
โครงการศกึษาการจดัท าแผนยุทธศาสตรแ์ละออกแบบการพฒันา
ศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิเพือ่รองรบัการใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขบัเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศไทย



หวัขอ้การน าเสนอ

❑ ส่วนที่ 1 

▪ แนวคิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

❑ ส่วนที่ 2 

▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

❑ ส่วนที่ 3 

▪ แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

❑ ส่วนที่ 4 

▪ การศึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

❑ ส่วนที่ 5 

▪ ระบบต้นแบบสาธิต

❑ส่วนที่ 6 

▪ งานประชาสัมพันธ์โครงการ



หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ แนวคิดการด าเนินงาน

▪ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

▪ ภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทย (Digital Landscape)

▪ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

▪ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน

▪ Big Data Analytics Platform

▪ ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ

▪ การเชื่อมต่อข้อมูลภาครัฐ

❑ หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์โครงการ

❑ กรอบการพัฒนา ตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน

❑ ขอบเขตการด าเนินงาน

❑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1

แนวคิดการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ



วตัถุประสงคข์องโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานในการวางแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูล

เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรืออ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานและน าเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลได้

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนที่น าทาง และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 
ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน

เพื่อจัดท าระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ



แผนบรูณาการพลงังานระยาวของประเทศไทย เป็นการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานภายในกระทรวงพลงังาน ยงัขาดความเชือ่มโยงระหวา่งแผนงาน



การประชุมรายงานความกา้วหน้าโครงการ Big Data สนพ.
วนัพฤหสับดทีี ่7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 25 อาคาร ENCO

แผนปฏริปูฯ ผลกัดนัให ้สนพ. น าขอ้มลูสถติทิีม่อียูม่าเผยแพร่ใหท้นั
สถานการณ์ และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใชใ้นการวางแผนพลงังาน



การประชุมรายงานความกา้วหน้าโครงการ Big Data สนพ.
วนัพฤหสับดทีี ่7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 25 อาคาร ENCO

ผลผลติและผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา จะตอ้งสามารถน าไปวางแผน การจดัเตรยีม
ความพรอ้มในการพฒันาศนูยฯ์ โดยครอบคลุมตัง้แต่ แผนงาน แผนงบประมาณ และ
แผนบุคลากร



กระทรวง DE ก าหนดนโยบายและพฒันาแผนหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ดจิทิลั โดยใหภ้าครฐัเป็นแกนน าในการพฒันาผา่นนโยบาย กลไกและเครื่องมอื



รฐับาลก าหนดแผนทีน่ าทางในการมุง่สูร่ฐับาลดจิทิลัอยา่งเตม็รปูแบบ เพือ่ให้
หน่วยงานภาครฐัใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล



ในปี 2563 รฐับาลโดยกระทรวง DE ผลกัดนัระเบยีบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั
ดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลัอยา่งตอ่เนื่อง

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เรื่อง ธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
เปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)

พ.ค. 62 12 ม.ีค. 63 10 เม.ย. 63 11 ม.ิย. 63 ต.ค. 63

1 2 3

1 2 3



การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการพฒันาระบบการบรหิารงานและ
การใหบ้รกิารภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั 

กลุ่มที่ 1 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีการบังคับใช้และบทลงโทษ 

• พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 49 ก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจและการให้บริการทางด้านพลังงานและ
สาธารณูปโภค เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางสนเทศที่มีความส าคัญจะต้องปฏิบัติตาม พรบ. โดยการก าหนดให้มีมาตรการป้องกัน ลดความเสี่ยง และแผนรับมือ
กรณีมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ และแจ้งเรื่องไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติด้วย

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทุกหน่วยงานที่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และน าข้อมูลไปใช้เผยแพร่ โดยข้อมูลเหล่านั้นบางส่วนอาจ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตาม พรบ. โดยการพัฒนากลไกและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในการรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตามกฎหมาย ตรวจสอบการด าเนินงาน และประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในกรณีที่เกิดปัญหา

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยงานที่มีการให้บริการข้อมูลหรือการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องก าหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เกิดการกระท า ความผิดขึ้นทั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเช่น ระงับการเผยแพร่ ลบข้อมูล เป็นต้น บทลงโทษกับผู้กระท าผิด รวมทั้งก ากับ
ดูแลการใช้บริการ เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน



การใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการพฒันาระบบการบรหิารงานและ
การใหบ้รกิารภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั 

กลุ่มที่ 2 กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

• พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562 ประกาศเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การให้บริหารสาธารณะ และการบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน โดยมีนโยบายตามประกาศและมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ที่เกี่ยวข้อง 3 เรื่อง ประกอบด้วย
• การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในการจัดท านโยบาย และกรอบการ

ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับข้อมูลในระดับหน่วยงาน
• การก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้อง

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อประชาชนผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) ที่ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยการจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรฐานและคู่มือในการปฏิบัติงานดังกล่าว

• การเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) จากมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ (GDCC)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ก าหนดให้ทาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (CAT) เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจในการ
ขอใช้เป็นจ านวนมาก แต่ทรัพยากรที่ด าเนินการในช่วงแรกมีปริมาณจ ากัด อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านพลังงานถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทาง CAT ให้ความส าคัญในการเชื่อมต่อเป็น
กลุ่มแรกตามมาตรา 49 พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาศนูยฯ์ จะตอ้งเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ในระดบัต่าง ๆ 



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาศนูยฯ์ จะตอ้งเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ในระดบัต่าง ๆ 



แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาศนูยฯ์ จะตอ้งเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ในระดบัต่าง ๆ 



การใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่  (Big Data Analytics Platform) ก าหนด
รปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานใหท้ัง้องคก์รขนาดใหญ่หรอืขนาดเลก็สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน



ปัจจยัความส าเรจ็ในการศกึษาและออกแบบการพฒันาศนูยฯ์ เป็นกรอบทีม่ ี
ความส าคญัเพือ่ใชใ้นการด าเนินงานใหบ้รรลุตามแนวทางและเป้าหมายที่
ก าหนด



ธรรมาภบิาลขอ้มลู เป็นเรือ่งทีทุ่กหน่วยงานไดม้กีารปฏบิตัมิาโดยตลอด แต่
เป็นกระบวนการท างานภายในไมไ่ดม้กีารเผยแพรห่รอืจดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร



การประชุมรายงานความกา้วหน้าโครงการ Big Data สนพ.
วนัพฤหสับดทีี ่7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ หอ้งประชุม 1 ชัน้ 25 อาคาร ENCO

การเชื่อมต่อขอ้มลูภาครฐั ถอืวา่เป็นหน่ึงในเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา เนื่องจากการ
ใชป้ระโยชน์ Big Data ภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจะตอ้งเชื่อมต่อกบัทุกหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม



การเชื่อมต่อขอ้มลูภาครฐั ถอืวา่เป็นหน่ึงในเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา เนื่องจากการ
ใชป้ระโยชน์ Big Data ภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจะตอ้งเชื่อมต่อกบัทุกหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม



วนัที ่13 ธ.ค. 62 นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
รว่มในพธิลีงนามความรว่มมอืวา่ดว้ยการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูพลงังาน

ระหวา่ง 7 หน่วยงานสงักดักระทรวงพลงังาน

กลยุทธท์ีม่คีวามส าคญัในการพฒันาศนูยฯ์ การพฒันาความรว่มมอืจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องบนพืน้ฐานการไดป้ระโยชน์ทุกสว่น



กองนโยบายปิโตรเลียม
กองนโยบายไฟฟ้า
กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติ

หน่วยงานภายในสนพ.

หน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน

หน่วยงานก ากับกระทรวงพลังงาน

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานกองทุนน ้ามันเชื้อ เพลิง

หน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการพลังงานทหาร 
กรมการขนส่งทางบก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมการค้าภายใน
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร
กรมทรัพยากรธรณี
กรมชลประทาน
กรมเจ้าท่ า
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส านักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิจ ัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การส ารวจขอ้มลู

ชว่งเดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมนีาคม 2563

การเขา้ใจบทบาท ภาระหน้าที ่อ านาจในการท างานของแต่ละหน่วยงานเป็นพืน้ฐาน
ทีส่ าคญัในการเตรยีมความพรอ้มก่อนการส ารวจขอ้มลู เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความรว่มมอื
ในการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์รว่มกนั



หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ งานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

▪ รูปแบบโครงสร้างองค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สนพ. 

▪ รูปแบบโครงสร้างองค์กร EIA (ตามแผนปฏิรูป) 

▪ รูปแบบโครงสร้างองค์กร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 

▪ ข้อเสนอแนะ (ร่าง) รูปแบบโครงสร้างองค์กร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

❑ งานพัฒนาบุคลากร

❑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้าน ICT สนพ. 

❑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน

❑ นโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

❑ แผนยุทธศาสตร์ และ แผนที่น าทาง
ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ



ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลือ่นดา้นดจิทิลั สนพ. สอดคลอ้งกบัแนวทาง
การพฒันารฐับาลดจิทิลัและตอบสนองยทุธศาสตรก์ระทรวงพลงังาน

วิสยัทศัน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการและสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม 
ทันสมัยถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากล              

และตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พนัธกิจ

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

• ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีเอกภาพ 

• เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนปฏริปูฯ ผลกัดนัให ้สนพ. น าขอ้มลูสถติทิีม่อียูม่าเผยแพร่ใหท้นั
สถานการณ์ และวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใชใ้นการวางแผนพลงังาน

วิสยัทศัน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงาน ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจและสามารถตัดสินใจในประเด็น

ที่เกี่ยวกับพลังงานได้ดีขึ้นและทันสถานการณ์ สามารถเชื่อมโยงประเด็นทางพลังงานกับด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ 

พนัธกิจ

• ศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงานแบบสามารถตอบข้อซักถามจากประชาชนและเอกชนในเรื่องของพลังงาน
• จัดท าระบบจ าลองสถานการณ์ด้านพลังงานทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว

• การพยากรณ์การใช้พลังงาน การวางแผนและพัฒนาเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

• ประสานงานและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านพลังงานเพื่อนามาศึกษาและวิเคราะห์ 

• พัฒนากลไกที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพลังงานและตัวชี้วัดต่าง ๆ ถูกน ามาเผยแพร่บนฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน NEIC ในการพยากรณ์ด้านพลังงาน 

• พัฒนาและปรับปรุงให้ระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์ด้านพลังงานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

ยทุธศาสตร์

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลให้มีความทันสมัย
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ Software

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโปรแกรมระบบงานเชื่อมโยงเครือข่าย
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่



วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ ที่ตรงตามความต้องการและเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทุกประเด็น”

พันธกิจ (Mission) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม
ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บทวิเคราะห์ การ
คาดการณ์ด้านพลังงานให้แก่ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์เสริมสร้างการใช้ ความเข้าใจ การสร้างและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความโปร่งใสให้.    
สังคมเชื่อถือในการบริหารพลังงานของ
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2: สนับสนุนข้อมูล  สารสนเทศ 
การวิเคราะห์ การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์
กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เป็นองคก์ารสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ : 
• ตอบข้อสงสัยด้านพลังงานให้แก่สังคมได้อย่าง

เหมาะสมได้ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
• เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ การพยากรณ์ ด้าน

พลังงานแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ : 
• ข้อมูลสารสนเทศ บทวิเคราะห์ ตัวแบบพยากรณ์ ด้าน

พลังงานมีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

• ผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ : 
• เป็น Best Practice ให้กับศูนย์ข้อมูลอื่นในประเทศ
• บุคลากรมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้

การพฒันาศูนย์ฯ เป็นกลยุทธ์หลกัการขบัเคลื่อนนโยบายแบบมุ่งเป้าและพัฒนาแผน
พลังงานเชิงพื้นที่ ผ่านการบูรณาการข้อมูลกับทุกภาคส่วน และสอดคล้อง กับ
ยทุธศาสตรก์ระทรวงพลงังาน 



ทศิทางการพฒันาศูนย์ฯ จะปรบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนา
จากภายใน เพือ่พรอ้มเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงและมคีวามเป็นอสิระ

การจ้างที่ปรึกษาภายนอก / 
การพัฒนาบคุลากรภายใน

การใช้บริการ Gov Cloud

การจัดท า Data Catalog 
และ Data Governance

Predictive Analysis

การพฒันา Private Cloud

การพัฒนารายงานที่ไดร้ับ
การยอมรับมาตรฐาน

การผลักดันบุคลากรภายใน

Prescriptive Analysis

การให้บรกิารเชิงพาณิชย์

1

2

3



ศท. สนพ. บุคลากรทัง้สิน้ 15 คน แบ่งเป็น 3 กลุม่งาน
งบประมาณเฉลีย่ต่อปี วงเงนิ 3-5 ลบ.

ผู้อ านวยการ (ศท.)

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ
พลังงาน [3 คน]

กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการ
เศรษฐกิจพลังงาน [6 คน]

กลุ่มพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ [4 คน] 

ข้าราชการ  11
พนักงานราชการ  3
พนักงานราชการพิเศษ 1

15 คน

งานจัดหารวบรวมข้อมูล
งานวิเคราะห์ ประมวลผล

ข้อมูลสถิติพลังงาน

งานพัฒนาแบบจ าลองพยากรณ์
ความต้องการพลังงาน

งานจัดท าและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล

งานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

งานบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ

งานบริหารและจัดการ
งบประมาณ

งานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

งานวิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์พลังงาน

รูปแบบโครงสร้างองค์กร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สนพ.

ผลการวิเคราะห์
• งานจัดหารวบรวมข้อมูล เป็นการขอความร่วมมือ ขาด

เครื่องมือหรือกลยุทธ์การได้มาซึ่งข้อมูลจากหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลที่ทันสมัย ท าให้ข้อมูลที่ได้มาไม่มีความ
พร้อมใช้งานในกลุ่มงานวิเคราะห์ฯ และงานจ้างที่ปรึกษา
มาช่วยในการพัฒนามีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณและ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งมีภารกิจด้าน
อื่นที่ต้องรับผิดชอบแต่บุคลากรมีไม่เพียงพอภาระงานที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• ในปัจจุบันการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยข้อมูลสถิติ
อาจจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาแบบจ าลอง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลที่ไม่
เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การวิเคราะห์เพื่อจัดท านโยบายมี
ข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคในการพัฒนา

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ Big Data 
มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการระบบ ICT ของ
องค์กร ตัวอย่างเช่น สนพ.จะมีทั้ง Corporate Data และ 
Energy Data ซึ่งถ้ามีภารกิจการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับจะต้องมี
การบริหารจัดการที่มีความมั่นคง ปลอดภัย มาตรฐาน 
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลภาครัฐด้านอื่น ๆ 
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ผลการวิเคราะห์
• การเก็บรวบรวม ส ารวจ แปลงข้อมูล และจัดเตรียม

ข้อมูลในรูปแบบพร้อมใช้งานแก่ฝ่ายวิ เคราะห์
รวมทั้งการสรรหาข้อมูลใหม่ผ่านการวิจัยโดย
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

• การวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ข้อมูล
ทางด้าน Demand และ Supply ทั้งปริมาณและ
ราคา ร่วมกับข้อมูลอื่นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งการพัฒนาปรับปรุ ง
แบบจ าลองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญแยก
ตามประเภทของเชื้อเพลิงในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้มี
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

• การก ากับดูแล ขับเคลื่อน และสนับสนุนทั้งในส่วน 
Front และ Back Office ที่ เกี่ยวข้องทั้ งองค์กร 
ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร กฎหมาย เทคโนโลยี 
การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการติดต่อประสานงาน
และติดตามประเมินผลกับทุกฝ่าย

EIA เป็นหน่วยงานอสิระภายใตก้ระทรวงพลงังาน บุคลากรทัง้สิน้ 325 คน 
แบ่งเป็น 13 ฝ่ายงาน งบประมาณ ปี 2561 วงเงนิ 3,750 ลบ. (USD 125 
M)

รูปแบบโครงสร้างองค์กร
Energy Information Agency

1 2 3
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สสน. เป็นองคก์ารมหาชน บุคลากรทัง้สิน้ 135 คน แบ่งเป็น 7 ฝ่ายงาน
งบประมาณ ปี 2561 วงเงนิ 375 ลบ. รายไดส้ะสม 90 ลบ.

รปูแบบโครงสรา้งองคก์ร
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า 

(องคก์ารมหาชน)

1

2 3

ผลการวิเคราะห์
• รับผิดชอบการบรหิารจัดการ ”ระบบคลงัข้อมูลน้ า

และภูมิอากาศแห่งชาต”ิ
• การท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายนวัตกรรมข้อมูลและ

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี โดยฝ่ายนวัตกรรมข้อมูลจะ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 
49 แห่ง ผ่านการขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อ 
API Platform ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง
การวิจัยพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลผ่าน Sensors

• การเผยแพร่ข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
และสร้ า ง เ ค รื อข่ า ยข้ อมู ลแก่ ทุ ก ระดั บและ
กลุ่มเป้าหมาย และในกรณีฉุกเฉินสามารถเป็นฝ่าย
สนับสนุนข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการ
ระบบตัดสินใจ (Decision Making) 

• การขับเคลื่อนและสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก
แก่องค์กร ผ่านแผนพัฒนาบุคลากรที่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีความต้องการในตลาดสูงเช่น Data 
Scientist หรือ Data Analytics เป็นต้น
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ศพช. เป็นหน่วยงานภายใตส้ านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
บุคลากรทัง้สิน้ 53 คน แบ่งเป็น 4 ฝ่ายงาน 

( ร่าง ) รูปแบบโครงสร้างองค์กร
ศูนย์สารสนเทศพลงังานแห่งชาติ

ผลการวิเคราะห์ (ช่วงระยะที่ 1)
• กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูลจะเป็นกลุ่มงานหลักที่ต้องให้

ความส าคัญอย่างมากทั้งเรื่องแผนงบประมาณ 
แผนงาน และแผนพัฒนาบุคลากรเนื่องจากเป็นงาน
หลักในการสรรหาข้อมูลใหม่ การจัดท าข้อมูลให้
พร้อมใช้งาน และเป็นการเตรียมการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน ก ากับและภายนอก
กระทรวง รวมทั้งงานตามกฎหมายด้านดิจิทัล

• กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูลและกลุ่มงานบูรณาการ
ข้อมูล จะเน้นในส่วนของด้านไฟฟ้ากับด้านน้ ามัน 
เนื่องจากเป็นแผนงานที่ส าคัญและมีข้อมูลที่สามารถ
พร้อมใช้งานได้ แต่ขาดการเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

• กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ Cyber Security
/  IT Infrastructure ใช้ ร ะบบคลาวด์ กลา ง
ภาครัฐ  ที่ทางกระทรวง DE มอบหมายให้ทาง CAT 
Telecom ด าเนินการจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงปลายปี 
2563 แต่ต้องให้ความส าคัญด้านการพัฒนา API 
เป็นล าดับแรก

บุคลากรภายใน สนพ.

จ้างที่ปรึกษาภายนอก
1

2

3

1

2

3

จ านวน 46 คน

จ านวน 7 คน

*** หมายเหตุ ในช่วงระยะที่ 1 คาดว่าจะใช้ที่ปรึกษาภายนอกทั้ง 4 กลุ่มงานจ านวนไม่เกิน 20 คน
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แนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลั พจิารณาในหลากหลายมติ ิ
เพือ่ใหค้รอบคลุมทกัษะการท างานทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัหลายภาคสว่น

• ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่ทันสมัย

• การจัดท านโยบายข้อมูล

• การควบคุมคุณภาพข้อมูล

• การสร้างเครือข่าย

• ข้อมูลเชิงกลยุทธ์

• การสื่อสารทุกมิติ

• การเรียนรู้ใหม่ท างานใหม่ (Reskill)

• การเรียนรู้เพิ่มท างานเดิม (Upskill)

• การถ่ายทอดความรู้

• ระดับนโยบาย

• ระดับบริหาร

• ระดับปฏิบัติการ

มิติด้าน 
Function

มิติด้าน 
Skill

มิติด้าน 
Governance

มิติด้าน 
Strategy



การวางแผนพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัอยา่งเป็นรปูธรรม จะสง่ผลในระยะ
ยาวสามารถพฒันาบุคลากรรองรบัไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2575

ช่วงระยะที่ 1 PG2 FN

PG2
ล่าชา้

ปี 2579

ช่วงระยะที่ 2 ช่วงระยะที่ 3

• การโอนย้ายบุคลากรภาครัฐที่ท างาน
อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
จ้างที่ปรึกษาภายนอก (Outsource)
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน Technology 
Specialists

ระยะที่ 1 

• ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  อ อ ก แ บ บ
หลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง และ บัณฑิตจบใหม่
ที่สนใจงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ระยะที่ 2
• สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ

บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เพื่อ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลภาครัฐ และสร้างเครือข่าย
พัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล แก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร

ระยะที่ 3



หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ กรอบแนวคิดการพัฒนา

❑ ภาพรวมแผนงาน / โครงการ

❑ แนวคิดการจัดล าดับความส าคัญ

❑ ผลการจัดล าดับความส าคัญ

❑ แผนงาน / โครงการ ที่จัดล าดับความส าคัญปี 2564

❑ แผนงาน / โครงการ ที่จัดล าดับความส าคัญปี 2565

❑ แผนงาน / โครงการ ที่จัดล าดับความส าคัญปี 2566

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการ     

การพัฒนา         
ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ



แผนปฏิบตัิการจะให้ความส าคญัทัง้ด้านการขบัเคลื่อนและการสนับสนุน
ใหศ้นูยฯ์ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานทีม่ ัน่คง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการสนับสนนุ

42 31



ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล 

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล 

ที่ปรึกษา (Advisor)

ผู้อ านวยการศูนย์

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล 

Data Protection Officer

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Digital Infrastructure) 

งานพัฒนาการเช่ือมต่อข้อมูลภาครัฐ
(API Management) 

งานสื่อสารองค์กร
(Corporate Affairs) 

งานธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
(Data Governance)

งานบริหารกลยุทธ์ข้อมูล
(Data Strategy) 

งานวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineering) 

งานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) 

งานวิทยาการข้อมูล
(Data Science & AI)

ฝ่ายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป / งานบริหารงบประมาณ / งานจัดซื้อจัดจ้าง

โครงสรา้งองคก์รการพฒันาศนูยฯ์ ในอนาคตจะตอ้งสามารถขบัเคลือ่นและ
สนบัสนุนแผนปฏบิตักิารพฒันาศนูยฯ์ ในแต่ละชว่งเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม



สถาปัตยกรรมขอ้มลูองคก์รเป็นกรอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของศนูยฯ์ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละทศิทางการพฒันา

Data Management

Data Analytics

Data Governance 2

3

1

4

1 Data Governnance
1



Data Governance  + Data Catalog (1.1) + Data Leak Prevention (1.1)

แผนงาน / โครงการศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาตติามกรอบ Big Data Analytics Platform

Structured 
Data

Semi 
Structured 

Data

Unstructured 
Data

Large File 
Submission

API Platform

Data 
Lake 
(2.3) 

Data 
Integration

(2.1) 
ETL

Data Staging

Da
ta 

Vi
rtu

ali
za

tio
n 

(1
.3)

  
+ 

Da
ta 

Lo
gs

 (1
.1)

 

BI and Reporting 
Services

(3.1) 

Visualization  
Management 
Dashboard 

(3.1)

API for Data 
Dissemination

(1.4)

Data Analytics 
Platform 

(3.2)

Big Data 
Analytics GPU

(3.3) 

Big Data Platform

Data Source Data Management Data Access Data Sharing
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DevOps 
Container 

Platform (3.4)

Near Real Time Platform (2.3) 
Data 

Ingestion
(1.4) 

Data
Warehouse 

(2.3)

Data Ingestion

4

2 431 แผนงานธรรมาภบิาลขอ้มลูดา้นพลงังาน แผนงานการบรหิารจดัการขอ้มลู แผนงานการวเิคราะหข์อ้มลู แผนงานโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ

1 1

1

2 3

Backup Site (DR) (2.4)
2

1



การจดัท าธรรมาภบิาลขอ้มูลเป็นแผนทีม่คีวามส าคญัมาก เป็นจุดเริม่ต้นในการพฒันา
โครงการอย่างยัง่ยนืทัง้ภายในและภายนอกศูนย์ฯ และผลงานจะต้องสอดคล้องกับ
กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชแ้ลว้ในปัจจุบนัและตามแผนงานพฒันารฐับาลดจิทิลัในอนาคต

แผนงาน / โครงการ ดา้นธรรมาภบิาลขอ้มลูดา้นพลงังาน จ านวน 4 โครงการ วงเงนิรวม 253.81 ลบ.



การบรหิารจดัการขอ้มูล เป็นแผนงานที่จะต้องผสมผสานความต้องการใหก้บัทุกกลุ่ม
งานตามโครงสรา้งองคก์รของศูนย์ฯ เนื่องจากลกัษณะงานจะตอ้งเชือ่มโยงขอ้มูลทัง้การ
รบัและสง่ขอ้มลู และเตรยีมความพรอ้มในการใชง้านดา้นอื่นๆ

แผนงาน / โครงการ ดา้นการบรหิารจดัการขอ้มลู จ านวน 4 โครงการ วงเงนิรวม 177.21 ลบ.



การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ ในระยะเริม่ตน้จะเป็นการพฒันาเครื่องมอืที่มคีวามเหมาะสม
ในการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามรูปแบบที่ทางศูนย์ฯ ก าหนดก่อน แล้วจงึพฒันา
เครือ่งมอืการวเิคราะหท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการจากผูใ้ชบ้รกิารแบบตรงจุด

แผนงาน / โครงการ ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู จ านวน 4 โครงการ วงเงนิรวม 152.88 ลบ.



การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศจะเป็นการใชง้านทัง้ระบบเครอืข่ายและระบบ
รกัษาความปลอดภยับนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์กลางภาครฐั แต่จะต้อง
จดัเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะรองรบัแผนงานอื่น และพฒันามุ่งสูม่าตรฐานสากล

แผนงาน / โครงการ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ จ านวน 2 โครงการ วงเงนิรวม 157.45 ลบ.



เนื่องจากการพฒันาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ในระยะเริ่มต้นจะให้ความส าคญักับการ
พฒันาบุคลากรภายในควบคู่กบัการจ้างที่ปรกึษาภายนอก (Outsource) จงึต้องมกีาร
พฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นและเน้นการพฒันา Mindset ใหก้บับุคลากรภายในใหพ้รอ้ม
ท างานเชงิรุก

แผนงาน / โครงการ ดา้นการพฒันาบุคลากร จ านวน 4 โครงการ วงเงนิรวม 95.16 ลบ.



การพฒันาโครงสรา้งองคก์ร จะเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาในการเตรยีมความพร้อม 
เนื่องจากจะตอ้งพจิารณาและปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมและต่อเนื่อง 
รวมทัง้จะตอ้งพฒันาเครือ่งมอืในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน

แผนงาน / โครงการ ดา้นการพฒันาโครงสรา้งองคก์ร จ านวน 10 โครงการ วงเงนิรวม 31.00 ลบ.



ในปัจจุบนัการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิัลมผีลบงัคบัใช้
แลว้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเร่งพฒันากฎระเบยีบและแนวทางการปฏบิตัิใหก้บัศูนยฯ์
เพื่อเตรยีมความพร้อมและผลกัดนัให้ศูนย์ฯ สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบได้อย่าง
ถูกตอ้ง

แผนงาน / โครงการ ดา้นการพฒันากฎหมาย จ านวน 3 โครงการ วงเงนิรวม 35.00 ลบ.



การสื่อสารองค์กร เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์เชงิกลยุทธ์ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมุ่งเน้นการสรา้งเครอืข่ายกลุ่มเป้าหมายทีใ่ห้
ความส าคญัในการพฒันาขอ้มลูดา้นพลงังาน และดา้นเศรษฐกจิเป็นล าดบัแรก

แผนงาน / โครงการ ดา้นสือ่สารองคก์าร จ านวน 6 โครงการ วงเงนิรวม 30.00 ลบ.



ระยะเวลาการด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนั ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ และบุคลากรภาครฐัที่
มจี ากดั ดงันัน้การจดัล าดบัความส าคญัแต่ละช่วง เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดกรอบการ
พฒันาโครงการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ศนูยฯ์

 



การพจิารณาจะเน้นการให้คะแนนทัง้ในผลกระทบเชงิบวก (ความส าคญัเชงิกลยุทธ์) 
และผลกระทบเชงิลบ (การเปลีย่นแปลงจากการพฒันาโครงการ) 



การพจิารณาจะเน้นการให้คะแนนทัง้ในผลกระทบเชงิบวก (ความส าคญัเชงิกลยุทธ์) 
และผลกระทบเชงิลบ (การเปลีย่นแปลงจากการพฒันาโครงการ) 



แผนปฏิบตัิการจะให้ความส าคญัทัง้ด้านการขบัเคลื่อนและการสนับสนุน
ใหศ้นูยฯ์ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานทีม่ ัน่คง



แผนปฏิบตัิการจะให้ความส าคญัทัง้ด้านการขบัเคลื่อนและการสนับสนุน
ใหศ้นูยฯ์ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานทีม่ ัน่คง



แผนปฏิบตัิการจะให้ความส าคญัทัง้ด้านการขบัเคลื่อนและการสนับสนุน
ใหศ้นูยฯ์ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานทีม่ ัน่คง



แผนปฏิบตัิการจะให้ความส าคญัทัง้ด้านการขบัเคลื่อนและการสนับสนุน
ใหศ้นูยฯ์ สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานทีม่ ัน่คง



การพฒันาโครงการทีม่วีงเงนิงบประมาณสูง มคีวามจ าเป็นตอ้งจดัท างบประมาณแบบ
ผกูพนัขา้มปี เนื่องจากลกัษณะและผลงานทีม่คีวามต่อเนื่องกนั แต่บางโครงการสามารถ
ด าเนินการใหส้ าเรจ็ไดภ้ายในปีงบประมาณ

กรอบงบประมาณการพฒันาโครงการศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาต ิระยะที ่1 ชว่งปี 2564-2566



สนพ. สามารถปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากขอ้จ ากัด
ดา้นงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินงานทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ผล
การประเมนิโครงการสง่ผลใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม

แผนงาน / โครงการทีไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญัด าเนินงานในปี 2564



สนพ. สามารถปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากขอ้จ ากัด
ดา้นงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินงานทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ผล
การประเมนิโครงการสง่ผลใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม

แผนงาน / โครงการทีไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญัด าเนินงานในปี 2564



สนพ. สามารถปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากขอ้จ ากัด
ดา้นงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินงานทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ผล
การประเมนิโครงการสง่ผลใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม

แผนงาน / โครงการทีไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญัด าเนินงานในปี 2565



สนพ. สามารถปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากขอ้จ ากัด
ดา้นงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินงานทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ผล
การประเมนิโครงการสง่ผลใหส้ามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม

แผนงาน / โครงการทีไ่ดจ้ดัล าดบัความส าคญัด าเนินงานในปี 2566



เพื่อใหก้ารพฒันาศูนย์ฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ทาง สนพ.จะต้องด าเนินการขบัเคลื่อน
แผนการด าเนินงานเรง่ดว่นภายในปีงบประมาณ 2564 ไดแ้ก่ แผนการจดัตัง้ศนูยฯ์ แผน
บุคลากร แผนงบประมาณ และแผนงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันารฐับาลดจิทิลั

ล าดับท่ี แผนงาน / กิจกรรม ต.ค.-ธ.ค.
2563

ม.ค.-มี.ค. 
2564

เม.ย.-มิ.ย. 
2564

ก.ค.-ก.ย. 
2564

ต.ค.-ธ.ค. 
2564

1 แผนการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (กองเงา) ภายใต้ สนพ.

1.1 การประชุมหารือและจัดท าโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ

1.2 การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ

2 แผนการพฒันาโครงการและงบประมาณ

2.1 ด าเนินการคัดเลือกโครงการที่จะน ามาพัฒนาในระยะที่ 1 (ปี 2564)

2.2 จัดท ารายละเอียดและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่จะขอรบังบประมาณ

3 แผนการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภายใต้ MOU

3.1 ประชุมหารือคณะท างานภายใต้ MOU 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

3.2 ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานภายใต้ MOU

4 แผนการพฒันาธรรมาภบิาลข้อมูลภาครฐั

4.1 ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

4.2 ประชุมหารือภายใต้คณะกรรมการและคณะท างานในด้านตา่ง ๆ เพื่อจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ



หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

❑ การออกแบบสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Layer)

❑ การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร (Data Layer)

❑ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT Infrastructure Layer)

❑ การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน (Data Governance)
ส่วนที่ 4

การออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร

ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ



มุมมองสถาปัตยกรรมองค์กรตามกรอบของ TOGAF จะพจิารณาให้ความส าคญักบั
สถาปัตยกรรมยอ่ย 3 องคป์ระกอบหลกัท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ไดแ้ก่ ดา้น
ธุรกจิ ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ และดา้นเทคโนโลย ี
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สถาปัตยกรรมองคก์รเป็นเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการก าหนดทศิทางการพฒันา
ศนูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาตใินอนาคต
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ยทุธศาสตรศ์นูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาติ
งานโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลั
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ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล 

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล 

ที่ปรึกษา (Advisor)

ผู้อ านวยการศูนย์

ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล 

Data Protection Officer

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Digital Infrastructure) 

งานพัฒนาการเช่ือมต่อข้อมูลภาครัฐ
(API Management) 

งานสื่อสารองค์กร
(Corporate Affairs) 

งานธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
(Data Governance)

งานบริหารกลยุทธ์ข้อมูล
(Data Strategy) 

งานวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineering) 

งานวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) 

งานวิทยาการข้อมูล
(Data Science & AI)

ฝ่ายสนับสนุน งานบริหารทั่วไป / งานบริหารงบประมาณ / งานจัดซื้อจัดจ้าง

ศพช. เป็นหน่วยงานภายใตส้ านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
บุคลากรทัง้สิน้ 53 คน แบ่งเป็น 4 ฝ่ายงาน 



ธรรมภบิาลขอ้มูลนัน้เป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ และมสี่วนในการจดัการผังการไหลของ
ขอ้มูลส าหรบัขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวจะมผีลต่อการ
ออกแบบผงัการไหลของขอ้มลูในทุกขัน้ตอนของศนูยฯ์

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการจดัการขอ้มลูตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและธรรมาภบิาลขอ้มลู



ทางทีป่รกึษาส ารวจกระบวนการท างานในแต่ละหน่วยงานของ สนพ. ตลอดจนศกึษา
รายละเอยีดธรรมาภบิาลขอ้มูล โดยรายละเอยีดผงัการไหล ณ ปัจจุบนัของ สนพ. ใน
ระดบัโครงสรา้งการท างานจะพจิารณาใน 4 ขัน้ตอน



การออกแบบผงัการไหลของกระบวนการท างาน สอดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนัของ สนพ. 
ร่วมกบัธรรมภบิาลขอ้มลู เพือ่ใหก้ารจดัการเป็นระบบ มมีาตรฐาน และท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในให้เป็นแบบ

อัตโนมัติ (Automation) ให้มากยิ่งขึ้น 
• เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และ

ประหยัดเวลาการท างานของผู้รับผิดชอบ 
• ด า เนินการพัฒนา Metadata การจัดท า 

Business Glossary / Data Catalog เพื่อให้
ระบุแหล่งที่มาข้อมูลและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
จ าเป็นต่อการท างาน 

• เพื่อก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามข้อก ากับ
ในธรรมาภิบาลข้อมูล 

• เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์
(Authorization)ที่ได้รับโดยออกแบบภาพรวม
ระดับ Logical Model



การออกแบบผงัการไหลของกระบวนการท างาน สอดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนัของ สนพ. 
ร่วมกบัธรรมภบิาลขอ้มลู เพือ่ใหก้ารจดัการเป็นระบบ มมีาตรฐาน และท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 2 (ทางเลือกที่ 1) 
ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูล 
ยังไม่สามารถให้การบริการเข้าถึงข้อมูล
ผ่าน APIs ได้ 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในจากระยะที่ 1 

ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น 
• เพื่อน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อการ

วิเคราะห์ที่ดีขึ้น 
• เริ่มมีกระบวนการการจัดท าวงจรชีวิตข้อมูล 

(Data Lifecycle) ฃ
• เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ การ

ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามข้อก ากับใน
ธรรมาภิบาลข้อมูล 



การออกแบบผงัการไหลของกระบวนการท างาน สอดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนัของ สนพ. 
ร่วมกบัธรรมภบิาลขอ้มลู เพือ่ใหก้ารจดัการเป็นระบบ มมีาตรฐาน และท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 2 (ทางเลือกที่ 2)
ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกมีการ
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผ่าน APIs
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในให้ เป็นแบบ

อัตโนมัติ (Automation) ให้มากยิ่งขึ้น 
• เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human 

Error)และประหยัดเวลาการท างานของผู้รับผิดชอบ 
• พัฒนา Metadata การจัดท า Business Glossary 

และ Data Catalog เพื่อให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูล
และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างาน 

• เพื่อก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามข้อก ากับใน
ธรรมาภิบาลข้อมูล 

• เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต า ม สิ ท ธิ์ 
(Authorization) ที่ได้รับ โดยออกแบบภาพรวม
ระดับ Logical Model



การออกแบบผงัการไหลของกระบวนการท างาน สอดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนัของ สนพ. 
ร่วมกบัธรรมภบิาลขอ้มลู เพือ่ใหก้ารจดัการเป็นระบบ มมีาตรฐาน และท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 3 
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในจากระยะที่ 2 

ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
• เพื่อน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น 

การน าข้อมูลแบบ Near Real-time เพื่อการ
วิเคราะห์ในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น 

• เพื่อสร้างและก าหนดกระบวนการการจัดการ 
Data Lifecycle เพิ่มเติมจากระยะที่  2 ให้
สมบูรณ์ 

• เพื่ อการปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ างทางด้ าน 
Logical ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในรูปแบบ Big Data 
Platform โดยสมบูรณ์ 



ในปัจจุบนั สนพ. รวบรวมขอ้มลูสถติดิา้นพลงังานจากหน่วยงานทีม่กีารขอความร่วมมอื 
โดยการการรบัส่งข้อมูลจะผ่านช่องทางการติดต่อและรูปแบบในการจดัส่งที่มีความ
แตกต่างกนั และทาง สนพ. ด าเนินการดดัแปลงขอ้มูลและเผยแพร่ในรูปแบบรายงาน
สถติิ



ในอนาคตศูนย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลพลังงานชาติและเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกสงักัดกระทรวงพลงังาน ในการรบั -ส่งข้อมูลและ
ใหบ้รกิารขอ้มลูโดยผา่น APIs ทีท่างศนูยฯ์จะจดัท าขึน้



สถาปัตยกรรมขอ้มูลองคก์รเป็นกรอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อใหก้าร
ด าเนินงานของศนูยฯ์ สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละทศิทางการพฒันา



การศกึษานี้จะใช ้Data Mapping Diagram อธบิายแนวคดิของการเชือ่มโยงขอ้มลูใน
การจดัท า Data Staging ซึง่สามารถประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบฐานขอ้มลูทัง้แบบ
รายการ (Transactional) จนถงึคลงัขอ้มลู (Data Warehousing)

• ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม 
Petroleum Price Database (PPD)

• ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ  
International energy price (IEP)

• ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้เอง โดยไม่ขายเข้าระบบ
ของการไฟฟ้าหรือจ าหน่ายไฟฟ้าให้
ลูกค้าตรง (IPS) IPS

• ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW 
ENERGY

• ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย 
Thailand Energy Database 
(ENGDB)

• ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP

• ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
• ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดท าค่า

พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค 
Electric Consumption by Region 
(ECRDB)

• ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX 
(E-INDEX)

• ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้
พลังงาน : EMISSION I

• ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการ
ผลิตจากภาคพลังงาน : EMISSION II

• ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขา
อุตสาหกรรม Electric Consumption by 
Sector (ECS)

• ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum 
Price Database (PPD)

การเชื่อมโยงจะแสดงถังข้อมูลภายใน สนพ. และความสัมพันธ์กับข้อมูล
ภายนอก สนพ. ในระดับของการแปลงข้อมูลข้ามถัง ประกอบด้วย



การออกแบบโครงสร้างมาตรฐานขอ้มูลอภิพนัธุ์ (Metadata) ที่ใช้อธิบาย
ขอ้มลูหลกัหรอืขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลู (data about data) 

ประกอบด้วย 7 ส่วนหลัก คือ
1. General Information (Content)
2. Data Quality (Context)
3. Data Lineage (Context)
4. Data Structure (Structure)
5. Security (Administration)
6. Technical Information (Administrative)
7. Profiling (Administrative)



ทางส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(สสช.) ก าหนดนิยามของขอ้มลูสถติทิีม่คีุณภาพว่าเป็นขอ้มลูทีต่รง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รอืเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์หรอื การน าไปใช ้โดยมกีระบวนการ
ผลติสถติทิีด่ตีามหลกัวชิาการ ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได ้ทนัเวลา สอดคลอ้ง และมมีาตรฐาน

ฐานข้อมูล (Database) Data Lake

Staging
DB

Profile
DB

Master DB

ความเชือ่มโยงของโซนขอ้มลูใน Data Lake



การวางแผนกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เมื่อมขีอ้มูลผ่าน
เขา้มาในระบบจะต้องด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลได้ทนัท ีเพื่อป้องกนัความผิดพลาด
ของขอ้มลูก่อนทีจ่ะถูกน าไปใชง้านต่อไป

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลในระดับปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ



ขอ้มูลทัง้หมดทีท่าง สนพ. ไดร้บัจะมลีกัษณะเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series 
Data) หรือชุดข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ลกัษณะนี้สามารถพยากรณ์ขอ้มลูในอนาคตไดโ้ดยใช ้ Time Series Analysis

ข้อเสนอวิธีการพยากรณ์ข้อมูล

• ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บตามเวลา หรือ Time Series Data มักจะมี Trend และ/หรือ Seasonality

• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบถดถอย (Time Series Regression) 

• ในการพยากรณ์ค่าข้อมูลในกรณีที่แหล่งข้อมูลส่งข้อมูลมาล่าช้า ทั้งนี้ทาง สนพ. ต้องระบุชัดเจนว่าข้อมูลใดบ้างที่มาจากการ
พยากรณ์ รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดที่ชัดเจนถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้

ข้อเสนอวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล (Outlier Detection)

• ใช้ Visualization Tools ร่วมในการตรวจสอบ Outlier

• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการตรวจสอบ Outlier โดยหากข้อมูลอยู่นอกเขต 95% Prediction Interval ที่ได้จากการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาจะถือว่าข้อมูลมีความผิดปกติ



การออกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีเป็นโครงสรา้งแบบหลายชัน้ (layering 
architecture) ประกอบดว้ย Physical layer, System layer และ Data/service layer  โดยในแต่
ละชัน้เป็นอสิระออกจากกนั สามารถเปลีย่นหรอืปรบัปรุงไดโ้ดยไมก่ระทบต่อโครงสรา้งในชัน้อื่น

Physical layer
• ระบบเครือข่ายแบบ Multi-link, multi-service
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Uptime-Institute Tier-III ขึ้นไป
• ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด เป็นแบบ High-redundancy

System layer
• ระบบ Hyper-converge with Failed-Over Cluster เพื่อความยืดหยุ่นในการท างาน
• สนับสนุนการขยายระบบทั้งแบบ Scale up และ Scale out ทั้งระบบ
• สนับสนุนการส ารองข้อมูลและส ารองระบบแบบอัตโนมัติ 
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Data / Service layer
• ออกแบบบนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล เช่น 

ฐานข้ อมู ลหลั ก ในส่ วน  Data Center จะไม่
สามารถเข้าถึงจากภายนอกได้

• รองรับการประมวลผลแบบ Big Data โดยใช้ 
Hadoop Cluster เป็นแกนกลางการประมวลผล

• สนับสนุนน าเอาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ การจัดท า
รายงาน หรือแสดงผลแบบอัตโนมัติ

• รองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก

การออกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีเป็นโครงสรา้งแบบหลายชัน้ (layering 
architecture) ประกอบดว้ย Physical layer, System layer และ Data/service layer  โดยในแต่
ละชัน้เป็นอสิระออกจากกนั สามารถเปลีย่นหรอืปรบัปรุงไดโ้ดยไมก่ระทบต่อโครงสรา้งในชัน้อื่น



ประเดน็ทีศ่นูยส์ารสนเทศพลงังานแหง่ชาตไิดเ้ริม่ด าเนินการบรหิารจดัการ
ขอ้มลูดว้ยหลกัธรรมาภบิาลขอ้มลู (Data Governance)

• บุคลากรไม่เพียงพอ
• ขาดกลยุทธ์การขอข้อมูล

• ข้อมูลขาดหายบางส่วน

• การกระจัดกระจายของข้อมูล 

• ข้อมูลล่าช้า 

• การรับข้อมูลไม่พร้อมกัน 

• การได้รับข้อมูลที่เปล่ียนรูปแบบ 

• การอ้างอิงชื่อข้อมูลไม่สอดคล้อง

ความ
สอดคล้อง
ของข้อมูล

ความทัน
กาลของ
ข้อมูล

การสรรหา
ข้อมูล

ความ
สมบูรณ์

ของข้อมูล



ปัจจุบนัทาง สพร. โดยคณะกรรมการพฒันารฐับาลดจิทิลั จะเป็นผูพ้จิารณาขอ้เสนอใน
การสง่เสรมิ สนบัสนุนใหแ้ต่ละหน่วยงานทีม่คีวามประสงคใ์นการจดัท าธรรมาภบิาล
ขอ้มลูรว่มกนัน าเสนอกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐัในประเดน็ทีไ่ดม้คีวามตกลง
รว่มกนั

• ทาง สนพ. สามารถจัดท า “ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐด้านพลังงาน” ของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ศูนย์ฯในอนาคต และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
เป็นการแก้ปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐให้สามารถด าเนินการได้ โดยที่ไม่ขัดแย้งกับ
กฎระเบียบและข้อบังคับในการเก็บรวบรวม การ
น าไปใช้  และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล

การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance)

• หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะมีกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เอื้อในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และจะอ้างอิง
กฎระ เบี ยบและข้อบั งคับดั งกล่ า วของแต่ละ
หน่วยงานในการก าหนดเงื่อนไขการเผยแพร่หรือ
เปิดเผยข้อมูล

• ทาง สนพ. จะได้รับข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานใน
รูปแบบการขอความร่วมมือ



หลกัการส าคญัของธรรมาภบิาลขอ้มลูไดแ้ก่ การสรา้งความสมดุลระหว่าง
การสรา้งคุณคา่จากขอ้มลูและการบรหิารความเสีย่งและความเขา้กนักบักฎระเบยีบ
และมาตรฐานอยา่งเหมาะสม 

กรอบร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

ส่วนที่ 1 การก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance)
• โครงสร้างของการก ากับดูแลข้อมูลในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
• บทบาทหน้าที่ 
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition)
• การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 
• ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 3 การใช้ข้อมูล (Data Usage)
• การเข้าถึงข้อมูลภายในศูนย์ฯ (Internal Data Access)
• นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
ส่วนที่ 4 การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection)
• การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท 



โครงสรา้งธรรมาภบิาลขอ้มลูของศนูยฯ์ จะเป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีม่คีวามส าคญัอยา่งมาก
ในการเตรยีมความพรอ้มการจดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐัของแต่ละหน่วยงาน 
โดยแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละต าแหน่ง



รฐับาลพยายามผลกัดนัการใหบ้รกิารภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั โดย
การสง่เสรมิการใหข้อ้มลูเปิดภาครฐัแก่ผูท้ีส่นใจน าไปใชป้ระโยชน์ 

การให้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

• จัดท าบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน ระบุชุดข้อมูล 
และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะ
น าไปเปิดเผยอย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

• จ าแนกหมวดหมู่  ก าหนด และจัดประเภทชั้น
ความลับของชุดข้อมูล ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นส าคัญ 

• ก าหนดรูปแบบของชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ 
อย่างน้อยให้อยู่ในรูปแบบคุณลักษณะแบบเปิด และ
จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิ จิทั ล เพื่ อ ให้ทราบ
รายละเอียดของชุดข้อมูล 

• ให้จัดส่งหรือเชื่อมโยงชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐ
ตามประเภท รูปแบบ และมาตรฐาน        ของ
ข้อมูลที่ เปิดเผยแก่ประชาชน ให้ เป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด



การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศและการใชท้รพัยากรรว่มกนัใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ เป็นแนวคดิทีม่คีวามส าคญัในการพฒันารฐับาลดจิทิลั

การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

• รัฐบาลมอบหมายให้ บริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (CAT) เป็นผู้ด าเนินการจัดท าระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย     
เพื่อใช้ในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

• ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากมีความประสงค์
จะขอใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Gov Cloud)

• ทางส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.) พัฒนาแนวคิดการจัดท า 
National Data Strategy ของประเทศไทย โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือระหว่าง 
Sector เพื่อให้เกิดการพัฒนา Use Cases ใหม่ๆ



หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ แนวคิดและกรอบการพัฒนา 

❑ โครงสร้างระบบ

❑ ตัวอย่าง Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูล

▪ โครงสร้างธุรกิจน้ ามันเชื้อเพลิง

▪ รายงานการน าเข้าและผลิตน้ ามันดิบในประเทศ

▪ โครงสร้างราคาน้ ามัน

▪ ค่าการตลาดน้ ามันเชื้อเพลิง

▪ ต้นทุนการขนส่งพลังงาน

▪ รางงานสถานการณ์ราคาน้ ามัน

ส่วนที่ 5
ระบบต้นแบบสาธิต



แนวคดิการออกแบบและพฒันาระบบตน้แบบสาธติ จะเริม่จากการศกึษาปัญหาและอุปสรรคใน
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานจรงิ แล้วน ามาวเิคราะห์เพื่อลดขัน้ตอนการท างานที่ไม่มปีระสทิธภิาพ 
หรอืรปูแบบทีส่ามารถปรบัปรุงใหท้ างานแบบกึง่อตัโนมตัไิดม้ากขึน้ 



ระบบตน้แบบสาธติจะน าขอ้มลูปัจจุบนั (Operational Data) ของขอ้มลูน ้ามนัทัง้ระบบตลอดห่วง
โซ่อุปทานทัง้ด้านปริมาณและราคา ผ่านการน าเสนอในรูปแบบ Data Visualization ตัง้แต่
ภาพรวม (Overview) สามารถเจาะลกึ (Drill Down) เพื่อใหเ้หน็ขอ้มลูตามช่วงเวลา (Time 
Series) 

โครงสรา้งของระบบตน้แบบสาธติ 88
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – ตวัอยา่ง Dashboard วเิคราะหข์อ้มลู (1)
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – ตวัอยา่ง Dashboard วเิคราะหข์อ้มลู (2)
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – ตวัอยา่ง Dashboard วเิคราะหข์อ้มลู (3)
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – คา่การตลาดน ้ามนัเชือ้เพลงิ
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – ตน้ทุนการขนสง่พลงังาน
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ระบบตน้แบบสาธติ (Prototype) – รางงานสถานการณ์ราคาน ้ามนั
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หวัขอ้การน าเสนอ 

❑ กรอบการด าเนินงาน

❑ งานสัมมนาโครงการ

❑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

❑ สื่อประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 6

งานประชาสัมพันธ์
โครงการ



การจดัสมัมนาและพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธ ์เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัในการพฒันาศนูยฯ์
ในอนาคต เนื่องจากการพฒันาศนูยฯ์ เป็นโครงการใหม ่ประกอบกกัารเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลย ีสง่ผลใหก้ารใชช้อ่งทางสือ่สารใหมไ่ดค้รอบคลุมกบัทุกกลุ่มเป้าหมาย
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งานสมัมนาครัง้ที ่1 - วนัศุกรท์ี ่13 ธนัวาคม 2562
หอ้งวภิาวด ีBallroom โรงแรม เซน็ทาราแกรนดเ์ซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ
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งานสมัมนาครัง้ที ่2 - วนัศุกรท์ี ่13 ธนัวาคม 2562
หอ้งวภิาวด ีBallroom โรงแรม เซน็ทาราแกรนดเ์ซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ

98



งานสมัมนาครัง้ที ่3 - วนัพธุที ่9 กนัยายน 2563
หอ้ง World Ballroom B ชัน้ 23 โรงแรม เซน็ทาราแกรนด ์แอท เซน็ทรลัเวลิด์
กรุงเทพฯ
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การอบรมเชงิปฏบิตักิาร -วนัศุกรท์ี ่17 กรกฎาคม 2563
ณ หอ้ง Coliseum ชัน้ 6 โรงแรม แบงคอ็ก มดิทาวน์ โฮเตล็ กรุงเทพมหานคร
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สือ่ประชาสมัพนัธ:์  หวัขอ้ 1 - 4
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สือ่ประชาสมัพนัธ:์  หวัขอ้ 5 - 8
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สือ่ประชาสมัพนัธ:์  หวัขอ้ 9 - 12
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ถาม - ตอบ



Thank You


