัั ด เก็็ บข้้ อ มููล ที่่� ปรึึ กษาดำำ� เนิิ น การวิิ เ คราะห์์ ช่่ องว่่างของข้้ อ มููลที่่� มีี ก ารจัั ด เก็็ บ
(Gap Analysis) เพื่่�อให้้เห็็นถึึงข้้อมููลที่่�ยัังคงต้้องมีีการจััดเก็็บเพิ่่�มเติิมในอนาคต ซึ่่�งสามารถสรุุปได้้ดัังรููปที่่� 2 ถึึง รููปที่่� 7
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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

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน
----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน

----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน

หมายเหตุ
หมายเหตุ (G) = Gap Analysis
(G) = Gap Analysis

หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis

- - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
- - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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รูปที่ 2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
รูปที่ 2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
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/ลิกไนต์

รููปที่่� 2 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบถ่่านหิิน/ลิิกไนต์์ ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

บทสรุปผู้บริหาร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
รูปที่ 3 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ น้ำมันดิบและคอนเดนเสท ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน
- - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
หมายเหตุ (G) = Gap Analysis
หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
ี ณ ปัจจุบัน
(G) = Gap Analysis----- = กลุ่มข้อมูลที่ม----= กลุ่มข้อมู-ล- ที- =่มกลุี ณ่มข้ปัอมูจลจุที่ตบ้อันงการเพิ่มเติม - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

10

รูปที่ 2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
รูปที่ 2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

กษาการจั
ดทำแผนยุบส่่
ทธศาสตร์
และออกแบบการพัฒนาศูนอ
ย์สมููลในระบบ
ารสนเทศพลังงานแห่งชาติน้ำำเพื��มั
่อรองรัันบการใช้
้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขัที่่�
บเคลื
นแผนพลังงานของประเทศไทย
รููปที่่� โครงการศึ
3 แผนผัั
งการรัั
งและเผยแพร่่ข้้
ดิิบขและคอนเดนเสท
ค่อาดว่่าจะมีี
ในอนาคต
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รูปที่ 5 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะมีในอนาคต
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บทสรุปผู้บริหาร
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รูปที่ 7 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ พลังงานทดแทน ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

พลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY

รููปที่่� 7 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลในระบบ พลัังงานทดแทน ที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต
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บทสรุปผู้บริหาร

การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน
การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน สนพ. เพื่่�อศึึกษาถึึงความเหมาะสมต่่อการสนัับสนุุนพัันธกิิจ ของศููนย์์ฯ เริ่่�มจากการ
วิิเคราะห์์ SWOT Analysis เพื่่อ� รู้้�จักั สถานภาพและสภาวะแวดล้้อมของ สนพ. ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้การจััดตั้้ง� ศููนย์์ฯ ประสบ
ความสำำ�เร็็จ ประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 สภาพแวดล้้อมภายในเพื่่อ� หาจุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่่อน (Weaknesses) ขององค์์การซึ่่ง� มีีผลต่่อการปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย ซึ่่�งมีีการคิิดวิิเคราะห์์ตามแนวคิิดของ McKinsey’s 7s ที่่�จะวิิเคราะห์์ด้้านต่่าง ๆ คืือ กลยุุทธ์์ (Strategy)
โครงสร้้าง (Structure) ระบบ (System) บุุคลากร (Staff) ทัักษะ (Skill) สไตล์์ (Style) และค่่านิิยมร่่วม (Shared values)
ส่่วนที่่� 2 สภาพแวดล้้อมภายนอกที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงเพื่่อ� ค้้นหาโอกาส (Opportunities) และภััยคุกุ คาม/อุุปสรรค (Threats)
ซึ่่�งมีีการวิิเคราะห์์ด้้วยเครื่่�องมืือ PESTEL Analysis ตามแนวคิิด ของ Francis J. Aguilar และ Stakeholder Analysis
ที่่�วิิเคราะห์์ด้้านการเมืือง (P: Politics) ด้้านเศรษฐกิิจ (E: Economic) ด้้านสัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม (S: Social)
ด้้านเทคโนโลยีี (T: Technology) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (E: Environment) และด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ (L: Legal factors)
ผลการวิิเคราะห์์สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� (รููปที่่� 8)
รููปที่่� 8 การวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน โอกาสและอุุปสรรค
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รููปที่่� 9 วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ยุุทธศาสตร์์

จากผลจากการวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน และการศึึกษาสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถนำำ�มาสัังเคราะห์์เป็็นวิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจ ยุุทธศาสตร์์ เป้้าประสงค์์ และกลยุุทธ์์ (รููปที่่� 9) รวมทั้้�งการพััฒนา แผนที่่�นำำ�ทาง (Roadmap) (รููปที่่� 10 และ รููปที่่� 11)

NEIC Executive Summary

บทสรุปผู้บริหาร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

19

รููปที่่� 10 แผนที่่�นำำ�ทาง (แผนผััง)
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สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) คือ กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

2.	การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
สถาปััตยกรรมองค์์
กร (EnterpriseตArchitecture
หลักการออกแบบสถาปั
ยกรรมองค์กร: EA) คืือ กระบวนการพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อขัับเคลื่่�อนและ
สนัับสนุุนกระบวนการทำำ�งานหลัักและกระบวนการสนัับสนุุนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุดต่่อการพััฒนาองค์์กร
หลัักการออกแบบสถาปัั
ตยกรรมองค์์กร
ในปัจจุบันมีการนำเสนอกรอบแนวคิ
ดและหลักการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในหลากหลาย
จจุุบันั โดยทางที
มีีการนำำ�เสนอกรอบแนวคิิ
ดและหลัักดการการพัั
ตยกรรมองค์์
โดยทางที่่�
ปรึึกษา
รูในปัั
ปแบบ
่ปรึกษาได้นำกรอบแนวคิ
TOGAFฒนาสถาปัั
Framework
มาปรักบรในหลากหลายรููปแบบ
ใช้ในการออกแบบสถาปั
ตยกรรม
ได้้นำองค์
ำ�กรอบแนวคิิ
Frameworkง งานแห่
มาปรัับงใช้้ชาติ
ในการออกแบบสถาปัั
�หรัับศูู
นย์์สารสนเทศพลัั
กรสำหรัดบ ศูTOGAF
น ย์ส ารสนเทศพลั
แบ่งออกเป็น 4ตด้ยกรรมองค์์
าน ได้แก่กรสำำ
สถาปั
ตยกรรมด้
านธุ ร กิ จงงาน
แห่่งชาติิ แบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ สถาปััตยกรรมด้้านธุุรกิจิ (Business Vision) สถาปััตยกรรมด้้านข้้อมููล (Data Architecture)
(Business Vision) สถาปั ต ยกรรมด้ า นข้ อ มู ล (Data Architecture) สถาปั ต ยกรรมด้ า นแอปพลิ เ คชั่ น
สถาปััตยกรรมด้้านแอปพลิิเคชั่่�น (Application Architecture) และสถาปััตยกรรรมด้้านเทคโนโลยีี (Infra Architecture)
และสถาปับตาลข้้
ยกรรรมด้
านเทคโนโลยี
(Infra
Architecture)
้งหมดนี้จะอยู
ซึ่่�งทั้้�(Application
งหมดนี้้�จะอยู่่�ภArchitecture)
ายใต้้การกำำ�กัับของธรรมาภิิ
อมููล (Data
Governance)
และช่่วยให้้
สามารถกำำซึ�ห่งทันดบทบาทหน้้
าที่่�่ ของ
การกำกังบงานแห่่งชาติิ
ของธรรมาภิ
อมูล (Data Governance) และช่วยให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
ศููนย์์ภายใต้
สารสนเทศพลัั
ดัังบรููปาลข้
ที่่� 12

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติดังรูปที่ 12

รููปที่่� 12 การพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กรของ TOGAF

รูปที่ 12 การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ TOGAF

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศไทย

2.12.1	สถาปัั
สถาปั
ตยกรรมองค์
กรในปั
ตยกรรมองค์์
กรในปัั
จจุุบัจันจุบัน

จากการนำำ�กรอบแนวคิิด TOGAF Framework มาปรัับใช้้กัับข้้อมููลที่่�ได้้จาการศึึกษาทบทวน รวบรวม สำำ�รวจข้้อมููลที่่�
ด TOGAF
มาปรับใช้กับสภาพแวดล้้
ข้อมูลที่ได้อจมของ
าการศึศููนย์์
กษาทบทวน
เกี่่�ยวข้้องกััจากการนำกรอบแนวคิ
บสถานะสถาปััตยกรรมองค์์
กรในปััจFramework
จุุบััน ตั้้�งแต่่กระบวนการ
เทคโนโลยีีรวบรวม
สารสนเทศและ
สำรวจข้
อ
มู
ล
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
สถานะสถาปั
ต
ยกรรมองค์
ก
รในปั
จ
จุ
บ
ั
น
ตั
้
ง
แต่
ก
ระบวนการ
สภาพแวดล้
อมของ
การสื่่�อสาร (ศท.) สนพ. และกองงานต่่าง ๆ ภายใน สนพ. เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงกระบวนการทางธุุรกิิจ กระบวนการทำำ�งาน
การจััดเก็็บ
ย์เทคโนโลยี
่อสาร (ศท.)
สนพ. และกองงานต่
ๆ เภายใน
เพื่อปสรร
ให้เข้คาพบว่่าสถานะ
ใจถึง
ข้้ศูอนมููลในปัั
จจุุบันั ข้้สอารสนเทศและการสื
มููลที่่�ต้อ้ งการจััดเก็็บในอนาคต
ระบบสารสนเทศที่่�
ใช้้งานอยู่่� นำำา�งไปวิิ
คราะห์์ปัสนพ.
ญ
ั หาและอุุ
ปัักระบวนการทางธุ
จจุุบัันของสถาปััตยกรรมองค์์
กร สนพ. เป็็นไปตามรูู
ปที่่ด� 13
รกิจ กระบวนการทำงาน
การจั
เก็บข้อมูลในปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในอนาคต

ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ นำไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พบว่าสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม
องค์กร สนพ. เป็นไปตามรูปที่ 13

รููปที่่� 13 สถานะสถาปััตยกรรมองค์์กรในปััจจุุบััน

รูปที่ 13 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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ด้้านธุุรกิิจ
กระบวนการทำำ�งานปััจจุุบััน ภายใน ศท. สนพ. เป็็นการศึึกษากระบวนการทางธุุรกิิจสำำ�หรัับ การปฏิิบัติั ิงาน (Operation)
และการบริิหารจััดการ (Management) โดยการพิิจารณาจากภาระหน้้าที่่�ของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ.
ด้้วยเครื่่อ� งมืือการวิิเคราะห์์ห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain Analysis) เพื่่อ� สรุุปกระบวนการหลััก (Core Process) และกระบวนการ
สนัับสนุุน (Supporting Process) ดัังรููปที่่� 14
รููปที่่� 14 กระบวนการทำำ�งาน (Business Processes) ปััจจุุบััน

กระบวนการหลัก (Core Process)
งานจัดหารวบรวมข้อมูล

งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน

งานเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจำ�ลอง

งานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล

กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process)
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารและจัดการงบประมาณ

งานบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการทำำ�งานปััจจุุบััน ภายใน สนพ. เมื่่�อศึึกษากระบวนการทำำ�งานของแต่่ละกองงาน ภายใน สนพ. พบว่่า ปััญหา
การนำำ�เข้้าข้้อมููลมาใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านเป็็นปััญหาและอุุปสรรคที่่�พบจะครอบคลุุมตลอดกระบวนการทำำ�งานตั้้ง� แต่่ระบบ (System)
การปฏิิบััติิ (Operation) และการวิิเคราะห์์ (Analytic) สามารถสรุุปรายละเอีียดดัังนี้้�
•	รููปแบบและวิิ ธีีก ารจัั ด เก็็ บข้้ อ มููล – ข้้ อ มููลมาไม่่พร้้ อ มกัั น (Timeliness Frequency) มีี รููป แบบ ไม่่สม่ำำ��เสมอ
(Inconsistency) ข้้อมููลขาดหาย (Missing Date) มีีการจััดเก็็บกระจััดกระจาย (Scattering) มีีความซ้ำำ��ซ้อ้ น ค่่าไม่่ตรงกััน คำำ�นวณ
ผลลััพธ์ต่่์ างกััน
• ความต้้องการในการจััดเก็็บ – ต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม (Needs) หากยัังคงขาดการสนัับสนุนุ ด้้านงบประมาณ ต้้องติิดตาม
แหล่่งข้้อมููลหรืือจััดหาข้้อมููลใหม่่ๆ
•	ระบบการเชื่่�อมต่่อและบููรณาการ - ยัังไม่่มีีความยืืดหยุ่่�นของระบบ (Flexibility) ขาดการบููรณาการข้้อมููล (Integration)
• การปฏิิบััติิและการจััดการ - ขาดการติิดตามโครงการ (Tracking) การรวบรวมวิิเคราะห์์ข้้อมููล ต้้องอาศััยความรู้้�เฉพาะ
บุุคคลของบุุคลากร
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โครงสร้้างองค์์กรและบุุคลากร
ปััจจุุบัันศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. มีีโครงสร้้างและการแบ่่งงานภายใน แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มสายงาน
ดัังต่่อไปนี้้� คืือ กลุ่่ม� พััฒนาสารสนเทศพลัังงาน กลุ่่ม� วิิเคราะห์์และประมาณการเศรษฐกิิจพลัังงาน และกลุ่่ม� พััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์
สามารถกล่่าวโดยสรุุปรายละเอีียดดัังนี้้�
•	มีีภารกิิจที่่�หลากหลาย ทั้้�งด้้านการจััดทำำ�ข้้อมููลสารสนเทศ งานวิิเคราะห์์ วิิจััย และงาน ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
บุุคลากรในแต่่ละสายงานมีีจำ�ำ นวนที่่�จำำ�กััด
• งานจััดหารวบรวมข้้อมููล เป็็นการขอความร่่วมมืือ ขาดเครื่่�องมืือหรืือกลยุุทธ์์การได้้มาซึ่่�งข้้อมููล จากหน่่วยงาน
เจ้้าของข้้อมููลที่่�ทัันสมััย มีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องงบประมาณและบุุคลากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ
• ในปััจจุุบัันการวิิเคราะห์์และประมวลผลด้้วยข้้อมููลสถิิติิอาจจะไม่่เพีียงพอที่่�จะปรัับปรุุงหรืือพััฒนาแบบจำำ�ลองให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
• การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับระบบ Big Data มีีความแตกต่่างจากการบริิหารจััดการระบบ ICT ขององค์์กร
นอกจากนี้้�ทางที่่�ปรึึกษาดำำ�เนิินการศึึกษาข้้อดีี ข้้อเสีีย โครงสร้้างองค์์กรของหน่่วยงานระดัับชาติิ ที่่�มีภี ารกิิจในการแลกเปลี่่�ยน
รวบรวม สำำ�รวจ วิิเคราะห์์ เชื่่อ� มโยงและบููรณาการข้้อมููล เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ ในการศึึกษาออกแบบโครงสร้้างองค์์กรที่่�มีคี วามเหมาะสม
สำำ�หรัับการพััฒนาศููนย์์ฯ ในอนาคต โดยพิิจารณาจาก 2 หน่่วยงาน ได้้แก่่ สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) และ
EIA (Energy Information Agency) ซึ่่�งช่่วยให้้เห็็นถึึงประเด็็นการบริิหารจััดงานองค์์กรในหลายด้้าน
ด้้านข้้อมููล
จากการศึึกษาทบทวนข้้อมููลภายใน สนพ. พบว่่า ในปััจจุุบัันทาง สนพ. รวบรวมข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงานจากหน่่วยงานที่่�มีี
การขอความร่่วมมืือโดยการรัับส่่งข้้อมููลจะผ่่านช่่องทางการติิดต่่อและรููปแบบ ในการจััดส่่งที่่�มีีความแตกต่่างกััน และทาง สนพ.
จะดำำ�เนิินการดััดแปลงข้้อมููลและเผยแพร่่ในรููปแบบรายงานสถิิติผ่่ิ านช่่องทางต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ทางที่่�ปรึึกษาได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจ
ข้้อมููลทั้้�งหน่่วยงานในสัังกััดและหน่่วยงาน
ในกำำ�กัับของกระทรวงพลัังงาน และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดรวมทั้้�งสิ้้�น 32 หน่่วยงาน โดยการศึึกษาเอกสาร
จััดทำำ�แบบสอบถาม และการเข้้าสััมภาษณ์์ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจถึึงพัันธกิิจ การรวบรวมข้้อมููลพลัังงาน อีีกทั้้�งความต้้องการข้้อมููล
พลัังงานของหน่่วยงาน จากการศึึกษาพบว่่าข้้อมููลที่่�จััดเก็็บในปััจจุุบัันอยู่่�ในรููปแบบ SQL สามารถแบ่่งเป็็น การจััดกลุ่่�มตามชนิิด
พลัังงาน การจััดกลุ่่�มตามประเภทข้้อมููล และการจััดกลุ่่�ม ตามหน่่วยงาน เป็็นต้้น โดยปััจจุุบัันมีีทะเบีียนข้้อมููลทางด้้านพลัังงาน
และเศรษฐกิิจที่่�ทางศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร สนพ. ได้้ดำำ�เนิินการจััดทำ�ำ และดููแลอยู่่� มีีทั้้�งสิ้้�น 145 ตารางข้้อมููล
ในฐานข้้อมููล 12 ฐาน โดยแยกออกเป็็น 9 กลุ่่�ม คืือ ถ่่านหิิน (Coal) น้ำำ��มัันดิิบ (Crude) คอนเดนเสท (Condensate)
ก๊๊าซธรรมชาติิ (NG) ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม (Petroleum Product) ไฟฟ้้า (Electricity) พลัังงานทดแทน (Renew Energy)
ราคาพลัังงาน และ ข้้อมููลเศรษฐกิิจ
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ด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จากการศึึกษาทบทวน สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร สนพ. ในมุุมมองด้้านกายภาพ (Physical View) ประกอบด้้วย 2 ระบบ กล่่าวคืือ
•	ระบบเว็็บแบบสาธารณะ (Public Web System) ซึ่่�งให้้บริิการเว็็บไซต์์ http://www.eppo.go.th โดยในปััจจุุบััน
ระบบนี้้�ติิดตั้้�งอยู่่�ในศููนย์์ข้้อมููลของภาคเอกชน ในรููปแบบของ Public Cloud Service
•	ระบบประมวลผลภายในองค์์กร (On-Premise Processing System) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�ศููนย์์ข้้อมููล ของ สนพ.
รููปที่่� 15 โครงสร้้างของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของ สนพ. ในปััจจุุบััน
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รููปที่่� 15 แสดงโครงสร้้างของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในปััจจุุบััน มีีระบบเครืือข่่าย เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย ซอฟท์์แวร์์
หลััก และระบบความปลอดภััย และจััดแบ่่งระบบเป็็นระบบเว็็บ แบบสาธารณะและระบบประมวลผลภายในองค์์กร ที่่�แม้้จะถููก
ออกแบบมาค่่อนข้้างดีี แต่่จะมีีต้้นทุุน ในการปฏิิบัติั ิการค่่อนข้้างสููง มีีความเสี่่�ยงเนื่่�องด้้วยระบบไม่่ได้้ถููกออกแบบมาให้้รองรัับ
การทำำ�งาน แบบพร้้อมใช้้งานสููง (High Availability) มาแต่่แรก ด้้านการจััดเก็็บข้้อมููล (Data Storage) และ การประมวล
ผลข้้อมููลมีีการออกแบบเพื่่�อใช้้ในการการนำำ�เสนอข้้อมููลและการทำำ�รายงานภาพรวมและสถิิติิพื้้�นฐาน (Tables and Reports)
เป็็นหลััก เมื่่�อต้้องตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐบาลที่่�ต้้องการมุ่่�งเน้้น การบริิหารจััดการพลัังงาน ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปฏิิรููป
ประเทศด้้านพลัังงาน ทาง สนพ. ต้้องขยาย การให้้บริิการที่่�อยู่่�บนแพลตฟอร์์มปััจจุุบัันเพื่่�อรองรัับปริิมาณข้้อมููลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น มีี
อััตราการส่่งข้้อมููลที่่�สููง และอาจจะมีีความหลากหลายของข้้อมููลที่่�สููงด้้วย รวมถึึงเพิ่่�มบทบาทศููนย์์ข้้อมููลฯ ของ สนพ. จากแหล่่ง
จััดเก็็บข้้อมููลไปสู่่�แพลตฟอร์์มการวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้านพลัังงานทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
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2.2	สถาปััตยกรรมองค์์กรในอนาคต
สำำ�หรัับการออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กรในอนาคตของศููนย์์ฯ ประกอบขึ้้�นจากข้้อเสนอแนะ จากผลการวิิเคราะห์์สถานะ
ปััจจุุบันั พบว่่าสถานะในอนาคตของสถาปััตยกรรมองค์์กรของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ เป็็นไปตามรููปที่่� 16 และแนวทาง
การพััฒนาสถาปััตยกรรมในอนาคต (Architecture Principle) ดัังต่่อไปนี้้�
•	มุ่่�งเน้้นไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ใช้้ข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจในการทำำ�งาน (Data-driven Organization)
• กระบวนการปฏิิบัติั ิงานและการบริิหารจััดการที่่�มีีมาตรฐานและรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
•	บริิหารจััดการข้้อมููลตามกรอบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Analytics Platform) โดยมีีแนวทาง
การกำำ�กัับข้้อมููลที่่�ดีีตามกรอบธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ (Data Governance) ที่่�เหมาะสม
• การพััฒนาเครื่่�องมืือในการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลผ่่านรููปแบบ API เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนและบููรณาการข้้อมููล รวมถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้กัับ Stakeholder ผ่่าน Public API
•	สร้้างความตระหนัักด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสำำ�หรัับการพััฒนาสถาปััตยกรรมองค์์กร ทั้้�งทางด้้านธุุรกิิจ ด้้านข้้อมููล
และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศโดยใช้้ Cloud Computing เป็็นหลัักและเน้้นการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน
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โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รููปที่่� 16 สถานะสถาปััตยกรรมองค์์กรในปััจจุุบัันและอนาคต

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

รูปที่ 16 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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ประเทศไทย

ด้านธุรกิจ
ด้้านธุุรกิิกระบวนการทำงาน
จ
ตามวิส ัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
กระบวนการทำำ�งาน ตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจและยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ การออกแบบ
แห่งชาติ การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ เพื่อเป็นการ
สถาปััตยกรรมด้้านธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนากระบวนการทำำ�งานใหม่่ เพื่่�อเป็็นการยกระดัับข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงานให้้
ยกระดับข้อมูลสถิติด้านพลังงานให้เป็นการพัฒนาข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ (National Data Strategy)
เป็็นการพััฒนาข้้อมููลเชิิงกลยุุทธ์์ในระดัับชาติิ (National Data Strategy) สามารถแบ่่งเป็็น 8 หมวดกระบวนการทำำ�งานหลััก
สามารถแบ่งเป็น 8 หมวดกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) ภายใต้ 4 กลุ่มงาน โดยมีรายละเอียด
(Core Process) ภายใต้้ 4 กลุ่่�มงาน โดยมีีรายละเอีียด ดัังรููปที่่� 17
ดังรูปที่ 17

รููปที่่� 17 กระบวนการทำำ�งานหลััก (Business Core Processes) ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
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รูปที่ 17
กระบวนการทำงานหลั
เมื่่อ� นำำ�สถาปััตยกรรมด้้านธุุรกิจิ ซึ่่ง� เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการบริิหารจััดการและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสารสนเทศเชื่่อ� มโยงเข้้ากัับแนวทางการบริิหาร
ริหารเป็็นแนวปฏิิบัติั ที่่
จััดบทสรุ
การข้้ปผูอ้บมููลที่่�
ิ ดี� ี เพื่่อ� ช่่วยผลัักดัันให้้การพััฒนาไปเป็็น ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคตนั้้น� จะต้้องมีีการพััฒนา
กษาการจั
ดทำแผนยุ
ฒนาศูนย์บสการพัั
ารสนเทศพลั
งงาน สามารถนำำ�มาออกแบบเป็็นโครงสร้้างองค์์กร ภาระ
ทั้้โครงการศึ
ง� ด้้านโครงสร้้
างองค์์
กรและบุุทธศาสตร์
คลากรแให้้ละออกแบบการพั
มีคี วามสามารถรองรัั
ฒนาในอนาคต
โครงสร้
า
งองค์
ก
รและบุ
ค
ลากร
เพื่อ�รองรั
บการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)งงานแห่่งชาติิ
ในการขับเคลืซึ่่อง่� นแผนพลั
งงานของ
หน้้แห่างที่่�ชาติ
และตำำ
แหน่่งงานของศููนย์์
สารสนเทศพลัั
จะประกอบด้้
วยบุุคลากรทั้้�งสิ้้น� 53 คน แบ่่งเป็็น 4 ฝ่่ายงาน ดัังรููปที่่� 18
เมื
่
อ
นำสถาปั
ต
ยกรรมด้
า
นธุ
ร
กิ
จ
ซึ
่
ง
เกี
่
ย
วเนื
่
อ
งกั
บ
การบริ
ห
ารจั
ด
การและวิ
เคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ประเทศไทย
เชื
่อมโยงเข้
ากับแนวทางการบริ
ดการข้
ลที่เป็นแนวปฏิ
บัติที่ดี เพื่อช่วยผลักดันให้การพัฒนาไปเป็น
รููปที่่�
18 โครงสร้้
างองค์์กรและบุุหคารจั
ลากร
ศููนย์์อสมูารสนเทศพลัั
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4 ฝ่ายงาน ดังรูปที่ 18

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รูปที่ 18 โครงสร้างองค์กรและบุคลากร ศูนย์สารสนเทศพลั
บทสรุปผูง้บงานแห่
ริหาร ศูงนชาติ
ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ผัังการไหล (Workflow) ของกระบวนการทำำ�งาน
สำำ�หรัับการออกแบบผัังการไหล Workflow ในระดัับ Logical Model เพื่่�อให้้ศููนย์์ฯ ได้้เตรีียมพร้้อมในแต่่ละด้้านและ
การเปลี่่�ยนแปลง (Transition) จากระบบปััจจุุบันั ไปยัังระบบในอนาคต เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับบริบิ ทปััจจุุบันั ของ สนพ. ร่่วมกัับธรรมาภิิบาลข้้อมููล
มีีการจััดการเป็็นระบบแบบมีีมาตรฐานและทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงแบ่่งการดำำ�เนิินการเป็็น 3 ระยะดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 มีีจุดปร
ุ ะสงค์์เพื่่อ� ปรัับปรุงุ กระบวนการภายในให้้เป็็นแบบอััตโนมััติิ (Automation) ให้้มากยิ่่ง� ขึ้้น� ลดความผิิดพลาด
ที่่�เกิิดจากมนุุษย์์และประหยััดเวลาการทำำ�งานของผู้้�รัับผิิดชอบ พััฒนา Metadata การจััดทำำ� Business Glossary และ
Data Catalog เพื่่�อให้้ระบุุแหล่่งที่่�มาข้้อมููลและองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการทำำ�งาน และเพื่่�อกำำ�หนดสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงข้้อมููล
ตามข้้อกำำ�กัับในธรรมาภิิบาลข้้อมููล (รููปที่่� 19)
ระยะที่่� 2 (ทางเลืือกที่่� 1) ในกรณีีที่่�หน่่วยงานภายนอกที่่�ส่่งข้้อมููลยัังไม่่สามารถให้้การบริิการเข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs ได้้
การออกแบบนี้้�เพื่่อ� ปรัับปรุงุ กระบวนการภายในจากระยะที่่� 1 ให้้เป็็นแบบอััตโนมััติมิ ากยิ่่ง� ขึ้้น� สามารถรวบรวมข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อการวิิเคราะห์์ที่่�ดีีขึ้้�น โดยเริ่่�มมีีกระบวนการการจััดทำำ�วงจรชีีวิิตข้้อมููล (Data Lifecycle) เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถใน
การวิิเคราะห์์ การกำำ�หนดสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงข้้อมููลตามข้้อกำำ�กัับในธรรมาภิิบาลข้้อมููล เพื่่�อควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููลตามสิิทธิ์์�
(Authorization) ที่่�ได้้รับั โดยออกแบบภาพรวมระดัับ Logical Model (รููปที่่� 20)
ระยะที่่� 2 (ทางเลืือกที่่� 2) ในกรณีีที่่�หน่่วยงานภายนอกมีีการอนุุญาตให้้เข้้าถึึงข้้อมููลผ่่าน APIs การไหลของข้้อมููลจะเป็็นการ
ปรัับปรุงุ กระบวนการภายในให้้เป็็นแบบอััตโนมััติิ (Automation) ให้้มากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ลดความผิิดพลาดที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ (Human
Error) และประหยััดเวลาการทำำ�งานของผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบ มีีการพััฒนา Metadata การจััดทำำ� Business Glossary และ Data Catalog
เพื่่อ� ให้้ระบุุแหล่่งที่่�มาข้้อมููลและองค์์ประกอบอื่่น� ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อการทำำ�งาน กำำ�หนดสิิทธิ์์ก� ารเข้้าถึึงข้้อมููลตามข้้อกำำ�กับั ในธรรมาภิิบาลข้้อมููล
และควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููลตามสิิทธิ์์� (Authorization) ที่่�ได้้รัับโดยออกแบบภาพรวมระดัับ Logical Model (รููปที่่� 21)
ระยะที่่� 3 เพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการภายในจากระยะที่่� 2 ให้้เป็็นแบบอััตโนมััติิมากยิ่่�งขึ้้�น มีีการนำำ�ข้้อมููลจากแหล่่งต่่าง ๆ
เข้้าระบบเพิ่่�มเติิม เช่่น การนำำ�ข้้อมููลแบบ Near Real-time เพื่่�อการวิิเคราะห์์ในเชิิงลึึกที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น มีีการสร้้างและกำำ�หนด
กระบวนการการจััดการ Data Life Cycle เพิ่่�มเติิมจากระยะที่่� 2 ให้้สมบููรณ์์ แล้้วปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างทางด้้าน Logical ของศููนย์์ฯ
ให้้อยู่่�ในรููปแบบ Big Data Platform โดยสมบููรณ์์ (รููปที่่� 22)
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Data Workflow Phase 2 (option 1)

รููปที่่� 20 ภาพรวมผัังการไหลของกระบวนการทำำ�งานด้้านโครงสร้้างระยะที่่� 2 (ทางเลืือกที่่� 1)
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ด้้านข้้อมููล
ในปััจจุุบััน สนพ. รวบรวมข้้อมููลสถิิติิด้้านพลัังงานจากหน่่วยงานที่่�มีีการขอความร่่วมมืือโดยการรัับส่่งข้้อมููลจะผ่่านช่่องทาง
การติิดต่่อและรููปแบบการจััดส่่งที่่�มีคี วามแตกต่่างกัันและทาง สนพ. ดำำ�เนิินการดััดแปลงข้้อมููลและเผยแพร่่ในรููปแบบรายงานสถิิติิ
ในอนาคตศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิจะเป็็นศููนย์์กลาง การรวบรวมข้้อมููลด้้านพลัังงานระดัับชาติิและเชื่่�อมต่่อกัับ
หน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกสัังกััดกระทรวงพลัังงานในการรัับส่่งข้้อมููลและให้้บริิการข้้อมููลโดยผ่่าน APIs ที่่�ทางศููนย์์ฯ
จะจััดทำำ�ขึ้้�นในรููปที่่� 23
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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

ปตท.

ขอมูลกาซธรรมชาติ

ภาคประชาชน

• ขอมูลราคาพลังงาน
• ขอมูลประหยัดพลังงาน
• ขอมูลพลังงานอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน

หนวยงานภาคเอกชน

ขอมูลผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(ผูคา การผลิต
นําเขา จําหนาย
สงออก สํารอง)

• ผูประกอบการดานพลังงาน เชน
โรงกลั่น , ผูจําหนายนํ้ามัน
• ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเง�น
• ตลาดหลักทรัพย
• ผูประกอบการธุรกิจและอ�ตสาหกรรม
• องคกรที่ ไมแสวงหากําไร

• Demand and
Supply
(Production,
Import, Export
and Sale)
• Crude Oil
• Condensate
• Petroleum
Products Refinery
• Capacity fd
• Material Intake
• Utilization Ratio

ธพ.

• Production,
Consumption
and Import (net)
of Commercial
Primary Energy
• Final Modern
Energy
Consumption
• Final Energy by
Sector
• Energy Reserves
• Energy Balance

• รวบรวมและเผยแพร
ขอมูลสูสาธารณะ
ใหทุกหนวยงานของ
กระทรวงพลังงาน
ตามภารกิจและหนาที่
ของหนวยงานและ
รูปแบบที่ตกลงกัน
- หนวยงานกลาง
ในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล กับภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

นํ้ามัน

หนวยงานภาคเอกชน

ภาพรวมพลังงาน

ขอมูลพลังงาน
ภายใตกํากับ
และนอกกํากับ
กระทรวงพลังงาน

ขอมูลกองทุนนํ้ามัน

สกนช.

ขอมูลพลังงาน
หมุนเว�ยน

พพ.

• Capacity Generation
• Peak Consumption
• Import - Export
• Fuel Used

ไฟฟา

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

ขอมูลกํากับกิจการ
ไฟฟาและ
กาซธรรมชาติ

สกพ.

ขอมูลการสํารวจ
และผลิตนํ้ามันดิบ
คอนเดนเสท
และกาซธรรมชาติ

ชธ.

• Production and
Import
• Distribution of
NGL
• Consumption
by sector

กาซธรรมชาติ

ขอมูลนโยบายและ
แผนพลังงาน

สนพ.

ขอมูลการผลิตไฟฟา

กฟผ.

• Expenditure on
Final Energy
Consumption/
Products
Consumption
• Value of Energy
Import/Export
• รายไดรัฐบาล
จากพลังงาน

มูลคาพลังงาน

• Expenditure on
Primary Energy
Cons : GDP
• Expenditure on
Primary Energy
Import : GDP
• Final Energy
Consumption
Per Capita
• Electricity
Consumption
Per Capita

พลังงานกับ
เศรษฐกิจ

• สํานักนายกรัฐมนตร�
• กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการตางประเทศ
• กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม
• กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม
• กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงยุติธรรม
• กระทรวงแรงงาน
• กระทรวงวัฒนธรรม
• กระทรวงการอ�ดมศึกษา ว�ทยาศาสตร
ว�จัยและนวัตกรรม
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงอ�ตสาหกรรม

สํานักนายกรัฐมนตร�

• Production and
Consumption
• Consumption by
Sector
• Coal Import

ถานหิน/ลิกไนต

หนวยงานภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน

ขอมูลดานสิง� แวดลอม
ภายใตสงั กัดกระทรวง
ตางๆ

คลังขอมูลสิง� แวดลอม

ขอมูลดานสังคม
ภายใตสังกัด
กระทรวงตางๆ

คลังขอมูลสังคม

ขอมูลเศรษฐกิจ
ภายใตสังกัด
กระทรวงตางๆ

คลังขอมูลเศรษกิจ

• Co2 Emission by
Energy Type
• Co2 Emission
from Energy
Consumption by
Sector

การปลอย Co2

ศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ จัดเก็บ รวบรวม ปรับปรุงและเผยแพร (คลังขอมูลพลังงาน)

รููปที่่� 23 แผนผัังการรัับส่่งและเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�คาดว่่าจะมีีในอนาคต

• Energy Security
• Energy Efficiency
• Energy
Environment

ดัชนีพลังงาน

หนวยงานจากตางประเทศ

• ขอมูลที่แตละหนวยงานในสังกัด
กระทรวงพลังงานตองการ

ขอมูลสนับสนุนทางดานพลังงาน

ขอมูลพลังงานประเทศไทยที่แตละประเทศ
ตองการ

หนวยงานตางประเทศ

• Price of
Petroleum
• Wholesale Price
• Retail Price
• Price Structure

ราคาป โตรเลียม

การออกแบบสถาปััตยกรรมข้้อมููลองค์์กร
การจััดเก็็บข้้อมููลพลัังงานในปััจจุุบัันจะถููกจำำ�แนกและจััดเก็็บตามประเภทของพลัังงาน และ ตามห่่วงโซ่่อุุปทานพลัังงาน
(Energy Supply Chain) กล่่าวคืือ ในส่่วนของการจััดเก็็บตามประเภท ของพลัังงาน ประกอบไปด้้วย ด้้านไฟฟ้้า (Electricity)
ด้้านถ่่านหิิน (Coal) ด้้านน้ำำ��มันั ดิิบและคอนเดนเสท (Oil) ด้้านก๊๊าซธรรมชาติิ (Natural Gas) ด้้านผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มันั (Oil product)
และด้้านพลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy)
เพื่่�อออกแบบระบบการจััดเก็็บข้้อมููลด้้านพลัังงานที่่�ถููกต้้องตามหลัักการ และสามารถตอบสนองต่่อความต้้องการตาม
พัันธกิิจของกระทรวงพลัังงานทั้้�งในปััจจุุบันั และอนาคต ทางศููนย์์ฯ จำำ�เป็็นต้้องมีีการจััดเก็็บข้อ้ มููลที่่�มีคี วามถููกต้้อง (Consistency)
ข้้อมููลมีีความสอดคล้้องกััน (Integration) สามารถเชื่่�อมโยง (Interoperability) กัับฐานข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกได้้ อีีกทั้้�ง
สามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการวิิเคราะห์์ (Data Analytics) ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
(Big Data Analytics) ซึ่่ง� กระบวนการการได้้มาซึ่่ง� ข้้อมููล (Data Acquisition) การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููล (Data Governance)
เพื่่อ� กำำ�กับดูู
ั แลข้้อมููล การบููรณาการข้้อมููล (Data Integration) และการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล (Data Analytics) จึึงเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั
ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงในการออกแบบสถาปััตยกรรมข้้อมููลองค์์กร
จากความต้้องการการจััดเก็็บข้้อมููลพลัังงานที่่�เป็็นระบบเพื่่�อให้้ข้้อมููลมีีคุุณภาพและสามารถนำำ�เอาไปใช้้ในการวิิเคราะห์์
เพื่่�อตอบสนองต่่อพัันธกิิจของหน่่วยงานต่่าง ๆ ของกระทรวงพลัังงานได้้ ทั้้�งในการปฏิิบััติิงานประจำำ�วัันและงานเชิิงยุุทธศาสตร์์
โครงสร้้างสถาปััตยกรรมระบบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ควรมีีองค์์ประกอบดัังรููปที่่� 24
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รููปที่่� 24 โครงสร้้างสถาปััตยกรรมระบบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
38

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

ด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ในการศึึกษานี้้�แบ่่งการออกแบบสถาปััตยกรรมทางเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับศููนย์์สารสนเทศอออกเป็็น 3 ระดัับชั้้�น คืือ
ส่่วนกายภาพ (Physical Layer) ส่่วนระบบ (System Layer) และ ส่่วนข้้อมููล/บริิการ (Data/Service Layer) เพื่่�อให้้โครงสร้้าง
มีีความยืืดหยุ่่�น สามารถปรัับเปลี่่�ยน และ ขยายได้้อย่่างอิิสระ โดยในส่่วนของชั้้น� กายภาพจะมุ่่�งเน้้นออกแบบให้้ระบบให้้มีเี สถีียรภาพ
และความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล ส่่วนระบบจะออกแบบให้้มีีความยืืดหยุ่่�นและสามารถรองรัับการขยายระบบเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความต้้องการ ในอนาคตได้้ และการออกแบบในชั้้�นข้้อมููล/บริิการ มุ่่ง� เน้้นด้้านความปลอดภััย มีีเสถีียรภาพ และสามารถ
ขยายระบบเพื่่�อรองรัับงานในอนาคตได้้
เนื่่อ� งจากสภาพแวดล้้อมและภาระงานของ สนพ. ที่่�ต้อ้ งตอบสนองต่่อนโยบายของรััฐบาลที่่�ต้อ้ งการมุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการ
พลัังงาน ซึ่่�งควรเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานอื่่�นหรืือในแง่่ขนาดของบริิการให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููลที่่�มากขึ้้�น
จึึงควรมีีการขยายระบบและแบ่่งออกเป็็น 3 ระบบ คืือ
1.	ระบบเว็็บแบบสาธารณะ (Public Web System)
2.	ระบบประมวลผลข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data Processing System)
3.	ระบบประมวลผลภายในองค์์กร (On-Premise Processing System)
การออกแบบสถาปััตยกรรมทางเทคโนโลยีีสารสนเทศแยกออกเป็็นสองส่่วน กล่่าวคืือ ศููนย์์ข้้อมููล ของ สนพ. และศููนย์์ข้้อมููล
ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ การออกแบบนี้้�ใช้้ตััวแบบอ้้างอิิง (Reference Model) ในระดัับ Physical แบบ Hybrid
Cloud ประกอบด้้วย ระบบ Private Cloud ที่่�สามารถตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของความต้้องการการใช้้งานได้้อย่่าง
รวดเร็็ว ในขณะที่่�ต้้องมีี Public Cloud คู่่�ขนาน ที่่�จะสามารถถ่่ายโอนภาระงานที่่�เกิินกว่่าที่่�ระบบ Private Cloud จะรองรัับได้้
ในลัักษณะ Live Migration หรืือการทำำ� Load Balancing ระหว่่างสองระบบ สำำ�หรัับในระดัับ Logical จะใช้้การสร้้าง Server
Cluster ที่่�รวมเอาระบบทาง Physical ทั้้�งหมดเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น การทำำ� Live Migration
และการทำำ� Backup ทั้้�งในส่่วนข้้อมููลและส่่วนระบบ ดัังรููปที่่� 25 และรููปที่่� 26
รููปที่่� 25 โครงสร้้างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคต (Logical View)
Logical View
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รููปที่่� 26 โครงสร้้างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิในอนาคต (Physical View)
Physical View
High-Security Area
NEIC Data
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System

Public service
servers

Backup
Firewall with IPS

Virtual machine cluster
@cloud provider
Internet

Hyper converged cluster
for main database
Main
Firewall with IPS
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ISP#2

Main Router
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Moderate-Security
Area

Main HSA
Backup HSA
Firewall with IPS Firewall with IPS

Hyper converged cluster
for EPPO data center
Main HSA
Firewall with IPS
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สำำ�หรัับศููนย์์ข้อ้ มููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ ควรออกแบบให้้สามารถขยายเพิ่่�มได้้ง่่าย ในอนาคตเพื่่อ� รองรัับภาระ
งานที่่�จะมีีมากขึ้้น� และเนื่่อ� งจากต้้องจััดการภาระงานในลัักษณะที่่�เป็็น Online processing ซึ่่ง� อาจจะมีีการทำำ�งานที่่�เป็็นลัักษณะ
Peak load ขึ้้�นมาได้้ แต่่โอกาสเกิิด Over load ที่่�คาดเดาไม่่ได้้น้้อย จึึงเห็็นว่่าควรใช้้ระบบที่่�สอดคล้้องกัับ Uptime Institute
Certificate ใน Tier II และใช้้ระบบ Hyper-converge infrastructure เช่่นกััน โดยตั้้�งเป้้าเพื่่�อให้้ได้้ระดัับ Tier III ในอนาคต
ทั้้�งนี้้�แผนงาน การขยายระบบของศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร สำำ�นักั งานนโยบายและแผนพลัังงานและ การจััดทำำ�
ศููนย์์ข้้อมููลสำำ�หรัับศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ สามารถแบ่่งเป็็นระยะดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 (2564-2566) มีีเป้้าหมายเพื่่�อ
1)	ปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานสารสนเทศของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
2)	จััดทำำ�ศููนย์์ข้้อมููลสำำ�รอง (Backup Site) สำำ�หรัับศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ
3)	จััดเตรีียมความพร้้อมและพััฒนาศููนย์์ข้อ้ มููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ บนระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Cloud)
4)	จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิการจััดการความเสี่่�ยงและความปลอดภััยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ระยะที่่� 2 (2567-2569) มีีเป้้าหมายเพื่่�อ
1)	พััฒนาและดำำ�เนิินการปฏิิบััติิงานภายใต้้ศููนย์์ข้้อมููลของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ บนระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ
(Government Cloud) เต็็มรููปแบบ
2) ทดสอบและปรัับปรุุงระบบจััดการความเสี่่�ยงและความปลอดภััยของศููนย์์ฯ ตามมาตรฐานอย่่างต่่อเนื่่�อง
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โครงการศึกษาการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััย
การสร้้างระบบบริิหารความเสี่่ย� งและระบบรัักษาความปลอดภััยของศููนย์์ฯ มีีความสำำ�คัญ
ั ในการที่่�จะสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในการ
ให้้บริิการข้้อมููลและสารสนเทศของศููนย์์ฯ ว่่าจะมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และทััน ต่่อการใช้้งาน ซึ่่�งการสร้้างระบบบริิหาร
ความเสี่่ย� งและระบบรัักษาความปลอดภััยที่่ดี� ี ควรจะอ้้างอิิงอยู่่กั� บั มาตรฐานที่่�ได้้รับั การยอมรัับในอุุตสาหกรรม เพื่่อ� ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ได้้ทั้้�งจากผู้้�ใช้้ และหน่่วยงานกำำ�กัับควบคุุม รวมถึึงสามารถหาผู้้�ตรวจสอบ (Auditor) ที่่�ได้้รัับการยอมรัับได้้ง่่าย มาตรฐานของ
ระบบจััดการความปลอดภััยสารสนเทศที่่�ได้้รับั การยอมรัับในปััจจุุบันั คืือ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็็นมาตรฐานสำำ�หรัับระบบ
ความปลอดภััยสารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่่ง� ชุุดมาตรฐานนี้้�จะแนะนำำ�วิธีิ ีปฏิิบัติั ที่่ิ �ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการสร้้างระบบจััดการความปลอดภััย
สารสนเทศ (Information Security Management Systems) ผ่่านการบริิหารความเสี่่�ยงของสารสนเทศ (Information
Security Risk Management)
3. ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ
ข้้อมููลจััดเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีความสำำ�คััญหรืือปััจจััยหลัักในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานขององค์์กร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�ในบริิบทของหลายๆองค์์กร มัักจะเริ่่�มต้้นจากการสร้้างระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลและนำำ�ข้้อมููลมาใช้้
เพื่่อ� ตอบโจทย์์ทางธุุรกิจิ และแก้้ปัญ
ั หาภายในต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� ข้้อมููลถููกสร้้างและถููกใช้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งประเด็็นด้้านการบริิหาร
จััดการเพื่่�อให้้ข้้อมููลนั้้�นถููกใช้้อย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพก็็เป็็นที่่�พููดถึึงมากขึ้้�น ปััญหาในการบริิหารจััดการหรืือการนำำ�ไปใช้้
จึึงขยายตััว ตามมากัับขนาดของข้้อมููลที่่�มีีจำ�ำ นวนมากขึ้้�น ไม่่สามารถตรวจสอบที่่�มาที่่�ไปของข้้อมููลได้้ ข้้อมููลที่่�ได้้มา ไม่่มีีคุุณภาพ
ไม่่สามารถหาผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบข้้อมููลได้้ ไม่่มีีตัวั ชี้้วั� ดั ความน่่าเชื่่อ� ถืือและความมั่่�นคงปลอดภััย ของข้้อมููล เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการกำำ�กับดูู
ั แล
ให้้ข้อ้ มููลเหล่่านั้้�นมีีมาตรฐานและมีีความน่่าเชื่่อ� ถืือจึึงเป็็นความจำำ�เป็็นของทุุกองค์์กรที่่�ต้อ้ งการขัับเคลื่่อ� นให้้เป็็นองค์์กรที่่�ขับั เคลื่่อ� น
ด้้วยข้้อมููลหรืือ Data-driven organization
ดัังนั้้�นเพื่่อ� ให้้การนำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพ จะต้้องอาศััย การจััดทำำ�ธรรมาภิิบาลข้้อมููล
ภาครััฐ (Data Governance) ที่่�เอื้้�อให้้หน่่วยงานภาครััฐต่่าง ๆ สามารถนำำ�ไปใช้้ ในการบริิหารจััดการข้้อมููลของหน่่วยงานภาค
รััฐทุุกขั้้�นตอนอย่่างเป็็นระบบและมีีความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แนวทางการพััฒนาศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิจะต้้องจััดทำ�ำ ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ (Data Governance)
สำำ�หรัับการขัับเคลื่่�อนและสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาศููนย์์ฯในอนาคต ในเบื้้�องต้้นทางที่่�ปรึึกษาได้้นำำ�แนวคิิดการพััฒนาธร
รมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ (Data Governance) ที่่�ได้้มีีประกาศใช้้เมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 มาเป็็นกรอบในการศึึกษาในส่่วนนี้้�
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ในขั้้น� ตอนแรก ทาง สนพ. จะต้้องศึึกษาทบทวนกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลและการรัักษาความมั่่น� คง
ปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารระหว่่างหน่่วยงานทั้้�งภายในและภายนอกกระทรวงพลัังงาน จำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 21 ฉบัับจาก 14 หน่่วยงาน เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางและจััดทำำ�ข้้อเสนอการพััฒนาด้้านกฎหมายและธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ
ด้้านพลัังงานสำำ�หรัับการพััฒนาศููนย์์ฯ ในอนาคต
จากผลการศึึกษาทบทวน กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการเชื่่�อมโยงข้้อมููลและและการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร พบว่่า ส่่วนใหญ่่หน่่วยงานที่่�เป็็น เจ้้าของข้้อมููลจะมีีกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับในการ
เก็็บรวบรวม การนำำ�ไปใช้้ และการเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ไม่่เอื้้�อ ในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน และจะอ้้างอิิงกฎระเบีียบ
และข้้อบัังคัับดัังกล่่าวของแต่่ละหน่่วยงาน ในการกำำ�หนดเงื่่�อนไขการเผยแพร่่หรืือเปิิดเผยข้้อมููล แต่่ที่่�ผ่่านมาทาง สนพ. ซึ่่�งเป็็น
หน่่วยงานหลััก ในการนำำ�ข้้อมููลมาจััดทำำ�นโยบายและเผยแพร่่บทวิิเคราะห์์ข้้อมููลสารสนเทศด้้านพลัังงานและด้้านเศรษฐกิิจ
จะได้้รับข้
ั อ้ มููลจากแต่่ละหน่่วยงานในรููปแบบการขอความร่่วมมืือ ซึ่่ง� ข้้อมููลที่่�ได้้รับั จะเป็็นรููปแบบที่่�ทางหน่่วยงานเจ้้าของข้้อมููลเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดทั้้�งรููปแบบของชุุดข้อ้ มููลและรููปแบบการรัับส่่งข้้อมููล สิ่่ง� เหล่่านี้้�ถืือว่่า เป็็นปััญหาอุุปสรรคในการพััฒนาศููนย์์ฯ ในอนาคต
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เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศูนย์ฯ ในอนาคต
ดังนั้นทางที่ปรึกษาจึงทำการศึกษาอำนาจหน้าที่และกฎระเบียบที่ทาง สนพ. มีอำนาจในการบังคับใช้
ในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งดำเนินการศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมาย
งนั้้�อนงกั
ทางที่่�
ปรึึกษาจึึงทำำ
�การศึึกษาอำำ
�นาจหน้้
ยบที่่�ทาง สนพ. มีีอำจำ�ิทนาจในการบัั
งคัับจใช้้และสั
ในการแลกเปลี่่�
ยน
ที่เกี่ยดััวข้
บการขั
บเคลื่อนแผนพั
ฒนารั
ฐบาลดิาจที่่�ิทแัลละกฎระเบีี
ที่ทางรั ฐบาลโดยกระทรวงดิ
ัลเพื่อเศรษฐกิ
งคม
รวมทั้้�งอดำำงว่�เนิิ
นการศึึกษากฎระเบีี
ยบและข้้
วข้้ออข้งกััอบมูการขัั
บเคลื่่
ได้เชื่่พ�อัฒมโยง
นาขึ้นบููรณาการและเผยแพร่่ข้้
จำนวน 6 ฉบับ เพื่อเป็อนมููลการลดช่
างและแก้
ปัญหาอุปสรรคดั
งกล่อากฎหมายที่่�
วในการเชืเกี่่่อ�ยมต่
ลภาครั
ฐ �อนแผน
พััฒนารััฐบาลดิิจิิทััลที่่�ทางรััฐบาลโดยกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมได้้พััฒนาขึ้้�นจำำ�นวน 6 ฉบัับ เพื่่�อเป็็นการลด
โดยผลการศึกษาพบว่า ทาง สนพ. สามารถจัดทำ “ธรรมาภิบ าลข้อมูล ภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูน ย์
ช่่องว่่างและแก้้ปัญ
ั หาอุุปสรรคดัังกล่่าวในการเชื่่อ� มต่่อข้้อมููลภาครััฐ โดยผลการศึึกษาพบว่่า ทาง สนพ. สามารถจััดทำำ� “ธรรมาภิิบาล
สารสนเทศพลั
ง
งานแห่
งชาติ
ขึ้น เพื
่อใช้เป็น กลไกหลั
กในการขั
น ย์ฯกในอนาคต
และสอดคล้
อง และ
ข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัั
งงาน”
ของศููนย์์
สารสนเทศพลัั
งงานแห่่งชาติิ
ขึ้้น� เพื่่บอ� เคลื
ใช้้เป็็่ อนนศู
กลไกหลัั
ในการขัับเคลื่่
อ� นศููนย์์ฯในอนาคต
ตามพระราชบั
ญญัติการบริ
บริการภาครั
ฐผ่านระบบดิ
จิทัลจิทัิ พ.ศ.2562
สอดคล้้อง ตามพระราชบัั
ญญััหติารงานและการให้
ิการบริิหารงานและการให้้
บริิการภาครัั
ฐผ่่านระบบดิิ
ัล พ.ศ.2562ซึ่งซึ่่เป็
�งเป็็นนกฎหมาย
กฎหมาย ที่่�พััฒนา
ทีขึ้้่ พ�นั ฒ
เพื ่ อ เป็
การแก้
ั ญ หาอุ ป�อสรรคในการเชื
อ มู ล�ภาครั
ฐ ให้ สโดยที่่�
ามารถดำเนิ
เพื่่นาขึ
�อเป็็น้ นการแก้้
ปััญนหาอุุ
ปสรรปคในการเชื่่
มโยงข้้อมููลภาครัั่ อฐมโยงข้
ให้้สามารถดำำ
เนิินการได้้
ไม่่ขััดแย้้งนกัับการได้
กฎระเบีียบและ
ข้้อบัั่ไงม่คััขบัดการเก็็
วบรวม การนำำ
�ไปใช้้อบัและการเผยแพร่่ข้้
อมููลของหน่่วยงานเจ้้
าของข้้อมููล โดยมีีขขั้้้อ�นมูตอนการพัั
นาดัังรููปที่่� 27
โดยที
แย้งกับรบกฎระเบี
ยบและข้
งคับการเก็บรวบรวม
การนำไปใช้ และการเผยแพร่
ลของหน่วฒยงาน
เจ้าของข้อมูล โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังรูปที่ 27
รููปที่่� 27 ขั้้�นตอนการพััฒนา “ธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐด้้านพลัังงาน” ศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิ

รูปที่ 27 ขั้นตอนการพัฒนา “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ขั้นตอนต่อไปหลังจากการกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา“ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน”
ของศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ การศึ ก ษารายละเ อี ย ดกรอบธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ
ที่ได้มีการประกาศใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาดังกล่าว โดยผลการศึกษา
เบื ้ อ งต้ น พบว่ า การวางนโยบายธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล เป็ น หลั ก การสำคั ญ ลำดั บ แรกในการพั ฒ นา
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

42

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

42

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลั งงาน

ขั้้น� ตอนต่่อไปหลัั
งจากการกำำ
าหมายเพื่่
อ� พััฒ
นา“ธรรมาภิิ
บาลข้้องงานของ
มููลภาครััฐด้้านพลัังงาน” ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรั
บการใช้ข้อ�ห
มูลนดเป้้
ขนาดใหญ่
(Big Data)
ในการขั
บเคลื่อนแผนพลั
แห่่งชาติิประเทศไทย
การศึึกษารายละเอีียดกรอบธรรมาภิิบาลข้้อมููลภาครััฐ ที่่�ได้้มีกี ารประกาศใช้้เป็็นสิ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�จะต้้องเข้้าใจแนวทางและ
วิิธีีการพััฒนาดัังกล่่าว โดยผลการศึึกษาเบื้้�องต้้นพบว่่า การวางนโยบายธรรมาภิิบาลข้้อมููลเป็็นหลัักการสำำ�คััญลำำ�ดัับแรกในการ
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การกำหนดนิ
ยามของนโยบายธรรมาภิ
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พััฒนาธรรมาภิ
ธรรมาภิิบบาลข้
าลข้้ออมููล
�หนดนิิยามของนโยบายธรรมาภิิ
บาลข้้อบมููลาลข้
คืือการสร้้
ลระหว่่าง การสร้้
างคุุาณงค่่า
จากข้้การสร้
อมููลและการบริิ
ากััหนารความเสี
กัับกฎระเบีียบ่ ย งและความเข้
และมาตรฐาน อย่่างเหมาะสม
(Balance
between value
า งคุ ณ ค่หารความเสี่่
า จากข้ อ มู�ยงและความเข้้
ล และการบริ
า กั น กั บ กฎระเบี
ย บและมาตรฐาน
creation,
องต้้น ทางที่่�
กษากำำ�หนดภาพรวมกระบวนการในการวางนโยบายธรรมาภิิ
อ ย ่ าand
ง เ หrisk
ม าand
ะ ส มcompliance)
( Balance โดยเบื้้�
between
valueปรึึcreation,
and risk and compliance) โ ด ย เ บ ื ้ อ ง ต้ บนาล
ของศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิสามารถสรุุป ดัังรููปที่่� 28

ทางที่ป รึกษากำหนดภาพรวมกระบวนการในการวางนโยบายธรรมาภิบ าลของศูน ย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งกระบวนการสร้้
ชาติสามารถสรุางธรรมาภิิ
ป ดังรูปทีบาลข้้
่ 28อมููลในภาพรวม
รููปที่่� 28

รูปที่ 28 กระบวนการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลในภาพรวม
รู ป ที ่ 28 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาพรวมของกระบวนการสร้ า งธรรมาภิ ม าบาลข้ อ มู ล โดย เริ ่ ม จาก
การร่างนโยบายกำกับ ดู แลข้ อมูล (Data Governance Policy) ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีว ิต ของข้ อ มู ล
ที่ชัดเจนเป็นระบบ สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้กล่าวมา และให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถนำมาใช้
เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ หลักการร่างนโยบายกำกับ
ดูแลข้อมูลจะครอบคลุมถึงการจัดตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล หรือ คณะที่ปรึกษาด้านข้ อมูลในองค์กร
(Data Council) และการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแลข้อมูล (Data Protection Office) ภายในศูนย์ฯ โดยข้อมูล
ทุกชุดต้องมีการจัดเก็บรายละเอียด (กฎเกณฑ์ข้อมูล) อาทิ จัดชั้นความลับ (Classification) มีการกำหนด
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รููปที่่� 28 แสดงให้้เห็็นถึึงภาพรวมของกระบวนการสร้้างธรรมาภิิมาบาลข้้อมููล โดยเริ่่�มจาก การร่่างนโยบายกำำ�กัับดููแลข้้อมููล
(Data Governance Policy) ให้้ครอบคลุุมตลอดวงจรชีีวิิตของข้้อมููล ที่่�ชััดเจนเป็็นระบบ สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�ได้้กล่่าวมา
และให้้ฝ่่ายงานต่่าง ๆ ภายในศููนย์์ฯ สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นแนวปฏิิบััติิได้้อย่่างเหมาะสม โดยเข้้าใจถึึงสิิทธิิ หน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบ หลัักการร่่างนโยบายกำำ�กัับดููแลข้้อมููลจะครอบคลุุมถึึงการจััดตั้้�ง คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล หรืือ คณะที่่�ปรึึกษา
ด้้านข้้อมููลในองค์์กร (Data Council) และการจััดตั้้�งศููนย์์กำำ�กับดูู
ั แลข้้อมููล (Data Protection Office) ภายในศููนย์์ฯ โดยข้้อมููล
ทุุกชุุดต้้องมีีการจััดเก็็บรายละเอีียด (กฎเกณฑ์์ข้้อมููล) อาทิิ จััดชั้้�นความลัับ (Classification) มีีการกำำ�หนดเจ้้าของข้้อมููล (Data
Owner/Steward) มีีการจััดตั้้�งผู้้�บริิหารจััดการข้้อมููล (Data Administrator) และกำำ�หนดรายละเอีียดของแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ
ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการกำำ�กัับดููแลข้้อมููล อีีกทั้้�งแบบฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการสรรหาและแบ่่งปัันข้้อมููล โดยการจััดทำำ�ร่่างนโยบาย
ธรรมาภิิบาลข้้อมููลนี้้�สามารถแบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน คืือ
•	ส่่วนที่่� 1 การกำำ�กัับดููแลข้้อมููล (Data Governance) เพื่่�อกำำ�หนดโครงสร้้างของการกำำ�กับดูู
ั แลข้้อมููลในศููนย์์สารสนเทศ
พลัังงานแห่่งชาติิ บทบาทหน้้าที่่�
•	ส่่วนที่่� 2 การเก็็บรวบรวมข้้อมููล (Data Acquisition) เป็็นการกำำ�หนดการวางแผน เก็็บรวบรวมข้้อมููล ระบบและ
กระบวนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
•	ส่่วนที่่� 3 การใช้้ข้้อมููล (Data Usage) เป็็นนโยบายการเข้้าถึึงข้้อมููลภายในศููนย์์ฯ (Internal Data Access) นโยบายใน
การแบ่่งปัันข้้อมููลสู่่�ภายนอก
•	ส่่วนที่่� 4 การคุ้้�มครองข้้อมููล (Data Protection) เป็็นการกำำ�หนดนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลทุุกประเภท
ขั้้น� ตอนต่่อไปคืือ การวางโครงสร้้างบุุคลากรการดำำ�เนิินงานด้้านธรรมาภิิบาลข้้อมููลของศููนย์์ฯ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย คณะที่่�ปรึึกษา
ด้้านข้้อมููล (Data Council) คณะทำำ�งานด้้านข้้อมููล (Administration Board) ผู้้�บริิหารข้้อมููล (Data Management Team)
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียซึ่่�งได้้แก่่ เจ้้าของข้้อมููล (Data Owner) และผู้้�ใช้้ข้้อมููล (Data User) โดยอำำ�นาจ หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
ของบุุคลากรดัังกล่่าวจะมีีการกำำ�หนดไว้้ใน ร่่างธรรมาภิิบาลข้้อมููล จากนั้้�นศููนย์์ฯ จำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดกระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� เป็็น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องจะใช้้รููปแบบของกระบวนการตั้้�งแต่่ COLLECT: ระบุุแหล่่งข้้อมููล GOVERN: จััดการข้้อมููลเบื้้�องต้้น
TRANSFORM: การพััฒนาสารสนเทศและแบบจำำ�ลองสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ และ SHARE: เชื่่�อมโยงข้้อมููล เข้้ากัับเครื่่�องมืือ
การวิิเคราะห์์และการแชร์์ข้อ้ มููล เพื่่อ� ให้้สามารถดููแลกำำ�กัับข้อ้ มููลได้้ตลอดทั้้�งวงจรชีีวิติ ของข้้อมููลผ่่านการประชุุมหารืือหรืือแบบ
ฟอร์์มตามที่่�กำำ�หนด ตััวอย่่างของฟอร์์มเอกสารเพื่่�อใช้้งาน อาทิิเช่่น แบบฟอร์์มร้้องขอการเก็็บรวบรวมข้้อมููลใหม่่ แบบฟอร์์ม
การแบ่่งปัันข้้อมููล เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ภารกิิจหลัักที่่�สำำ�คััญที่่�ทางศููนย์์ฯจะต้้องดำำ�เนิินการตามกรอบแผนการพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ัล คืือการให้้บริิการข้้อมููล
เปิิดภาครััฐ (Open Data) และการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลกัับระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ (Government Data Cloud Center : GDCC)
โดยทางที่่�ปรึึกษาสรุุปผลการศึึกษาใน 2 ส่่วนดัังกล่่าว มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ส่่วนที่่�1 การให้้บริกิ ารข้้อมููลเปิิดภาครััฐ (Open Data) จะต้้องดำำ�เนิินงานตามประกาศคณะกรรมการพััฒนารััฐบาลดิิจิทัิ ลั เรื่่อ� ง
มาตรฐานและหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐในรููปแบบข้้อมููลดิิจิทัิ ลั ต่่อสาธารณะ เมื่่อ� วัันที่่� 11 มิิถุนุ ายน 2563 กำำ�หนด
ให้้ทางหน่่วยงานภาครััฐจะต้้องดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลเปิิดภาครััฐ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1)	จััดทำำ�บััญชีีข้้อมููลภายในหน่่วยงาน ระบุุชุุดข้้อมููล และจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของข้้อมููลเปิิดภาครััฐที่่�จะนำำ�ไปเปิิดเผย
อย่่างน้้อยให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามหน้้าที่่�หรืือภารกิิจของหน่่วยงานของรััฐ
2)	จำำ�แนกหมวดหมู่่� กำำ�หนด และจััดประเภทชั้้น� ความลัับของชุุดข้อ้ มููล ให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยพิิจารณาถึึงการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเป็็นสำำ�คััญ
3)	กำำ�หนดรููปแบบของชุุดข้้อมููลของข้้อมููลเปิิดภาครััฐ อย่่างน้้อยให้้อยู่่�ในรููปแบบคุุณลัักษณะแบบเปิิด และจััดทำ�คำ
ำ ำ�อธิิบาย
ชุุดข้้อมููลดิิจิิทััลเพื่่�อให้้ทราบรายละเอีียดของชุุดข้้อมููล
4) ให้้จัดส่่
ั งหรืือเชื่่อ� มโยงชุุดข้อ้ มููลของข้้อมููลเปิิดภาครััฐตามประเภท รููปแบบ และมาตรฐาน ของข้้อมููลที่่�เปิิดเผยแก่่ประชาชน
ให้้เป็็นไปตามที่่�สำ�นั
ำ ักงานกำำ�หนด
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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

โดยภาครััฐมอบหมายให้้ทางสำำ�นัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน) (สรอ.) ได้้พััฒนาระบบศููนย์์กลางข้้อมููลภาครััฐ
หรืือ data.go.th เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิมและผลัักดัันให้้เกิิดการเปิิดเผยข้้อมููลภาครััฐ สู่่ส� าธารณะอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยมีีเป้้าหมาย
สููงสุุดเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดธรรมาภิิบาล ส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือของภาครััฐ และสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน รวมถึึง
แก้้ปััญหาความไม่่โปร่่งใสทั้้�งด้้านการเมืืองและเศรษฐกิิจอย่่างบููรณาการร่่วมกัันได้้
ส่่วนที่่� 2 การเชื่่�อมต่่อข้้อมููลกัับระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ จากมติิคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ เรื่่�อง
โครงการพััฒนาระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2563 มอบหมายให้้ บริิษััท กสท. โทรคมนาคม จำำ�กััด (มหาชน)
(CAT) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดทำำ�ระบบคลาวด์์กลางภาครััฐ ที่่�มีมี าตรฐานและปลอดภััย เพื่่อ� ใช้้ในการเป็็นศููนย์์กลางแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ภาครััฐ การพััฒนาศููนย์์ฯ ในอนาคตจึึงต้้องพิิจารณาการกำำ�หนดแนวทางและวิิธีีการในการเชื่่�อมต่่อระหว่่างศููนย์์ฯ กัับระบบ
คลาวด์์กลางภาครััฐ โดยมีีประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น วิิธีีรููปแบบการเชื่่�อมต่่อ เครื่่�องมืือ การให้้บริิการด้้านต่่าง ๆ ค่่าใช้้จ่่าย บนระบบ
คลาวด์์กลางภาครััฐ รวมทั้้�งการพััฒนาบุุคลากรให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนาศููนย์์ฯ เพื่่�อที่่�จะ ใช้้ประโยชน์์ในการใช้้ทรััพยากร
ร่่วมกัันและการเชื่่�อมต่่อข้้อมููลภาครััฐกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในระยะต่่อไป
4. แผนปฏิิบััติิการ
การดำำ�เนิินงานจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศพลัังงานแห่่งชาติิจากผลการศึึกษาข้้างต้้น จำำ�เป็็นต้้องมีีการวางแผนปฏิิบััติิการ (Action
Plan) เพื่่อ� ดำำ�เนิินการให้้บรรลุตุ ามเป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ โดยแผนปฏิิบัติั กิ ารถููกแบ่่งตามประเภทกลุ่่ม� งานดัังแสดงในรููปที่่� 29
และจัั
ั ความสำำ�คัญ
ั ที่่�พิจิ ารณาจากความสำำ�คัญ
ั เชิิงกลยุุทธ์์ และระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของกระบวนการในการนำำ�แผน
บทสรุด
ปผูเรีี
้บริหย
ารงลำำ�ดับ
โครงการศึกษาการจั
ฒนาศูนย์สารสนเทศพลัปงงานแห่
งชาติเพื่อรองรั
(Big Data) จัดลำ
งานไปใช้้
รููปดที่่ทำแผนยุ
� 29ทธศาสตร์
ถึึง แรููละออกแบบการพั
ปที่่� 33 รวบรวมสรุุ
แผนปฏิิ
บับัติการใช้
ิการข้อมูล/ขนาดใหญ่
โครงการที่่�
ั ำ�ดับั ความสำำ�คััญในปีี 2564 – 2566
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

\

รููปที่่� 29 กลุ่่�มงานของแผนปฏิิบััติิการ

รูปที่ 29 กลุ่มงานของแผนปฏิบัติการ

โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รููปที่่� 30 แผนปฏิิบััติิการ / โครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 – 2566

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
\

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพั
ฒนาศู
นย์สารสนเทศพลั
งชาติเพื่อรองรั
บการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)
รูปที่ 30
แผนปฏิ
บัติการงงานแห่
/ โครงการที
่จัดลำดั
บความสำคั
ญในปี
2564 – 2566

แผนปฏิิจำกับัดัติ(มหาชน)
ิการ /
โดย บริษัท\ อิรููปที่่�
นเทอร์เน็31
ตประเทศไทย
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

โครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 – 2566 (ต่่อ)
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รูปที่ 31 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลำดับความสำคัญในปี 2564 – 2566 (ต่อ)
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

รููปที่่� 32 แผนปฏิิบััติิการ / โครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 – 2566 (ต่่อ)

ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
\

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO/IEC 27001 และ ISO 50001

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
\

รูปที่ 32 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลำดับความสำคัญในปี 2564 – 2566 (ต่อ)

แผนปฏิิจำกับัดัติ(มหาชน)
ิการ / โครงการที่่�จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในปีี 2564 – 2566 (ต่่อ)
โดย บริษัท อิรููปที่่�
นเทอร์เน็33
ตประเทศไทย
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รูปที่ 33 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่จัดลำดับความสำคัญในปี 2564 – 2566 (ต่อ)
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ประเทศไทย

5.

ระบบต้นแบบสาธิต

5. ระบบต้้นแบบสาธิิต
นแบบสาธิ
ต (Prototype)
้นเพื่อแสดงถึงการออกแบบระบบจั
ดเก็บและประมวลผลข้
อมูล �หรัับ
ระบบต้้ระบบต้
นแบบสาธิิ
ต (Prototype)
จััดทำำ�ขึ้้จั�นดเพื่่ทำขึ
�อแสดงถึึงการออกแบบระบบจัั
ดเก็็บและประมวลผลข้้
อมููลขนาดใหญ่่สำำ
ศููนย์์
สารสนเทศพลัั
ที่่�นำำ�เสนออย่่างเป็็
นรููปธรรม
การนำำา�ข้
เคราะห์์
ในระดััอมูบต่่ลไปวิ
าง ๆเคราะห์
ผ่่านการสร้้
ขนาดใหญ่
สำหรับศูงงานแห่่งชาติิ
นย์สารสนเทศพลั
งงานแห่งชาติ
ที่นำเสนออย่
งเป็้อมููลไปวิิ
นรูปธรรม
การนำข้
ในระดัางมโนภาพ
บ
(Visualization)
งเน้้นการทำำ
�งานแบบอััตและมุ
โนมััติิทั้้่งเน้
�งระบบให้้
สามารถทำำ�งานได้้
องอาศัั
ยเจ้้าหน้้าที่่�หรืือผู้้�ดููแลระบบ
ต่าง ๆ ผ่านการสร้และมุ่่�
างมโนภาพ
(Visualization)
นการทำงานแบบอั
ตโนมัตโดยไม่่ต้้
ิทั้งระบบให้
สามารถทำงานได้
โดย
เข้้
�งงานยเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเข้ามาสั่งงาน
ไม่าตมาสั่่
้องอาศั
รููปที่่� 34 โครงสร้้างของระบบต้้นแบบสาธิิต

การพััฒนาระบบต้้นแบบสาธิิตเริ่่�มจากการออกแบบระบบจากศึึกษากระบวนการปัั
รูปที่ 34 โครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิตจจุุบััน (Existing Workflow) และความ
ต้้องการของผู้้�ใช้้งาน เพื่่�อกำำ�หนดรููปแบบทางสถาปััตยกรรม (System Architecture) ที่่�เหมาะสม รููปที่่� 34 แสดงโครงสร้้างของ
ระบบต้้นแบบสาธิิต ซึ่่�งประกอบด้้วย
การพัฒนาระบบต้นแบบสาธิตเริ่มจากการออกแบบระบบจากศึกษากระบวนการปัจจุบัน (Existing
1)	ส่่วนข้้อมููลเข้้า (Data Acquisition) เป็็นการรวบรวมข้้อมููลที่่�จัดั เก็็บอยู่่�ภายใน สนพ. ณ ปััจจุุบััน (Internal Data) ซึ่่�ง
Workflow)
และความต้
งาน เพืจากฐานข้้
่ อกำหนดรู
ปแบบทางสถาปั
ยกรรม (System
Architecture)
เป็็
นข้้อมููลแบบมีี
โครงสร้้างองการของผู
(Structured้ ใช้Data)
อมููลใน
สนพ. และข้้อตมููลภายนอก
(External
Data) เช่่น ข้้อมููล
ทีข่่าวสารและบทสนทนาจาก
่เหมาะสม รูปที่ 34 แสดงโครงสร้
า
งของระบบต้
น
แบบสาธิ
ต
ซึ
ง
่
ประกอบด้
ว
ย
web site และ social media เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความเป็็นไปในสัังคม ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลแบบไม่่มีีโครงสร้้าง
(Unstructured1)Data)
�อมต่่อแบบ
APIs และโปรแกรม
ที่่�ทำ�ำ การกวาดข้้
จากเว็็บณไซต์์
ส่วนข้ผ่่านการเชื่่
อมูลเข้า (Data
Acquisition)
เป็นการรวบรวมข้
อมูลที่จอัดมููล
เก็บ(Scraping)
อยู่ภายใน สนพ.
ปัจข้้จุอบมููลที่่�
ัน ได้้รัับ
จะอยู่่�ในรููปแบบของแฟ้้มข้้อมููลเช่่น แฟ้้ม JSON แฟ้้ม CSV หรืือแฟ้้ม XML เป็็นต้้น หรืืออาจจะอยู่่�ในรููปของฐานข้้อมููล ทั้้�งแบบ
(Internal
SQL
และ Data)
NoSQLซึ่งเป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) จากฐานข้อมูลใน สนพ. และข้อมูลภายนอก
(External
Data)
เช่นอข้มููลขนาดใหญ่่
อมูลข่าวสารและบทสนทนาจาก
web site
และ social
เพื่อให้เห็นงถึData
งความเป็
นไป แล้้วส่่ง
2)	ระบบจัั
ดการข้้
(Big Data Management
System)
ข้้อมููลที่่�media
ได้้รัับจะถููกส่่งไปยัั
Staging
ไปยัั
การข้้
จะทำำ�การประมวลผลข้้
อมููลทั้้�Data)
งหมดโดยอัั
ตโนมััติ่ อิ ด้้มต่
วยกระบวนการ
Extract-Transformaในสังงระบบจัั
คม ซึ่งดเป็
นข้ออมููลขนาดใหญ่่ที่่�
มูลแบบไม่มีโครงสร้
าง (Unstructured
ผ่านการเชื
อแบบ APIs และโปรแกรม
tion-Load (ETL) เพื่่�อทำำ�การแปลงข้้อมููลให้้อยู่่�ในรููปแบบที่่�เหมาะสม กัับการนำำ�ไปวิิเคราะห์์ จากนั้้�นข้้อมููลจะถููกส่่งไปยัังระบบ
ประมวลผลข้้อมููลขนาดใหญ่่ซึ่่�งเป็็นระบบประมวลผลแบบ Hadoop Cluster ผ่่านระบบ Hadoop File System (HDFS) แล้้ว
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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นำำ�ไปวางไว้้ที่่�คลัังข้้อมููล (Data Mart)
3) การนำำ�เข้้ามููลไปใช้้งาน (Data Usage) ข้้อมููลภายในคลัังข้้อมููล Data Mart เป็็นข้้อมููล ที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ ซึ่่�ง
การนำำ�ไปใช้้นั้้�นมีี 2 วิิธีี คืือ (1) การแสดงมโนทััศน์์ข้้อมููล (Data Visualization) โดยใช้้โปรแกรมที่่�วิิเคราะห์์และแสดงผลข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ ซึ่่ง� ในที่่�นี้้คืื� อโปรแกรม Tableau เพื่่อ� แสดงการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลบนแผงหน้้าปััดข้อ้ มููล (Data Dashboard) และรายงาน
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โดยใช้โปรแกรมที่วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งในที่นี้คือโปรแกรม Tableau เพื่อแสดงการวิเคราะห์
ข้อมูลบนแผงหน้าปัดข้อมูล (Data Dashboard) และรายงาน (Worksheet) ที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลปัจจุบั น
ในลั
กษณะต่างที่่�ๆผู้้�ใและสามารถเจาะ
(Drill-Down)
ลงไปดูรายละเอี
ยดของข้อมูล(Drill-Down)
ได้ ดังแสดงในลงไปดููรายละเอีี
รูปที่ 35 - รูปยดข
ที่ 37
(Worksheet)
ช้้สามารถเห็็นข้้อมููลปัั
จจุุบััน ในลัักษณะต่่าง
ๆ และสามารถเจาะ
อง
ข้้อมููลได้้
งแสดงใน
รููปที่่� 35 - รููปที่่� 37นและ
(2) การผลิิ
ตรายงานประจำำ
ันอััตโนมััติิ โดยใช้้
Microsoft Microsoft
Word และ
และ
(2) ดััการผลิ
ตรายงานประจำวั
อั ตโนมั
ต ิ โดยใช้
โปรแกรม�วัMicrosoft
Wordโปรแกรม
และ โปรแกรม
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ด้้วยการส่่งออกแฟ้้มข้้อมููล Microsoft PowerPoint ที่่�มีีแผนภาพและตารางของข้้อมููลออก

PowerPoint
วยการส่งออกแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ที่มีแผนภาพและตารางของข้อมูลออกจาก
จากโปรแกรม ด้Tableau
โปรแกรม Tableau

รููปที่่� 35 ตััวอย่่างหน้้าจอ Data Visualization เพื่่�อรายงานโครงสร้้างธุุรกิิจน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลั งงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศไทย รูปที่

35 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อรายงานโครงสร้างธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

รููปที่่� 36 ตััวอย่่างหน้้าจอ Data Visualization เพื่่�อแสดงโครงสร้้างราคาน้ำำ�มั
� ัน
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รูปที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อแสดงโครงสร้างราคาน้ำมัน
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รูปที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อแสดงโครงสร้างราคาน้ำมัน
รููปที่่� 37 ตััวอย่่างหน้้าจอ Data Visualization เพื่่�อรายงานสถานการณ์์ราคาน้ำำ�มั
� ัน

รูปที่ 37 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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อภิิธานศััพท์์
GDP
: ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) หรืือศััพท์บั์ ญ
ั ญััติิ
		ราชบััณฑิิตยสภาคืือ ผลิิตภััณฑ์์ในประเทศเบื้้�องต้้น หมายถึึง มููลค่่าตลาดของสิินค้้า
		 และบริิการขั้้�นสุุดท้้ายที่่�ผลิิตในประเทศในช่่วงเวลาหนึ่่�ง ๆ โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าผลผลิิต
		นั้้�นจะผลิิตขึ้้�นมาด้้วยทรััพยากรของชาติิใด
QGDP
: ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส
GPP
: ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมจัังหวััด (Gross Provincial Product : GPP) เป็็นข้้อมููลรายได้้
		ประชาชาติิระดัับจัังหวััดที่่�สามารถอธิิบายภาพรวมด้้านเศรษฐกิิจของจัังหวััดได้้
EI
: ความเข้้มของการใช้้พลัังงาน (Energy intensity indicators) เช่่น พลัังงานที่่�ใช้้
		ต่่อหน่่วยผลผลิิตมวลรวม (GDP) , Energy use per production value, energy
		 use per value added, energy use per man-hours, energy use per
		 passenger-km etc.
FEC
: การใช้้พลัังงานขั้้�นสุุดท้้าย (Final Energy Consumption)
POP
:	จำำ�นวนประชากร (Population)
Ft
:	ค่่าไฟฟ้้าตามสููตรการปรัับอััตราค่่าไฟฟ้้าโดยอััตโนมััติิ หรืือค่่าไฟฟ้้า ผัันแปร
PROSUMER
: ผลิิตโดยผู้้�บริิโภค หรืือ Production by Consumer คืือ การผลิิตไฟฟ้้า
		 เพื่่�อใช้้เองจากหลัังคาบ้้านตนเองด้้วยแผงโซลาร์์เซลล์์ สามารถจำำ�หน่่ายให้้กัับ
		บ้้านข้้างเคีียงผ่่านระบบสายส่่งของการไฟฟ้้าได้้เมื่่�อเปิิดเสรีี โดยบทบาทของ
		ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า (ผู้้�บริิโภค) จะเปลี่่�ยนไปเป็็นทั้้�งผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค หรืือ Prosumer
TSIC
: การจัั ดปร ะเภทมาตรฐานอุุ ต สาหกรรมประเทศไทย ย่่อมาจาก Thailand
		 Standard Industrial Classification เป็็ น การจัั ดปร ะเภทตามกิิ จ กรรม
		 ทางเศรษฐกิิจ ที่่�อ้้างอิิงตามหลัักสากลของสหประชาชาติิคืือ ISIC (International
		 Standard Industrial Classification)
ADO
:	น้ำำ��มัันดีีเซลสำำ�หรัับหมุุนเร็็ว(เครื่่�องรอบเร็็ว) (Automotive Diesel Oil)
EV
:	รถยนต์์ EV หรืือ ELECTRIC VEHICLE คืือ ยานพาหนะที่่� ขัั บ เคลื่่� อ นโดย
		 มอเตอร์์ไฟฟ้้าแทนการใช้้เครื่่�องยนต์์ที่่�มีีการเผาไหม้้แบบสัันดาป
HST
: high speed train
TARIFF
:	ประเภทผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
ICT
: Information Communication Technology การติิดต่่อสื่่�อสารที่่�เกี่่�ยวกัับ
		ข้้อมููลข่่าวสารโดยใช้้เทคโนโลยีี
SWOT Analysis
: การรู้้�จัั ก สถานภาพตนเองและสภาวะแวดล้้ อ มของหน่่วยงาน โดยดููจาก
		สภาพแวดล้้อมภายในเพื่่�อหาจุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่่อน (Weaknesses)
		 และ สภาพแวดล้้ อ มภายนอกที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลง เพื่่� อ ค้้ น หาโอกาส
		 (Opportunities) และภััยคุุกคาม/อุุปสรรค (Threats) ขององค์์กร
PESTEL Analysis
: เครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับวิเิ คราะห์์ปัจั จััยภายนอกที่่�ส่่งผลกัับธุรกิ
ุ จิ ซึ่่ง� ไม่่สามารถควบคุุมได้้
		ประกอบด้้วย ปััจจััยด้้านการเมืือง (P: Politics) ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ (E: Economic)
		 ปััจจััยด้้านสัังคม วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม (S : Social) ปััจจััยด้้านเทคโนโลยีี
		 (T: Technology) ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (E: Environment) และ ปััจจััย
		 ด้้านกฎหมาย กฎระเบีียบ (L: Legal factors)
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API
: Application Programming Interface คืือ ช่่องทางการเชื่่�อมต่่อ การบริิการ
		ระหว่่างระบบของผู้้�ให้้บริิการและระบบของผู้้�ขอใช้้บริิการ
Metadata
:	หรืือ ข้้อมููลอภิิพัันธ์์ คืือ “ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อมููล” เป็็นข้้อมููลที่่�ใช้้กำำ�กัับและอธิิบาย
		ข้้อมููลหลััก หรืือกลุ่่�มข้้อมููล อธิิบายรายละเอีียดของข้้อมููลหรืือสารสนเทศ
Data Catalog
:	หรืือ บััญชีีข้อ้ มููล คืือ “รายการของชุุดข้อ้ มููลที่่�หน่่วยงานถืือครองหรืือบริิหารจััดการ”
Uptime Institute
:	สถาบัั น ระดัั บ โลกที่่� กำำ�ห นดระดัั บ มาตรฐานการออกแบบศููนย์์ ข้้ อ มููล หรืือ
		 Data Center ให้้มีีการรตรวจสอบความถููกต้้องของโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�คััญของ
		ดาต้้ า เซ็็ น เตอร์์ ข องบริิ ษัั ท ต่่างๆ แบ่่งระดัั บ (Tier) ออกเป็็ น 4 Tiers คืือ
		 Tier 1 – 	มีีความสามารถพื้้�นฐาน; Tier 2 – มีีอุปุ กรณ์์ชุดุ สำำ�รองในระบบที่่�สำำ�คัญ
ั ;
		 Tier 3 – 	มีีระบบจ่่ายไฟฟ้้าสำำ�รอง ให้้ศููนย์์สามารถทำำ�งานได้้แม้้จะมีีการซ่่อมบำำ�รุงุ
		หรืือเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ และ Tier 4 – ศููนย์์สามารถทำำ�งานได้้เมื่่�อเกิิดปััญหาหรืือ
		ข้้อผิิดพลาด
Data Staging
:	พื้้�นที่่�พักั ข้้อมููล ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นเสมืือนด่่านศุุลกากรของคลัังข้้อมููลที่่�จะ ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็น
		ที่่�พัักและตรวจตราข้้อมููลในรายละเอีียด
Extract-Transformation-Load (ETL) : กระบวนการหนึ่่ง� ในระบบ Data Warehouse ที่่�ดึึงข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลภายนอก
		หลาย ๆ ที่่� (Extract) มารวมกััน ตรวจสอบคุุณภาพของข้้อมููล แล้้วทำำ�การแปลง
		ข้้อมููล (Transform) ให้้อยู่่�ในรููปแบบที่่�จะนำำ�ไปใช้้ จากนั้้�น นำำ�เข้้าข้้อมููล (Load)
		สู่่�ระบบปลายทางที่่�ต้้องการ เช่่น ระบบ Data Warehouse หรืือ ฐานข้้อมููล
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Executive Summary
Today Thai government has put more and more emphasis on adoption of new technologies to support
and propel social and economic well-being. The grand vision derived from the 20-year national plan is
to transform Thai government into a sustainable digital government. Energy sector plays a crucial role
in supporting social and economic well-being; therefore, the Ministry of Energy and other related agencies
have developed a master plan of Thailand Integrated Energy Blueprint to be aligned with the long-term
digital government.
Data is extremely vital to developing evidence-based national plans and policy recommendations.
Thus far, the Energy Policy and Planning Office (EPPO), which is the central unit for energy policy and
planning, has received national energy data from all stakeholders. However, EPPO has identified several
roadblocks and shortcomings in energy data acquisition and data sharing. For example, there are time lapses
and mismatches in data collection, making it extremely difficult to develop data inferences. Specifically,
different organizations use different energy data standards, making the data not interoperable. As a result,
there is an urgent need to develop a new energy data ecosystem that is driven by information and
big data technologies to provide core support in national energy data management. This will enable standardized
data sharing and increase the availability and readiness of high-quality and interoperable national energy data. Such
an ecosystem will, in turn, promote and expand the energy data usages at various levels, from policy to operations.
The National Government Reform Council’s Energy committee provided a similar recommendation
by putting forth the development of National Energy Information Center (NEIC) and assigned EPPO to
spearhead the effort of founding the NEIC under the Ministry of Energy. The core mission of NEIC is
to be the government central unit to acquire, collect, consolidate, integrate, process, store, analyze, and share
the national energy data for effective national energy management and policy making. In addition, NEIC
is also mandated to timely disseminate energy data to the public and all stakeholders. Strategic plan and
roadmap for NEIC shall be developed such that the mission will be completed by 2023.
In parallel, the Ministry of Digital Economy and Society has focused on the development of digital
government. The roadmap, law, and tools to drive digital government in full include the National Digital
Economy and Society Development Plan and Policy, Thailand Digital Landscape, National Data Repository,
Data Governance Framework, Government cloud, Government Big Data Analytics Framework, and the
disclosure of Open data, etc. The development of digital government has direct implications to all ministries
on on the development of their information technology and data ecosystems.
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Based on all the reasons above, EPPO is planning to create a paradigm shift by developing the NEIC
to respond to all the national policies including the national energy data transformation and the digital
government development plan. Consequently, EPPO has initiated “Strategic Design and Development
Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan” project in order to set
forth the direction in energy data integration through automated process via integrated IT infrastructure and
dissemination of the information in accordance with international standards, which will lead to execution
of policy to create cooperation between the agencies. NEIC will be the center to acquire and disseminate
Thailand energy data that shall be easily and timely accessible. The data shall be accurate, reliable, and
timely as to support the mission of Thailand 4.0 initiative. The study has provided the following outcomes.
• Outcome 1 - Strategic Plan for NEIC Development: The study investigated and assessed the current
ecosystem both within and outside EPPO, in which NEIC will reside. The investigation and assessment encompass
current policies, guidelines, data management, and data integration as well as best practices at other organizations.
Based on the outcome, a strategic plan, a roadmap, an action plan and an advisory guideline were developed
for NEIC. The overarching vision for NEIC is to be the center of energy data exchange, integration, analytics,
management, dissemination and services for organizations within and outside of the Ministry of Energy, especially
energy information dissemination that complies with national standards to the public.
• Outcome 2 - Enterprise Architecture of NEIC: This study investigated and assessed the current
workflows, enterprise data architecture that currently support data services, current personnel, data
management, and IT infrastructure at EPPO. Based on the results of the investigation and assessment, all
findings were used to analyze and design the future of Enterprise Architecture of NEIC.
• Data Management and Data Strategy: The results include creating new energy data acquisition,
identifying alternative energy data sources, designing energy data standards for Big Data, developing platforms
for data acquisition, management and usage, and writing a data governance policy.
• Data Analytics: The results include integrating all energy data, promoting data usage through
advanced data analytics and data visualization, and using prescriptive analytics for policy or operations
recommendations.
• IT Infrastructure: The results include designing the development of data exchange platforms using
Application Programming Interface (API) with IT security that complies with international standards, and
designing the future hybrid architecture that utilizes cloud computing together with on-premise solutions.
• Outcome 3 - Proof-of-Concept Prototype: This study identified a practical use case that would
be beneficial for energy policies and national plans. A proof-of-concept prototype was developed based
on the enterprise data architecture that was designed in the previous outcome. The prototype integrated
internal and external data from various sources and analyzed the data in multiple views. In addition,
the knowledge sharing of this prototype was given to EPPO to transition and continue using the prototype in
EPPO’s day-to-day operations.
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1. NEIC Strategic Plan
This study investigates and assesses the current environment, both within and outside of EPPO, under
which NEIC will be developed. The coverage of this study includes
• Strategic Development of EPPO for National Energy Data Transformation,
• National Strategy, Policy and Development Plans,
• Trend in Energy Development,
• Best Practices, and
• Environmental Analysis.
Assessment of Surrounding Environment
Strategic Development of EPPO for National Energy Data Transformation
From the vision, mission and strategic plan for NEIC, data services and data statistics must encompass
an integration between energy data, economic data, and environmental data within the Ministry of Energy
as well as other external sources. This holistic integration is the main driver of the IT strategy of NEIC.
NEIC will be positioned to be the center of national energy data, which will support and propel EPPO to develop
national energy policies, provide private sectors with important and timely information related to national
energy such that the information can be used to support decision-making that will be beneficial to all parties.
The information that NEIC will provide includes energy data management, energy data statistics, energy
models, energy data analytics, scenario planning and energy data training/development.
National Strategy, Policy and Development Plans
In order to effectively design the strategic directions and development of NEIC, this study needs to create
an alignment for all relevant national policies that are energy-related and digital-related. Such policies can
be divided into the following 2 groups.
• Group 1: Policies and development plans to drive the development of NEIC. The study clearly
demonstrates both direct and indirect rationale of NEIC development, which can in turn be part of their
objectives and outcomes.
• Group 2: Policies and development plans that will be supported by the development of NEIC.
The study derives the utilities and impact of NEIC, which can in turn propel the success of these national policies
and plans in both short and long terms.
The summary of National Strategy, Policy and Development Plans related to development of NEIC is
illustrated in Figure 1.
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Trend in Energy Development
Energy development is perpetually and distinctly evolving in every aspect, including infrastructure,
technology, and energy consumption habit. Energy development has tendency to become distributed and
there will be an increase in alternative energy consumption. Energy storage system will be improved, and
energy network will be developed. Also, digital technologies and artificial intelligence will be integrated
via cloud-based systems. Electric vehicles will transform energy consumption in transportation and reduce
the use of fossil-based fuels. Apart from that, Smart Grid and Smart City will emerge and transform energy
markets through digitalized trading of energy within local regions. These are some examples to illustrate
that the use of energy information and technologies will play a crucial role in the energy development and
transformation in the future.
Best Practices
In order to design and compile the strategic plan for the National Energy Information Center, several
factors needed to be considered, including information exchanging, organization structural management,
information technology development, reliable information distribution and service, work procedure,
information management, and problem and threat of the organization. This study has compiled, surveyed,
and analyzed the data from two organizations: Hydro-Informatics Institute (Public Organization) (HII) and
INET IDC3 Data Center by Internet Thailand Public Company Limited. The findings can be summarized as follows.
Hydro-Informatics Institute (Public Organization)
• Information management: information is managed strategically, by determining organization structure
with a definite work group for each function and standardized information management.
• Information connection and integration: information from 42 related organizations is interconnected
and also connected to the Prime Minister’s Operation Center, Office of the National Water Resources.
• Government information distribution and service (Open Data): service system was developed using
the information from water resources and climate, and distributed through website, SMS, E-mail, mobile
application and Line.
• Conforming to the law: the organization’s procedure is conforming to the Official Information Act B.E.
2540 Section 14 and Section 15, as well as other regulations related to the data security.
• Human resource development plan: annual training is analyzed and planned to correspond to the
organization’s operation, as well as providing scholarships from Bachelor’s degree to Doctorate degree.
• Problems and threats: data used between organizations are in different formats and the coordinators
are changed, resulting in inefficient data utilization.
INET IDC 3 Data Center, Internet Thailand Public Company Limited
• The design of this Data Center is to conform to the Uptime Institute Tier III Standard, which means the
center is safe from any security threats, fully equipped with the facility, backup facility, especially backup
electricity in case of emergency, as well as laying down the infrastructure such as firewall, network, and
connections between IDCs and outer connections for accessibility.
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• Passed the ISO/IEC 27001 standards for cloud data security management, as well as ISO/IEC 20000-1
for data center management
• Information technology development: providing outsourcing service in software development,
infrastructure, innovation, DevOps and digital marketing with specialized consulting personnel and system
development both on-site and off-site.
• Problems and threats: the main problems are from the lack of accessibility from the customers to
the system inside the facility especially when there are network issues from the customers’ side. For this
issue INET has provided support personnel and service provider to solve customers’ problem.
Review and Survey of Energy Data in the Current Ecosystem
This study carried out an extensive review and survey of existing energy data in the current ecosystem,
which includes a thorough review of alternative energy data and a gap analysis that was carried out through
on site interviews with nine key energy data stakeholders and twenty-three other related organizations.
The objectives of the review and survey are as follows.
• To provide an understanding and gather opinions from all stakeholders of NEIC.
• To perform an extensive review of existing energy data and a survey of potential alternative data that
have not been acquired.
The results of the study found that most organizations were cooperative with the review and survey
by assigning a group of personnel, who are directly responsible with data services, to work with the team,
share their experiences and opinions and explain their data/process workflows, mandates and their data
characteristics. There were two main obstacles that were found in this study.
1. Data dissemination: individual organizations cannot provide and share energy data that are beyond
the laws/acts. This is because the laws/acts are very specific about the data usage, sharing and publicizing.
2. Data usage: all organizations need to know what EPPO would use the data for. Are there other
alternative data that might fit the purpose?
To understand all aspect of data collection, Gap Analysis is conducted to evaluate the gap of data
collection and identify data which needs to be acquired for the future. Figure 2 through Figure 7 illustrate
the data exchange and gap for each energy type.
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Figure 5. Future Data Exchange of Petroleum Products
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Figure 6. Future Data Exchange of Electricity

- - - = Future data set

Future
- - - = กลุ
่มข้อมูdata
ลที่ต้อset
งการเพิ่มเติม

Figure 2. Future Data Exchange of Coal/Lignite

รูปที่ 2 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่คาดว่าจะมีในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

NEIC Executive Summary

65

(G) = Gap Analysis

หมายเหตุ
Note: (G) = Gap Analysis

----- = Current data set

Current
----- = กลุ
่มข้อมูลdata
ที่มี ณset
ปัจจุบัน

Figure 7. Future Data Exchange of Renewable Energy
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EPPO Internal Environmental Analysis
Strength-Weakness-Opportunities-Threats Analysis (SWOT Analysis) is used to analyze the environment
within and around EPPO to ensure that the NEIC will be developed in the right direction. The analysis is
organized into 2 parts.
Part 1 The internal environments: Identify the strengths and weaknesses of the organization that affect
the performance of the goals. The concept of McKinsey’s 7s was used to analyze various aspects such as
Strategy, Structure, System, Staff, Skill, Style, and shared values.
Part 2 The external environments: Identify opportunities and threats that an organization may encounter
in the future. The concept of PESTEL Analysis from Francis J. Aguilar (P: Politics, E: Economic, S: Social,
T: Technology, E: Environment and L: Legal) and Stakeholder Analysis were used.
The analysis results can be summarized as follows.
Figure 8. Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
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Based on results from the analysis of strengths, weaknesses, and related environmental studies,
NEIC’s visions, missions, goals, objectives, and strategies are shown in Figure 9. The development of NEIC’s
roadmap is shown in Figure 10 and Figure 11.
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Figure 9. Vision, Mission and Strategic Plan for NEIC
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Figure 10. NEIC Roadmap
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Figure 11. NEIC Roadmap (continue)
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เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการทำงานหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

2. Enterprise Architecture Design
Enterprise
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2.1 Existing Enterprise Architecture
Based on the survey and assessment of the current energy data ecosystem, the national strategy
and work processes in EPPO, all 5 sectors of the TOGAF-based EA of existing enterprise architecture of
data-related units at EPPO can be illustrated in Figure 13.
Figure 13. Existing Enterprise Architecture of Data-Related Units at EPPO
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EA in Business Landscape
Current Business Process of Information Technology Center at EPPO. The study for the business operation
and management was done by considering the duty of Information Technology Center at EPPO, by using
Value Chain Analysis to determine the core process and supporting process as shown in Figure 14.
Figure 14. Existing Business Processes
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Existing Business Processes in EPPO A number of issues were found when conducting survey of business
processes perform by each division in EPPO, of which include several data acquisition issues that affect
the processes from the system, operation, and analytic. Issues that were found can be summarized as follows.
• Data format and data collection – timeliness frequency, inconsistent format, missing data, scattered
data, duplication, discrepant value, and results.
• Demand of Information – for additional data and new data sources, requires additional budgeting.
• Data integration – the processes lack of flexibility and integration.
• Operation and management – lack of project tracking; data analysis is a personal knowledge and
is not shared with the team.
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Organization Structure and Human Resources
Information Technology Center at EPPO is currently divided into 3divisions: Energy Information Development
Division, Energy Economy Analysis and Forecast Division, and Computer System Development Division.
The overall structure and human resources can be summarized as follows.
• The center oversees many tasks, including information provision, analytics, research, as well as foreign
affairs, while having a very limited number of personnel.
• Data collection is performed by collaborating with the data owner. However, the center is lacking
appropriate strategies and tools, due to the lack of budget and specialized personnel.
• Existing statistical analysis and processing are insufficient and incapable of further development.
• The implementation and management of Big Data infrastructure is different from that of existing ICT
system.
This study also investigated the pros and cons of structure and management of the two national
organizations: Hydro-Informatics Institute (Public Organization) and EIA (Energy Information Agency), whose
missions are similar to NEIC that the organizations survey, collect, analyze and integrate national data.
The findings are used as an input in the design of suitable models for NEIC’s organizational structure.
Energy Data
EPPO collects energy data from many organizations by means of cooperation. The data comes in
various forms and channels. Once data is received, EPPO will transform data and publish the data in form
of statistical reports through various channels accessible by public and affiliated organizations. To further
understand the landscape of available energy data, this study conducted a survey and assessment of
energy data at all organization units under the Ministry of Energy and other related units (a total of 32 units)
through organization surveys and interviews. This provides a better understanding of their missions and
related activities in energy data as well as their needs of additional energy data. It is observed that current
energy data are often organized into different types of energy, different kinds of data and different units.
As a current central data policy unit in the Ministry of Energy, EPPO currently receives a total of 145 energy
datasets from 12 databases, which can be divided into 9 groups: Coal, Crude Oil, Condensate, Natural Gas,
Petroleum Products, Electricity, Renewable Energy, and Economics.
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Information Technology (IT)
Based on our assessment of the current IT infrastructure at EPPO, its physical IT infrastructure consisted
of 2 main systems.
• Public Web System, which provides web services (http://www.eppo.go.th), is a public-cloud-based
system that is located at a private data center
• On-Premise Processing System, which provides storage and processing solutions, is an on premise
infrastructure at EPPO.
Figure 15. Current Information Technology Infrastructure at EPPO
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Figure 15 illustrates the current IT infrastructure at EPPO, which includes network system, computing system,
software and operating systems, and security system. As mentioned previously, the physical infrastructure can
be divided into Public Web System and On-Premise Processing System. Although the Public Web System is
quite well designed, its operating cost is still relatively high and subject to operations risk of high availability
target. The On-Premise Processing System is mainly used for data storage and data processing to produce
statistics tables and reports. To shift a data paradigm, EPPO needs to be able to handle granular data at
individual and transaction levels. Data platform and infrastructure at NEIC need to be designed to be able
to scale up and scale out to be able to efficiently manage big data. In the near future, energy data will be
acquired faster, near real-time and will be bigger and more complex and diverse. Not only will NEIC have
to acquire and manage national energy data but it will also need to do data analytics, including artificial
intelligence and machine learning, for domestic and international stakeholders.
2.2 Future Enterprise Architecture
The Enterprise Architecture design for future NEIC is the result of study of current EPPO’s environment
and energy data landscape as illustrated in Figure 16. The design of the architecture is based on following
architecture principles:
• To become a data-driven organization,
• To operate under standardized processes and management with flexibility and efficiency,
• To operate under Big Data Analytics Management Platform with applicable data governance policies,
• To integrate with stakeholders via public APIs for data exchange,
• To raise security awareness on development of enterprise architecture in all aspects including
business, data, and information technology,
• To develop and implement IT infrastructure using cloud computing and sharing of resources.

76

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

บทสรุปผู้บริหาร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

NEIC Executive Summary

77

Figure 16. Existing Enterprise Architecture of EPPO and To-be Enterprise Architecture of NEIC
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The proposed structure for NEIC, which based on current EPPO’s organization, consists of
53 personals under 4 business units as illustrated in Figure 18.
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Figure 18. Organization Structure and Human Resources for NEIC
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Workflows for Data Processing
To design the data workflow at logical level, NEIC needs to develop a transition plan to migrate the
process from the current workflow to the future (to-be) workflow. This study recommends a 3-phase transition
plan to most effectively and seamlessly develop and migrate national energy data management to NEIC.
Phase 1: The emphasis is on improving the current process operations so most data processes can be
fully automated or semi-automated. This will reduce human errors and save labor hours, especially those
spent on metadata, business glossary and data catalog. There needs to be a new information technology
tool to support these laborious processes. This also includes how energy data are governed such as access
rights logs, data quality assurance dashboard, and automated control of different data security levels (see
Figure 19).
Phase 2 (option 1): This option is designed as a next step for the case of data from external sources do
not have APIs. NEIC should start a data lifecycle process and start automating processes in the lifecycle to
improve the data usage, data access and authorization at logical level (shown in Figure 20).
Phase 2 (option 2): This option is designed as a next step for the case of data from external sources that
have APIs. The workflow will be much more automated and can prevent human-in-a-loop entirely; therefore,
the data processing will be error-free. Metadata, business glossary and data catalog will be pushed through
from the sources. The overall workflow and governance of this option that covers data usage, data access
and authorization at logical level are shown in Figure 21.
Phase 3: To enhance the capability of NEIC even further, the input data can be automatically acquired
(pull-system) and the platform can handle real-time or near real-time data (push-system) for data/event
monitoring. This phase will be a full-scale big data system. The overall workflow and governance of this
phase at logical level are shown in Figure 22.
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Data Workflow Phase 2 (option 2)

Figure 21. Overall workflow of data processing at logical level in Phase 2 (Option 2)
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Future Energy Data
At presence, EPPO acquires statistics data from various units through MOU and cooperation. The modes
of data acquisition and the structure of the data vary greatly from one organization to another, making it
extremely difficult for EPPO to automate the data processing procedure and create national standards of
energy data. To overcome this challenge, NEIC is designed to be an aggregator/integrator of all energy statistics
data and define national standards. Integrated and standardized national energy data will be disseminated
through APIs at NEIC, as shown in Figure 23.
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2.3
Enterprise Data Architecture (EDA)
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Figure 23. Overall Framework of Future Data Acquisition and Data Dissemination at NEIC

The current data management is traditionally organized by the types of energy sources and energy
supply chain, including Electricity, Coal, Oil, Natural Gas, Oil Products, and Renewable Energy.
The organization of data management needs to be modernized to support the future energy ecosystem.
The key principles that are used in the design of EDA include data consistency, data integration, data
interoperability, and data usage. An emphasis on the Big Data and Data Analytics is also incorporated in the
design, in which data governance is also taken into account. Data governance encompasses both security
and usage of the data and requires the EDA to support high-quality data.
Based on the need to holistically collect, acquire and manage national energy data, NEIC needs to
acquire and process high-quality data that can be reliably used in data analytics and data operations to
support organizations’ missions in the Ministry of Energy. Such data will be used in day-to-day operations as
well as policy making. As shown in Figure 24, the core principles for producing timely available high-quality
data will be achieved through several components in the Enterprise Data Architecture designed in this study.
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Information Technology Architecture
This study designs the IT architecture for NEIC based on 3 layers: Physical layer, System layer, and Data/
Service layer. To make the infrastructure agile and flexible, each layer is designed individually and independently
such that individual layers are independent from one another. The physical layer design is focused on reliability,
stability and security by international standards. The system layer design is focused on flexibility and agility so
that it will be easy to scale up, scale down or scale out. The data/service layer design is focused on end-security,
availability and stability for users while offering scalability for future usage demand.
Because the current environment and mandates of EPPO need to support the government’s policies
related to national energy management, NEIC needs to be equipped with capabilities to integrate energy
data cross organizations to expand the data coverage. Such capabilities should focus around 3 areas:
1. Public Web System: for data sharing and dissemination.
2. Big Data Processing System: for data integration, aggregation, and modeling.
3. On-Premise Processing System: for data analytics, visualization and simulation.
For this reason, the design of future IT infrastructure of NEIC is based on reference model at both physical
level, which will be a hybrid cloud, and logical level. The designed hybrid cloud infrastructure at the physical
level is consisted of both private and public clouds. The private cloud is intended for fast data processing
that needs to be agile whereas the public cloud is intended for live migration and load balancing. At the
logical level, the designs will be a server cluster, which combine all physical assets together to support agility
and flexibility of data demands that also include live migration and backup. The designs of both logical and
physical systems are illustrated in Figure 25 and Figure 26.
Figure 25. Logical View of Information Technology Infrastructure Designed to Support NEIC
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Figure 26. Physical View of Information Technology Infrastructure Designed to Support NEIC
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The overall IT infrastructure of NEIC is designed to be scalable for future expansion as additional new
and alternative data will be collected at NEIC. The workflow will transition to online processing to handle
peak load and over load. The design is based on Tier II of the Uptime Institute Certificate and employs
the hyper-converge infrastructure. To fully develop the IT infrastructure that is designed, the work plan is
divided into 2 phases.
Phase 1 (2021-2023) will achieve the following milestones:
1) improve the IT infrastructure at EPPO,
2) prepare a backup site for NEIC,
3) prepare and start a development plan for Government Cloud integration and migration,
4) develop cybersecurity guidelines based on ISE/IEC 27001.
Phase 2 (2024-2026) will achieve the following milestones:
1) develop and operate the NEIC on Government Cloud at full scale,
2) test, provision, and continuously improve cybersecurity and cyber risk.
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Risk Management and Cybersecurity
The development of risk management and cybersecurity system at NEIC is key to creating the confidence
in data services of NEIC to be accurate, complete, and timely. The study recommends a framework that
is widely accepted in the industry such that it will be acceptable to both users and regulators as well as
auditors. The gold national standard for IT risk and cybersecurity is ISO/IEC 27001, which provides the best
practices for information security management systems through information security risk management.
3. Data Governance
Data is an important asset and is a major factor that drives an organization to success. Many businesses
start with setting up database to store and utilize the data, in order that the business carries out properly
and solving problems at the same time. However, when the data was continuously created and used, issues
regarding the data management for proper and efficient usage are more prominent, as well as the increasing
problems on data usage and management such as untraceable data source, low quality data, untraceable
data owner, no data credibility and security indicator, etc. Therefore, there is a need to oversee the data,
improve the standard and credibility of the data in every organization that aims to become data-driven
organization.
In order to fully utilize the data with the most efficiency, data governance comes into play. Data governance
helps government organization to systematically manage data in each sector with more transparency.
The development of the National Energy Information Center especially needs data governance in order
to support and drive the future strategy. Consultant has initially utilized the data governance development
guideline, which was announced on 12 March 2020, in this study
In the first phase, EPPO needs to revise the regulations related to data networking and security for the
information technology system between divisions in the Ministry of Energy and between the Ministry and
other organizations in total of 21 issues from 14 organizations, to be used as guidelines for the compilation
and development of legal proposals and data governance for the National Energy Information Center
According to the study of data networking and security of information technology system, most of the
organizations have their own sets of regulations for data storage, usage, and sharing data not suitable for
networking between organizations will refer to the regulations from each organization on data sharing.
However, EPPO, who has been the main organization to use the data to compile the policy and publicize
the energy and economy information technology reviews, receives the data from each organization by asking
for cooperation, which means the data from different organizations comes in the format determined by the
organizations who own the data, and this will become an issue for the development of the NEIC in the future.
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which was developed to eliminate the problems in government data networking without opposing the data
Administration and Services Act B.E. 2562, which was developed to eliminate the problems
storage, usage, and sharing regulations of the data owners, as shown in Figure 27.
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Figure 27. Energy Data Governance Structure for NEIC
After determining the objective of the “Energy Data Governance” National Energy
Information Center, the guideline from the Government Data Governance needs to be studied.
The initial study found that the first procedure of the data governance development is laying
out the policy, which means maintaining the balance between value creation of the data and
risk compliance. Consultant has provided the overview of the data governance policy for the
National Energy Information Center as shown in Figure 28.
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After determining the objective of the “Energy Data Governance” National Energy Information Center,
the guideline from the Government Data Governance needs to be studied. The initial study found that the
first procedure of the data governance development is laying out the policy, which means maintaining the
balance
between
value creation of the data and risk compliance. Consultant has provided the overview of
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the data
governance policy for the National Energy Information Center as shown in Figure 28.
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center
to Support National Energy Plan

Figure 28. Overview of Data Governance Development Process

Figure 28. Overview of Data Governance Development Process
Figure 28 illustrates the process of data governance development in an organization.
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The first step is to draft the Data Governance Policy that covers the entire data life cycle. The policy
needs to clearly comply with the laws and regulations that are mentioned previously. Based on the
policy, there needs to be a clear role assignment, definitions, and responsibilities. First there needs
to be a prompt set up of the Data Council and the Data Protection Officer of NEIC. Every dataset
needs to have a clear Data Owner/Steward, who will assign the Data Administrator. A department
can play both Data Owner and Data Administrator if it chooses too. Data Owner needs to define the
classification of every dataset it owns and sets clear data governance guidelines. In most cases,
where an organization has a centralized data administrator, the department that is a de facto data
administrator will be the one who defines the data governance guidelines that comply with the data
governance
policy. The
governance
policyCenter
usually
covers
the following
4 aspects:
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1. Data governance to define the governance structure and assign roles and responsibilities,

Figure 28 illustrates the process of data governance development in an organization. The first step is to
draft the Data Governance Policy that covers the entire data life cycle. The policy needs to clearly comply
with the laws and regulations that are mentioned previously. Based on the policy, there needs to be a clear
role assignment, definitions, and responsibilities. First there needs to be a prompt set up of the Data Council
and the Data Protection Officer of NEIC. Every dataset needs to have a clear Data Owner/Steward, who will
assign the Data Administrator. A department can play both Data Owner and Data Administrator if it chooses
too. Data Owner needs to define the classification of every dataset it owns and sets clear data governance
guidelines. In most cases, where an organization has a centralized data administrator, the department that
is a de facto data administrator will be the one who defines the data governance guidelines that comply
with the data governance policy. The data governance policy usually covers the following 4 aspects:
1. Data governance to define the governance structure and assign roles and responsibilities,
2. Data acquisition to define the process to acquire and manage new data,
3. Data usage to define the process of data request for usage both internally and externally,
4. Data protection to further focus on security, personal data protection, among others.
The next step is to develop a personnel structure to oversee and provision data governance at NEIC.
Personnel assignments include the Data Council, Administration Board (i.e., council’s secretariate team),
Data Management Team, Data Stakeholders including Data Owners, Data Administrators and Data Users. All
parties need to be informed of their roles and responsibilities, which are defined above. NEIC data governance
team will need to define the best practices in data guidelines for the entire data life cycle, which includes
acquiring/collecting the data, governing the data, transforming the data, using the data, and sharing the data.
There needs to be records/paperwork for every step in the data life cycle for auditing and check and balance.
Apart from that, the main mission of the Center that shall correspond to the Digital Government plan
are open data service and Government Data Cloud Center (GDCC). Each mission can be detailed as follows:
Part 1 Government Open Data: needs to conform to the announcement from the Digital Government
Agency on 11 June 2020 on the standards and criterion for the disclosure of the digital government data to
the public, and call for the government organizations to proceed with the following procedure
1) Compile the data index within the organization, stating the data set, and prioritize the government
open data that will be disclosed in accordance to the duty of each organization.
2) Categorize, and determine the classification of each data set to conform to the regulations and give
priority to the personal data protection.
3) Specify the format of the data set in government open data at least in the open format and provide
description for each digital data set.
4) Deliver or connect the government open data set according to the category, format, and standard of
the disclosed data, as determined by each organization
Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) is currently assigned to develop
the Open Government Data of Thailand on data.go.th to promote the factual government data publication
that will allow the citizens and private business users to easily access the government data with the utmost
objective of creating governance, government cooperation, and public cooperation, as well as solving the
transparency problems in politics and economy with integrity. Right now, the Open Government Data of
Thailand (data.go.th) has published energy related data from several organizations. As of August 2020, most
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of the data sets are categorized as natural resources and environment at the total of 119 data sets from
6 organizations, divided into 1-3 stars. According to the government open data manual, the National Energy
Information Center needs to develop a set of data that is rated 3 stars, in open format (OF) and the access
is not limited by any individual (Non-proprietary)
Part 2 Connecting data to the GDCC: according to the Office of the National Digital Economy and
Society Commission’s decision on the development of Government Data Center and Cloud Service on
10 April 2020, Thailand’s government is currently investing in digital infrastructure to provide the central cloud
service for standardized and secured government organizations to support the transformation into Digital
Government by assigning CAT Telecom Public Company Limited (CAT) to provide the government central
cloud system to be used as central data network for the government. From the aforementioned decision,
the development of the Center in the future will need to determine the guideline and method to connect
the Center with the Government Data Center and Cloud Service, as well as developing the personnel in
accordance to the Center’s development, for the most efficient usage of the resources and networking with
the external organizations in terms of economy, society, and environment in the future process.
4. Action Plans
To achieve the goals and missions set for NEIC, action plans are developed and prioritized based on the
importance of the actions that correspondent with strategies and usage. The action plans are grouped in
categories as illustrated in Figure 29. The illustations in Figure 30 to Figure 33 show the action plans and
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Figure 29. Action Plans – Work Groups

Figure 29. Action Plans – Work Groups
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Figure 30. Action Plans / Projects between 2021 - 2023
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Figure 32. Action Plans / Projects between 2021 – 2023 (continued)
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5.

ระบบต้นแบบสาธิต

ระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงการออกแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
5.
Prototype
ขนาดใหญ่
สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่นำเสนออย่างเป็นรูปธรรม การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในระดับ
This prototype demonstrates the automatic process of data collection, data processing and data usage
ต่าง ๆ ผ่านการสร้างมโนภาพ (Visualization) และมุ่งเน้นการทำงานแบบอัตโนมัติทั้งระบบให้สามารถทำงานได้โดย
via visualization as part of the big data processing platform design as proposed under this study.
ไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเข้ามาสั่งงาน
Figure 34. System Architecture of NEIC Big Data Prototype
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that would serve the needs of the data processing. Figure 34 illustrates the system architecture of this
prototype which includes the following components.
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3) Data Usage. The data in data mart is used for analytics in two ways. First is to use business intelligent
and data visualization tool such as Tableau. Tableau dashboards and worksheets allow users to view
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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processed data in various views based on business requirements. The users can interact with the data by
drilling-down on the dashboards. Figure 35 - 37 illustrate the sample dashboards of gasoline supply chain
and pricing. The second way to make use of the data is to generate daily reports in form of Microsoft Word
and Microsoft PowerPoint by exporting figures and tables from Tableau dashboards.
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และ (2) การผลิ ตรายงานประจำวั นอั ตโนมั ต ิ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Word และ โปรแกรม Microsoft
PowerPoint ด้วยการส่งออกแฟ้มข้อมูล Microsoft PowerPoint ที่มีแผนภาพและตารางของข้อมูลออกจาก
โปรแกรม
Tableau
Figure 35. Sample Tableau dashboard showing gasoline supply chain
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แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศไทย รูปที่

35 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อรายงานโครงสร้างธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

Figure 36. Sample Tableau dashboard showing Thailand’s gasoline pricing structure
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

รูปที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อแสดงโครงสร้างราคาน้ำมัน
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รูปที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อแสดงโครงสร้างราคาน้ำมัน
Figure 37. Sample Tableau dashboard showing current gasoline price situation

รูปที่ 37 ตัวอย่างหน้าจอ Data Visualization เพื่อรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมัน
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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Glossary
GDP
:
		
		
QGDP
:
GPP
:
		
EI
:
		
		
FEC
:
POP
:
Ft
:
		
PROSUMER
:
		
		
		
		
TSIC
:
		
		
		
ADO
:
EV
:
		
HST
:
TARIFF
:
ICT
:
		
SWOT Analysis
:
		
		
PESTEL Analysis
:
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Gross domestic product (GDP) is a monetary measure of the market
value of all the final goods and services produced in a specific time
period.
Quarterly gross domestic product
Gross Provincial Product (GPP) is a monetary measure of the market
value of all final goods and services produced in a province of Thailand.
Energy intensity indicators for example power consumption per
GDP, Energy use per production value, energy use per value added,
energy use per man-hours, energy use per passenger-km etc.
Final Energy Consumption
Population
Variable tariff or tariff derived from the Automatic Tariff Adjustment
Mechanism Formula.
A portmanteau of the words ‘provider’ and ‘consumer’. The term is
used in electricity market as agent that both consume and produce
energy. Prosumer produces electricity for his own consumption from
solar-cell rooftop. The excess is to be sold to peers or back to
authorities such as Metropolitan Electricity Authority (MEA
Thailand Standard Industrial Classification is the classification of
business activities derived from International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities (ISIC: International Standard
Industrial Classification)
Automotive Diesel Oil, diesel used for high-speed motor
Electric vehicle: is a vehicle that uses one or more electric motors
or traction motors instead of combustion for propulsion
high speed train
Electricity consumer
Information Communication Technology: information communication
using technology
A SWOT analysis is a technique used to determine and define
organization’s Strengths, Weaknesses, and surroundings in order to
find Opportunities, and Threats in the organization
A PESTEL analysis is an acronym for a tool used to identify the macro
(external) forces facing an organization. The letters stand for
Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal.
Depending on the organization, it can be reduced to PEST or some
areas can be added (e.g. Ethical)
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API
:
		
Metadata
:
		
Data Catalog
:
Uptime Institute
:
		
		
		
		
		
Data Staging
:
		
		
Extract-Transformation-Load (ETL) :
		
		
		
		

Application Programming Interface: a computing interface which
defines interactions between multiple software intermediaries
Metadata describes other data. It provides information about a
certain item’s content.
An organized inventory of data assets in the organization
A globally recognized institute that provide standards for the design
of Data Center. The standard is used to inspect the Data Center
infrastructure and is divided into 4 tiers: Tier 1- Basic Requirements,
Tier 2- equipped with backup for essential parts, Tier 3- equipped
with backup electricity in case of emergency or maintenance, and
Tier 4- the center operates normally even with threats occurring.
A staging area, or landing zone, is an intermediate storage area used
for data processing during the extract, transform and load (ETL)
process
general procedure of copying data from one or more sources into a
destination system which represents the data differently from the
source or in a different context than the source. ETL refers to the
three steps (extract, transform, load) used to blend data from
multiple sources
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