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รายงานฉบับสมบูรณ
(ภาคผนวก)

Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรและออกแบบการพัฒนาศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ เพ�่อรองรับการใชขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ภาคผนวก ก

หน่วยงานต้นแบบที่ดี
(Best Practices)

ศูนย์ข้อมูล iNET IDC3
บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)

IDC 1902.1 TH

ภาคผนวก ข

รายละเอียด
การเก็บข้อมูลภายใน
สำ�นักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
ณ ปัจจุบัน

ตารางที่ 1 รายละเอียดการเก็บข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและการสำรองปิโตรเลียม
ลำดับที่
แหล่งผลิต
ปิโตรเลียม#1

สำรวจปิโตรเลียม#2

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

รายงานการผลิตปิโตรเลียม ตาม - พื้นที่ (ทะเล/บนบก)
แหล่งผลิต
- แปลงผลิตปิโตรเลียม
- แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)
- ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
- จำนวนหลุมเปิดผลิต
- จำนวนหลุมทั้งหมด
ข ้ อ ม ู ล ก า ร ส ำ ร ว จ แ ห ล่ ง - ประเภทหลุมที่สำรวจ
ปิโตรเลียมในประเทศไทย
- บริษัทผู้ดำเนินการ
- พื้นที่ (ทะเล/บนบก)
- แปลงผลิตปิโตรเลียม
- แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ชื่อแท่นที่ใช้ในการขุดเจาะ
- ชื่อหลุม
- ตำแหน่ง LATITUDE
- ตำแหน่ง LONGITUDE
- วันที่เริ่มขุดเจาะ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับและจัดเก็บข้อมูล

ความล่าช้าของข้อมูล

https://dmf.go.th/public/createpetro
leum/data/index/menu/1114

รายเดือน

ราว 2 เดือน

https://dmf.go.th/public/list/data/in
dex/menu/673

รายเดือน

ราว 2 เดือน
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ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

ค ่ า ภ า ค ห ล ว ง ข้ อมู ลปริ มาณการขาย มู ลค่ า ปิโตรเลียม#3
และค่ าภาคหลวงปิ โตรเลี ยม ตามแหล่งผลิต
สำรองปิโตรเลียม#4

ข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม

ช่วงเวลาในการดำเนินการ
ความลึก (เมตร)
ผลการสำรวจ
แหล่งผลิตปิโตรเลียม
ประเภทปิโตรเลียม
ปริมาณการขายรายเดือน
มูลค่า (บาท)
ค่าภาคหลวง (บาท)

- ประเภทปิโตรเลียม (ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
น้ำมันดิบ)
- ประเภทปริมาณสำรอง (พิสูจน์
แล้ว/ยังไม่ได้พิสูจน์)
- ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
- ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ
- ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับและจัดเก็บข้อมูล

ความล่าช้าของข้อมูล

https://dmf.go.th/public/salevalue/d

รายเดือน

ราว 2 เดือน

รายปี

ราว 1 ปี

ata/index/menu/774

https://dmf.go.th/public/reserve/dat
a/index/menu/943
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: รายงานการผลิตปิโตรเลียม
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: ข้อมูลการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย
Monthly Petroleum Activity in Thailand
Exploration Drilling
Onshore

December-19

OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

Eco Orient Resources (Thailand) Ltd.
Gulf of Thailand

L44/43

E-02

NSE-K2

15 32 57.792

101 11 34.715

22 Nov 19

22-30 Nov,1-9 Dec19

1,368

Oil

OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

RESULT

MP G1 (Thailand) Ltd.

G1/48

ENSCO115

MP B5 (Thailand) Ltd.
Development Drilling
Onshore

B5/27

ENSCO115

Yothaka East-1
Yothaka East-2
Malika-1

11 41 14.586
11 41 14.586
11 39 21.533

100 35 20.390
100 35 20.390
100 30 35.942

28 Nov 19
05 Dec 19
16 Dec 19

28-30 Nov, 1-4 Dec 19
5-13 Dec 19
16-21 Dec 19

3,368
3,882
1,241

Oil (1.8 m)
Dry
Dry

OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

RESULT

PTTEP Siam Ltd.

S1

E-11

NTM-A13ST(AM)
NTM-A13ST2(AM)
NTM-A14(AN)
NTM-A15(AO)
STN-B04(BJ)
STN-B05(BE)
STN-B06(BD)
STN-B06ST(BD)
LKU-K35(KAAB)
LKU-K34(KAZ)
LKU-CA29(CAAF)
NMM-B09(BK)
NMM-B07(BI)
NMM-B08(BJ)

16 49 04.543
16 49 04.543
16 49 04.544
16 49 04.545
16 59 48.023
16 59 47.993
16 59 47.949
16 59 47.949
16 38 34.363
16 38 32.996
16 38 17.423
16 38 58.131
16 38 58.099
16 38 58.035

99 56 56.689
99 56 56.689
99 56 56.587
99 56 56.486
99 59 31.045
99 59 31.245
99 59 31.546
99 59 31.546
99 53 12.920
99 53 12.913
99 51 41.681
99 50 18.521
99 50 18.424
99 50 18.231

24 Nov 19
22 Dec 19
01 Dec 19
14 Dec 19
25 Nov 19
07 Dec 19
20 Dec 19
30 Dec 19
06 Dec 19
15 Dec 19
26 Dec 19
27 Nov 19
07 Dec 19
21 Dec 19

24-30 Nov,1 Dec 19
22-31 Dec 19
1-9 Dec 19
14-22 Dec 19
25-30 Nov ,1-7 Dec19
7-14 Dec 19
20-30 Dec 19
30-31 Dec 19
6-14 Dec 19
15-24 Dec 19
26-31 Dec 19
27-30 Nov 19
7-21 Dec 19
21-31 Dec 19

4,135
3,820
4,240
3,650
4,257
4,219
3,873
2,824
2,789
2,806
2,780
3,051
3,365
3,015

Dry
Logging
Oil
Oil
Dry
Oil
Oil (Non-economic)
Drilling
Oil
Oil
Logging
Oil
Oil
Casing

GW-80
GW-80

GW-221
GW-221
GW-221
50151HD

RESULT

Gulf of Thailand
OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

RESULT

MP G11 (Thailand) Ltd.

G11/48

ENSCO115

Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.

10

Chaophraya

NYA-24H
NYA-23H
NYA-22
Plamuk H-34
Plamuk H-43
Plamuk H-45
Plamuk H-46
Plamuk C-20
Plamuk C-21S2
Plamuk C-26
Plamuk C-30S
Plamuk C-41R
Southwest Platong B-21
Southwest Platong B-23
Southwest Platong B-32
Southwest Platong B-41
Southwest Platong B-43
Southwest Platong B-46
Benchamas P-37S
Benchamas P-41
Benchamas P-42
Benchamas P-48
Benchamas P-49
Benchamas P-50
Benchamas O-29
Benchamas O-47
Benchamas O-55S2
Benchamas O-56
Benchamas O-58
Benchamas O-60
Benchamas O-67
Benchamas O-68
BC-04
BC-09
BC-05
BC-07
BC-08

08 14 11.659
08 14 11.619
08 14 11.699
09 47 33.709
09 47 33.709
09 47 33.709
09 47 33.709
09 42 17.827
09 42 17.827
09 42 17.827
09 42 17.827
09 42 17.827
09 37 41.196
09 37 41.196
09 37 41.196
09 37 41.196
09 37 41.196
09 37 41.196
10 24 18.316
10 24 18.316
10 24 18.316
10 24 18.316
10 24 18.316
10 24 18.316
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 28 48.642
10 30 44.61180
10 30 44.61180
10 30 44.61180
10 30 44.61180
10 30 44.61180

101 47 36.320
101 47 36.279
101 47 36.280
101 18 39.755
101 18 39.755
101 18 39.755
101 18 39.755
101 17 45.573
101 17 45.573
101 17 45.573
101 17 45.573
101 17 45.573
101 19 18.377
101 19 18.377
101 19 18.377
101 19 18.377
101 19 18.377
101 19 18.377
101 12 15.506
101 12 15.506
101 12 15.506
101 12 15.506
101 12 15.506
101 12 15.506
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
101 16 30.524
100 17 16.44237
100 17 16.44237
100 17 16.44237
100 17 16.44237
100 17 16.44237

27 Dec 19
28 Dec 19
28 Dec 19
08 Jan 05
07 Jan 05
05 Jan 05
07 Jan 05
19 Dec 19
20 Dec 19
20 Dec 19
20 Dec 19
21 Dec 19
26 Nov 19
25 Nov 19
25 Nov 19
24 Nov 19
25 Nov 19
25 Nov 19
27 Nov 19
26 Nov 19
27 Nov 19
27 Nov 19
27 Nov 19
27 Nov 19
25 Dec 19
25 Dec 19
24 Dec 19
24 Dec 19
24 Dec 19
24 Dec 19
24 Dec 19
24 Dec 19
23 Nov 19
25 Nov 19
04 Dec 19
28 Nov 19
02 Dec 19

43826
43827
28-31 Dec 19
8 Jan 05, 18-19 Nov, 4-6 Dec 19
7 Jan 05, 12-13 Nov, 1-4 Dec 19
5 Jan 05, 13-14 , 29-30 Nov, 1 Dec 19
7 Jan 05, 17-18 Nov, 6-9 Dec 19
19-20, 22-25, 29 -31 Dec 19
20, 22-23, 28-29 Dec 19
20-21, 25-28 Dec 19
20-22 Dec 19
21-24 Dec 19
26, 30 Nov, 1, 14-17 Dec 19
25, 27 Nov, 1-3 Dec 19
25-26 Nov, 3-6 Dec 19
24-25, 29-30 Nov, 6-9 Dec 19
25, 28-29 Nov, 12-14 Dec 19
25, 27-28 Nov, 9-12 Dec 19
27 Nov, 1-2, 6-7, 9-11 Dec 19
26-28 Nov, 2-4 Dec 19
27, 30 Nov, 13-14 Dec 19
27-29 Nov, 4-6 Dec 19
27, 29-30 Nov, 7-9 Dec 19
27, 30 Nov, 1, 12-13 Dec 19
43824
43824
24-25 Dec 19
43823
24-27 Dec 19
24 , 27, 29-31 Dec 19
24-25 Dec 19
24, 31 Dec 19
23-24, 27 Nov 19
25-26 Nov 19
4-5, 23-31 Dec 19
28-30 Nov, 7-12 Dec 19
2-3,13- 22 Dec 19

443
401
2,338
3,449
3,212
3,651
3,708
3,088
1,295
3,239
302
1,335
2,956
3,241
3,515
3,796
3,423
3,570
3,251
2,208
1,254
2,861
3,271
2,782
301
308
307
305
308
2,727
113
2,201
533
533
1,982
2,362
3,112

W.O.D.
W.O.D.
Drilling
Oil & Gas (10/142')
Oil & Gas (6/74')
Oil (1/6')
Oil (2/22')
Tubing
W.O.D.
Oil & Gas (9/133')
W.O.D.
W.O.D.
Gas (7/58')
Gas (5/57')
Gas (12/102')
Gas (8/94')
Gas (14/209')
Gas (5/63')
Oil (9/112')
Oil (1/5')
Suspended
Oil (2/65')
Oil (8/126')
Oil (15/269')
W.O.D.
W.O.D.
W.O.D.
W.O.D.
W.O.D.
W.O.D.
W.O.D.
Drilling
W.O.D.
W.O.D.
Running ESP completion assembly
Oil
Oil

RESULT

Chaophraya

Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

11

T-18

B8/32

Krathong

Krathong

Ophir Thailand (Bualuang) Ltd.

B8/38

West Cressida

Water Injector
Onshore
OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

PTTEP Siam Ltd.
Gulf of Thailand

S1

GW-221

LKU-K36(KAX)

16 38 34.557

99 53 12.921

28 Nov 19

28-30 Nov 19

2,645

-

OPERATOR

BLOCK

RIG NAME

WELL NAME

LATITUDE

LONGITUDE

SPUD DATE

DURATION

DEPTH (m.)

RESULT

Ophir Thailand (Bualuang) Ltd.

B8/38

West Cressida

BC-06i

10 30 44.61180

100 17 16.44237

26 Nov 19

26-27 Nov 19

534

W.O.D.
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: ข้อมูลปริมาณการขาย มูลค่า และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 4: ข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการเก็บข้อมูลจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลิตภายในประเทศ และการส่งออก
ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

การซื้ปิโตรเลียม#1 รายงาน ก ารจ ั ด ซื้ อ - ผู้จัดจำหน่าย เช่น PTT, SHELL,
ปิ โ ตรเลี ย มแยกราย ESSO, CHEVRON (THAI) เป็น
เชื้อเพลิ งและรายผู ้ จั ด ต้น
- ปริมาณการจัดซื้อเชื้อเพลิง (ล้าน
จำหน่าย
ลิตร)
(Purchase_year.xls)
- ประเภทปิโตรเลียม เช่น
Gasoline, Gasohol E10, E20,
Octane 91, Diesel เป็นต้น
- แหล่งการผลิตน้ำมันดิบ
การซื้อน้ำมันดิบ#2 รายงาน ก ารจ ั ด ซื้ อ - ผู้จัดจำหน่าย เช่น PTT, ESSO,
น้ำมันดิบแยกรายแหล่ง BCP, THAI OIL เป็นต้น
และรายผู้จัดจำหน่าย - ปริมาณการจัดซื้อน้ำมันดิบ
(ล้านลิตร)
(Purchase Crude.xls)
- แหล่งการผลิตน้ำมันดิบ
การขายปิโตรเลียม การขายผล ิ ตภ ั ณฑ์ - ผู้จัดจำหน่าย เช่น PTT, ESSO,
ระหว่างบริษัท#3 ปิ โ ตรเลี ย มระหว่ า ง BCP, THAI OIL เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล
กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

รายเดือน

ราวครึ่งเดือน

รายเดือน

ราวครึ่งเดือน

รายเดือน

ราวครึ่งเดือน

อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
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Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

Note

บริษัท

- ผู้ซื้อ เช่น PTT, ESSO, BCP,
(Supply_month_year THAI OIL เป็นต้น
- ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป เช่น
.xls)
gasoline, gasohol เป็นต้น
- ปริมาณการขายน้ำมันสำเร็จรูป
(ล้านลิตร หรือ ล้านกิโลกรัม)
[ขึ้นอยู่กับประมาณของ
ผลิตภัณฑ์]

การนำเข้า
น้ำมันดิบ#4

รายงานการนำเข้ า - ผู้นำเข้าน้ำมันดิบ เช่น ESSO,
น ้ ำม ั นด ิ บแย ก ร า ย BCP, THAI OIL, SPRC เป็นต้น

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

แหล ่ งท ี ่ มา รายชื่ อ

ราวครึ่งเดือน

Material In take :
ปริมาณน้ำมันดิบที่
เข้าโรงกลั่น Import
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ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

น้ ำ มั น ดิ บ และราย - แหล่งการนำเข้าน้ำมันดิบ เช่น
บร ิ ษ ั ทท ี ่ นำเข้ า ๖ Far east, middle east และ
others
(Material
Intake_month_year, - รายชื่อน้ำมันดิบ
- ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ
Import
(ล้านลิตร)
crude_month_year.x

crude: ป ร ิ ม า ณ
น้ ำมั นดิ บที ่ นำเข้ า
ภายในประเทศ

ls)

การผลิตน้ำมัน
สำเร็จรูป#5

Note

การผลิตรายเดือนของ

- รายชื่อบริษัทหรือโรงกลั่น เช่น กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน
ESSO, THAI OIL, IRPC เป็นต้น อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
น้ำมันสำเร็จรูปแยก
ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป - ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
แยกรายโรงกลั่น (ล้านลิตร หรือ
แยกตามรายบริษัท
(Production_
ข-9

ราวครึ่งเดือน

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

ล้านกิโลกรัม) [ขึ้นอยู่กับ
ประมาณของผลิตภัณฑ์]
- ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป เช่น
gasoline, gasohol เป็นต้น
การขายน้ำมัน
การขายน้ำมันแยกราย - รายชื่อบริษัทที่จัดจำหน่าย เช่น
PTT, ESSO, THAI OIL เป็นต้น
สำเร็จรูป#6
บริษัทรายชนิดน้ำมัน
- ปริมาณการขายน้ำมันสำเร็จรูป
สำเร็จรูป
แยกรายบริษัท (ล้านลิตร หรือ
(Market
ล้านกิโลกรัม) ขึ้นอยู่กับ
Sale_year.xls)
ประมาณของผลิตภัณฑ์
- ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป เช่น
gasoline, gasohol เป็นต้น
การนำเข้ า น้ ำ มั น ก า ร น ำ เ ข ้ า น ้ ำ มั น - รายชื่อบริษัทที่จัดจำหน่าย เช่น
สำเร็จรูป#7
สำเร็จรูปแยกรายบริษัท PTT, ESSO, THAI OIL เป็นต้น
แยกรายชนิ ด น้ ำ มั น - ปริมาณการนำเข้าน้ำมัน
สำเร็จรูปแยกรายบริษัท (ล้าน
สำเร็จรูป
ลิตร หรือ ล้านกิโลกรัม หรือ
(Import_year.xls)

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

Note

year.xls)

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน

ราวครึ่งเดือน

อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป็ นรายละเอี ยดที่
ท า ง ก ร ม ใ ห้
สมมติ ฐ านว่ า เป็ น
การอุ ปโภคน้ ำมั น
สำเร็จรูปของ
ประเทศ

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ราวครึ่งเดือน

ในส่วนของ Natural
Gas จะนำเข ้ าสู่
ระบบฐานข้ อ มู ล
ด้ วยวิ ธ ี การคี ย ์ มื อ
(Manual Input)
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ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

MMSCF) [ขึ้นอยู่กับประมาณ
ของผลิตภัณฑ์]
- ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป เช่น
gasoline, gasohol เป็นต้น
- ราคาน้ำมันสำเร็จรูป (บาทต่อ
ลิตร หรือบาทต่อกิโลกรัม หรือ
USD$/MMBTU)

ก า ร น ำ เ ข้ า การนำเข ้ า Solvent - รายชื่อบริษัทที่นำเข้า Solvent กรมธุ รกิ จพลั ง งานผ่ านมา รายเดือน
เช่น RAYONG OLEFINS, MAP อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
Sovent#8
แยกรายบริษัทที่นำเข้า
(Import_month_year TA PHUT OLEFINS, PTTGC
เป็นต้น
.xls)
- ชนิดของ Solvent เช่น
NAPHTHA, PYROLYSIS
ข-11

ราวครึ่งเดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

GASOLINE, CONDENSATE
เป็นต้น
- ปริมาณ Solvent ที่นำเข้า

ก า ร ส ่ ง อ อ ก การส่ งออกผลิ ตภั ณฑ์ - บริษัทผู้ทำการส่งออก เช่น
กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน
ปิโตรเลียม#9
ปิโตรเลียมจำแนกรายผู้ CHEVRON (THAI), BCP,
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส ่ ง อ อ ก แ ย ก ร า ย ESSO เป็นต้น
- ปริมาณการส่งออกน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูปแยกรายบริษัท (ล้าน
(Export_ year.xls)
ลิตร หรือ ล้านกิโลกรัม) [ขึ้นอยู่
กับประมาณของผลิตภัณฑ์]
ข-12

ราวครึ่งเดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

- ราคาน้ำมันสำเร็จรูป (บาทต่อ
ลิตร หรือบาทต่อกิโลกรัม)
- ประเทศปลายทางการส่งออก
ผลิตภัณฑ์

คลังปิโตรเลียม#10 ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า - บริษัทผู้ทำการส่งออก เช่น
กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน
SHELL,ESSO, THAI LUBE,
คงคลั งของผลิ ตภั ณ ฑ์
อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปิ โ ตรเลี ย มแยกราย SPRC เป็นต้น
บ ร ิ ษ ั ท แ ย ก ร า ย - ปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแยก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รายบริษัท (ล้านลิตร หรือ ล้าน
(stock.xls)
กิโลกรัม MMSCF) [ขึ้นอยู่กับ
ประมาณของผลิตภัณฑ์]
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ราวครึ่งเดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

ก า ร ใ ช ้ น ้ ำ มั น ปริมาณน้ำมันเตาที่ผู้ค้า - ปริมาณ น้ำมันเตา ที่ผู้ค้า
น้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและ
เตา#11
น้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า
ผู้ใช้ในทุกสาขาธุรกิจ
และผู้ใช้ในแต่ละสาขา
- ประเภทธุรกิจ เช่น การขนส่ง
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
- ผู้ค้าน้ำมัน เช่น ปตท. เชลล์
เป็นต้น
ข้อมูลที่ยังไม่จัดเก็บ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

กรมธุ รกิ จพลั งงานผ่ านมา รายเดือน

ราว 2 เดือน

Note

ข้อมูลขนส่งจะต้อง

อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดึงข้อมูลจาก

และ

เว็ บ ไซต์ ข องกรม

http://www.doeb.go.th/2

ธุรกิจพลังงาน

017/#/article/statistic

- รายจังหวัด และรายภาค
- ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- สำหรับเฉพาะการผลิตไฟฟ้า
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ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

ร า ค า น ้ ำ มั น ราคาน้ำมันต่างประเทศ - อัตราแลกเปลี่ยนรายวันของคู่
เงิน (จากธนาคารแห่งประเทศ
ต่างประเทศ#12
ไทย)
- ราคาน้ำมันต่างประเทศ
- ชนิดของน้ำมันสำเร็จรูป เช่น
เบนซิน ดีเซล เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้าของ

และจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล

Note

อั ตราแลกเปลี ่ ย นสกุ ล เงิ น อาทิตย์

ร- า ค า น ้ ำ มั น

https://www.bot.or.th/th

ต ่ างประเทศนั้ น

ai/_layouts/application/e

นำเข้ า ข้ อ มู ล จาก

xchangerate/exchangerat

เว็ บแต่ ละประเทศ

e.aspx

และกำลังมีแผนใน
การเก็บข้อมูลราคา
LPG และ NG เข้ า
เพิ่มเติม
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: รายงานการจัดซื้อปิโตรเลียมแยกรายเชื้อเพลิงและรายผู้จัดจำหน่าย (Purchase.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: รายงานการจัดซื้อน้ำมันดิบแยกรายแหล่งและรายผู้จัดจำหน่าย (Purchase Crude.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัท (Supply folder)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 4: รายงานการนำเข้าน้ำมันดิบแยกรายแหล่งที่มา รายชื่อน้ำมันดิบ และรายบริษัทที่นำเข้า (Material In take_month_year, Import
crude_month_year.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 5: การผลิตรายเดือนของน้ำมันสำเร็จรูปแยกชนิดของน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามรายบริษัท (Production_month_year.xls)

ข-20

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 6: การขายน้ำมันแยกรายบริษัทรายชนิดน้ำมันสำเร็จรูป (Market Sale_month_year.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 7: การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกรายบริษัทแยกรายชนิดน้ำมันสำเร็จรูป (Import_month_year.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 8: การนำเข้า Solvent แยกรายบริษัทที่นำเข้า (solvent_month_year.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 9: การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแยกรายผู้ส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ (Export_month_year.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 10: ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแยกรายบริษัทแยกรายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (stock.xls)
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 11: ปริมาณน้ำมันเตาที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในแต่ละสาขาธุรกิจ
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ตารางที่ 3 รายละเอียดการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การนำเข้าไฟฟ้า การจำหน่ายและการใช้ไฟฟ้า
ลำดับที่
ผลิตไฟฟ้ากฟผ#1

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

รายงานการผลิ ต ไฟฟ้ า ข้อมูลที่จัดเก็บ

- กฟผ.
https://www.sothailand.c
รายละเอี ย ดเป็ นราย - ผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ได้แก่
om/ (Log in required
กฟผ.
โรงไฟฟ้า
- กฟผ. (Jan2019
- ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น
production.xls)
พลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ความร้อน พลังงานความร้อน - ปตท. (Summary-NEPOMonthly-Nov-19.xlsx)
ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า
(เก็บเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า
สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี)
ประเภทอื่นๆ
- ประเภทย่อยของโรงผลิต
ไฟฟ้า เช่น พลังงาน
หมุนเวียน จะได้จาก เขื่อน
ขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดเล็ก
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน

Note

ราว 2 เดือน มี การเก็ บข้ อมู ลการ
ผลิตไฟฟ้าอีกมุมมอง
หนึ่งคือ ปริมาณไฟฟ้า
ที่ผลิตจากดีเซลเฉพาะ
ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh
- การผลิตไฟฟ้าแยกตาม
เชื้อเพลิง ได้ข้อมูลเฉพาะโรง
ผลิตจาก กฟผ.(renewable
energy, heavy oil, natural
gas, lignite, light oil, palm
oil, and others)
- การใช้เชื้อเพลิงแยกตาม
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. (มีการ
แปลงข้อมูลเป็น kWh)
- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิต
ไฟฟ้า kWh (ปัจจุบันใช้
ข้อมูลเฉพาะ Station
service on-load เท่านั้น
ไม่ได้ใช้ข้อมูล Station
service off-load)
- ประเทศ (ในกรณีซื้อไฟฟ้า
จากต่างประเทศ)
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน

ราว 2 เดือน

- ประเภทเชื้อเพลิง (หาข้อมูล
เอง)
- จังหวัด (หาข้อมูลเอง)
- Capacity
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ

ผลิตไฟฟ้า_IPP#2

- พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ณ
เวลา Peak ของเดือน
รายงานการผลิ ต ไฟฟ้ า ข้อมูลที่จัดเก็บ

- กฟผ.
https://www.sothailand.c
สำหรั บโรงไฟฟ้ าเอกชน - ผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า
om/ (Log in required)
รายใหญ่ แ ละบริ ษ ั ท ใน - ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น
พลังงานหมุนเวียน พลังงาน - กฟผ. (Jan2019
เครื อ ของ กฟผ. (IPP)
production.xls)
ความร้อน พลังงานความร้อน
รายละเอี ย ดเป็ นราย
ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า
ประเภทอื่นๆ
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh

ข-29

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิต
ไฟฟ้า kWh (ปัจจุบันใช้
ข้อมูลเฉพาะ Station
service on-load เท่านั้น
ไม่ได้ใช้ข้อมูล Station
service off-load)
- จังหวัด (หาข้อมูลเอง)
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ณ
เวลา Peak ของเดือน
ข้อมูลที่ไม่มี
- Capacity มีเฉพาะโรงของ
กฟผ.
- เชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า
- ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้า
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

Note

ลำดับที่
ผลิตไฟฟ้า_SPP#3

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

รายงานการผลิ ต ไฟฟ้ า ข้อมูลที่จัดเก็บ

- กพพ. (2019-11SPP_IPS_Energy.xlsx)
สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก - พลังงานความร้อน พลังงาน
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล - กฟผ.
(SPP) รายละเอี ย ดเป็ น
https://www.sothailand.c
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส และ
รายโรงไฟฟ้า
om/ (Log in required)
โรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh - กฟผ. (Jan2019
production.xls)
- จังหวัด (หาข้อมูลเอง)
- ประเภทสัญญา Firm และ
Non-Firm
- ขายลูกค้าตรง kWh
- ใช้ในกิจการ kWh
- ใช้ผลิตไฟฟ้า kWh
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ณ
เวลา Peak ของเดือน
- เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตตาม
มุมมองเชื้อเพลิง
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน

ราว 2 เดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน

ราว 2 เดือน

ข้อมูลที่ไม่มี
- Capacity มีเฉพาะโรงของ
กฟผ.
- เชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า
- ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า_VSPP#4 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าราย - ชื่อโรงไฟฟ้า
เ ล ็ ก ม า ก (VSPP) - เขต
รายละเอี ย ดเป็ นราย - วันที่
- หน่วย kWh
จังหวัด
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
-

- กฟภ. (2019-09_PEASolarPVRooftop_Surathat
.xlsx)
- กฟภ. (2019-09_PEAVSPP_adder_Surathat.xls
x)
สถานะ (ขาย ยกเลิกการขาย)
- กฟภ. (2019-09_PEAที่อยู่
VSPP_FiT_Surathat.xlsx)
จังหวัด
- กฟน. (2019-09_MEAเลขที่สัญญา
StatusVSPP_คุณวีรพงษ์.
กำลังการผลิตติดตั้ง MW
xlsx)
กำลังการผลิตตามสัญญา
MW
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Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

วัน COD
- กฟน. (2019-09_MEAVSPP_FiT_คุณวีรพงษ์.xlsx)
วันสิ้นสุดการรับ Adder
- กฟน. (2019-09_MEAเชื้อเพลิง
VSPP_คุณวีรพงษ์.xlsx)
หน่วย peak
หน่วย offpeak
(solar) ประเภท (ธุรกิจขนาด
เล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ บ้านอยู่
อาศัย บ้านอยู่อาศัย100MW
บ้านอยู่อาศัยสัญญาปี56
รายเดือน
- จังหวัด
- กพพ. (2019-11SPP_IPS_Energy .xlsx)
- เชื้อเพลิง
- ปริมาณไฟฟ้าขายตรง หน่วย
kWh
- ปริมาณไฟฟ้าใช้ในกิจการ
- การใช้ไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
- Capacity (MW)
ข้อมูลที่ไม่มี
-

ผลิตไฟฟ้า_IPS#5

ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า IPS
เพื่อใช้ เอง (ในข้ อนี ้ จะมี
สมมติฐานว่าการผลิตกับ
การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
เท่ากัน)
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ราว 2 เดือน
ได้ ข ้ อมู ล ช้ า
7 เดือน การ
ส ่ ง ไ ม่
สม่ำเสมอ

Note

ลำดับที่

ผลิต
ไฟฟ้า_Import#6

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

- โรงที่ผลิตไฟฟ้า
รายงานการผลิ ต ไฟฟ้ า ข้อมูลที่จัดเก็บ

- กฟผ.
https://www.sothailand.c
สำหรั บ โรงไฟฟ้ า จาก - ผู้ดำเนินการผลิตไฟฟ้า
om/ (Log in required)
ต่างประเทศ รายละเอียด - ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น
พลังงานหมุนเวียน พลังงาน - กฟผ. (Jan2019
เป็นรายโรงไฟฟ้า
production.xls)
ความร้อน พลังงานความร้อน
ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า
กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า
ประเภทอื่น ๆ
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh
- จังหวัด (สนพ. หาข้อมูลเอง
ไม่มีการรายงานจากแหล่งต้น
ทาง) เป็นจังหวัดในประเทศ
ไทยที่ใช้เป็นช่องทางการ
นำเข้าไฟฟ้า
- ประเทศ
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน

ราว 2 เดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

- พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ณ เวลา
Peak ของเดือน
ข้อมูลที่ไม่มี

ขายไฟฟ้า#7

ข้อมูลการขายไฟฟ้า จาก
กฟน. กฟภ. และ กฟผ.
โดยข้อมู ลการขายไฟฟ้ า
จาก กฟผ. จะใช้ ข ้ อมู ล
EGAT direct เ ท ่ า นั้ น
เนื่องจากถ้าเก็บข้อมูลการ
ขายไฟของ กฟผ. ที่
จำหน่ายให้กับ กฟน. หรือ
กฟภ. ข้อมูลจะซ้ำซ้อน

- Capacity มีเฉพาะโรงของ
กฟผ.
- เชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า
- ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้า
รายเดือน
- ผู้ขายไฟฟ้า เช่น กฟน.อื่นๆ - กฟผ. (production.xls)
และ standby power กฟภ. - กฟผ. ส่วนการขายไฟฟ้าตรง
- ภาค (เฉพาะ กฟภ.)
ของ กฟผ. (20xxxx_tsicDIRECT-EGAT.xls)
- จากแหล่งผลิต (เฉพาะ
แต่ไฟล์นี้มีข้อมูลซ้ำกันกับ
กฟภ.)
production.xls)
- Energy sale
ข้อมูลที่ได้
แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- Maximum power
demand
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ราว 2 เดือน

Note

ลำดับที่

Export#8

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

การส่งออกไฟฟ้า
ต่างประเทศ

Attributes
- Monthly load factor
- ข้อมูลสถานะต่างๆของเขื่อน
ของ กฟผ.
- ประเทศ (กัมพูชา ลาว
มาเลเซีย)
- ราคาเฉลี่ย (ใช้ราคาของ
กฟภ.)
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- ราคาจริงที่ขายให้กับ
ต่างประเทศ

ใช้ไฟฟ้า_ราย
จังหวัด#9

การใช้ ไฟฟ้ ารายจั งหวั ด - การใช้ไฟฟ้า kWh
(IPS)
- จำนวน (customers)
- จังหวัด
- TSIC
- Tariff
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน
- กฟผ.
https://www.sothailand.c
om/ (Log in required)
- กฟผ. (Jan2019
production.xls)
- กพพ. (สูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้า (FT))
- กฟน. (2019-10_MEA_ราย
จังหวัดมหาดไทย_tariffTsic5d_นัทMEA.xls)
- กฟภ. (2019-10_PEAราย
จังหวัด
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รายเดือน

ราว 2 ดือน

ราว 2 เดือน

Note

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes
- ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า จาก
กฟภ.

แหล่งที่มาของข้อมูล
มหาดไทย_tsic2d_nonnaw
in.xlsx)
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ความถี่ทไี่ ด้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

Note

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: รายงานการผลิตไฟฟ้า
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: VSPP

2019-09_PEA-VSPP_adder_Surathat.xlsx
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2019-09_PEA-VSPP_FiT_Surathat.xlsx

ข-41

2019-09_PEA-SolarPVRooftop_Surathat.xlsx
ข-42

2019-09_MEA-VSPP_FiT_คุณวีรพงษ์.xlsx

ข-43

2019-09_MEA-VSPP_คุณวีรพงษ์.xlsx

ข-44

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: ข้อมูลการขายไฟฟ้า
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายจังหวัด

ข-46
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ตารางที่ 4 รายละเอียดการเก็บข้อมูลการผลิต การใช้ลิกไนต์และการนำเข้าถ่านหิน
ลำดับที่
ผลิตลิกไนต์#1

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
รายงานการผลิตลิกไนต์

Attributes
ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ประเภทผู้ผลิต
- ปริมาณผลผลิต
- แหล่งผลิต
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับและ

ความล่าช้า

จัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

- กฟผ. (Nov2019.xls)
- กพร. (ข้อมูลลิกไนต์_
(3).xlsx)
- กพร. (ลิกไนต์ พย.pdf)

รายเดือน

- กฟผ. (Nov2019.xls)
- กพร. (ข้อมูลลิกไนต์_
(3).xlsx)
- กพร. (ลิกไนต์ พย.pdf)

รายเดือน

Note

ราว 2 เดือน ข ้ อม ู ลการนำข้ า
ลิ ก ไนต์ ไ ด้ ม าจาก
กรมศุลกากร

- การนำเข้าลิกไนต์ (กรม
ศุลกากร)
- ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
ลิกไนต์(กฟผ.)
ข้อมูลที่ยังไม่ได้
ใช้ลิกไนต์#2

รายงานการใช้ลิกไนต์

- ข้อมูลการเก็บสำรองลิกไนต์
ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ประเภทผู้ใช้
- ปริมาณการใช้
ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
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ราว 2 เดือน ข้ อ มู ล การส่ ง ออก
ลิ ก ไนต์ ไ ด้ ม าจาก
กรมศุลกากร

ลำดับที่

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

การนำเข้าถ่านหิน#3 รายงานการนำเข้าถ่านหิน

Attributes
- การส่งออกลิกไนต์ (กรม
ศุลกากร)
ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ประเทศ
- ประเภท
- ปริมาณ
- มูลค่า
- วันที่

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับและ

ความล่าช้า

จัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

รายเดือน
- กรมศุลกากร เว็บไซต์
((http://customs.go.th/
statistic_report.php?ini
_content=statistics_re
port&ini_menu=nmen
u_esevice&left_menu
=nmenu_esevice_007
&lang=th&left_menu=
nmenu_esevice_007)

Note

ราว 2 เดือน ถ่ า นหิ น จะใช้ HS
Code:
27011100000 ซึ่ ง
เป็นพิกัดกรม
ศุลกากร
หมายเหตุ : ปัจจุบัน
เก็บข้อมูลเฉพาะการ
นำเข้ า รวมไม่ แ ยก
รายประเทศที่นำเข้า
มา
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: รายงานการผลิตลิกไนต์
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: รายงานการใช้ลิกไนต์
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: รายงานการนำเข้าถ่านหิน

ข-52

ตารางที่ 5 การนำเข้า NG และ LNG
ลำดับที่
เข้าNG#1

เข้าLNG#2

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับ

ความล่าช้า

และจัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

ร า ย ง า น ก า ร น ำ เ ข ้ า ก ๊ า ซ ข้อมูลที่จัดเก็บ

ปตท. (10Oct_Pool

ธรรมชาติ

- ปริมาณนำเข้า
- มูลค่านำเข้า
- วันที่
- ประเทศ
- ชื่อแหล่งผลิต
ข้อมูลที่จัดเก็บ

Price2019.pdf)

เดือน

ก ร ม ธ ุ ร ก ิ จ ก า ร ค้ า รายเดือน

ร า ว 1.5

- ปริมาณนำเข้า
- มูลค่านำเข้า
- วันที่
- ประเทศ

(IMPORT_Nov 2019.xls)

เดือน

รายงานการการนำเข้า LNG
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รายเดือน

ร า ว 1.5

Note

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: รายงานการนำเข้า NG
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: รายงานการนำเข้า LNG
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ตารางที่ 6 รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม
ลำดับที่
GDP_nominal#1

Real_GDP#2

Population#3

รายการข้อมูลที่จัดเก็บ

Attributes

แหล่งที่มาของข้อมูล

ความถี่ที่ได้รับและ

ความล่าช้า

จัดเก็บข้อมูล

ของข้อมูล

ข ้ อ ม ู ล Nominal GDP - ข้อมูล Nominal GDP
(GDP ตามราคาตลาด) ราย รายไตรมาส (ล้านบาท)
ไตรมาสแยกตามประเภท - ประเภทของ GDP คือ
Agriculture และ Nonอุตสาหกรรม
Agriculture
ข้ อมู ล Real GDP (GDP ที่ - ข้อมูล Real GDP ราย
ปรับฐานเทียบปี 2002 ไม่มี ไตรมาส (ล้านบาท)
ผลกระทบของอั ต ราเงิ น - ประเภทของ GDP คือ
เฟ้อ) รายไตรมาสแยกตาม Agriculture และ NonAgriculture
ประเภทอุตสาหกรรม

สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไตรมาส

ข้อมูลจำนวนประชากรแยก - จำนวนประชากร
ตามเพศ หรือตามช่วงอายุ - เพศ
หรื อตามลั ก ษณะสถานะ - ช่วงอายุ
- ลักษณะสถานะบุคคล
บุคคล

กรมการปกครอง

Note

ราว 2 เดือน

www.nesdb.go.th

สภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไตรมาส

ราว 2 เดือน

www.nesdb.go.th

http://stat.dopa.go.th/
stat/statnew/upstat_a
ge.php
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รายปี

เก็บข้-อมูลตอนสิ้นปี

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 1: ข้อมูล Nominal GDP รายไตรมาสแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในรายการลำดับที่ 2: ข้อมูล Real GDP รายไตรมาสแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลำดับที่ 3: ข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามเพศ หรือตามช่วงอายุ หรือตามลักษณะสถานะบุคคล
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ภาคผนวก ฆ

ตารางชุดข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
แผนภูมิ Data Flow
Diagrams และ
Workflows

ตารางชุดข้อมูลเพื่อเชือ่ มโยงข้อมูล แผนภูมิ Data Flow Diagrams และ
Workflows
ภาคผนวก ฆ รวบรวมแผนภาพการออกแบบกระบวนการ Workflows ของศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ แผนภูมิ data flow diagrams และชุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ
ในอนาคต
1. ผังการไหลของกระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 1
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2. แผนภูมิ Data Flow Diagrams เชื่อมโยงข้อมูลภายในผังการไหลของกระบวนการทำงานในระยะที่ 1
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3. ผังการไหลของกระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 2 ทางเลือกที่ 1

ฆ-3

4. ผังการไหลของกระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 2 ทางเลือกที่ 2
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5. แผนภูมิ Data Flow Diagrams เชื่อมโยงข้อมูลภายในผังการไหลของกระบวนการทำงานในระยะที่ 2
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6. ผังการไหลของกระบวนการทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 3
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7. แผนภูมิ Data Flow Diagrams เชื่อมโยงข้อมูลภายในผังการไหลของกระบวนการทำงานในระยะที่ 3
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ตารางชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 1 ถึง 3
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1. กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
อาคารธุรกิจและอาคารภาครัฐ ภาคที่อยู่อาศัย และภาคขนส่ง
ข้อมูลโครงการ และผลการประหยัดพลังงานจากการดำเนินโครงการใน
ภาคเศรษฐกิจหลัก (อ้างอิงตามแผน EEP)
- ภาคอุตสาหกรรม

- ภาคอาคารธุรกิจและอาคารภาครัฐ

- ภาคที่อยู่อาศัย

- ภาคขนส่ง

ข้อมูล/ฐานข้อมูลโครงการวิจัยด้านอนุรกั ษ์พลังงาน

ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging station)
- จำนวนสถานีชาร์จ
- ข้อมูลการขายไฟจากสถานีชาร์จแต่ละแห่ง
ข้อมูลจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
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แหล่งที่มาของข้อมูล
- พพ. สนพ. กฟผ.
กฟภ. กฟน. สนข.
สศอ.

ระยะที่ 1
MS Excel

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

MS Word,
MS Excel

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API

API

- ส.กทอ. พพ. กฟผ.
กฟภ. กฟน. สศอ.
กรอ. สำนักงาน กกพ.
ปตท.
- ส.กทอ. พพ. กฟผ.
กฟภ. กฟน. สศอ.
ยผ. สำนักงาน กกพ.
ปตท.
- ส.กทอ. พพ. สนพ.
กฟผ. กฟภ. กฟน.
ยผ. ปตท.
- ส.กทอ. พพ. สนข.
ส.อ.ท. ขบ. สศอ.
ปตท. ธพ. กรม
สรรพสามิต (Ecosticker)
- พพ. สนพ. สกว.
Web
วช. สวทช.
based, MS
Excel
- สำนักงาน กกพ.
Web
แอพ Pumpcharge based, MS
กฟผ. กฟภ. กฟน.
Excel
- ขบ.
MS Excel

ชื่อข้อมูล
ผลการดำเนินงานตามแผน AEDP แบ่งตามประเภทเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบ่งตามประเภทเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
โดยระบุประเภทเชื้อเพลิง
ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบ่งตามประเภทเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
โดยระบุประเภทเชื้อเพลิง
แผนที่ GIS ข้อมูลพลังงานทดแทน
ข้อมูลเครื่องจักร ที่ระบุรายละเอียด เช่น หม้อไอน้ำ:ประเภท ขนาด
เชื้อเพลิงที่ใช้ เป็นต้น

แหล่งที่มาของข้อมูล ระยะที่ 1
พพ.
Excel

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

พพ.

Excel

คงเดิม/API

API

สกพ.

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

ฐานข้อมูลงานวิจยั (มีคำค้นหาจำกัด ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หน่วยงาน
คำค้น บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และไม่ได้แบ่งประเภทว่าเป็นงานวิจัย
ด้านพลังงาน)

วช.

database
(web
based)
GIS map
database
(web
based)
-บริการ
ข้อมูล
database
(web
based)
-Digital
Research
Informatio
n Center
-Research
Gateway
Hardcopy

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API

API

ข้อมูลงานวิจยั ด้านพลังงานจากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน เช่น ปตท.
กฟผ. กฟภ. กฟน. เป็นต้น
(ความลับทางธุรกิจ?)
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พพ.
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

2. กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ชื่อข้อมูล
ฐานข้อมูลงานวิจยั (มีคำค้นหาจำกัด ได้แก่ ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง หน่วยงาน คำค้น บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม และไม่ได้แบ่ง
ประเภทว่าเป็นงานวิจยั ด้านพลังงาน)

แหล่งที่มาของข้อมูล ระยะที่ 1
วช. สกสว.
database
(web
based)
-Digital
Research
Informatio
n Center
-Research
Gateway
ข้อมูลงานวิจยั ด้านพลังงานจากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน เช่น ปตท. กฟผ.
Hardcopy
กฟภ. กฟน. เป็นต้น
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
Hardcopy
แนวโน้มนวัตกรรมและทิศทางการวิจยั ด้านพลังงาน
Hardcopy
แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน
Hardcopy
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ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API

3. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายปิโตรเลียม
• กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
a. เอทานอล
ชื่อข้อมูล
ราคาขายเอทานอลของผู้ผลิต

แหล่งที่มาของ
ข้อมูล
กรมสรรพสามิต

ราคาซื้อเอทานอลของผู้ค้าน้ำมัน

ผู้ค้าน้ำมัน

ราคากากน้ำตาล (ส่งออก)
ราคากากน้ำตาลในประเทศ

กรมศุลกากร
สำนักงานอ้อยและ
น้ำตาลทราย

ระยะที่ 1

ระยะที่ 3

คงเดิม/API

API

ตัวเลขราคา คงเดิม/API
ซื้อ
Excel
คงเดิม/API
Telephone คงเดิม/API

API

Excel
Excel
Excel
Website
Website

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API
API
API

จำนวนโรงงาน/กำลังการผลิต

Platt's
Platt's
Platt's
กรมการค้าภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
พพ.

Email
(Telephon
e)

คงเดิม/API

API

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงเกษตรฯ

N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

ราคาเอทานอลต่างประเทศ
- บราซิล
- ตลาดชิคาโก
- ฟิลปิ ปินส์
ราคามันสำปะหลัง
ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง

Excel by
Email

ระยะที่ 2
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API
API

หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้มา สนพ. นำมา
คำนวณฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ไม่
สามารถเผยแพร่ได้
เฉลี่ยจากผู้ซื้อ

b. ไบโอดีเซล
ชื่อข้อมูล
ราคาขายเอทานอลของผู้ผลิต

แหล่งที่มาของข้อมูล
กรมสรรพสามิต

ระยะที่ 1
Excel by
Email

ระยะที่ 2
คง
เดิม/API

ระยะที่ 3
API

ราคาซื้อเอทานอลของผู้ค้าน้ำมัน

ผู้ค้าน้ำมัน
กรมศุลกากร

ราคากากน้ำตาลในประเทศ

สำนักงานอ้อยและน้ำตาล
ทราย

Telepho
ne

คง
เดิม/API
คง
เดิม/API
คง
เดิม/API

API

ราคากากน้ำตาล (ส่งออก)

ตัวเลข
ราคาซื้อ
Excel

ราคาเอทานอลต่างประเทศ
- บราซิล

Platt's

Excel

API

- ตลาดชิคาโก

Platt's

- ฟิลปิ ปินส์

Platt's

ราคามันสำปะหลัง

กรมการค้าภายใน

ปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
จำนวนโรงงาน กำลังการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
พพ.

คง
เดิม/API
Excel
คง
เดิม/API
Excel
คง
เดิม/API
Website คง
เดิม/API
Website คง
เดิม/API
Email
คง
(Telepho เดิม/API
ne)

ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย

กระทรวงเกษตรฯ

N/A

API

พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง

กระทรวงเกษตรฯ

N/A

4. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายไฟฟ้า
(ไม่ได้รับข้อมูล)
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คง
เดิม/API
คง
เดิม/API

API
API

API
API
API
API
API

API

หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้มา สนพ. นำมา
คำนวณฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ไม่
สามารถเผยแพร่ได้
เฉลี่ยจากผู้ซื้อ

5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
• กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ชื่อข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ.
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
โครงการเร่งด่วน (Policy Quick Start)

แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ข้อเสนองบลงทุนประจำปีของรัฐวิสาหกิจ

สำนัก/ศูนย์/กอง
สำนัก/ศูนย์/กอง
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนัก/ศูนย์/กอง
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/
PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/
PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/
PTT
การประชุม SOME/AMEM

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
ลงทุน
การปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียน

ระยะที่ 1
word/Excel
word/Excel
word/power
point
word/Excel
Excel
Excel
Excel
word/Excel/
hard copy
hard copy

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API
API
API

คงเดิม/API

API

Excel/hard
copy
power point

คงเดิม/API

API

คงเดิม/API

API

6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อข้อมูล
ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายปี
ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายเดือน
สัดส่วนการใช้พลังงานรายสาขาเศรษฐกิจ
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP
ศักยภาพพลังงานทดแทน
ราคาพลังงานทดแทน
ผลประหยัดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผน EEP
การใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละ
ชนิด (SEC)
การใช้พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
ข้อมูลจากโครงการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ
ขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP

แหล่งที่มาของข้อมูล
Internet
Internet
Internet
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Excel
Excel
Excel
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
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7. กรมธุรกิจพลังงาน
ชื่อข้อมูล
Material Intake
Production of Petroleum Products
Consumption of Petroleum Products
Supply Sales of Petroleum Products
Purchase of Petroleum Products
Import of Petroleum Products from MOC
Import of Petrochem Products from MOC
Import of Crude Oil
Import of Natural Gas
Export of Petroleum Products / Crude
Oil Stock and Legal Reserve
Refining Capacity
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน แยกชนิดน้ำมัน
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน รายจังหวัด
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน รายจังหวัด
รายสาขา
เศรษฐกิจ
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรายสถานี แบบ Real time
ราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รายสาขา
ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดในคลังสำรอง

แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
ระบบฐานข้อมูลกรม
ธุรกิจพลังงาน
ระบบฐานข้อมูลกรม
ธุรกิจพลังงาน
ระบบฐานข้อมูล กรม
ธุรกิจพลังงาน
ขอข้อมูลเพิ่ม
ระบบฐานข้อมูล กรม
ธุรกิจพลังงาน
ระบบฐานข้อมูลสถานที่
เก็บและปริมาณน้ำมัน
เชื้อเพลิงสำรองของ
ประเทศ
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ระยะที่ 1
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API

Excel

คงเดิม/API

API

Excel

คงเดิม/API

API

N/A
Excel

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

Excel

คงเดิม/API

API

8. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ชื่อข้อมูล
Production of Crude
Production of NG
Production of Condensate
Sales , Values and Royalty of Crude
Sales , Values and Royalty of NG
Sales , Values and Royalty of Condensate
การสำรวจรายเดือน
การขาย มูลค่า และค่าภาคหลวง
ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติรายแหล่ง
การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น
รายงานปริมาณการผลิตรายเดือน
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
การจัดหาปิโตรเลียม
การขนถ่ายปิโตรเลียมในอ่าวไทย
การนำเข้าถ่านหินแยกรายผู้นำเข้าระบุ TSIC

แหล่งที่มาของข้อมูล
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
Webpage
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
กลุ่มงานนโยบายและ กล
ยุทธ์ราคา
กลุ่มงานนโยบายและ กล
ยุทธ์ราคา

ระยะที่ 1
Excel

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

PDF

คงเดิม/API

API

สำนักบริหารการเงินฯ
สำนักบริหารการเงินฯ
สำนักบริหารการเงินฯ

Excel
Excel

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API

N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

9. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(ไม่ได้รับข้อมูล)
10. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ชื่อข้อมูล
การคำนวณประกาศสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประกาศ กบน. เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงิน
ชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประมาณการฐานะกองทุน
ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดการจัดเก็บและชดเชยกองทุนแต่ละชนิด
เชื้อเพลิงรายเดือน *
ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดการจัดเก็บและชดเชยกองทุน แต่ละชนิด
เชื้อเพลิงรายเดือน

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
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11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อข้อมูล
Generation of Hydro Electricity
Fuel Consumption in Power Generation
Consumption of Electricity (Direct Customer)
Consumption of Lignite
Consumption of NG by SPP AND IPP
Import of Electricity
Electrical PEAK DEMAND BY REGION
Electric Power Puschase by Region
Electricity Capacity
EGAT PEAK & STATION SERVICE
IPP Power Generation
EGAT Load profile
Retail Price of Electricity / Ft
Load Profile ของ Direct Customer
Generation Profile
Substation Profile
Plant Detail / Installed Capacity & Contracted
Capacity / Generation (EGAT,SPP,IPP)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า
มูลค่า และ ราคา Import/Export ไฟฟ้า
Reserve margin / การผลิตพีงได้
Grid Modernization
Emission
Transmission (ระบบส่งไฟฟ้า)

แหล่งที่มาของข้อมูล

internet
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
webpage
N/A
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API
API
API
API
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12. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายการข้อมูล
แจ้งรายละเอียดการจำหน่ายก๊าซโซลีนธรรมชาติ
(NGL)
ปริมาณราคา และค่า Pipeline Tariff การ
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ EGAT& IPP และ SPP
ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ค่าใช้จ่าย
ในการนำเข้า และค่าบริการผ่านสถานี
รายงานสรุปการจัดหา Spot LNG
ข้อมูลราคาและปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
ความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจ NGV
- จำนวนสถานีบริการสะสม
- จำนวนรถ NGV สะสม
- จำนวนรถขนส่งก๊าซฯ สะสม
- ปริมาณจำหน่ายก๊าซฯ ประจำเดือน
- ยอดจำหน่ายก๊าซฯ เฉลี่ย
- สถานีบริการ NGV รายจังหวัด
ยอดรถติดตั้งรายวัน
- จำนวนรถติดตั้ง NGV เฉลีย่
ข้อมูลด้านก๊าซธรรมชาติ (NG,LNG)
โรงแยกก๊าซ
ขุดเจาะ นำเข้า จำหน่าย
สถานีบริการ CNG
การใช้ก๊าซธรรมชาติแยกรายสาขา
ข้อมูลด้านน้ำมัน (น้ำมันดิบและปิโตรเลียม)
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
สถานีบริการน้ำมัน
ข้อมูลรายละเอียดการใช้น้ำมันจาก Blue Card
ข้อมูลด้าน LPG
สถานีบริการ LPG

หน่วยงานภายนอก
ที่ขอข้อมูล
สนพ.

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

คงเดิม/API

API

สนพ.

หนังสือนำส่ง และ
E-mail
E-mail

คงเดิม/API

API

ชธ., สนพ., สกพ.

หนังสือนำส่ง

คงเดิม/API

API

ชธ., สนพ., สกพ.
สนพ.
สกพ.
ชธ.
สนพ.

หนังสือนำส่ง
E-mail
หนังสือนำส่ง
E-mail
E-mail

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

คงเดิม/API

API

สนพ.

E-mail

คงเดิม/API

API

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
API
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13. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ชื่อข้อมูล
IPS Power Generation
IPS Power Capacity
SYSTEM PEAK
THAILAND PEAK
Generation Profile EGAT/IPP/SPP/VSPP/IPS
Plant Detail / Installed Capacity & Contracted
Capacity / Generation / Station Service
(EGAT,SPP,IPP,IPS,VSPP)
Electricity Consumption by Customer
EGAT/MEA/PEA/IPS (Billing)
Ft ขายส่ง / ขายปลีก
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงไฟฟ้า
EGAT/IPP/SPP/IPS
ข้อมูลเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ค่าไฟฐานของประเทศ
ข้อมูลฐานข้อมูล SPP/VSPP
IPS Detail with TSIC

แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
Internet
Internet
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Excel
Excel
Web Page
Web Page
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A
N/A
N/A
N/A

คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
เล่ม FT
Email
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Excel
Paper
Excel
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

14. การไฟฟ้านครหลวง
ชื่อข้อมูล
Consumption of Electricity
Retail Prices of Electricity
VSPP Capacity & Generation
ข้อมูลเครือข่ายและระบบจำหน่าย
ข้อมูลการจำหน่ายและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ข้อมูล Load Profile การใช้ไฟฟ้า
VSPP Plant Detail / Gen Capacity & Contracted
Capacity / Generation
Electricity Consumption by Customer (Billing)
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15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อข้อมูล
Consumption of Electricity
Retail Prices of Electricity
VSPP Capacity & Generation
ข้อมูลเครือข่ายและระบบจำหน่าย
ข้อมูลการจำหน่ายและให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
ข้อมูล Load Profile การใช้ไฟฟ้า
VSPP Plant Detail / Gen Capacity & Contracted
Capacity / Generation
Electricity Consumption by Customer (Billing)

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

16. กรมการขนส่งทางบก
ชื่อข้อมูล
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่
จำนวนรถต่อทะเบียน
จำนวนจดทะเบียนสะสม
จำนวนจดทะเบียนตามอายุ
จำนวนจดทะเบียนสะสมตามชนิดพลังงาน
จำนวนจดทะเบียใหม่ตามชนิดพลังงาน
ข้อมูลด้านขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้านขนส่ง Passenger กิโลเมตร
ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website
Website
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API
API
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
Web page
Web page
Web page
Web page
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API

17. กรมศุลกากร
ชื่อข้อมูล
Import of Coal
Retail Prices of Coal
Import Value of Goods
Export Value of Goods
การใช้ถ่านหินแยกราย tsic (เชื่อมผ่าน ชธ.)
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18. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ชื่อข้อมูล
Production/Consumption of Lignite

แหล่งที่มาของข้อมูล

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website
Website

ระยะที่ 1
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API
API

Website
Website

Excel
Excel

คงเดิม/API
คงเดิม/API

API
API

ระยะที่ 1
Excel
Excel
API
API
API

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
API
API
API

ระยะที่ 3
API
API
API
API
API

19. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อข้อมูล
GDP Referent 2002 Yearly
GDP Referent 2002 Quarter
GDP Current Price Yearly
GDP Current Price Quarter
Thailand Population by year
Gross domestic product originating from
manufacturing
GPP
GDP ระยะยาว

20. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อข้อมูล
อัตราแลกเปลี่ยนรายวันแต่ละประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ รายเดือน USD/THB
อัตราแลกเปลี่ยนรายวันแต่ละประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ รายเดือน USD/THB
ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล
Website
Website
Website
Website
Website

21. กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
ชื่อข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

สรุปการกลั่นและการจำหน่ายน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมัน
ฝาง
ข้อมูลหลุมการผลิต (จำนวนหลุม,สำรอง)

กรมธุรกิจพลังงาน

Excel

คงเดิม/API

API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API
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22. กรมสรรพสามิต
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลภาษีนำ้ มันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ภาษีที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลพลังงาน เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษี
คาร์บอน
ราคาน้ำมันเตา

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

23. กรมการค้าภายใน
ชื่อข้อมูล
ราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย ทั้งระบบ (รายวัน)
ข้อมูลรายละเอียดด้านน้ำมันปาล์ม
ข้อมูลรายละเอียดด้านอ้อยและมันสำปะหลัง

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

แหล่งที่มาของข้อมูล

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

24. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลศักยภาพการผลิตพืชพลังงานรายฤดูกาล

25. กรมควบคุมมลพิษ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านขยะ

26. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลทางด้านแผนการขนส่งทั้งหมด
เช่น แผนสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ละสาย

27. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลโรงงาน และเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน
ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เองภายในโรงงาน
ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในโรงงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
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ระยะที่ 1
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API
API

28. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้านผลงานการวิจัยด้านพลังงาน

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 3
API

29. กรมชลประทาน
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน

30. กรมเจ้าท่า
ชื่อข้อมูล
การใช้เชื้อเพลิงการขนส่งทางน้ำ

31. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกลั่น)
ชื่อข้อมูล
สถิติยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ข้อมูลราคารถยนต์

32. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลนิติบุคคล

33. กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลแหล่งแร่เชื้อเพลิง
ฐานข้อมูลทรัพยากรธรณีของประเทศไทย

34. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลขยะชุมชน
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35. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน (รายเดือน) โดยเฉพาะด้าน
เชื้อเพลิง

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A
N/A
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API
คงเดิม/API
คงเดิม/API

ระยะที่ 1
API
API
API

แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม

ระยะที่ 1
N/A

ระยะที่ 2
คงเดิม/API

ระยะที่ 1
API

ขอข้อมูลเพิ่ม

N/A

คงเดิม/API

API

36. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
(SES_2559)
ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES)
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ภาคผนวก ค

ประมวลกิจกรรม
การประชุม

ประมวลกิจกรรมการประชุม
TOR ข้อ 3.25 กำหนดให้จัดประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคม
ที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
กำกับโครงการศึกษา (Steering Committee) จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่ น้อยกว่า
1,500 คน หรือตามที่ สนพ. เห็นสมควร
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการโครงการและจัดการประชุมตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีการประชุม
รวม 67 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1509 คน ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องตามขอบเขต
การดำเนินงาน รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับโครงการศึกษา
(Steering Committee)
ในทุกครั้งที่มีการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย
1 ท่าน โดยผู้มีความรู้ความสามารถที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์

ประสบการณ์ 36 ปี ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารจั ด การโครงการ
(Project Management) ภาครั ฐ และเอกชนทั ้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ครอบคลุม งานที่เ กี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูง (High Performance Computing Systems) การพัฒนา
Software โครงสร้ า งพื ้ น ฐานดิ จ ิ ท ั ล และการสื ่ อ สาร ระบบรั ก ษา
ความปลอดภั ย และการจั ด การข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ นภาคพลั ง งาน
ภาคสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย

ประสบการณ์ 20 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project
Management) และการวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Privacy,
Information System, Database System

รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์

ประสบการณ์ 14 ผูเ้ ชี่ยวชาญการทำงานด้านสถิติข้อมูล การพัฒนา
Software ระบบ Database งานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
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ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง ประสบการณ์ 17 ปี ผู้เชี่ยวชาญการทำงานด้านศึกษา จัดทำกฎหมาย
ด้านการจัดการข้อมูล โทรคมนาคม นวัตกรรม และดิจิทัล
ผศ.ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

ประสบการณ์ 21 ปี ผู้เชี่ยวชาญการทำงานด้านศึกษาและวิจัย การจัดการ
องค์กรและแรงงาน เศรษฐศาสตร์ด้านพลังงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ

ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ และการจัดการระบบทวนสอบข้อมูลเพื่อปรับปรุง
คุณภาพข้อมูล

ดร.เทียนไชย จงพีร์เพียง

ผู้เชี่ยวขาญด้านวางแผนทางเศรษฐศาสตร์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย
นโยบายพลังงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านน้ำมัน ระบบการขนส่ง การไฟฟ้า
และการพัฒนาปิโตรเลียม

ดร. พฤษภ์ บุญมา

ประสบการณ์ 22 ปี ผู้เชี่ยวชาญการทำงานด้านการศึกษา ออกแบบ ติดตั้ง
และบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network System), ระบบประมวลผล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วัขรพงษ์ สุกิจจานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การ และ บุคลากร

นางสาวรัชนิกร คำทิพย์

ประสบการณ์ 16 ปี ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และ การออกแบบระบบงาน
ด้ า น Web Application จั ด การงานฐานข้ อ มู ล DBMS (PostgreSQL,
MSSQLSERVER, mySQL) ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ NECTEC
Intranet

นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม

ประสบการณ์ 14 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Application Platform,
Software Development and Solution

นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย

ประสบการณ์ 24 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติข้อมูล การพัฒนา Software
ระบบ Database งานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
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นายสมพล เจริญพงศ์

ประสบการณ์ 16 ปี ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการออกแบบ Hardware and
Software Development and Solution

นายพงษ์ทศพร จุลโลบล

ประสบการณ์ 12 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบ ติดตั้งและบริหาร
จั ด การระบบเครื อ ข่ า ย (Network System), ระบบประมวลผล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์

ประสบการณ์ 25 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติข้อมูล การพัฒนา Software
ระบบ Database งานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่จัดประชุม หัวข้อการประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้
จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
22
29
33
32

ลำดับ
ที่

วันที่

หัวข้อการประชุม

1.
2.
3.
4.

1 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62
3 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62

5.

9 ก.ย. 62

ประชุม Kick-Off
ประชุมตรวจรับงวดที่ 1
ประชุมติดตามการประชุม Kick-Off
ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อหาจุดร่วม
ในการคำนวณค่า EI
ประชุมร่วมระหว่าง สนพ. และ พพ. เพื่อติดตาม
ผลการหาจุดร่วมในการคำนวณค่า EI

6.

17 ก.ย. 62

ประชุมหารือเรือ่ งหัวข้อการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ

12

7.

25 ก.ย. 62

27

8.
9.

1 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62

10.
11.

8 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62

ประชุมศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT
Infrastructure) ปัจจุบันของ สนพ.
ประชุมผู้ใช้งานข้อมูลสถิตแิ ละคณะทำงาน สนพ.
เตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ
ครั้งที่ 1
ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครัง้ ที่ 1
เตรียมข้อมูลการศึกษาดูงาน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (สสน.)

12.

28 ต.ค. 62

เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครัง้ ที่ 1

24
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หมายเหตุ

20

24
16
40
23

Steering Committee

ลำดับ
ที่

วันที่

13.
14.

1 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62

หัวข้อการประชุม
การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1

ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำการ

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
26
24

หมายเหตุ

พยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast) ในปัจจุบัน
15.

20 พ.ย. 62

ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำ

27

รายงานการพยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast)
16.
17.

18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63

18.

9 ม.ค. 63

ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครัง้ ที่ 2
เตรียมหนังสือและแบบสอบ ถามถึงหน่วยงานเพื่อขอเข้า
สัมภาษณ์
ข้อมูล Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ

38
16

Steering Committee

14

Data Dictionary ปัจจุบัน

19.

10 ม.ค. 63 ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ด เก็ บในหน่ วยงาน:

29

กองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

20.
21.

13 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลภายใน ศท. สนพ.

22.

14 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สนพ.

29

23.
24.

15 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63

16
34

25.
26.

20 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63

27.

23 ม.ค. 63

นำเสนอหัวข้อระบบต้นแบบสาธิต
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
กองนโยบายปิโตรเลียม สนพ.
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - ไฟฟ้า
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. –
น้ำมัน
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. –
ลิกไนต์

28.

24 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน
: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

21

ทบทวนและรวบรวมข้ อมู ลที ่ จ ั ดเก็ บ ในหน่ วยงาน:
กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สนพ.
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18
32

ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

14
22
17
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
18

ลำดับ
ที่

วันที่

29.

27 ม.ค. 63

30.

29 ม.ค. 63

31.

30 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิง (สกนช.)

25

32.

30 ม.ค. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
กรมการพลังงานทหาร

22

33.

4 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กรม
ศุลกากร

22

34.

5 ก.พ. 63

26

35.

6 ก.พ. 63

นำเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล (ERD) และติดตามงาน
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

36.

6 ก.พ. 63

สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. GDP

39

37.

11 ก.พ. 63

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:

25

หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. –
ไฟฟ้า (ต่อ)
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

32

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

11 ก.พ. 63

39.

12 ก.พ. 63

40.

14 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน: กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
14 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน: บริษทั
ปตท. จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน: กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)

41.
42.
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ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

23

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
38.

หมายเหตุ

27
27
42
26
20

ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ลำดับ
ที่

วันที่

43.

17 ก.พ. 63

44.

18 ก.พ. 63

หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(สำนักงาน กกพ.)
45.
46.
47.
48.

19 ก.พ. 63 สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน ศท.สนพ. - น้ำมัน
20 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
กรมสรรพสามิต
21 ก.พ. 63 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
25 ก.พ. 63 การออกแบบ IT Infrastructure

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
หมายเหตุ
ประชุม
46
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
25
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
20
26
39

ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

26

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

49.

27 ก.พ. 63

50.

27 ก.พ. 63

51.

12 มี.ค. 63

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ประชุมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผล
การศึกษา – SWOT, บุคลากร, แผนยุทธศาสตร์,
Roadmap
นำเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สำหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

23

ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บในหน่วยงาน:

23

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
20 มี.ค. 63 ประชุมติดตามการดำเนินงาน
2 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.5
3 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2), (4)
7 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3)
10 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1)
14 เม.ย. 63 รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (1) (2) (4)
14 พ.ค. 63 ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ
ครั้งที่ 3
9 มิ.ย. 63
ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมงาน
สัมมนา อบรม
ค-6

14

16
22
17

ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชุมผ่าน Zoom
ประชุมผ่าน Zoom
ประชุมผ่าน Zoom
ประชุมผ่าน Zoom
ประชุมผ่าน Zoom
Steering Committee

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
12

ลำดับ
ที่

วันที่

60.

26 มิ.ย. 63

ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผน
การนำเสนองาน

61.

3 ก.ค. 63

27

62.

9 ก.ค. 63

63.

20 ก.ค. 63

64.

29 ก.ค. 63

ผลการศึกษาด้านกระบวนการ Workflow และ
การทวนสอบข้อมูล Quality Assurance
รายละเอียดการจัดทำ Prototype:
การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
นำเสนอร่างระบบต้นแบบสาธิต Prototype:
การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูล
ปิโตรเลียม

65.

3 ส.ค. 63

-

66.

20 ส.ค. 63

67.

3 ก.ย. 63

ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูล
ปิโตรเลียม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูล
ปิโตรเลียม
ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการฯ ครั้งที่ 4
รวมทั้งสิ้น

หัวข้อการประชุม
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หมายเหตุ

25
17
18
ประชุมผ่าน Zoom

19
41
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Steering Committee

บทสรุปและประเมินผลการประชุม
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
Kick-off Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
4. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธงวงศ์
8. นางสาวบุบผา คุณาไท
9. นางเพทาย ภักดีโชติ
10. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ประธานกรรมการตรวจรับฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. นายเดชา อุปถัมชาติ
3. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
4. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
5. ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
6. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
7. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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8. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
9. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
10. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand
Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
(4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพื่อกำหนด
ทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและ
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศเพื ่ อเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและการติดตามการดำเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และ
แนวโน้มทิศทางของการใช้พลังงานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชน
สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
เช่นความเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งมี
มาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นความจำเป็น
ในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิได้อย่างทันท่วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดำเนินการปฏิร ูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ม ีการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพลังงานสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกำหนดให้มีพันธกิจหลัก
ในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อนำข้อมูล
ไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้าน
พลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียในทุกระดับได้อย่างทันท่วง ที
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และการดำเนินการดังกล่าวได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติขึ้นภายในกระทรวงพลังงานในลำดับแรก
เพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายในกระทรวงพลังงาน สนพ. จึงมีการจัดตั้ง
คณะที่ปรึกษาภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัตกิ าร
(Action Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน หรือสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ โดยต้องมีการสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล
ด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เห็นระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันและเข้าใจบริบทของข้อมูลด้านพลังงานในภาพรวม ซึ่งจะนำไปสู่การ
ดำเนินการ เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าว
ไปออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
1. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้กล่าวถึงการขยายความ และรายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการ จากฝ่ายที่ปรึกษา
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
2. ระเบียบวาระที่ 2 รายงานและเสนอรายงานแผนงานและแนวทางการดำเนินงานต่อกรรมการตรวจรับ
ที่ปรึกษา - ได้กล่าวอธิบายความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน แผนของรัฐบาล กระทรวง
ดิจ ิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) และ แนวทางการดำเนินงานของโครงการศึกษาการจั ดทำ
แผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ และจะมีการทำงาน ศึกษา และดำเนินการตามหัวข้อดังกล่าว
- ที่ปรึกษาอธิบายแนวคิดการออกแบบการศึกษาโครงการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best Practices ของ
ในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการข้อมูลภายในที่ดี
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- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และกลวิธีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ศึกษาแผนข้อมูล เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศ
- ศึกษาออกแบบระบบ IT Infrastructure ที่จะเชื่อมโยงระบบร่วมกัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชนที่มีความหลากหลายรูปแบบ
- มีการศึกษาการจัดทำ Meta data ออกแบบระบบ Data Integration ระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์
(Cyber Security) ออกแบบ Platform และออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data
Architecture)
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ และ ข้อชักถามเพิ่มเติม
ประธาน – การนำเสนอยังไม่ลงรายละเอียดที่ข้องเกี่ยวกับพันธกิจของ สนพ. อยากให้ที่ปรึกษาแสดงถึง
รายละเอียดของแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนว่าสอดคล้องกับพันธกิจของ สนพ. อย่างไร
และสิ่งที่ สนพ. จะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง และนัดเข้านำเสนออีกครั้งกับคณะกรรมการฯ
ที่ปรึกษา – รับทราบและรับดำเนินการ
มติที่ประชุม ให้ท ี่ปรึกษาศึกษาพันธกิจของ สนพ. จุ ดประสงค์ และเป้าหมายของโครงการให้ชัด แล้วนัด
นำเสนอพร้อมแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานในครั้งถัดไป
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมตรวจรับพัสดุในงานทีป่ รึกษาโครงการฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางภัชราพร ผาสุกวนิช
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวบุบผา คณาไท
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธงวงศ์
นางสาวดวงตา ทองสกุล
นางสาวศุทธีนี จริงจิตร
นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวตันติมา จงเฮสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลีย้ งสุขสันต์
2. ดร. พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
4. ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์

ผู้จัดการโครงการ/วิทยากร
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผศ.ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
นายสมพล เจริญพงศ์
นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
นายทัศนัย เพชรผึง้
นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
ความเป็นมาของโครงการ
1) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวการณ์และบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้
ทิ ศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและพฤติ กรรมของผู ้บริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป และเทคโนโลยี จ ั ดเป็นสิ่งสำคัญ
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงส่งผลต่อการใช้พลังงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ
มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลกระทบมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
การพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยภาคพลังงานเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ม ีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันโดยจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated
Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)เพื่อให้สามารถมองเห็น
ทิศทางการพัฒนาของพลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2) ในกระบวนการจัดทำแผน TIEB นอกจากจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะทำงาน
แล้วข้อมูลสถิติย้อนหลังเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน
จัดเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการพยากรณ์หรือการคาดการณ์การใช้ การผลิต การจัดหาและการอนุรักษ์พลังงาน
ในอนาคตอีกด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
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แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ โดย สนพ. มีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ และการดำเนินงานที่ผ ่านมา สนพ. ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในกระทรวงพลังงานหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงานระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่ง สนพ. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและนำมา
วิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและการติดตามการดำเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์
และแนวโน้มทิศทางของการใช้พลังงานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชนโครงการศึกษาการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
3) การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น
ความเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็ นต้น ดังนั้น การขาด
การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกระทรวงพลังงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิได้
อย่ างทั นท่ วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข ้อมู ลได้ถ ู กต้ องรวดเร็ ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพลังงานสำหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก
ในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกำหนดให้มีพันธกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
เชื่อมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและ
การตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียในทุกระดับได้อย่างทันท่วงที และการดำเนินการดังกล่าว ได้มอบหมายให้ สนพ.
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายในกระทรวงพลังงานในลำดับแรก
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4) สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap) และ
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน
หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยต้องมีการสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของหน่วยงานภายในกระทรวง
พลังงาน หน่วยงานในกำกับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นระบบฐานข้อมูลในปัจจุบนั และเข้าใจบริบท
ของข้อมูลด้านพลังงานในภาพรวม ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการ เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อันเป็นศูนย์กลางรวบรวมและ
เผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเชื่อถือทันสมัย รวมถึงได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล สอดรับการปฏิรูปประเทศ Thailand 4.0 เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต
1. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้กล่าวถึงการขยายความ และรายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการ จากฝ่ายที่ปรึกษา
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
2. ระเบียบวาระที่ 2 รายงานและเสนอรายงานแผนงานและแนวทางการดำเนินงานต่อกรรมการตรวจรับ
ที่ปรึกษา - ได้กล่าวอธิบายความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน แผนของรัฐบาล กระทรวง
ดิจิ ท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) และ แนวทางการดำเนินงานของโครงการศึกษาการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ และจะมีการทำงาน ศึกษา และดำเนินการตามหัวข้อดังกล่าว
- ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์ท ี่สำคัญ
ระดับชาติกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง การถ่ายโอน
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
พลังงาน
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- ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ
o การจัดทำแผนการดำเนินงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของ
หน่วยงานใน
o จัดประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o การรวบรวมข้อมูลพลังงานที่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของ
ประเทศ
o การนำมาใช้เป็นข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด
หรือมีการจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
o ทบทวนวรรณกรรมหรือทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก เพื่อเสนอแนะข้อมูลพลังงาน
ที่ควรจะต้องมีการจัดเก็บในอนาคต
o จัดทำแผนที่หรือแผนผังหรือแผนภาพหรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต
- ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือ Best
Practices ของในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการบริหารจัดการข้อมูลภายในที่ดี
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้ครอบคลุมตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และกลวิธีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ- ออกแบบและจัดทำผังการไหล (Work flow)
ของกระบวนการหลัก/กระบวนการย่อยที่สำคัญของการดำเนินงานและการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
พลังงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- ศึกษาแผนข้อมูล รายละเอียดของถังข้อมูล มาตรฐาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้าง
ของข้อมูล ตามโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศไทยรายงานแผนงานและแนวทางการดำเนิ นงานมาตรฐานคำอธิ บายประกอบข้อมู ล
(Meta data) และการไหลของข้อมูล (Data flow) รวมถึงการสร้าง Entity Relationship Diagram
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(ERD) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงและการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน
ทั้งหมด
- ศึ ก ษาการวางระบบการเชื ่อมโยงข้ อมูล (Mapping) ข้ ามถั งข้ อมูลด้านพลังงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) เครื่องมือในการดำเนินงานแบบ
Automation กำหนดมาตรฐานรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล (Data Acquisition) การเข้าถึง
ข้อมูลจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ศึกษาออกแบบระบบ IT Infrastructure ที่จะเชื่อมโยงระบบร่วมกัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือภาคเอกชนที่มีความหลากหลายรูปแบบ
- ศึกษาออกแบบ Meta data และ Business Use Cases Diagram เพี่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในเรื่องระบบไหลเวียนของข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Management Tool)
- ศึกษาออกแบบระบบทวนสอบข้อมูลในถังข้อมูลทั้งหมด (Quality Assurance) ระบบ Data
Cleansing และ Outlier Detection จากข้อมูลด้านพลังงาน
- ศึกษาออกแบบระบบ Data Integration ของข้อมูลที่ผ่านการจัดวางโครงสร้าง และระบบ
การป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
- ศึกษาออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Warehouse) ทั้งในส่วนของ
อุปกรณ์ (Hardware) เครื่องมือ (Equipment) การบริหารจัดการสถานที่ (Building and Facility
Management) และซอฟท์แวร์ (Software) ที่มีความเหมาะสม
- ศึกษาออกแบบแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกับ
ทั้งของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาวิเคราะห์ข้อมูล วิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบหลัก เพื่อให้
สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
- ศึกษาออกแบบ Platform และออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data
Architecture) ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กับระบบคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Nation Data Repository) และสามารถเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับ Platform
ที่ประกอบด้วย ความสามารถเข้าถึงภาพรวมของข้อมูลทั้งแบบ fixed report และ interactive
dashboard การวิ เคราะห์เชิ งลึ กชั ้ นสู ง (Data Analytics) การวางแผนระบบช่ วยการตัดสินใจ
(Decision Making) การคาดการณ์ (Prediction) ระบบปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ในการบริหารจัดการแผนพลังงานของประเทศในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Near Real
Time (NRT)
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- การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และ
สรุปภาพรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการ
ตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน จากข้อมูลผลการศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA)
- ศึกษาข้อมูลด้านพลังงานเพื่อการบริการของภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเข้าถึง
Platform ที่สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และกำหนดแนวทางการศึกษาและการประชุมระดมความคิดเห็นในส่วนของข้อมูลด้านพลังงานกับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างแนวทางการทำงานและรองรับกฎระเบียบในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์
- ศึกษาและออกแบบแนวทางการร่างแบบธรรมาภิบาลของการเข้าถึงข้อมูล และการขอสิทธิ์
ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- การจัดประชุมที่จะต้องตอบสนองข้อต่าง ๆ ที่กำหนดในรายละเอียดและข้อกำหนด
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบข้อมูลจากรายงานแผนงานฯ
3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ และ ข้อชักถามเพิ่มเติมกรรมการ
– เรื่องการติดตามงาน ขอความร่วมมือทางที่ปรึกษาจัดทำรายงานประจำเดือน และเข้าร่วมประชุมกับทาง
สนพ. และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหารายงานแผนงานฯ เพื่อความชัดเจนแต่ละข้อตามที่ระบุรายละเอียดและข้อกำหนด (TOR)
- TOR ข้อ 3.2 เพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงาน ให้ระบุแผนงานการประชาสัมพันธ์ให้ละเอียด
มากขึ้น
- TOR ข้อ 3.3 ขยายรายละเอียดจากแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิท ัล เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจของ สนพ. อยากให้เพิ่มมุมมองเป็นภาพรวมระดับชาติ เกี่ยวข้องกับงานทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- TOR ข้อ 3.5 ต้องการให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ supply และ demand ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น demand ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC)
ปตท. (PTT) เนื่องด้วยงานด้านการจัดการพลังงานมีความเกี่ยวข้องกับสาขาสิง่ แวดล้อม จึงต้องการให้
ที่ปรึกษา พิจารณาเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในการใช้ข้อมูลจากสิง่ แวดล้อม เช่น
ข้อมูลการใช้พลังงานใช้เท่าไร เรื่องของ Carbon Footprint ภาคขนส่ง CO2 ราคาพลังงาน หรือแหล่ง
ของการเชื่อมโยงของแต่ละอุตสาหกรรม และกับแต่ละสำนักที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- อื่น ๆ
เรื่อง Use case ที่จะนำเสนอ อยากให้มองเป็นภาพรวมระดับชาติ ที่ตอบโจทย์นอกจาก
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เรื่องพลังงาน แต่ยังรวมถึงเป็นการตอบโจทย์ระหว่างแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ด้านเกษตร หรือด้าน
พาณิชย์ เป็นต้น และมีมาตรฐานสากลเป็นตัวอย่าง เช่นจาก Energy Information Administration
(EIA) จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาจนำมาปรับใช้ก ับ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้อธิบายรายละเอียดการศึกษาและทำข้อเสนอแนะด้าน
software, hardware, backup and recovery, การเชื่อมโยงระบบผ่าน API การเข้าถึงข้อมูลจาก
Google ที่สามารถนำมาใช้ได้และพัฒนาระบบ เพื่อรองรับ Open Data เพื่อให้สาธารณะ เช่น
โปรแกรมเมอร์อิสระ (Freelance Programmer) เข้ามาพัฒนา App และต่อยอดต่อไปเรื่อง Data
Governance ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามแนวทาง และกรอบของ Data Governance ที่ทาง
สำนักงานพัฒนารัฐดิจิทัล (สพร หรือ DGA) และ ทางกระทรวง DE จัดทำ รวมถึงต้องการทราบเรื่อง
การทำงานร่วมกับกรมอื่นที่จะร่วมทำงานกับ สนพ.
ที่ปรึกษา – ฝ่ายที่ปรึกษาได้รับทราบข้อสงสัยของทางกรรมการ ที่ปรึกษารับทราบและ
รับแก้ไขรายงานแผนงานฯ ในหัวข้อของ TOR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อื่น ๆ
เรื่อง Use Case ที่ปรึกษาเห็นควรว่าจะทำการสำรวจและศึกษาความเชื่อมโยงของ model
ต่าง ๆ โดยเน้นว่าควรเป็น use case ที่ได้ใช้ประโยชน์จริง ให้เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยต้องทราบว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดเพื่อตอบโจทย์เรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ Open Data เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ปรึกษาเห็นความสำคัญตามที่
กรรมการได้กล่าวไป และสนับสนุนในการใช้ unstructured data เช่นการใช้ข้อมูล ทางด้าน Social
และจากแหล่งอื่น ๆ โดยที่จะสร้าง data model ที่ให้ข้อมูลเข้ามาเพื่อให้ data เป็น จุดนำ (lead
point) ในการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกต้อง เรื่อง Data Governance ที่ปรึกษา
รับทราบและจะขยายความเพื่อความชัดเจนในรายงานแผนงานฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบตามข้อสงสัย และข้อพิจารณากล่าว
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น.
ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ติดตามการนำเสนอรายงานงวดที่ 1 และ Kick-off meeting ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
2. นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน
ผู้อำนวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวสุพิตร คำกลัด
4. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
5. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
6. นางสาวบุบผา คุณาไท
7. นางเพทาย ภักดีโชติ
8. นางสาวดวงตา ทองสกุล
9. นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
10. นางสาวศุทธินี จริงจิต
11. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
12. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
13. นายธเนศร์ ศรีมงคล
14. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
15. นางสาวศิรินธร หอมสุวรรณ
16. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
3. ดร. วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. นายสมพล เจริญพงศ์
5. นางสาวรัชนิกร คำทิพย์
6. นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม
7. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
8. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
9. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
10.นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
11.นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
12.นางสาวกิตติยา คำเวียงสา
13.นายเดชา อุปถัมชาติ
14.นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
15.นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
16.นายนรวิชญ์ อูนากูล
17.นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
ความเป็นมาของโครงการ
1) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวการณ์และบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีจัดเป็นสิ่งสำคัญในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังคงส่งผลต่ อการใช้พลังงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ
มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และส่งผลกระทบมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีด้านพลังงานลมและพลัง งาน
แสงอาทิตย์ การพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยภาคพลังงานเป็นปัจจัย
เกี่ยวข้องที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงพลังงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันโดยจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand
Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
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เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทางการพัฒนาของพลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
2) ในกระบวนการจั ด ทำแผน TIEB นอกจากจำเป็น ต้อ งอาศั ยความรู ้แ ละความเชี ่ ยวชาญของ
คณะทำงานแล้วข้อมูลสถิติย้อนหลังเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการ
อนุรักษ์พลังงาน จัดเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการพยากรณ์หรือการคาดการณ์การใช้ การผลิต การจัดหาและ
การอนุรักษ์พลังงานในอนาคตอีกด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก
ที่ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ง ชาติ ตามพระราชบัญ ญัติค ณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2535 ซึ่ง มีอ ำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลัง งานของประเทศ
โดย สนพ. มีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของ
ประเทศ และการดำเนินงานที่ผ ่านมา สนพ. ได้ร ับ ความอนุเ คราะห์จ ากหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงาน
ระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่ง สนพ. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผน
และการติดตามการดำเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และแนวโน้มทิศทางของการใช้
พลังงานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชนโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data) ในการ
ขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
3) การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เช่นความเหลื่อมล้ำของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งมีมาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่ อความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้น การขาด
การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกระทรวงพลังงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อ
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ขั้นปฐมภูมิหรือ
ทุ ต ิ ย ภู ม ิไ ด้อ ย่ า งทั นท่ ว งที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข ้ อมู ล ได้ ถ ูก ต้ อ งรวดเร็ว และเป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้ นตอน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพลังงานสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกำหนดให้มีพันธกิจ
หลักในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับได้
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อย่างทันท่วงที และการดำเนินการดังกล่าวได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้นภายในกระทรวงพลังงานในลำดับแรก
4) สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap)
และแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดี ยวกันทุก
หน่วยงาน หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องมีการสำรวจเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของ
หน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นระบบ
ฐานข้อมูล ในปัจ จุบ ันและเข้าใจบริบ ทของข้อมูล ด้านพลัง งานในภาพรวม ซึ่ง จะนำไปสู่ก ารดำเนินการ
เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไป
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อันเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากล สอดรับการปฏิรูป
ประเทศ Thailand 4.0 เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต
1. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการประชุม และรับฟังการรายงานจากฝ่ายที่ปรึ กษา
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
2. ระเบียบวาระที่ 2 รายงานและเสนอรายงานแผนงานและแนวทางการดำเนินงานต่อกรรมการตรวจรับ
ที่ปรึกษา – อธิบายความเป็นมาของโครงการ
- แนวคิดการดำเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์จะยึดหลักการจากแผนพัฒนาของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งจะให้ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นการเตรียมการพัฒนา 6 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐานให้
ครอบคลุม การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนากำลังคน สร้างความเชื่อมั่น โดยนำกรอบนี้มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการ
พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- กระทรวง DE แบ่งระยะการพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
o ระยะที่ 1 Digital Foundation
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-

-

-

-

o ระยะที่ 2 Digital Inclusion (ปัจ จุบ ันรัฐบาลอยู่ในระยะนี้ บางกระทรวงมีก ารเชื่อมต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลบ้างแล้ว)
o ระยะ 3 Digital Transformation
o ระยะที่ 4 Global Digital Leadership
สนพ. อยู่ระหว่างระยะที่ 1-2 ซึ่งมีแนวทางที่ดีในการพัฒนา ซึ่งที่ปรึกษาจะช่วย สนพ. มีการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานอื่นอยู่แล้วประมาณ 29 หน่วย
สำนักพัฒนารัฐดิจิทัล (Digital Government Agency หรือ DGA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่อง
กรอบกำกับดูแลข้อมูล โดยมีการกำหนดออกมาเป็น Data Governance Framework เป็นแนวทาง
ในการกำกับดูแลข้อมูลโดยเน้นการกำกับตลอด life cycle ของข้อมูล โดยเราใช้ version 1.0 ในการ
ออกแบบศูนย์
Government Big Data Analytics Framework เป็นการร่วมมือกับ ทางสำนัก งานสถิติ โดยเริ่มดู
ตั้งแต่ระดับ Infrastructure เช่น การเก็บจะอยู่บน platform ใด เป็น Cloud หรือไม่ และดู Data
Catalog เพื่อกำหนดนิยามของข้อมูล จากนั้นเป็นการกำหนด Data Exchange คือวิธีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีการกำหนด Committee กำหนด การเตรียมความพร้อมของบุคลากร จากนั้นคือการกำหนด
Use Case คือการตั้งจุดประสงค์ว่าระบบ Big Data Analytics เมื่อมีแล้วใครจะได้ประโยชน์อย่างไร
Gov Cloud เป็นการเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวง โดยมีการเก็บข้อมูลไว้ในระดับกรม
กระทรวง กระทรวงมหาดไทยกำลังทำเรื่องไปที่ DE เพื่อขอขยาย linkage center ภาครัฐต้องการทำ
Gov Cloud เพื่อเชื่อมกับภาคประชาชนโดยใช้ข้อมูลภาครัฐ
Use case ต่าง ๆ ต้องศึกษาและออกแบบแผนยุทธศาสตร์, Roadmap, Action Plan และ แผนงบประมาณ
สนพ. เป็น Hub ในการให้ข้อมูล เราจะออกแบบให้สามารถรองรับการให้บริการข้อมูลที่ทั่วถึง
ต้องการให้ workflow ที่นิ่ง
ทำ Analytics Platform เพื่อให้สามารถแสดงผลว่าเราจะนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างไร
ต้องการนำนโยบายเดิมที่ สนพ. มีมาใช้เป็น use case ในการนำข้อมูลที่มาจากหลายหน่วยงานมา
ทำการศึกษาได้อย่างไร
ต้องการให้ศูนย์นี้เป็น Single energy platform (SEC)
จะขอประชุมสัมมนาหลังจากที่ประชุมกับทาง Steering Committee ก่อน
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบข้อมูลจากรายงานแผนงาน
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3. ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ และ ข้อชักถามเพิ่มเติม
ประธาน - ในการศึกษาเราจะทำตามของ DE และ DGA ใช่หรือไม่ และ การกำกับดูแลจะลงเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใด ในการดำเนินการของแนวทางกระทรวง
ที่ปรึกษา – เรื่องความขัดแย้งระหว่างแนวทางของ DE และ DGA น่าจะไม่มีปัญหาแล้ว ตอนนี้เป็น
เรื่องของ พรบ. ดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนในระดับ ครม. หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติดิจิทัล
เมื่อไหร่ ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากพรบ. ดิจิทัลนี้ในการดำเนินงานได้ สตช. เป็นหน่วยงานที่เสนอนโยบาย
ให้แก่กระทรวง DE เน้นไปในทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี แนวทางน่าจะเป็นว่าทางกระทรวงพลังงาน
นำเสนอว่าจะทำอย่างไร ให้กับทางกระทรวง DE
ประธาน – บทบาทของการทำ Big Data ระหว่างกระทรวงพลังงาน และ สนพ. ควรเป็นอย่างไร จะมี
ความซ้ำซ้อนหรือไม่ ปัจจุบันทางสนพ. ได้รับคำสั่งมาจากกระทรวงพลังงาน ยังคงต้องมีการเก็บ Data เอง
หรือไม่
ที่ปรึกษา – เนื่องจาก สนพ. ได้รับคำสั่งแล้วจึงสามารถทำหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่ง โดยให้ สนพ. นำร่องก่อน
และอาจเป็นการแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาจะช่วยนำเสนอแนวทางเพื่อลดความ
ซ้ำซ้อนของการทำงาน
ประธาน – การเก็บข้อมูลระหว่าง สนพ. และ พพ. ที่มีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน เราควรต้องปรับอย่างไร
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันต่อไป สนพ. จะเป็นอย่างไร จะเก็บแค่บางส่วนใช่หรือไม่
ที่ปรึกษา – เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน
ประธาน – การใช้ Government Cloud อยากได้ reference ต่างประเทศที่ใช้ cloud ภาคเอกชน
ที่ป รึกษา – Department of Energy ของสหรัฐอเมริกา ใช้ cloud ภาคเอกชนซึ่งมีความเชื่อมั่น
แต่ของไทยนั้นน่าจะใช้เป็น cloud ของ CAT เพื่อความมั่นใจในการรักษาข้อมูล
กรรรมการ – Big Data เป็นข้อมูล live แต่ก ารเก็บข้อมูลที่จะเห็นพฤติก รรมของผู้บริโ ภคจริง ๆ
เราจะสามารถได้ข้อมูลตรงนั้นมาได้อย่างไร เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลน้ำมัน ซึ่งจะช่วยให้ สนพ. เห็นข้อมูล
จริงที่จะมาช่วยวางแผนและนโยบายได้ หรือ อาจจะเป็นการบังคับใช้พระราชกำหนดในการบังคับให้ข้อมูล
ที่ป รึกษา – Big Data คือ การนำข้อมูลจุลภาค (micro data) มาคิดวิเคราะห์ ในบริบทของแต่ละ
หน่วยงานนั้นต่างกัน ซึ่ง สนพ. อาจจะมีการสั่งให้ทาง พพ. หาข้อมูล และ เพยแพร่ข้อมูลนั้นมาในฐานะที่เป็น
ผู้กำกับดูแลของด้าน โรงงาน อาคารควบคุม ซึ่ง พพ. ได้จำหน่าย smart meter และ IoT เพื่อเก็บข้อมูลการใช้
พลังงาน เรื่องน้ำมัน บริษัทน้ำมันได้มีการเก็บข้อ มูลแล้วโดยใช้บัตรของบริษัทเอง หากกรมการค้าภายใน
สามารถนำข้อมูลตรงนั้นมาได้ เราสามารถที่จะใช้ได้
ข้อมูลปัจจุบันนั้นมี หากแต่การนำข้อมูลส่งมาโดยผ่านตัวเชื่อมต่าง ๆ นั้นจะมาอย่างไร ซึ่งเราจะศึกษา
ตรงนั้นให้
ประธาน - ภาพรวมคืองานนี้จะได้ยุทธศาสตร์และ blueprint อยากให้นำเสนอในเรื่องความเสี่ยงด้วย
ที่อาจจะทำให้ศูนย์นี้ไม่สามารถไปต่อได้ เช่น บุคลากร งบประมาณ
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ที่ปรึกษา – รับทราบและจะเพิ่มเรื่อง risks ในการทำยุทธศาสตร์
ประธาน ในการประชุมกลุ่มย่อย และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ อยากให้อธิบายว่ามีหน่วยงาน
ไหนบ้าง และกระบวนการในการขอความร่วมมือ
ที่ปรึกษา – งานประชุมกลุ่มย่อย จะเริ่มจาก สนพ. ในการทำจดหมายนำเข้าพบกับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยให้ทาง สนพ. เข้าร่วมประชุมด้วย และการเข้าประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงาน เช่น พพ. ต้องการทำบันทึก
และขอเจ้าหน้าที่
กรรมการ – อยากทราบรายละเอียดของการ ไปศึกษางาน และแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
ที่ปรึกษา - ภายในประเทศ คือ ดูศูนย์ Data Center ของ iNet หรือ SUPERNAP ของธนาคารที่ตั้ง
ศูนย์ที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้จะนำเสนอมาเพื่อให้ทาง สนพ. พิจารณา
กรรมการ – แหล่งในการของบประมาณจะสามารถนำมาจากหน่วยใดได้บ้าง
ที่ปรึกษา – ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาแนวทางการของบประมาณ เช่น จาก กสทช เพื่อดูว่าสิ่งที่ สนพ.
ดำเนินการอยู่จะเข้าข่ายการของบประมาณหรือไม่
กรรมการ - การทำ Prototype ทางที่ปรึกษาต้องหา use case ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สนพ.
และนโยบายของกระทรวง
ที่ปรึกษา - สามารถทำได้สองแนวทาง
1. การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ดูจากเรื่องต่าง ๆ ของ TIEB
2. การวิเคราะห์เชิงกว้าง เป็นการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น เช่น เรื่อง CO2
ที่ป รึกษาอยากเสนอการวิเคราะห์เชิงกว้าง ซึ่ง อาจเป็นเรื่อง Smart Grid และวาระจรที่เ ป็นการ
customized reports
กรรมการ – ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ที่ปรึกษานำเสนอหัวข้อและรายละเอีย ดของ
เนื้อหา เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่าน social media ของ สนพ.
ที่ปรึกษา - รับทราบและดำเนินการ
มติที่ประชุม ให้คณะที่ปรึกษาเพิ่มเติมการศึกษาความเสี่ยงให้อยู่ในรายงานการศึกษา และดำเนินการแก้ไข
รายงานตามความเห็นของกรรมการฯ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น.
ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
หารือการคำนวณค่า IE และการคำนวณค่าต่าง ๆ ระหว่าง สนพ. และ พพ.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
2. นางสาวสุพิตร คำกลัด
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
นายวิเชียร ตันติวิศาล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นางสุทิศา สงวนตระกูล
2.
3.
4.
5.
6.

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง
นายแสนสุข สุวรรณสม
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ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
7. นายธิตพิ ัฒน์ สุขวิบูลย์
8. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
9. นางสาวพัฒณิศา ศรีชุ่มสิน
10. นายเดชา อุปถัมชาติ
11. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
12. นายนรวิชญ์ อูนากูล
13. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
การรายงานค่า Electricity Index (EI) ของประเทศเป็นการนำเสนอข้อมูลจากทั้ง สนพ. และ พพ.
ซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขการนำเสนอของ 2 หน่วยงานนั้นมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากตัวแปรในการคำนวนที่ใช้ต่างกัน
จึงใคร่หารือแนวทางแก้ไขเพื่อหาข้อตกลงในการคำนวนที่ควรจะเป็น
1. สรุปการประชุม
ประเด็นหารือที่ 1 : ค่าแตกต่างของ EI
ทาง สนพ. และ พพ. ได้หารือกันในเรื่องของ คำนิยาม และความแตกต่างของ Energy Intensity (EI)
ที่ใช้สำหรับการคำนวน Final Energy Usage ที่แตกต่างเช่นกัน
แก็สธรรมชาติ (Natural Gas) : ทาง สนพ. และ พพ. ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการใช้ แก๊สธรรมชาติ
แต่ของ พพ. จะเก็บข้อมูลทีล่ ะเอียดกว่าในการแบ่งภาคส่วน และอุตสาหกรรม
น้ำมัน : ข้อมูลไม่ต่างกันมากแต่ทางสนพ. อยากหารือในเรื่องของ คำนิยามที่ชัดเจน ส่วนทาง พพ.
ได้ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ที่รวมถึงการใช้ในการผลิตไฟฟ้าและเกษตรกรรม
ถ่านหิน : จะมีประเด็นและข้อสงสัยมาก เนื่องจากทางสนพ. และทาง พพ. ใช้ demand/supply
เท่ากัน แต่ท าง พพ. จะมีข้อ มูลในด้านการเก็บ (stock) ที่ท ำให้ม ันต่างกันมาก อาจจะต้องมีก ารเปลี่ยน
เป้าหมายในการวัดอัตราส่วนนี้
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ไฟฟ้า : ได้ข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน แต่ พพ. ได้ดูภาคส่วนของอื่น ๆ ซึ่งขอข้อมูลไฟฟ้าสัมปทานจาก
สัตหีบ ตามแผน AEDP รวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่สามารถหาได้ จึงทำให้ พพ. มีข้อมูลละเอียดและครบถ้วน
ประเด็นหารือที่ 2 : KPI ของกระทรวง
ทางประธานอยากทราบว่าหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่ใช้ EI
เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ของกระทรวงพลังงาน ทำไมถึงใช้ข้อมูลและใช้เป้าหมายของ
พพ. แต่ใช้ตัวเลขของสนพ. เป็นหลัก
ทางสนพ. ได้แจ้งว่าในอดีตเคยใช้ข้อมูลแต่ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน สนพ.จึงได้รับคำสั่งให้ตั้ง KPI ในการวัด
EI เป็นหน้าที่ของ สนพ. โดยมีการเขียนเงื่อนไขผูกไปว่าจะเป็นอย่างไร แต่ไม่มีความชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดในการเก็บข้อมูลนี้
ประเด็นหารือที่ 3 เรื่องของการนิยาม EI
ทางสนพ. ได้แจ้งว่าในการวัด EI รวมทั้งพลังงานทดแทนด้วย แผน EEP และ AEDP – efficiency ของ RE
นั้นต่างจากพลังงาน fossil fuel แต่ carbon credit ดีขึ้น จึงเสนอให้วาง definition ของ EI ใหม่ จะได้ไม่มี
ความขัดแย้งในนโยบาย และการรองรับนโยบายใหม่ เช่น นโยบาย Green Building ของสหรัฐอเมริกา และให้
สอดคล้องกับภาพรวมของโลกที่จะนำ Renewable Energy (RE) มาใช้มากขึ้น
ประเด็นหารือที่ 4 เป้าหมายของกระทรวง
ทางประธานได้สอบถามว่าหากมีการปรับคำนิยามแต่ละข้อจะมีการทำให้ข้อมูลเดิมผิดเพี้ยนในการ
เก็บข้อมูลไหม
ทางที่ปรึกษาได้แจ้งว่าคำนิยามควรคงไว้แบบเดิม เนื่องจากเป็นมาตรฐานของต่างประเทศที่ใช้กันอยู่
และเมื่อได้มีการตกลงกับหน่วยงานต่างประเทศไว้ ดังนั้นจึงอาจจะต้องมีการทำ guideline ตามมาตรฐาน
ของต่างประเทศ
จากประเด็นในการแก้ไขเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.7 ของกระทรวงพลังงาน - ประธานอยากแจ้งให้ชัดเจน
ว่า ในระยะสั้นไม่สามารถแก้ไขตัวชี้วัดนั้นได้ แต่ให้หาจุดร่วมในการแก้ปัญหาระยะยาวว่าวิธีเก็บข้อมูลและ
วิธีคำนวณจะเป็นอย่างไร โดยต้องให้มีคนกำกับดูแล (regulator) เข้าร่วมประชุมด้วย สนพ. ไม่ต้องเก็บข้อมูล
เอง ให้ พพ. เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น โดยต้องเผยแพร่ให้เร็วขึ้นโดยส่งข้อมูลให้กับ สนพ เผยแพร่ต่อไปได้
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ประเด็นหารือที่ 5 การคำนวณใช้ Per Capita เป็นตัวชี้วัด
ที่ปรึกษาได้เสนอใช้ per capita เป็นตัวคิดในการใช้ค่าไฟ เพราะประชากรไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ทำให้
มีความเสถียรมากกว่า แทนที่จะใช้รายได้ (income) เป็นตัววัด หากเป็นการคำนวณปีต่อปี เพราะที่อื่นก็นำ per
capita มาใช้งาน ซึ่ง ทาง พพ. มองว่า หากใช้ GDP นั้นไม่ได้สะท้อนการใช้งาน อาจจะมีสมการที่ซับซ้อนกว่านั้น
ประเด็นหารือที่ 6 : Total Consumption
ประธานได้แจ้งถึงการเก็บข้อมูล ของ พพ. ว่ามีการเก็บข้อมูลที่ดี เพียงแต่ความเร็วในการเก็บข้อมูลนั้น
เป็นรายปี ซึ่งทำให้ช้าในการนำส่งข้อมูล ในส่วนของ สนพ. อยากทราบว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดขนาดไหนและ
เหตุใดจึงเก็บข้อมูลใช้
ทาง พพ. กล่าวว่าได้เก็บข้อมูลเป็นรายละเอียดเยอะ และแยกเป็นฐานข้อมูล ซึ่งใช้เวลาในการประมวล
และผ่านหลายขั้นตอนก่อนทีส่ ามารถนำมาใช้ได้ ส่วน Total Consumption อาจจะมีการบิดเบือนจากข้อมูล
ด้านความร้อน หรือ ประสิทธิภาพ
ส่วนในการเก็บ ข้อ มูล เพื่อ ให้ครบถ้วน ทางที่ป รึก ษาเสนอแนวทางว่าสามารถไปเก็บ ข้อมูล จาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้ข้อมูลที่เก็บครบถ้วนขึ้น เช่น BOI ที่ทำเรื่องการใช้ไฟ และใช้ระบบ Big Data
ในการเก็บ micro-data ที่สามารถมารวบรวมและคำนวณส่วนที่หายไป
ประเด็นหารือที่ 7
ต้องดูเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าใครคือผู้เก็บข้อมูล เช่น พรบ. ควบคุมโรงงานฉบับใหม่ทำให้ผู้ประกอบการ
บางรายนั้นไม่อยู่ในการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว แต่ไปอยู่กับทาง พพ.
มติที่ประชุม ในระยะสั้นให้ สนพ. และ พพ. หารือร่วมกันในการคำนวณค่า EI และ IE โดยเป้าหมายระยะยาว
ที่ปรึกษาจะจัด workshop ระหว่าง สนพ และ พพ เพื่อรับทราบถึงการเก็บข้อมูล และหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการจัดเก็บและคำนวนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม 4 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
สรุป ประชุมหารือกับ กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุร ักษ์พลังงาน เรื่องข้อมูล พลัง งานและ
KPI - EI ปี 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยลายและแผนพลังงาน
1. นางสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.

ผู้อำนวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นางสุทิศา สงวนตระกูล
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางพัชรี บังเจริญ
นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
นางสาวภัสรินทร์ เพรชชำลิ
นางสาวสายพิน เพรชแก้ว
นางสาวลักขณา แย้มเพ็ง
นายแสนสุข สุวรรณสม

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏิบัติการ
ที่ปรึกษา/บุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
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5.
6.
7.
8.

นางสาวพัฒณิศา ศรีชุ่มสิน
นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
การรายงานค่า Electricity Intensity (EI) ของประเทศเป็นการนำเสนอข้อมูลจากทั้ง สนพ. และ พพ.
ซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขการนำเสนอของ 2 หน่วยงานนั้นมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากตัวแปรในการคำนวนที่ใช้ต่างกัน
จึงใคร่หารือแนวทางแก้ไขเพื่อหาข้อตกลงในการคำนวนที่ควรจะเป็นในประเด็น ของ ตัวชี้วัด KPI ที่กระทรวง
พลังงานได้ตั้งมาสำหรับแผนพลังงาน ปี 2563
สรุปเนื้อหาการประชุม ในประเด็นเรื่องค่า EI ต่างกัน
ทางคณะทำงาน สนพ. และ พพ. ได้หารือกันและเห็นว่าค่า EI ควรเป็นตัวเดียวกัน แต่เนื่องจากทาง
พพ. ได้เก็บข้อมูลละเอียดกว่าที่ทำให้หารือกันในรอบนี้ ค่า EI จึงมีความแตกต่างกันตามนี้ได้
ถ่านหิน : ทาง พพ. ได้ม ีก ารนับ stock ของถ่านหิน จึง ทำให้เ ลขของ พพ. ไม่ตรงกั บ ทาง สนพ.
เพื่อความสะดวกของการวัดค่า EI ทาง พพ. ควรแก้ไปรับค่าการนำเข้าเท่ากับการใช้เพื่อจะได้เลขที่คำนวน
ออกมาเป็นแนวเดียวกันกับทาง สนพ.
NGV – ปัจจุบันทาง พพ. ได้ใช้ฐานข้อมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจ (ธพ.) ซึ่งมีความแตกต่างกับหน่วยของ
สนพ. ที่ใช้เป็นหน่วย MMscfd จาก บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ที่มีค่าความร้อนรวมกัน
จึงอาจจะต้องหารือเพิ่มเติมในการศึกษาการเก็บข้อมูลของทั้งสองฝั่งอีกที
LPG – ค่าของ LPG ที่ทาง พพ. ใช้เป็นค่าที่มีรายละเอียดจากมิเตอร์ ต่าง ที่ไ ม่ได้แจ้งว่าใช้ในด้านใด
อาจจะมีการใช้ในการผลิตไฟฟ้า ที่ไม่ได้รวมถึง FEC ที่ทาง สนพ. อาจจะรวมค่า FEC จึงทำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
และทางสนพ. ควรไปหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและหารืออีกที
การใช้ไฟฟ้า – ทาง สนพ. กับ ทาง พพ. ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลตรงกัน เนื่องจากทาง พพ. ได้ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของกองทัพเรือสัตหีบ ซึ่งอาจจะมีเรื่องการใช้ค่าแปลง (Conversion Rate) ที่ทางฐานเก็บข้อมูล
ไม่ได้เผยแพร่ และ สนพ. ใช้ฐานข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ทั้งสองฝ่ายได้หารือกัน
และจะใช้ฐานข้อมูลที่ได้วัดจากมิเตอร์ของ EGAT
ข้อมูลของ สนพ. ที่ได้แสดงภาพรวมไฟฟ้า (electric consumption for the whole country) table
70 กั บ table 66 ที ่ เ กี่ ยวกับ ข้ อ มูล การใช้ไ ฟฟ้ า กั บ ฐานข้ อมู ล EPPOECS ไม่ ต รงกับ ข้ อมูล ตามข้างต้น
ทาง สนพ. ควรตรวจสอบ
มติที่ประชุม สนพ. และ พพ. ตรวจสอบข้อมูลการไฟฟ้า และนำหารือร่วมกันอีกครั้ง
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมปรึกษาหัวข้อประชาสัมพันธ์และรายชื่อหน่วยงาน Best Practice
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
นางสาวดวงตา ทองสกุล
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
3. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
4. นายเดชา อุปถัมชาติ
5. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
6. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
การดำเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อดำเนินการตาม ข้อกำหนดรายละเอียด ข้อ 3.24 – 3.25 ในด้าน
การประชาสัมพันธ์ และ 3.7 ในด้าน การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เ ป็น
ตัวอย่างที่เ ป็นเลิศ หรือ Best Practices ที่ป รึก ษาฯนำเสนอรายละเอียดดัง กล่าวพร้อมหารือกั บ คณะ
กรรมการฯ และคณะทำงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อการดำเนินการต่อไป
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วาระที่ 1 – หัวข้อประชาสัมพันธ์
ฝ่ายที่ป รึกษาฯ ได้เ สนอหัวข้อ สำหรับการจัดทำประชาสัม พันธ์ตามข้อกำหนดรายละเอียด เช่น
การประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดทำประชุม สัมมนาใหญ่ และ ประชุมย่อย รวมถึง การจัดทำสื่อและข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและเพื่อให้เข้าถึงประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ โครงการนี้ โดยจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ 12 ครั้งตามระยะวลาที่กำหนดของโครงการ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
-

ข้อ 1 และ 2 – ข้อมูลสถิติด้านพลังงาน (Statistic Energy Data – Demand and Supply)
ข้อ 3 – ความสมดุลพลังงาน (Energy Balance & Optimization)
ข้อ 4 – นวัตกรรมด้านพลังงาน (Energy Sand Box – P2P)
ข้อ 5 – เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ (Smart Grid – Grid Modernization)
ข้อ 6 – นโยบายพลังงานเศรษฐกิจฐานราก (Energy for All – Open Data)
ข้อ 7 – การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Landscape)
ข้อ 8 – การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud)
ข้อ 9 – การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทลั (Digital Workforce)
ข้อ 10 – การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ข้อ 11 – การกำกับข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
ข้อ 12 – การพัฒนา National Single Energy Platform

โดยหัวข้อที่ 1-6 ด้านแรกประสงค์ที่จะกล่าวถึงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญและการใช้งานของข้อมูล
หัวข้อที่ 7-12 จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ในระบบ Big Data เช่น เครือข่ายของการใช้ Data
จากการผลิตข้อมูลดังกล่าวที่จะนำไปใช้ จนถึงการส่งต่อการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ทั่วไป
คณะกรรมการฯ ได้เห็นควรต้องมีการสร้างความเข้าใจของหน่วยงานให้แก่ประชาชน ตาม Roadmap
และความสำคัญที่ต้องมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และให้ความตระหนักถึงการใช้ในภาคธุรกิจ
ที่สามารถมีกระบวนการขับเคลื่อนองคกร์ด้วยข้อมูล (Data Driven Process)
จากหั ว ข้ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ าจมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นการนำเสนอลำดั บ ในการกำหนดการที ่ จ ะ
ประชาสัมพันธ์ของหัวข้อ เช่น การนำหัวข้อที่มีข้อมูลยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการใช้ Government
Cloud หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล
มติที่ประชุม

ที่ปรึกษาปรับแก้หัวข้อตามคำแนะนำของคณะกรรมการเพื่อนำเสนออีกครั้ง
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วาระที่ 2 – รายชื่อหน่วยงานต้นแบบเพื่อศึกษา Best Practice
ที่ปรึกษาฯ นำตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่เป็นเลิศในประเทศเสนอต่อคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ และพันธกิจของ สนพ. โดยมี
รายนามดังนี้
a. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) – บริษัทที่จัดทำ Government Cloud
b. บริษัท อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – ศูนย์ Data Center ระดับประเทศ
c. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - National Credit Bureau (เครดิตบูโร) - ศูนย์จัดเก็บข้อมูล
ระดับชาติชาติ ดำเนินการทางธุรกิจขายข้อมูล เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
และ มีข้อมูลทีส่ ัมพันธ์กับทุกธนาคาร
d. บริษัท Zanroo (แสนรู้) จำกัด – บริษัท MARtech (Marketing Technology) ทางด้าน
Social Listening
e. บริษัท Wisesight จำกัด – บริษัทด้าน Social Listening ทีใ่ ช้มาตรฐาน และวิธีการของ
สากล
f. ธนาคารออมสิน – ศึกษาดูงานด้าน Intelligence Center
g. ธนาคารกรุงไทย – ศึกษาดูงานด้าน innovation center
h. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) – ศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูล
ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
i. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)
คณะกรรมการฯ รับทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเรียน ผู้อำนวยการ สนพ. ทราบถึงข้อเสนอและแจ้งให้
ทราบในการหารือครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปัจจุบันของ สนพ.
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
6. นางสาวดวงตา ทองสกุล
7. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
8. นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
9. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
10. นายธเนศร์ ศรีมงคล
11. นางสาวตันติมา จงเฮสกุล
12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
3. ดร. พฤษภ์ บุญมา
4. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
5. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
6. นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม
7. นายพงษ์ทศพร จุลโลบล

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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8. นายสมพล เจริญพงศ์
9. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
10. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
11. นายเดชา อุปถัมชาติ
12. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
13. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
14. นายนรวิชญ์ อูนากูล
15. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
ตามขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ TOR ข้อ 3.14 ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษาออกแบบระบบ
IT Infrastructure เพื่อการรองรับข้อมูลด้านพลังงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงาน
ในกำกับ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เชื่อมโยงระบบร่วมกัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน
ดังนั้นที่ปรึกษาจำเป็นต้องศึ กษาโครงสร้างปัจจุบันของระบบสารสนเทศของ สนพ. เพื่อออกแบบระบบ IT
Infrastructure ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
วาระที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบระบบสารสนเทศปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฯ สอบถามถึงโครงสร้างและองค์ประกอบระบบสารสนเทศปัจจุบันของสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) โดยคณะทำงานได้อธิบายถึงองค์ประกอบ ดังนี้ ระบบประกอบไปด้วยระบบทาง
กายภาพสองระบบใหญ่ คือ
1. ระบบเว็บแบบสาธารณะ (Public Web System) ซึ่ง ให้บริการเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th
โดยในปั จ จุ บ ัน ระบบนี ้ ติ ด ตั ้ง อยู่ ใ นศู นย์ข ้ อมูล ของภาคเอกชน (บริ ษ ั ท CSL) ในรู ป แบบของ
Co-Location โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
Server 2012
2. ระบบประมวลผลภายในองค์กร (On-Premise Processing System) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ สนพ.
ประกอบไปด้วย อุป กรณ์เครือ ข่าย เช่น routers, servers, firewalls และ workstations สำหรับ
เจ้าหน้าที่ และมีการแบ่ง zoning ของระบบเครือข่ายเป็น Demilitarized Zone (DMZ), Trusted
Zone (TZ), และ Restricted Zone (RZ) ที่จะแบ่งให้บริการแก่บุคคลภายนอกและภายในหน่วยงาน
ในส่วนของ RZ จะเป็นเครื่องแม่ข่ายหลัก ที่เ ก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร โดยจะถูกจำกัดการเข้าถึง
ให้เข้าจากในองค์กรได้เท่านั้น
ระบบเครือข่าย มีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอก 2 ช่องทางคือ Government Information
Network ของรัฐซึ่งยังไม่ม ีก ารใช้งาน และ การเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service
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Provider) ซึ่งคือบริษัท CSL (CS Loxinfo เดิม) ซึ่งการเชื่อมต่อจะทำผ่าน Main Router เพียงตัวเดียว ก่อนที่จะ
เชื่อมต่อมายังไฟร์วอลล์ตัวหลัก (Mina Firewall) แล้วเชื่อมต่อมายัง Internet Router ภายใน
มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายภายใน (Intranet IDS) คั่นเข้าไว้ ก่อนจะเชื่อมโยงไปยังเครือข่าย
ภายในของ สนพ. ที่มีทั้งเครือข่ายแบบมีสาย และ เครือข่ายไร้สาย ที่จะเชื่อมโยงไปยังชั้นต่าง ๆ ของสนพ. และ
ในเครือข่ายภายใน ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบางส่วนที่ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ของ สนพ. ติดตั้งอยู่ด้วย
สำหรับในส่วนของ RZ จะมี firewall ของฐานข้อมูลหลัก (Main Database Firewall) และมีระบบป้องกัน
การบุก รุก ฐานข้อ มูลหลัก (Main Database IDS) อีก ชั้นก่อนที่จะเชื่อมไปยังระบบฐานข้อมูลหลัก (Main
Database) ของ สนพ.
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่าย และ ซอฟท์แวร์หลัก มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 18 เครื่อง
แต่ไม่ถูกใช้งานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server
และบางส่ ว นที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบ GNU/Linux ปั จ จุ บ ั น มี ก ารใช้ Virtual Machine เพื ่ อ รวม
application และ software ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ระบบมีม ีส ิท ธิก ารใช้ง าน (License) และ Maintenance
Agreement : MA ที่ถูกต้อง และยังมีการ ใช้ซอฟท์แวร์ SQL Server 2017 และ software ซอฟท์แวร์ระบบ
ให้บ ริก ารเว็บ ไซต์ ซึ่ง เป็น Internet Information Server และซอฟท์แวร์ร ับ ส่ง อีเ มล์ ซึ่ง เป็น Exchange
ของบริษัทไมโครซอฟท์ทั้งหมด สำหรับ applications ของ สนพ. ถูกพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ โดยส่วน
ใหญ่จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยเทคโนโลยี ASP.NET เป็นต้น
ระบบความปลอดภัย มีการใช้ Firewall และระบบป้องกันการบุกรุกกั้นแต่ละพื้นที่เอาไว้ โดยในส่วน
ของ DNZ และมีระบบป้องกันการบุกรุกอีกหนึ่งชั้นในพื้นที่ RZ ซึ่งไม่ยอมให้เข้าถึงได้จากภายนอก แต่ให้เข้าถึง
จากเครือข่ายภายในได้ และสำหรับในส่วนของ TZ จะมีร ะบบป้องกันการบุก รุก ของตัวเอง มีก ารติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและได้รับการปรับปรุงอยู่อย่างสม่ ำเสมอ สำหรับเครื่องแม่ข่าย
จะมีการสำเนาข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายเป็นรอบ ๆ แต่ไม่ได้ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
การใช้งานระบบ ระบบเว็บแบบสาธารณะ มีการเข้าใช้งานโดยบุคคลภายนอกค่อนข้างมาก เนื่องจาก
เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลแก่สาธารณะ ระบบประมวลผลภายในองค์กร มีการเข้าใช้งานไม่มาก เฉลี่ยอยู่ที่
2-300 ผู้ใช้ แต่มีแอปพลิเคชันให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้งานโดยบุคคลภายนอก และ โดยบุคคลากร
ของ สนพ. เอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เก็บข้อมูลกระบวนการทำงานจากผู้ใช้งานข้อมูลสถิติ (business unit)
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวตันติมา จงเฮสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. ดร. พฤษภ์ บุญมา
5. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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6. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
7. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
10.นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11.นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
เนื่องจากทางสนพ. และทางที่ปรึกษาฯ ประสงค์ที่จะออกแบบศูนย์สารสนเทศฯ ตามขอบเขตของ
โครงการฯ งานศึกษาและออกแบบ Workflow ของกระบวนการทำงาน (TOR ข้อ 3.10) และ งานศึกษาและ
ออกแบบ Data Management (TOR ข้อ 3.11-3.16) ที่ป รึก ษาฯ จึง ขอสัมภาษณ์ผู้ใช้งานข้อมูลสถิติและ
คณะทำงาน สนพ. เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานและการใช้งานข้อมูล
สรุปการประชุม
คณะทำงานได้อธิบายถึงการใช้ข้อมูลปัจจุบัน ดังนี้
- การเก็ บ และหาข้ อ มู ล ปั จ จุ บ ั น เป็ น แบบ manual และใช้ data dictionary (hand-coded,
graphical manual, manual process) โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล SQL Server และเมื่อมีคำสั่ง
จากทางผู้บริหาร หรือ ทางกระทรวงฯ ทางสนพ. จะจัดทำรายงานใหม่ หรือ จะขอให้หน่วยงานที่ดูแลช่วยทำ
รายงานตามรูปแบบที่ต้องการ
- ข้อมูลในฐานข้อมูล ที่จะถูกจัด เป็นหมวดหมู่ หรือจัดทำเพื่อตอบโจทย์คำสั่ง ที่ได้รับมอบหมาย
และเนื่องจากข้อมูลอยู่หลายฐาน จึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่ลำบากต่อผู้ใช้ และไม่ได้เป็นภาพใหญ่ท ี่เ ห็น
เป็นองค์ประกอบรวม (Overview) ส่งผลในการตอบสนองต่อคำสั่ง หรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ fixed report เป็นซึ่งสามารถดูได้ระดับเดือนต่อเดือน หรือ ปีต่อปี
- การทำรายงานมีการใช้ซอฟต์แวร์ในการแสดงผลและการแสดงภาพลัก ษณ์ข้อมูล (Tableau)
ซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
จากการสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคปัจจุบัน ที่ปรึกษาฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับการทำงานเป็นแบบ
Data Driven Process กล่าวคือ
- มีก ารสร้าง Physical และ Logical Model ของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ โดย Physical model
จะเห็นความสำคัญของข้อ มูล และรายละเอียดเพื่อเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล ขณะที่ Logical model
จะเป็น ฐานที่จะช่วยเห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล
- มีการทำ data mapping เพื่อเห็นจุดเริม่ ต้น และปลายทางของข้อมูล
- ใช้ระบบแบบ data lake ทีจ่ ะนำข้อมูลจากฐานต่าง ๆ เข้าชัน้ กลาง (middle layer)
- ออกแบบ middle layer และจัดทำกลุม่ ข้องข้อมูลทีม่ าความสัมพันธ์
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- มีการสร้าง data warehouse เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้
- การเก็บข้อมูลเป็นธุรกรรมทีล่ งรายละเอียด
เพื่อให้ออกแบบระบบออกมาเป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาฯ ขอทำความเข้าใจลักษณะการทำงานจริงของ
ผู้ใช้งานด้วยการติดตามการทำงานของผู้ใช้งานแบบใกล้ชิด โดยที่ปรึกษาฯ จะทำประสานวันที่จะเข้ามาดูงาน
ผ่านทางโครงการฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 9.30 – 10.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เตรียมความพร้อมการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
สาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวศุทธินี จริงจิตร
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นายเดชา อุปถัมชาติ
4. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
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5. นายนรวิชญ์ อูนากูล
6. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

ความเป็นมา
เนื่อ งจากทาง สนพ. จะมีก ารประชุมคณะทำงานศึก ษาของโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ทาง สนพ. และที่ปรึกษาฯ จึงจัดประชุมเพื่อเตรียมการ
การสนับสนุนการประชุม พร้อมทั้งปรึกษาการเตรียมการจัดงานสัมมนาครั้งที่ 1
สรุปการประชุม
การเตรียมประชุม
การประชุมเตรียมการได้ทำการเตรียมแบบ และลักษณะของเอกสารของการประชุม จัดระเบียบวาระ
การประชุม และการเตรียมเอกสารประชุม
วาระการประชุมโดยเอกสารคำสั่งของผู้อำนวยการ สนพ. มีองค์ประกอบดังนี้
- วาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- วาระที่ 2 - เรื่องเพื่อทราบ
2.1 - คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 225/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพั ฒ นาศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
และการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
2.2 - ขอบเขต แผนงาน และความก้ า วหน้ า ของการดำเนิ น โครงการศึ ก ษาการจั ดทำ
แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
2.3 - ขอบเขต แผนงาน และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการการจัดทำระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแผน EEP และ AEDP และการพั ฒ นาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data))
- วาระที่ 3 – เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
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รายละเอียดการจัดสัมมนา
ได้มีการหารือถึงการกำหนดวันจัดสัมมนาตามรายละเอียดของขอบเขตโครงการ ที่ทางที่ปรึกษาฯ
นำเสนอ สถานที่จัดประชุม องค์ป ระกอบและรายละเอียดของการประชุม และกำหนดการสัมมนา คณะ
กรรมการฯ รับทราบในรายละเอียดข้างต้น และขอนำเรียน ผอ. สนพ. เพื่อพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และ
การจัดทำระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับ เคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒ นาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)
ผู้เข้าประชุม
คณะทำงานศึกษาฯ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรกั ษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ
แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายเพทาย หมุดธรรม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสุพิตร คำกลัด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5. วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
นายณัฐพล รุ่นประแสง
แทนผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
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ประธาน

รองประธาน

รองประธาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงาน
นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7. ผู้อำนวยการอาวุโส กลุม่ งานดาต้าอนาไลติกส์
คณะทำงาน
นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
คณะทำงาน
นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะทำงาน
นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด
10. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
คณะทำงาน
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
11. กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะทำงาน
นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
12. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
13. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทำงานแลผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุทิศา สงวนตระกูล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน
14. นายวรนล จันทร์ศริ ิ
15. นางสาวกฤษณา สูงสง่า
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
16. นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
17. นางสาวบุบผา คุณาไท
18. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
19. นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
20. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
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21. นางสาวศุทธินี จริงจิต
22. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
23. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
24. นายธเนศร์ ศรีมงคล
25. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
26. นายวิเชียร ตันติวิศาล
27. นายอดิศร อุเทนพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
28. นายโกศล เนติรัตน์
29. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิศวกรปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. รศ.ดร. วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นายนรวิชญ์ อูนากูล
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน

ความเป็นมา
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand
Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil
Plan) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และกำหนดให้มีการ
จัดตั้ง ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานแห่ง ชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น สำนัก งาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จึงได้
ดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ง ชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ ด ำเนิ น โครงการจั ด ทำระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ( Big Data)
เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทำแผนและการออกแบบการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ บรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
พลังงานของประเทศ สอดรับกับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ทั้งนี้ สนพ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) เพื่อบูรณาการ
โครงการศึกษาทั้ง 2 โครงการร่วมกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วาระที่ 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ คณะทำงานโครงการทั้งสองโครงการ
และที่ปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการดำเนินงานโครงการทั้งสอง และรับฟังข้อแนะนำจาก
คณะทำงานศึกษาฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 คำสั่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 225/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
ศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาค
ประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
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และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประธานกล่าวถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาฯ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากทั้ง
สองโครงการมีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จึง ขอให้ผู้อำนาวยการศูนย์
สารสนเทศกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในคณะทำงานศึกษาฯ ประธานเห็นควรและให้หน่วยงานทำหนังสือเสนอ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2.2 ขอบเขต แผนงาน และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ที่ปรึกษาฯ กล่าวอธิบายถึงแนวคิดการดำเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์ตามหลักการจากแผนพัฒนา
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งจะให้ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการนำกรอบ
แผนพัฒ นาดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมซึ่ง เป็นการเตรียมการพัฒ นา 6 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พัฒนากำลังคน สร้างความเชื่อมั่น มาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่ง ชาติ นอกจากนี้แล้วที่ป รึกษาฯ ได้นำ Data Governance Framework version 1.0 ซึ่ง กำหนดโดย
สำนักพัฒนารัฐดิจิทัล (Digital Government Agency หรือ DGA) เป็นแนวทางในการกำกับดูแลข้อมูล และ
นำ Government Big Data Analytics Framework ของ DE เป็ น โครงในการออกแบบองค์ ป ระกอบ
ศูนย์สารสนเทศฯ
ขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วยงานศึกษาทบทวนข้อมูลเดิมของ สนพ. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์
งานสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการศึกษา Best Practice งานด้านการศึกษาและออกแบบการไหลของข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล ออกแบบ Meta data และ Use Cases งานด้านออกแบบ IT Platform และต้นแบบสาธิต
(Prototype) งานประชาสัมพันธ์ถึงโครงการฯ และการจัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
โดยทั้งหมดจะจัดทำภายในระยะเวลา 12 เดือนตามข้อกำหนดของ TOR โดยปัจจุบันได้ดำเนินการส่งงานงวดที่ 1
แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในการส่งงานงวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทำงานศึกษาฯ
ประธานกล่าวว่าเนื่องด้วย สนพ. ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปฯให้จัดทำศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่ง ชาติ จึง เห็นควรใช้ EIA (Energy Information Administration ของประเทศสหรัฐอเมริก า) และ IEA
(International Energy Agency ของสหภาพยุโรป) เป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ และแต่ปัญหาปัจจุบันคือ
ข้อมูลพลังงานมีหลายที่ หลายหน่วยงานทำให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลพลังงานควรออกมาจากที่เดียว
โดย primary data จากกรมต่าง ๆ ควรเก็บ ไว้ท ี่ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานฯ ที่จ ัดตั้ง ขึ้นเพื่อให้เ ผยแพร่
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ในการกำหนดนโยบาย และเนื่องด้วยข้อมูลที่มีอยู่มาก ระบบที่จัดทำนั้นอาจต้องมีการแบ่งงานเป็นระยะ และ
ให้สามารถบริหารเรื่องงบประมาณให้ได้
ตัวแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนัก งานปลัดกระทรวงพลังงงาน เสนอว่าในช่วง
3 เดือนแรกในการศึกษาข้อมูลนั้นควรศึกษาข้อมูลที่ทางกระทรวงมีการจัดทำอยู่บ้างแล้วเพื่อนำไปต่อยอด
จะได้ทราบถึงเรื่องความพร้อมของบริการและสถิติใดที่ยังคงขาดอยู่ และตัวชี้วัดให้จัดตั้งศูนย์ภายใน 2 ปี คือ
ปี 62 และเชื่อมโยงได้ภายในปี 62 ให้แสดงให้ชัดเจนว่ากำลังดำเนินการอยู่และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ
ในช่วงการเปิดตัวจะช่วยตอบโจทย์คณะปฏิรูปฯได้
ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. แจ้งว่าปัจจุบัน พพ. ได้ให้บริการประชาชนอยู่แล้ว
บางส่วนก็ได้มีการให้บริการ online อยู่แล้ว และอาจนำเสนอตามข้อเสนอแนะทางกระทรวงฯ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ร ังสิต ซึ่ง อยู่ในคณะทำงานของ DE Government
cloud แนะนำให้ดูเรื่องการ sizing ให้ระบบสามารถรองรับปริมาณงานได้ในอนาคต เช่น ใน 5 ปีข้างหน้า
โดยอาจมีบางส่วนของระบบสามารถไปอยู่ใน Government Cloud
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธปท. ชี้แนะว่าต้องศึกษาให้ดีว่าทาง สนพ. จะเก็บข้อมูล
ลึกแค่ไหน เนื่องด้วย สนพ. คล้าย ธปท. คือไม่มีข้อมูลของตัวเอง หลายหน่วยงานของรัฐนั้นมีข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลสถิติ เป็นข้อมูลดิบ ใน 5 ปีข้างหน้าอาจจะเก็บได้ละเอียดขึ้น เพื่อที่จะประเมิณด้าน sizing และข้อมูล
บางชนิดไม่สามารถนำมาได้เพราะไม่มีกฎหมายกำกับ ทาง สนพ. อาจต้องมีการใช้กฎหมายเข้ามาช่วย เพราะ
การขอความร่วมมืออาจไม่เพียงพอ ทั้ง eco system ของพลังงานนั้นอาจดีแล้ว ข้อมูลมีเยอะมากแต่ที่ประชาชน
ใช้นั้นจะมีเพียงบางส่วน หรือ น้อยนิดเท่านั้น ต้องคิดว่าเราควรจะให้อะไรกลับไปในภาคประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2.3 ขอบเขต แผนงาน และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการการจัดทำระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาค
ประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
ที่ปรึกษาฯ กล่าวถึงลักษณะงานของ พพ. ที่แตกต่างจาก สนพ. คือ พพ. มีข้อมูลอยู่มากในกองต่าง ๆ
แต่ยังขาดการใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานอื่น การจัดเก็บไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โจทย์หลักคือการ
ขับเคลื่อนแผน EEP คือความต้องการใช้พลังงานของประเทศของอาคาร และ โรงงานควบคุม ซึ่งมี พ.ร.บ.
กำกับไว้ และแผน AEDP เน้นการพัฒนาการพัฒนาพลังงานทดเทน แผนเรื่องไฟฟ้า การรับซื้อ solar และ
bio-mass และเรื่อ งความร้อ น การทดแทนการใช้เ ชื้อเพลิง fossil และ การใช้ ethanal เน้นข้อมูล ด้าน
supply และเริ่มเกี่ยวข้องกับด้าน demand เช่น prosumer โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสามารถ
นำข้อมูลเหล่านั้นมาบูรณาการ และเชื่อมโยง พร้อมทั้งเตรียมพร้อมระบบ Big Data Platform โดยมีการศึกษา
การนำเครื่องมือและเทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงลึก ช่วยให้ สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
กำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP อีกส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในการ
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ใช้ ข ้ อ มู ล ให้แ ก่เ อกชนและประชาชน แนวทางการดำเนิ น งานจะไปในทิศ ทางเดี ยวกั บ โครงการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒ นาศูนย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ของ สนพ. กล่าวคือใช้ Data
Governance Framework เป็นแนวทางในการกำกับดูแลข้อมูล และนำ Government Big Data Analytics
Framework ของ DE เป็นโครงในการออกแบบองค์ประกอบของ Big Data Platform
ขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วยงานด้าน Data Management คือการศึก ษาและออกแบบ
โครงสร้างข้อมูล Metadata กระบวนการ Workflow และการทวนสอบข้อมูล งานด้าน Data Analytics คือ
การศึกษาการจัดทำ Big Data Platform เพื่อรองรับการทำรายงานแบบ fixed reports และการทำรายงาน
แบบ Interactive Dashboard งานด้าน IT Infrastructure เป็นการออกแบบระบบโครงสร้างทาง hardware
ระบบ software การเชื่อมต่อแบบ API และ Cyber Security การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
งาน Data Governance เพื่อกำกับการใช้งานข้อมูลแบบ Open Data และการบริหารและจัดการบุคลากร
เพื่อสนับสนุนการทำงาน Big Data Platform ระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 11 เดือน โดยปัจจุบันได้
ดำเนินการส่งงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินงานเพื่อเตรียมส่งงานงวดที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทำงานศึกษาฯ
ประธานสอบ สอบถามถึงการเชื่อมต่อข้อมูลของ พพ. มายัง สนพ. ความเร็วของการรับส่ง ข้อมู ล
การจัดการข้อมูลที่มีชั้นความลับ
ที่ปรึกษาฯ แจ้งถึงขอบเขตของงานจะมีการออกแบบแนวทางในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ
หากแต่ข้อมูลพลังงานทดแทนนั้นจะพัวพันกับส่วนของ regulator ซึ่งควรนำ regulator มาร่วมด้วย ความเร็ว
และความถี่ของการให้ข้อมูลของ พพ. ควรเป็นสร้าง eco system ในการส่งข้อมูลให้แก่กั น และเชื่อมโยงกัน
เช่น พพ. มีโครงการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อเก็บและส่งข้อมูลทันที ก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น สำหรับการ
จัดการข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ ควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะศึกษาแนวทางเชิงลึกในการวางแผนการกำกับ
ดูแล อาจมีการเสนอแนะข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้เชื่อมต่อกับหน่วยงานเช่น EGAT
เพื่อขอข้อมูล ซึ่งจะได้ข้อมูลเร็วขึ้น
ผู้แทนผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แจ้งว่า วิธีการเก็บข้อมูล ของ พพ. ต้องขับเคลื่อน
การใช้พลังงาน data เกิดจากการกำกับซึ่งเป็น use case ของแต่ละสำนัก กลไกในการใช้ IoT นั้นมาช่วยทำใน
เรื่อง optimization การเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลได้เร็ว ซึ่งควรมีการสร้างระบบวิเคราะห์
เพื่อจะได้นำผลวิเคราะห์เป็นข้อมูลกลับไปช่วยแก้ปัญหา และช่วยในการกำกับการใช้พลังงานของโรงงานและ
อาคารควบคุม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริห าร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ร ัง สิต เสนอว่าภาครัฐควรมีก ารกำหนดรู ป แบบ
metadata โครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน มีการทำ data mapping ทำมาตรฐานการทำ data cleansing
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กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนะว่าควรกำหนด definition ข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานชัด ข้อมูลที่เป็นชั้นความลับสามารถส่งต่อและเปิดเผยได้โดยยังคงความเป็นส่วนตัวและไม่ ติด
ข้อกฎหมายด้วยการเข้ารหัสและใช้การรักษา hash key
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่ม งานดาต้าอนาไลติกส์ ธปท. แนะนำว่าความเป็นส่วนตัว privacy เราต้องให้
ความสำคัญ ในการดูแลข้อ มูล เพราะฉะนั้น data governance เป็นสิ่งสำคัญ ถ้า พพ. มี พ.ร.บ. อยู่แล้ว
ก็มีสามารถเห็นข้อมูลอยู่แล้วอาจต้อง hash และมีคนถือ key สุดท้ายกลับมาอยู่ที่ความเสี่ย ง และ policy
ของการทำงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 – เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 15.50 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และ
การจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เตรียมการสำรวจและศึกษาดูงาน สถาบันสารสนเทศพลังงานน้ำ (สสน.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
5. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ

ผู้อำนวยการศูน ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
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9. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11. นายนรวิชญ์ อูนากูล
12. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
13. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

ความเป็นมา
ตามขอบเขตโครงการฯ หัวข้อ TOR 3.7 ระบุให้มีการสำรวจและศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ดี
Best Practice ภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ ที่ป รึก ษาฯ จึง นำเสนอการเข้าศึก ษาดูง าน ณ สถาบัน
สารสนเทศพลังงานน้ำ (สสน.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดขึ้นมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อ
ข้อมูลจาก 42 หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
สรุปการประชุม
การเตรียมการและกำหนดการศึกษาดูงานที่ สสน.
กำหนดการศึกษาดูงานในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ สถาบันสารสนเทศทรัพย์กรน้ำ โดยระบุเจ้าหน้าที่
สนพ. รวมที่ปรึกษาจำนวน 35 ท่านร่วมเดินทางเข้าดูงาน
ที่ปรึกษาฯ ได้นำเรียน สสน. ถึงหัวข้อที่ต้องการศึกษา คือ
- การบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กร
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- การใช้กฎหมายและข้อบังคับ
- การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระดับหน่วยงาน
- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
- การให้บริหารข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
- ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งทาง สสน. รับทราบและยินดีให้ข้อมูล
การจัดสัมมนา
ที่ปรึกษาฯนำเสนอรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านการดำเนินงาน และ
ความต่อเนื่องของหัวข้อการสัมมนา โดยมีหัวข้อดังนี้
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1) Open and Share – เป็นการเปิดตัวของโครงการ และแจ้งขอบเขตของงานในด้าน Big Data
2) Behind and Beyond – เป็นการเล่าถึง การเตรียมความพร้อมภายใน สนพ. เพื่อการจัดทำ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ และวางภาพยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป
3) Move & Go – เป็นการแสดงความพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
จากนั้นที่ปรึกษาฯ นำเสนอร่างกำหนดการ และกิจกรรมสำหรับการสัมมนาครั้งที่ 1 ซึ่งทางกรรมการฯ
จะพิจารณาและหารือกับผู้อำนวยการ สนพ. เพื่อดูความเหมาะสมในเรื่อง
1) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU)
2) การเชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมงาน
3) การประชาสัมพันธ์
4) สถานที่จัด และจำนวนผู้ร่วมประชุม
5) เนือ้ หาเกี่ยวกับโครงการให้รวมอยู่ใน วีดิทัศน์ และ การเปิดการสัมมนา
ที่ปรึกษาฯ จะนำเสนอร่างกำหนดการการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ให้แก่ ผอ. สนพ. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ข้อมูลนำเสนอตัวอย่าง Prototype
ที่ปรึกษาฯ เรียนแจ้งถึงความก้าวหน้าของการจัดทำ prototype ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนำมาจัดทำ prototype
เนื่องด้วยข้อมูลที่มีนั้นมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในหลายมิติ เช่น มีการแปลงหน่วยวัด ทำให้
ข้อมูลเปลี่ยน และมีเรื่องชั้นความลับของข้อมูล กรรมการฯแนะนำให้ที่ปรึกษาฯ ทำหนังสือเพื่อชี้แจงการขอข้อมูล
ที่ต้องการ และการลงนามสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) มาเป็นทางการ
ที่ปรึกษาฯ จะนำส่งร่างสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลแก่กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
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5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายเดชา อุปทัมชาติ
7. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นายนรวิชญ์ อูนากูล
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

ความเป็นมา
ตาม TOR ข้อ 3.25 กำหนดให้ม ีก ารจัดประชุมสัมมนาเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนิน
โครงการและรับฟังความคิดเห็นโดยการเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าร่วมให้ความเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตามขอบเขตการดำเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
ที่ปรึกษาฯ จึงขอนำเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 พร้อมหมายกำหนดการเสนอต่อผู้อำนวยการ
สนพ. และคณะพิจารณา
สรุปการประชุม
เรื่องการจัดสัมมนา
ที่ปรึกษาฯ ได้เสนอรูปแบบการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดตัวของโครงการ และแจ้งขอบเขตของงาน
ในด้าน Big Data ซึ่งจะสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเชื่อมโยงโครงการกับนโยบายภาครัฐ
ที่ป รึก ษาฯ เสนอร่างกำหนดการและกิจ กรรมสำหรับ การสัม มนาครั้ง ที่ 1 แก่ ผอ. สนพ. และ
คณะกรรมการ โดย ผอ. สนพ. เสนอให้เ รียนเชิ ญ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลัง งานเป็นประธาน และ
คณะกรรมการฯนำเสนอวาระแก่ปลัดกระทวงพลังงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป โดยหัวข้อนำเรียน
ประกอบด้วย
1) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (MOU)
2) การเชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทจี่ ะมาร่วมงาน
3) การประชาสัมพันธ์ ที่รวมถึงช่องทางการสือ่ สาร และสื่อมวลชน
4) สถานที่จัด และจำนวนผูร้ ่วมประชุม ประมาณ 100 ท่าน
5) เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการให้รวมอยู่ใน วีดิทัศน์ และการเปิดการสัมมนา เช่นการใช้ AI และการทำ
ระบบข้อมูลใหญ่ (Big Data)
6) สรุปวันสัมมนา
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวศุทธินี จริงจิตร
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลีย้ งสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ

3. รศ.ดร.วัฒนา วิรยิ สิทธาวัฒน์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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4. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
5. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11. นายนรวิชญ์ อูนากูล
12. นางสาวมัณฑนา ศิรสิ มิ ะ
13. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

ความเป็นมา
ตาม TOR ข้อ 3.25 กำหนดให้ม ีก ารจัดประชุมสัมมนาเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนิน
โครงการและรับฟังความคิดเห็นโดยการเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าร่วมให้ความเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตามขอบเขตการดำเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ปรึกษาฯ จึงขอนำเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ที่ และนำส่งร่างกำหนดการสัมมนาฉบับ
แก้ไข แก่คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
สรุปการประชุม
ภายหลังจากการปรึกษาหารือระหว่างทางที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการฯ แล้วได้มีการตกลงกัน
ในเรื่องของการจัดการสัมมนาที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อไปดังนี้
การจัดสัมมนา
1) การเชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมงาน - เรียนเชิญ รมว. กระทรวงพลังงาน เป็น
ประธาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
2) การประชาสัมพันธ์ ที่รวมถึงช่องทางการสื่อสารในการเชิญหน่วยงานที่ร่วมงานสัมมนา
3) การเชิญสื่อมวลชน และสำนักข่าว ด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมและทำข่าวเพื่อ
เผยแพร่การเปิดตัวโครงการ
4) สถานที่จัดงาน – จัดที่โรงแรม ที่สามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมประชุม 100 – 200 ท่าน
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5) วันจัดงาน - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า
6) รูปแบบการจัดห้องประชุม อาหาร และเครื่องดื่ม ตามเวลากำหนดการและ
7) มีการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ เช่น วีดิทัศน์ งานภาพและเสียง เนื้อหาด้านวิชาการ และ
ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ตามที่ปรึกษาได้แจ้งเรื่องของการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ให้ทางคณะกรรมการทราบ และตามคำแนะนำ
ของการจะดำเนินการเตรียมข้อมูล และเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการจัดสัมมนารวมถึงการบริหารจัดการการ
ดำเนินงาน
ปิดประชุมเวลา 10.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำการพยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast) ในปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
8. นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก
9. นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
10. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
11. นายธเนศร์ ศรีมงคล
12. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
13. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
14. นายวิเชียร ตันติวิศาล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
นายทัศนัย เพชรผึ้ง
นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
วาระที่ 1 หัวข้อการสำรวจ และศึกษาเพื่อออกแบบศูนย์สารสนเทศ
ขอบเขตการดำเนินตามข้อ กำหนดรายละเอียด TOR ข้อ 3.8 (1) (2) ระบุถึง การเข้าศึก ษาและ
วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน รวมถึงความเชื่อมโยง /
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระบวนการภายในสู่กระบวนการภายนอก และ ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารสำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Operation) และการบริ ห ารจั ด การ
(Management) และนำไปสู่การออกแบบ Enterprise Architecture
ที่ปรึกษาจึงขอเข้าสำรวจขั้นตอนการทำงาน (Workflow) และวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle)
ที่ปรากฎในการทำงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ ได้ข้อมูลประกอบการศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบ และใช้ ในการออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยขอสำรวจและศึกษาข้อมูล ใน
แต่ละหมวดหมู่ของพลังงานรวมถึงการผลิต การนำเข้ า อุปทาน อุปสงค์ และผู้รับผิดชอบในรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ใช้และเก็บซึ่งได้มีการลงลึกถึงรายละเอียดของวงจรข้อมูลที่รวมถึงรูปแบบการเก็บ ความถี่ ความเป็นมา
จุดกำเนิด และจุดสิ้นสุดของข้อมูล
วาระที่ 2 รายละเอียดของการสำรวจ
ในแต่ละด้านของข้อมูลที่ได้สำรวจจากผู้ใช้จะจัดเก็บเป็นหมวดของพลังงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
-

ข้อมูลด้านไฟฟ้า (Electricity)
ข้อด้านถ่านหิน (Coal)
ข้อมูลด้านน้ำมัน (Oil)
ข้อมูลด้านแร่ เช่น Lignite
ข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจ
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ที่ปรึกษาได้สอบถามและเก็บข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในแต่ละหมวดของข้อมูลตามนี้
ในส่วนของข้อมูลด้านไฟฟ้า (Electricity) จะมีการเก็บข้อมูลในส่วนของการผลิต การใช้ และจำนวน
ยอดขายของไฟฟ้าที่ได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้า
ส่วนภูม ิภาค (PEA) และรายละเอียดของการผลิตจาก บริษัท ปตท. จำกัดซึ่งข้อมูลถูกนำมาในรูปแบบไฟล์
Microsoft Excel หรือในแบบ VSPP ที่ผู้รับผิดชอบจะทำการโอนข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าฐานข้อมูล (Transfer)
ในส่วนของการผลิต แต่จะทำการคีย์ข้อมูลโดยมือ (Manual Entry) ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าซึ่งใช้เวลา ร้อยละ ๑๐
ของเวลาการทำงาน
ในส่วนของถ่านหิน ได้ม ีการเก็บข้อมูลที่มาจากกรมศุลกากรซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกประมวลแล้วนั้นเป็น
รายเดือน ข้อมูลด้านนี้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และ สนพ. ไม่สามารถแก้ไขได้
ข้อมูลน้ำมัน จะเก็บราคาข้อมูลของราคาน้ำมันต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินแต่ละ
ประเทศซึ่งเก็บจากเว็บไซต์สากลที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลน้ำมันของโลกและข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ข้อมูลด้านน้ำมันจะถูกเก็บเป็นรายสัปดาห์ และใช้ระบบการ Transfer เป็นการนำข้อมูลเข้าฐาน
ข้อมูลด้านแร่จะเน้นไปทาง Lignite ข้อมูลด้านนี้จะมาจากที่ทาง สนพ. และทาง EGAT ในรูปแบบ Excel
จากกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (DPIM)
ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนจะมาจากทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) ซึ่งเป็นข้อมูลด้านการผลิต
อุปทาน และค่าเฉลี่ยทั้งหมด ข้อมูลที่นำส่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน
ส่วนข้อมูลด้านอื่น ๆ นั้นจะมีข้อมูลด้านกรมเชื้อเพลิงของข้อมูลพลังงานแต่ละส่วน และจัดเก็บในรูปแบบ
Excel และ HTML ซึ่งใช้ระบบการนำข้อมูลเข้าระบบด้วยมือ (Manual process) และมีระบบการ cross-check
ระหว่างข้อมูลจากหลายแหล่ง ส่วนความถี่ของการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่ทางผู้ใช้ได้แจ้งว่าข้อมูลจาก
พพ. จะเป็นข้อมูลย้อนหลังซึ่งจะส่งเป็นรายปี
โดยรวมแล้ว ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) สามารถสรุปได้ว่าเป็นการนำไฟล์ได้มาส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลด้านนั้นจะนำไปใส่เข้าฐานข้อมูลของแต่ละหมวด และมีคู่มือการใช้งานในแต่ละหมวด มีขั้นตอนการเผยแพร่
ซึ่งจะถูกกำหนดด้วยเวลา (set deadlines)
ส่วนตัวฐานข้อมูลจะมีนโยบายการสำรองข้อมูล (backup) ไว้เป็นรายเดือนโดยมีปริมาณประมาณ 400 GB
และไม่ค่อยมีการศึกษาไฟล์ย้อนหลัง
ทางที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้ลดขั้นตอนโดยการเพิ่มตำแหน่ง Data Steward หรือผู้ที่ช่วย
ออกแบบขั้นตอนและวิธีการนำเข้าของข้อมูลทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอน และเวลาในการคีย์ข้อมูลด้วยมือ เป็นการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมถึงสร้างมาตรการในการใช้ Automation เป็นการนำข้อมูลเข้าฐาน
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ส่วนเรื่องการสำรองข้อมูล ทางที่ปรึกษาให้ตัวอย่างของภาครัฐที่ส่วนมากหน่วยงานจะสำรองทั้งฐานไว้
ที่สามารถทดแทนได้ทันทีและมีการสำรองข้อมูลเป็นรายวันอาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการออกแบบ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจัดทำรายงานการพยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast)
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
4. นางสาวบุบผา คุณาไท
5. นางเพทาย ภักดีโชติ
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวศุทธีนี จริงจิตร
8. นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก
9. นางกนกรรณ สมภพคารินทร์
10. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
11. นายธเนศร์ ศรีมงคล
12. นางสาวตันติมา จงเฮสกุล
13. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
14. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลีย้ งสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รศ.ดร. จักรพงศ์ นาทวิชยั

รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
ดร. พฤษภ์ บุญมา
นางสาวอนงค์ภทั ร์ ทิวะศรีทศั น์
นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
นายทัศนัย เพชรผึง้
นายเดชา อุปถัมชาติ
นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นายนรวิชญ์ อูนากูล
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ทีป่ รึกษา
ผู้ช่วยผู้จดั การโครงการ
ผู้ช่วยผู้จดั การโครงการ
ผู้ช่วยผู้จดั การโครงการ
ผู้ช่วยผู้จดั การโครงการ
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
วาระที่ 1 ศึกษากระบวนการจัดทำการพยากรณ์ข้อมูลพลังงาน (Forecast) ในปัจจุบัน
เพื่อสำรวจวิธีการพยากรณ์ ข้อมูลพลังงานและผลกระทบด้านพลังงานจากข้อมูลที่ สนพ. ได้รับและ
จัดเก็บ ที่ปรึกษาประสงค์จะนำข้อมูลที่ได้ ม าเป็นองค์ประกอบในการวิเ คราะห์และออกแบบแนวทางการ
ดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
วาระที่ 2 รายละเอียดของการสำรวจ
สนพ. จัดทำ forecast ปีละ 2 ครั้ง และมีการทำ forecast ย่อยเป็นครั้งคราวตามภารกิจ
การ forecast เกี่ยวกับขนส่ง จะใช้ transport model ที่สร้างไว้ใน excel โดยที่ปรึกษาจาก Canada
โดยใส่ factors ด้านขนส่งเข้าไป เช่น ข้อมูลจากกรมขนส่ง ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง และการสำรวจด้านอื่นที่ประกอบการ
พยากรณ์ที่สอดคล้องกับแผนรายปี
การทำ load forecast จะเป็นการทำร่วมกับ EGAT ซึ่งมีการจ้างที่ปรึกษาจาก ม.ธรรมศาสตร์ในการสร้าง
model ซึ่งข้อมูลจะได้มาจากการทำแบบสำรวจผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า (End-user survey) และอาคารโรงงาน
ควบคุม เป็นการทำ forecast ที่ไม่ได้ทำบ่อย
ความเห็นจากทางผู้ใช้ข้อมูล ต้องการให้ทางที่ปรึกษาทราบว่าการ forecast ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบ
ภายนอก (External factors) ที่อาจจะมาจะด้านเศรษฐกิจโลก นโยบายต่างประเทศที่มีผลกระทบด้านพลังงาน และ
ทิศทางที่อาจจะเปลีย่ นแปลงซึ่งทางผูใ้ ช้ไม่สามารถคาดเดาถึงได้ และพ้นวิสัยของการวิเคราะห์ ซึ่งผูใ้ ช้อยากเห็นสิ่งนี้
เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ฯ
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ทางที่ปรึกษาแนะนำว่าให้ออกแบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงลึก และเชิงใหญ่ (Big Data) สามารถ
เห็นภาพที่ตอบสนองสิ่งที่ปัจจุบันยังไม่เห็น แต่ทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบและรายละเอียดชัดเจนของศูนย์ฯ
โดยหน้าที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และ
การจัดทำระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับ เคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒ นาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)
ผู้เข้าประชุม
คณะทำงานศึกษาฯ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประธาน
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
รองประธาน
นายโกมล บัวเกตุ
แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทำงาน
นางสาวสุพิตร คำกลัด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. วิศวกรชำนาญพิเศษ
คณะทำงาน
นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
แทนผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงาน
นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
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6. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7. ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์
นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
10. กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
11. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
12. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสุทิศา สงวนตระกูล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
13. นายนิธินาถ สุดปัญญา
14. นายจรัสพงษ์ จำนงทอง
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
15. นางสาวชนานัญ บัวเขียว
16. นายวิเชียร ตันติวิศาล
17. นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
18. นางเพทาย ภักดีโชติ
19. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
20. นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานแลผู้ช่วยเลขานุการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
18/12/62 - 2

21. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
22. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
23. นายธเนศร์ ศรีมงคล
24. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
25. นายสิทธิชัย โอภาสวชิระกุล

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ที่ปรึกษา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
26. นายณัฐพล รุ่นประแสง
27. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ
วิศวกรชำนาญการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นายนรวิชญ์ อูนากูล
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ความเป็นมา
กระทรวงพลัง งานและหน่ว ยงานที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งได้ม ีก ารจั ด ทำแผนบูร ณาการพลั ง งานระยะยาว
(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง
(Oil Plan) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
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ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และกำหนดให้มีการ
จัดตั้ง ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานแห่ง ชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น สำนัก งาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จึงได้
ดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ง ชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และกรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ ด ำเนิ น โครงการจั ด ทำระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ( Big Data)
เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทำแผนและการออกแบบการพัฒ นาข้อมูล ขนาด
ใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ บรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลพลังงานของประเทศ สอดรับกับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ทั้งนี้ สนพ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) เพื่อบูรณา
การโครงการศึกษาทั้ง 2 โครงการร่วมกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
วาระที่ 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ คณะทำงานโครงการทั้งสองโครงการ
และที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทั้งสองโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และ /
หรือข้อเสนอแนะจากคณะทำงานศึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เ วียนร่างรายงานการประชุม คณะทำงานประชุม คณะทำงานศึกษาการจัดทำ
แผนยุท ธศาสตร์และออกแบบ การพัฒ นาศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานแห่ง ชาติฯ ครั้ง ที่ 1/2562 (ครั้ง ที่ 1)
ให้คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 – เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 คำสั่งแต่งตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมในคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขั บ เคลื ่ อนแผนพลั ง งานของประเทศไทย และการจั ดทำระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแผน EEP และ AEDP และการพั ฒ นาระบบการเชื ่อ มโยงข้ อ มู ล ภาคประชาชนและ
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ เพื่อการปฏิบ ัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1
การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
จากการประชุมคณะทำงานศึก ษาฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันอังคาร ที่ 8 ตุล าคม 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีหนังสือ เลขที่ พน 0204.2/454 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง เสนอชื่อ
คณะทำงานเพิ่มเติม มายังฝ่ายเลขานุการฯสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แล้วนั้น ทาง สนพ.
มีคำสั่ง สนพ. ที่ 278/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมในคณะทำงาน
ศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชน
และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อ การปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุม และโรงงานควบคุม (กลุ่ม ที่ 1
การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นคณะทำงานฯ เพิ่มเติม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 – เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 4.1 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ที่ปรึกษาฯ กล่าวรายงานอธิบายถึงรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 มีเนื้อหาครอบคลุมงานตาม TOR
ข้อ 3.1 - 3.4 ประกอบด้วย
• ส่ ว นที ่ 1 รายงานผลการประชุ ม หารื อหารื อแนวนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน
แผนขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน
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ที่ป รึก ษาได้ร่วมประชุม หารือแนวนโยบายกับ ผอ.สนพ. คณะทำงานศึกษาฯ และคณะกรรมการ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562, 3 กันยายน 2562 และ 8 ตุลาคม 2562 ตามลำดับ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินงานภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานที่ สนพ. คาดหวัง
กรอบแนวทางการดำเนินงาน ที่ปรึกษาได้แบ่งเป็น กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์
ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติ แบ่ง งานออกเป็นการศึกษาทบทวนข้อมูล งานสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และ
งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงานศึกษาและออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ แบ่งงาน
ออกเป็ น งานสำรวจวิ เคราะห์ ข้ อ มูล , Data Management, IT Infrastructure , Platform & Analytics และ
Data Governance และลำดับชั้นตอนการดำเนินงานไว้ตามกลุ่มงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามกรอบที่กำหนด
• ส่วนที่ 2 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแผนหรือนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่สำคัญระดับชาติ กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล และด้านอื่น ๆ และมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยง ภารกิจและยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน แล้วจักนำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่
นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
1.
จากการศึกษาที่ปรึกษาแบ่งกลุ่มแผนงานนโยบายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แผนงาน/
ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ กลุ่มที่ 2 แผนงาน/ยุทธศาสตร์
ที่ได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยสรุปออกมาเป็นแผนภาพตามระบุ
ในระเบียบวาระการประชุม
• ส่วนที่ 3 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกฎหมายในการเข้าถึง
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาได้ศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล พ.ร.บ. กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการ
เข้าถึง ถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูลที่ทางกระทรวงพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดขึ้นและมีผล
บัง คับ ใช้ ประกอบกับผลการศึกษาจากรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิร ูปด้านพลังงานเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 16 ฉบับ และได้จัดความเกี่ยวข้องระหว่าง
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หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงและกฎหมายดังกล่าวกับภารกิจ และสรุปประเด็นความเกี่ยวเนื่อง
ของแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนหรือเชื่อมโยง
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่ข้อมูลหรือการให้บริการข้อมูลภาครัฐ
รูปแบบการจัดตั้งองค์กรหรือระดับของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สาระสำคัญหนึ่งในเรื่องกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล ที่เป็นช่องทางให้สามารถดำเนินการส่งและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้สะดวกและเปิด
ช่องทางจากข้อจำกัดต่าง ๆ ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ ให้มีการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน เป็นช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการในการรวบรวมข้อ มูล พลัง งาน (Data Set) ในรูป ของธรรมาภิบ าลข้อมูล ด้านพลัง งาน (Data
Governance for Energy) โดยตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. เมื่อใดที่ศูนย์สารสนเทศต้องการข้อมูล (data set)
สามารถเสนอขอไปยังสำนักนโยบาย ซึ่งจะทำเรื่องขอไปยัง ครม. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ โดยข้อมูลนั้น
จะมีการขอและใช้งานตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยแนวทางนี้ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายใด ๆ
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ และเริ่ม
ดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานในรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โดยกำลังเตรียมงานสำรวจข้อมูล
เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และ ดำเนินการศึกษาออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทำงานศึกษาฯ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง แจ้งว่าความเชื่อมโยง
ของแผนงานและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติในรายงานระบุว่า
เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 (4.3 และ 4.5 ไม่ถูกต้อง) แต่ที่ถูกต้องคือยุท ธศาสตร์ที่ 2 และ 5 และทบทวน
ความเกี่ยวข้องระหว่าง พ.ร.บ. ทั้ง 16 ฉบับ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เช่น หน่วยงานที่ระบุไม่ตรงกับ
พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม พ.ศ.2514
ตัวแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงงาน ควรมีการระบุว่า
วิธีก ารที่จะจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาตินั้นมีหลายทางโดยมีแนวทางหลัก คืออะไรเพื่อให้ศูนย์ฯ นี้
เป็นไปตามยุท ธศาสตร์ชาติ เพื่อ ให้ส ามารถติดตามและประเมิ นผลในระดับ ชาติได้ และแจ้ง ว่าภายใน
26 ธันวาคม 2562 จะมีการปรับกรอบเวลาแผนปฏิรูปซึ่งรายละเอียด และจะมีการรับฟังความคิดเห็น 4 ภาค
ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
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ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธปท. แจ้งว่า ธปท. มี พ.ร.บ. เกี่ยวกับการธนาคารและ
สถาบันการเงิน แต่ไม่มี พ.ร.บ. เกี่ยวกับพลังงาน และเห็นว่าการใช้กฎหมายหรือ พ.ร.บ. เป็นแนวทางที่ดีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันที่ ธปท. ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินและกำลังจะเชื่อม
กับ National Credit Bureau (NCB) ซึ่ง ธปท. มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลซึ่งมีการปิดบังตัวตนมาแล้ว แต่ไม่มีสิทธิ์
ในการเก็บข้อมูลเอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ขอให้ที่ปรึกษา
ขยายความว่า ในแต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูล เก็บข้อมูลเอง หรือนำข้อมูลไปใช้งาน และอธิบายนิยาม
ของข้อมูลว่าที่เก็บนั้นคืออะไร เช่น ปตท. เป็นผู้เก็บข้อมูล RE แล้ว RE คืออะไร และ ปตท. ผู้เก็บ หรือผู้ใช้งาน
ข้อมูล
ผู้อ ำนวยการกองกำกับและอนุรัก ษ์พลังงาน แทนรองอธิบ ดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน แจ้งทบทวน พ.ร.บ. ปัจจุบันของอนุรักษ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2550 พ.ร.บ. โรงงานปี พ.ศ. 2562
และ พ.ร.บ. พลังงานควบคุม ในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator)
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อ นดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของแผนงานของยุท ธศาสตร์ก าร
ขับเคลื่อนและยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนให้เกิดศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติดูบางส่วนขาดหายและไม่มี
ความต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนถึงการสนับสนุน เช่น ระดับที่ 2 นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
และทราบว่าใน TOR มีก ารทำ prototype ด้วยซึ่ง เป็นห่วงถึง เรื่องการเก็บ ข้อมูล เพื่อจัดทำ prototype
จะทำอย่างไรเนื่องจากยังไม่มีการระบุ format
ผู้อ ำนวยการสำนัก งานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ท บทวนรายการหน่วยงานที่ระบุในรายงาน
ให้ครบถ้วน เช่น สำนักงานบริหารกองทุนน้ำมัน
ที่ปรึกษารับข้อสังเกต เพื่อทบทวนข้อมูลและแก้ไขรายงานต่อไป พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า พ.ร.บ.
การเปิดบริการข้อมูลภาครัฐช่วยเปิดช่องทางให้หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจเพิ่มในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะช่วยให้
กระทรวงพลังงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งหากต้องการเปิดเผยข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์นั้นอาจใช้วิธีการแปลง
ข้อมูลเป็น indicator ของ สนพ. เองซี่งจะสามารถเปิดเผยได้
มติที่ประชุม

รับข้อสังเกต

วาระที่ 4.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแผน EEP และ AEDP และการพั ฒ นาระบบการเชื ่อ มโยงข้ อ มู ล ภาคประชาชนและ
แพลตฟอร์ม ออนไลน์ เพื่อการปฏิบ ัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1
การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
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ที ่ ป รึ ก ษากล่า วสรุ ป รายงานความก้า วหน้ า ฉบั บ ที ่ 2 ครอบคลุ ม งานตาม TOR ข้ อ 4.2 - 4.3
ประกอบด้วย
• ส่วนที่ 1 งานด้านการสนับสนุนการดำเนินการ
ที่ปรึกษาจัดตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลแบ่งเป็น 1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบการจัดการข้อมูล
(Data Management) ที่ให้ความรู้ และแก้ไขปัญหาการใช้งานในลักษณะ Data Consulting; 2) ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) และ 3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ พพ. ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ
จำนวน 1 คน
• ส่วนที่ 2 งานด้านการศึกษาการออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) มาตรฐานและ
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน (Work Flow) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รายงานผลและแนวทาง
ที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐานใหม่ร่วมกันทั้งกรม design meta data และ informatics เพี่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ พพ. และนำมาออกแบบระบบวิเคราะห์และการจั ดการข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อนแผน
การอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
ที่ปรึกษาได้เข้าสำรวจและศึกษารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในกองงานต่าง ๆ ภายใน พพ. ทั้งกองงานด้านอนุรักษ์และด้านทดแทน เพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันภายใน พพ.
และจัดทำสรุป รายงานโครงสร้างรูป แบบข้อมูล ปัจ จุบ ัน กระบวนการไหลเวียนของข้อมูล และเอกสาร
(Workflow) ณ ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ข้อมูลปัจจุบัน การศึกษาและออกแบบ Meta Data และ Informatics
การศึก ษาและออกแบบกระบวนการไหลเวียนของข้อมูลและเอกสาร (Workflow) และสรุปแนวทางการ
ออกแบบระบบวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลในอนาคต สำหรับกองงานต่าง ๆ และ ภาพรวมการออกแบบ
สถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์ก รของ พพ. ที่ควรจะเป็นเพื่อให้สามารถรองรับระบบ Big Data และมีการ
บูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ

ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทำงานศึกษาฯ
กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่าความยากของการรวบรวมข้อมูล
คือความถูกต้องของข้อมูลที่ดึง (data accuracy) เราประเมินได้ยากมากว่าข้อมูลที่ดึงมานั้นถูกต้องแค่ไหน
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ที่จะสามารถนำเข้ามาใช้วิเคราะห์ได้ จึงตั้งต้องรอบคอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้นทาง
ข้อมูลดูไม่ถูกต้องควรมีการแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไข
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน เสนอว่า
ปัจจุบันหน่วยงาน พพ. และภายในกระทรวงเองมีการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน
เมื่อมีศูนย์สารสนเทศพลัง งานชาติควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับกระทรวง หากเมื่อหน่วยงานใด ใน
กระทรวงพลังงานต้องการใช้ข้อมูลให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์ เพื่อว่าหากมีการปรับเปลี่ยนค่าจะได้ใช้ข้อมูลเดียวกัน
ผู ้ อ ำนวยการกองขั บ เคลื ่ อ นดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ กล่ า วว่ า การตกลงและจั ด รู ป แบบข้ อ มู ล
(data format) เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยลดปัญหาความถูกต้องของข้อมูลได้ระดับหนึ่ง หากแต่การจัดรูปแบบ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานนั้นเป็นไปค่อนข้างยาก ซึ่งในโครงการนี้อาจเพียงแค่จัดรูปแบบของข้อมูลภายใน สนพ.
เองและจัดทำต้นแบบ (prototype)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระบวนการ
ที่นำเสนอ (workflow) นั้นดีหากสามารถทำได้ทั้งหมดเพียงแต่ยังคงอยู่เพียงระดับเนื้อข้อมูล (descriptive
data) และต้องการให้ข้อมูลที่มีความแม่นยำในระดับการเก็บข้อมูล data warehouse ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการ
รวบรวมข้อ มูลให้ถูกต้อ งแม่นยำ แต่ยัง คงไม่เ ห็นเป็นระบบ Big Data ที่ม ีก ารสร้างแบบจำลอง (model)
เพื่อการวิเคราะห์ (analyticฃs) และการคาดการณ์ (prediction)
ที่ปรึกษาฯ แจ้งว่าปัจจุบัน พพ. มีโครงการหลายโครงการที่เริ่มเก็บข้อมูลระดับย่อย เช่น จากอุปกรณ์
IoT ที่ติดตั้งยังหน่วยงาน อาคารต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้พลังงานหน้ามิเตอร์ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและ
ตรงกับการใช้งานจริง ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานที่ได้จากการไฟฟ้า และมีโครงการที่
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับระบบ Big Data
วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า พพ. มีหน้าที่กำกับดูแล
การใช้ พลั ง งานและการอนุร ั ก ษ์พ ลัง งานตามแผน EEP และ AEDP โดยดู ติ ด ตามผลจากข้ อมูล รายงาน
ที่หน่วยงาน อาคาร โรงงาน และโครงการต่าง ๆ ส่งเข้ามา พพ. จะดูถึงศักยภาพของการใช้พลังงาน ตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งของรายงาน หากตรวจสอบพบข้อสงสัยจะมีการสอบถามไปยัง แหล่ง ที่ม าของรายงานเพื่อ
ทำการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด และ พพ. ได้เริ่มการจัดเก็บข้อมูลด้วยการใช้ electronic form และมีรูปแบบ
การนำเข้าที่เ ป็น electronic มากขึ้น การจัดทำ Big Data ของ พพ. นั้นเกิดจาก use case สิ่ง ที่ป รึกษา
รายงานนั้นดูจากด้านล่างขึ้นมา และยังมองว่ายังขาดด้าน data analytics ที่นำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์
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มากขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าที่ปรึกษาจะทำการศึกษาให้เห็นแนวทางชัดเจนขึ้น จึงขอฝากเรื่องการจัดทำ use case
และจะมีการเก็บข้อมูลด้านทดแทนมากขึ้น
ผู ้ อ ำนวยการอาวุ โ ส กลุ ่ ม งานดาต้ า อนาไลติ ก ส์ ธปท. กล่ า วว่ า พพ. มี ห น้ า ที ่ ค ล้ า ย ธปท.
ที่มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายแล้วเก็บไว้ในตาราง (tables) และหากมีการออกแบบรูปแบบ
ข้อมูลและกระบวนการเชื่อมต่อข้อมูลไว้รองรับช่องทางต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การรับข้อมูลจาก IoT
แล้วจะดีมาก
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นว่า
ควรมีการศึกษาเพื่อประเมินการนำเข้าข้อมูลเดิมและประเมินขนาดของข้อมูลที่นำเข้าปัจจุบันและคาดการณ์
ขนาดของข้อมูล (sizing) ที่จะรองรับในอนาคต และควรมีการใช้ Robotic Process Automation (RPA) เ
ข้ามาช่วย
วิศวกรชำนาญพิเศษ แทนผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรกั ษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุร ัก ษ์พลังงาน กล่าวชี้แจงว่าทาง พพ. ได้ม ีก ารจัดทำระบบ E-Form เพื่อให้โ รงงานและอาคารควบคุม
กรอกข้อมูล รายงานการจัดการพลัง งานในระบบซึ่งจะมีก ารตรวจสอบความถูก ต้องของการกร อกข้อมูล
เพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ฝากทบทวนรายงาน
ที่ระบุว่า พพ. นำเข้าข้อมูลพลังงานทดจาก สนพ. นั้นนำเข้าข้อมูลอะไร และอย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน สนพ.
ก็ใช้ข้อมูลพลังงานทดแทนจาก พพ.
ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน แทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลัง งาน กล่าวว่า ต่อ ไปจะมีการเก็บข้อมูลจากโรงงานที่ติดแผงโซล่าให้อยู่ในฐานเดียวกัน และจะมีการ
เก็บข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)
ที่ปรึกษา รับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบ
วาระที่ 5 – เรื่องอื่น ๆ
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ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สอบถามถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างนโยบายพลังงาน
จังหวัดและโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ และอยากทราบว่าการเก็บข้อมูลจากพลังงานจังหวัดนัน้
ทางสำนักปลัดมีความก้าวหน้าอย่างไรเพื่อให้อนาคตสามารถเชื่อมต่อข้อมูลมายังศูนย์ฯ ได้
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กล่าวว่าขณะนี้กำลัง
ยื ่ น โครงการในส่ว นของการเก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ บริ ห าร (Management Information System - MIS) และ
Geographic Information System - GIS โดยจะมีการนำเสนอจัดตั้งโครงการส่วน GIS ของภาคกระทรวง
ก่อน เพื่อให้สามารถปั กหมุดและเก็บข้อมูลในจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัดที่มีการใช้พลังงานครบทั้ง 5 หมวด
แล้วส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังส่วนกลาง จากนั้นจึงขยายไปยัง 76 จังหวัด และอนาคตจะวางแผน
ในการเชื่อมต่อข้อมูลมายังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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ภาพการประชุม
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และ
การจัดทำระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับ เคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒ นาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ
โรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เตรียมหนังสือและแบบสอบถามถึงหน่วยงานเพือ่ ขอเข้าสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศ.ดร. โชคชัย เลีย้ งสุขสันต์
นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายทัศนัย เพชรผึ้ง
นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
6/1/63 - 1

สรุปการประชุม
ทีป่ รึกษานำเสนอ:
ตารางการเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานโดยระบุวันและเวลา เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ
ผอ.สนพ. ต่อไป
ร่ างหนั ง สื อ ถึ ง หน่ วยงานและเอกสารแนบ โดยระบุ QR Code ให้ ห น่ วยงานสามารถ download
electronic file เพื่อกรอกแบบสอบถามได้
ขอทราบถึงผู้ประสานงาน สนพ. เพื่อให้หน่วยงานติดต่อมาได้หากมีคำถาม
ขอทราบถึงวันการเข้าศึกษาศูนย์ iNET
คณะกรรมการฯ:
เห็นควรปรับวันสำหรับเข้าสัมภาษณ์ พพ. และ ปตท. เนื่องจากกระชั้นเกินไปและต้องเผือ่ เวลาให้หน่วยงาน
ประมาณ 2 สัปดาห์ในการตอบกลับ
สนพ. จะใช้ชื่อเจ้าหน้าที่ สนพ. เพื่อเป็นผู้ประสานงานตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่าง ๆ
เห็นควรมีกำหนดการและพิมพ์แบบสอบถามทั้งหมดเพื่อเป็นเอกสารแนบกับหนังสือถึงหน่วยงาน
ในวันที่เข้าสัมภาษณ์หน่วยงาน ให้ที่ปรึกษาเตรียมนำเสนอโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับของหน่วยงาน
จากการให้ข้อมูลกับ สนพ.
ให้ทาง iNET ส่งรายละเอียดกำหนดการและศูนย์ข้อมูลเพือ่ ให้คณะกรรมการฯนำเสนอ ผอ.สนพ. เพื่อขอวัน
ติดตามงาน
การจัดทำ prototype
การศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูล
แก้ไขเนื้อหาประชาสัมพันธ์
แก้ไขรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ข้อมูล Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ Data Dictionary ปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
นายทัศนัย เพชรผึ้ง
นายธงชัย สันติมงคล
นายธิติพฒ
ั น์ สุขวิบูลย์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอ:
- เนื่องด้วยข้อมูลที่ได้รับจาก สนพ. นั้นต้องมีการจัดกลุ่มให้เรียบร้อยเพื่อใช้ในการออกแบบ metadata
ทางที่ปรึกษาจึงขอ ERD และ Data Dictionary เดิมที่มีเพื่อช่วยให้การจัดกลุม่ ข้อมูลนั้นง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อ
จัดกลุ่มได้แล้วจึงจะทำเป็น table สำหรับ flat data สำหรับการจัดทำ prototype และ dashboard
คณะกรรมการฯ:
- ปัจ จุบ ันมี Data dictionary ที่จ ัดทำขึ้นโดยที่ปรึกษาที่ดูแลฐานข้อมูลซึ่งอาจไม่ได้มีการ update
ทั้งหมด จึงให้ทาง iNET ไปเพื่อศึกษาต่อ
- ต้อ งการให้ทางที่ปรึก ษาเข้ามาพบกับ ทางกรรมการฯและคณะทำงานของ สนพ. ให้บ ่อยขึ้นเพื่อ
ทำความเข้าใจในข้อมูล เนื่องจากข้อมูลนั้นมีความซับซ้อน อ่านเพียงเอกสารอย่างเดียวอาจไม่เข้าใจ
- อยากให้ที่ปรึกษาแนะนำแนวทางในการถอดระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน หรือ best practice ให้สามารถ
ไปยังเป้าหมายของ big data ได้ชัดเจนขึ้น โดยทางคณะฯไม่ต้องการใช้ข้อมูลเก่า อยากให้เริ่มจาก
ข้อมูลใหม่เพื่อความสะดวกและความเข้าใจของ users
- ให้ท ีม ที่ปรึก ษา พร้อ มเจ้าหน้าที่ท ี่เขียนโปรแกรมร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลพร้อมคณะกรรมการ
ในครั้งต่อไป
- ต้องการให้ที่ปรึกษาเข้ามานำเสนองานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการ
- ติดตามงาน
o การจัดทำ prototype
o การศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูล
o แก้ไขเนือ้ หาประชาสัมพันธ์
o แก้ไขรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อ มู ล ที่ จัด เก็ บ ในหน่ วยงาน: กองนโยบายไฟฟ้ า สำนั ก งานนโยบายและ
แผนพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เสฐวินตนิน
นายวิเชียร ตันติวิศาล
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

กองนโยบายไฟฟ้า
1. นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟือ่ งฟู
2. นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์
3. นางศิรินา อินแก้ว
4. นางสาวรตนรรฆ์ บุญมัติ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองนโยบายไฟฟ้า - 1

5. นายสวราชย์ ด่านพิทักษ์กุล
6. นายวัชรินทร์ ยกย่อง
7. นายสิทธิชัย โอภาสวชิระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ที่ปรึกษากองนโยบายไฟฟ้า

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. ผศ.ดร. วิฐรา พึ่งพาพงศ์
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นายธงชัย สันติมงคล
8. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน

เริ่มประชุม

:

09.30 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
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สรุปการประชุม
รองผู้อ ำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม ได้ให้นโยบายก่ อน
การประชุมถึงความคาดหวังของผู้บริหารกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ต้องการเห็นแผนระยะยาว
3 ปี ซึ่งทาง สนพ. และที่ปรึกษาควรนำเสนอแผนการดำเนินงานเป็นระยะ โดยแจ้งถึงกิจกรรมและผลที่ได้
ในระยะแรก เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการของบประมาณของแผนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป
ที่ปรึกษา ได้รายงานแผนการดำเนินการโครงการฯ แก่ที่ประชุมทราบ ถึงที่มาของโครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ และออกแบบการพั ฒ นาศูนย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
(big data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และกล่าวว่าในการศึกษานี้เป็นจุดเริ่ม โดยเล็งเห็น
ว่าอาจจะนำเรื่อง Energy for All หรือ นำเรื่อง B10 ขึ้นเป็น use case เพื่อนำเสนอท่าน รมว. ตามนโยบาย
ที่ให้ไว้ เพราะเป็นเรื่องที่ ชัดเจนที่สุด โดยต้องมีการนำข้อมูลจาก ปตท. หรือ กรมธุรกิจพลังงาน เข้ามาเป็น
พื้นฐาน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นหารือ
ที่ ป รึก ษาต้อ งเก็ บ ข้อ มู ล ของผู้ใช้งานข้อมู ล ด้านไฟฟ้าว่ามี ความต้องการใช้ข้อมู ลอะไรนั้น มี ความ
ซ้ำซ้อนทางด้านข้อมูลกับ สกพ. หรือไม่อย่างไร มีการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบ
การเก็บข้อมูล big data ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่กองไฟฟ้าให้ข้อมูลโดยสรุปว่า
- การได้มาซึ่งข้อมูล ระหว่าง สนพ. กับ สกพ. เป็นการให้ข้อมูลกันด้วยการมี พ.ร.บ. รองรับเรื่อง
การส่ งต่อ ข้อ มู ล ทำให้ ก ารได้ม าซึ่ง ข้อ มู ล มี ความคล่ องตัว หากแต่ ก ารได้ม าซึ่ง ข้อมู ล จากหน่วยงานอื่น ๆ
ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ ต้องอาศัยความร่วมมือเท่านั้น
- การได้มาซึ่งข้อมูล primary data มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ปัจจุบันจึงได้เพียง secondary
data จึงเห็นว่าควรทำข้อตกลงถึงรูปแบบของข้อมูลและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการส่งข้อมูลให้แก่
สนพ.
- ปัญหาปัจจุบันคือข้อมูลการไฟฟ้าที่ได้มาเป็นเอกสาร (paper) หากได้ข้อมูลเป็น real time มา
จะช่วยให้สามารถตอบคำถามผู้บริหารได้เร็ว และตรงประเด็นขึ้น
- ความต้องการข้อมูลไฟฟ้า
1) กลุ่มราคา ต้องการข้อมูลเป็นไฟล์ excel ซึ่ง ปัจจุบัน กฟผ.ส่งเล่ม FT มาให้ซึ่งมีแต่ข้อมู ล
ราคาเชื้อเพลิงและราคารับซื้อจาก IPP และ SPP ซึ่งเราต้องนำมาดำเนินการประเมินค่าไฟเอง
o ข้อมูลแผนการลงทุน ข้อมูล vspp ไม่มีข้อมูลเลย ได้ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่ได้
ไม่ครบถ้วน
o ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลส่วนนี้
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o ข้อมูล power flow ที่ได้โดยตรงจาก กฟผ. ซึ่งปัจจุบันได้รับจาก สกพ.
o วิธีการคำนวนค่าไฟฟ้า ของ กฟผ. - สูตรการคำนวน/การประหยัดพลังงาน
- ที่ปรึกษา กฟ. ต้องการข้อมูลดิบ (primary data) ที่ยังไม่ผ่านการ process ข้อมูลแล้ว เพื่อว่าจะ
นำไปวิเคราะห์ในแบบอื่น ๆ ได้
2) กลุ่มส่งเสริมฯ ต้องการ
o template กลาง
- ข้อมูลจาก IPP / SPP / VSPP ทั้งหมด
- อยากได้ ตารางการเข้าออก (dispatch) และการผลิตของแต่ล ะรายรวมทั้ ง IPS
(ขายตรงไม่ผ่าน กฟผ.)
- อยากได้ Plant Factor (PF) ของโรงไฟฟ้ารวมทั้งของเอกชน
o ข้อมูล การไฟฟ้าทุ กการไฟฟ้าให้เป็น real time เพื่อที่ว่าจะเป็นความสะดวกในการที่
ผู้บริหารจะสามารถขอดูข้อมูลได้ และระบุได้ว่าข้อมูลเป็นของใคร ได้ข้อมูล ณ วันไหน
และข้อมูลนี้ขอให้เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะไม่ว่าจะใครจะนำข้อมูลไปใช้
จะได้เป็ นข้ อ มู ล ตัวเดียวกั น ส่วนตัวใดที่ จ ะเป็น ตัวเล่น ก็ ให้ log in เข้ าไปของแต่ล ะ
หน่วยงาน
o PPT ส่วนกลางที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เลย
o มี ก ารตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมู ล โดยศูนย์ส ารสนเทศฯ เป็นผู้ดูแลข้อมู ล และ
จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้
o ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน จริง เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้เลย อัพเดทสุด
o ข้อมูลจาก supplier เพื่อจะสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ได้
o สามารถย้อนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยรู้ถึงว่าใครนำข้อมูลไปใช้ ใครกรอก
ข้อมูลอะไร
3) กลุ่มจัดหา ได้ข้อมูลจากในการประชุมเป็นครั้ง ๆ ซึ่งเป็นการประสานข้อมูลมาจากกลุ่มราคา
และกลุ่มส่งเสริมฯ
o ต้องการข้อมูลศักยภาพ RE จาก พพ. เพื่อนำมาวิเคราะห์
o ต้องการข้อ มูล พลังงาน on grid และ off grid เพื่อนำมาสร้างมาตรการส่งเสริม เช่น
บางจุดเป็นส่วนของพื้นที่ป่า ก็ใส่จุดมาร์คไปเลย เพื่อเวลาที่หน่วยงานกระทรวงมหาดไทย
มาดูเรื่องนี้จะได้ทราบว่าจุดไหนที่เราสนับสนุนถูกต้อง บุกรุกป่าไหม เป็น map ไปเลย
จะได้บอกได้ว่าเพราะอะไรเราถึงทำ เราถึงไม่ทำ เพราะเป็นความซ้ำซ้อนของชายขอบ ด้วย
เงินกองทุนนั้นสามารถสนับสนุนได้ไหม
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o ต้องการแผนที่ศักยภาพที่แสดงจุดในการสนับสนุนพลังงานในจุดต่าง ๆ
o ข้อมูล capacity ของสายส่ง สายจำหน่าย ที่เป็นภาพอย่างต่อเนื่อง
สรุปประเด็น
ที่ป รึก ษาจะจัดส่งแบบสอบถามในรูป Excel file ให้ก องไฟฟ้าช่วยกรอก ข้อมู ลที่ ใช้ปัจ จุบัน และ
ข้อมูลที่อยากได้ โดยระบุชื่อข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การใช้ข้อมูลควรมีความระมัดระวัง ต้องไตร่ตรองข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีเพื่อจะไม่ถูกฟ้องร้อง
ซึ่งศู นย์ต้อ งรับ ผิดชอบข้อ มู ล อี ก ทั้ งเมื่ อข้อมู ล ที่ ได้ม าเป็ นส่วนกลางจะกลายเป็น ข้อมู ล ที่ ออกจากศูนย์ ฯ
หากมีการนำข้อมูลนั้นมาใช้ร่วมกัน หรือมีการเผยแพร่ออกไป ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะอนุญาตให้ทำได้
หรือไม่ จึงควรมีการตริตรองและดูแลอย่างรอบคอบ
- ให้ เ พิ่ ม เติ ม ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล พลัง งานจาก กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงมหาดไทย หรื อ
หน่วยงานอื่ น ๆ ด้วยว่าปัจ จุบันมี ก ารพัฒ นาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า (EV)
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เป็นต้น
ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลภายใน ศท. สนพ.
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายธงชัย สันติมงคล
7. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึง ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ณ ปัจจุบันภายใน ศท. สนพ. มีใจความ
สรุปว่า
- แหล่งที่มาของข้อมูลจะมาจากการไฟฟ้า:
o การผลิตได้จาก กฟผ. ที่เดิมให้ข้อมูลเป็นกระดาษ และ email และปัจจุบันมี web ให้ login
เพื่อ download ข้อ มูล ซึ่ง ไม่ค่อยสะดวกสั ก เท่าไหร่นัก http://www.sothailand.com
ทางกองไฟฟ้าได้ข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกัน ได้รับไฟล์เป็น Excel
o ข้อมูลจะ lack ประมาณ 2 เดือน
- EGAT ไม่สามารถเก็บข้อมูลโรงไฟฟ้าเอกชนได้
- ที่ปรึกษาดูข้อมูลที่ทาง ศท. ได้รับมาเพื่อทำความเข้าใจถึงข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น Firm คือ กองที่มี
commitment ว่าจะขายจำนวนไฟฟ้าให้ EGAT เท่าไหร่
- ข้อมูลบางส่วนมีการ key เข้าระบบเอง เช่น ข้อมูล regulators จาก EGAT
- Pain point
- ข้อมูล Renew - Hydro, Geo, None (โรง EGAT)
- ข้อ มูล บางส่วนที่ได้เ ป็น file จะ upload เข้าฐานข้อมูล ของ สนพ. ซึ่ง มีท ี่ป รึก ษาทำระบบไว้ให้
บางส่วนจะเป็นการ Key เข้าระบบเอง
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

13/1/63 - 2

สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1. นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์
2. นางสาวนฤมล อินทรักษ์
3. นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย
4. นางสาวจุฑามาศ กิจจานุลกั ษ์
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ผู้อำนวยการกองนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน
หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้ากลุ่มพลังงานทดแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุรพงษ์ แพรภัทรประสิทธิ์
นางสาวชิดชนก ชุ่มพาลี
นายคีตภัณฑ์ บุญรอด
นายจักรกฤษ์ โพธิ์น้อย
นายสุทธิรัตน์ กาสา
นางสาวกนกวรรณ เส้งประถม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
8. นายธงชัย สันติมงคล
9. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
10. นายเดชา อุปถัมชาติ
11. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน

10.30 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
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กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานของประเทศภายในศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานชาติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผกอ. อธิบ ายภาพรวมของการจัดเก็ บ ข้อมู ล ในกองอนุ รัก ษ์ฯ (กอ.) ซึ่ งตอนนี้มี ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล
ประหยัดพลังงานในภาครัฐ หรือ โครงการ EUI ที่ หน่วยงานภาครัฐต้องลดใช้พลังงานเพื่อทำตาม KPI ของ
หน่วยงาน ในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไม่ใช่เชิงตัวเลข จะเป็นข้อมูลด้านงานวิจัยที่มีการจัดเก็บไว้แต่ไม่ได้อัพเดท
อย่างสมบูรณ์ ทุกโครงการ มีข้อมูลในส่วนงานกองทุนฯ ที่เคยเก็บข้อมูลไว้ แต่เมื่อไม่ได้รับผิดชอบแล้ว เป็นงาน
ในส่วนของ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ทาง กอ. ที่รับผิดชอบ ซึ่งทางกอง
จะมีข้อมูลเฉพาะตัวเลขการใช้เงินกองทุนฯ วาระการประชุม และการดำเนินการถึงแค่ช่วงที่รับผิดชอบเท่านั้น
ในบทบาทของฝ่ายเลขากองทุนฯ ข้อมูลที่ยังอยู่เพื่อยังเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ
การจัดเก็บข้อมูลของ กอ. จะมี server กลางที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 กลุ่ม และจะมีส่วนที่แยกอีกที
ในส่วนของโปรเจคงานวิจัย ซึ่งจะแยกอยู่ในแต่ละกลุ่มงาน
ข้อมูลการจัดเก็บ
• กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน มี ก ารจัดเก็ บข้อมู ล หลัก ๆ ในส่วนของการทำงานวิจัย และแผนงาน
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่ได้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในแต่ละปีจะมีการ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล เป็ นตามแผนรายปี เป็ นรายปี ง บประมาณที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น กี่ โ ครงการ
มีหน่วยงานอะไรบ้าง ใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งอยู่ในภาพของผู้เบิกเงิน และอีกส่วนคือภาพของผู้ท ำ
โครงการเอง การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการแชร์งานอยู่ใน drive กลาง เป็นลักษณะของการเก็บ
ข้อมูลมากกว่า
• กลุ่ม พลังงานทดแทน ลัก ษณะของการจัดเก็ บข้อมู ลจะเป็นแบบเดียวกั บทางกลุ่ม อนุรัก ษ์
พลังงาน มีเพิ่มเติมคือในส่วนของข้อมูลโครงการไบโอแก๊สอุตสาหกรรม ซึ่งจบโครงการแล้ว
แต่ได้มี ก ารฝากข้อ มู ล data base เป็น ลิงค์ ไว้ ที่ สนพ. ด้ วย แต่ไม่ ได้มี ก ารอัพ เดทเพิ่ ม เติ ม
ไม่ แน่ใจว่าข้อ มู ล ยัง อยู่ห รือไม่ เมื่ อไม่มี ก ารอัพเดทข้อมู ลเพิ่ม เติม จึงไม่ แน่ใจว่ายังต้องการ
ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่หรือไม่
o กพท. เพิ่มเติมข้อมูลว่า ใน part ที่เรามี จะเป็นข้อมูลบางส่วน แต่ถ้าต้องการภาพรวมของ
ทั้งประเทศ ต้องสอบถาม พพ. ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหม
o ปัจจุบันแผน AEDP กับแผน EEDP ไปอยู่ที่ พพ. ทาง สนพ. จึงไม่ได้ติดตามผลประหยัด
ในแต่ละเทคโนโลยี หากดูจากรายงานของ พพ. ถ้ามีการเก็บข้อมูลตามสถานการณ์ ไม่ได้
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สรุปรวมในคราวเดียวแต่ล ะปี ก็ จะสามารถนำมาออกเป็นข้อมูล นโยบายหรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งถ้าสอบถามมาทาง สนพ. จะไม่มีข้อมูลพื้นฐานเลย ต้องสอบถามข้อมูล
ไปยัง พพ. ซึ่งได้ข้อมูลเป็นรายปี ไม่ใช่ real time และล่าช้าไปประมาณ 1 ปี
• กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพลั ง งานทดแทน จะมี ข้ อ มู ล ในส่ ว นของผู้ รั บ
ทุนการศึก ษาตั้งแต่ปี 2540-ปัจจุบัน ในระดับ ชั้น ป.ตรี ป.โท และป.เอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ/นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานงานของกระทรวงพลังงาน อยู่ใน
ระบบ intranet ของ สนพ. มี ในส่ วนของหั วข้ อ รายงานสถานะโครงการ การติด ตาม ผล
ตามเงื่อนไขของ สนพ. ที่ใช้กำกับโครงการ โดยใช้ประโยชน์จากการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์
เพื่อ กำหนดกรอบการสนับสนุนหรือวางนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริม และมีข้อมูลของ
โครงการ EUI ที่เป็นฐานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการที่ต้องรายงานข้อมูลผ่านเว็ ปไซด์
e-report.energy.go.th โดยความร่วมมื อกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในการนำผลประหยัดไปประเมินผู้นำองค์กร
ประเด็นความต้องการข้อมูล
• กลุ่ม อนุ รักษ์ พ ลังงาน ภาคการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมั น เป็น ราย sector เช่น ภาคโรงงาน
ภาคอุ ตสาหกรรม แยกเป็ นอาคารควบคุ ม ไม่ ควบคุม เป็น ต้น เพื่ อที่ จ ะได้ม าวางแผนเป็ น
นโยบายได้ในภาคอนาคต เน้น ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลประหยัด ที่เราต้องใช้เพื่อ
การติดตาม และวางนโยบาย นอกจากนี้ยังมีภาคขนส่ง และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน
EE ซึ่งจะทำให้เห็นภาพหลัก ๆ ของการกำหนดนโยบายได้ในอนาคต
o ข้อมูลด้านขนส่งที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไปตามกระทรวงต่าง ๆ ตามมติ ครม. ที่แบ่ง
การดำเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งบางส่วนข้อมูลเคยอยู่ใน 10 แผน EE แต่ตอนนี้ ทาง สนพ.
ดำเนินการเพียงแผนเดียวคือ ด้าน EV และการประสานข้อมูลกับภาพกระทรวงอื่น
• กลุ่มพลังงานทดแทน อยากได้ข้อมูลในส่วนของการผลิตว่ามีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น
โครงการที่ส่งเสริมขนาดเล็กเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่ต้องการจะคล้ายกับทางอนุรักษ์
ต้องการข้อมูลเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ความร้อน และอยากได้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของงานวิจัยเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางนโยบาย เพื่อวางกรอบส่งเสริม สนับสนุน หรือทำเป็นมาตรการ
o อยากได้ ข้ อ มู ล Benchmark ของ แผน EE RE ในต่ า งประเทศว่ า เขามี แ ผนการ
ดำเนินการอย่างไร ถึงไหน มีรายละเอียดอย่างไร เพื่อนำเป็นแบบอย่างในการประหยัด
พลังงาน
o อยากทราบข้อ มูลการใช้พลังงานในภาคเอกชน หรือภาคประชาชนอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ภาพรวมของภาครัฐที่อาจจะผ่านการขอเงินกองทุนต่าง ๆ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ
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สรุปประเด็น
1. จะจัดส่ง excel format ให้ช่วยกรอก ข้อมูลที่ใช้ปัจจุบัน และข้อมูลที่อยากได้
2. ชื่อข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
• ข้อมูลเพิ่มเติมของแผนอนุรักษ์พลังงาน และ แผนพลังงานทดแทนที่ทาง พพ. ได้ดำเนินการอยู่
เพื่อที่ทาง สนพ. กอ. จะได้นำมาจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน เพื่อเป็น
กรอบนโยบายของประเทศได้
• ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก การไฟฟ้าทั้ง 3 เพิ่มเติม ในส่วนของอาคารควบคุม และไม่ควบคุม
ที่ทั้ง 3 การไฟฟ้ามีข้อมูล นอกเหนือจาก พพ. ซึ่งทั้ง 3 การไฟฟ้าเก็บข้อมูลส่วนนี้อยู่ ซึ่งอยู่ในส่วน
ของโครงการ EERS
• ข้อมู ลงานวิจัยทั้ งอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนว่าตอนนี้มีการพัฒ นาไปถึงไหนแล้ว
มีการวิจัยอะไรบ้าง
• วช. มีแนวทางในการจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยอยู่ แต่ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนอย่างไรแล้ว
ฝากเพื่อพิจารณา
• มุมมองของ พพ. ที่มีต่อแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จะได้มาปรับบทบาทของทาง
สนพ. ให้เหมาะสม
• บุคลากรที่ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลัง งาน ควรมี ฐานข้อมู ล อยู่ใน big data หรือไม่
เพื่อที่จะได้เชิญบุคลากรเหล่านี้เข้าร่วมงานพัฒนานโยบาย
ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวกนกวรรณ เสฐวินตนิน
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. นางสาวภาวิณี โกษา
2. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
3. นายวัชระ พจี
4. นางสาววชิราภรณ์ เพชรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มนโยบายพลังงาน
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
8. นายธงชัย สันติมงคล
9. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
10. นายเดชา อุปถัมชาติ
11. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษา
ผู้ประสานงาน

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษาการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่ จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมู ลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลัง งานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - 2

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ข้อมูลจัดเก็บพลังงานแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูล
ไปดำเนินการจัดสร้าง หรือจัดทำแผนรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เก็บข้อมูลไว้
และต้องการข้อมูลใดเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้
ข้อมูลการจัดเก็บ
• กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้อมูลของกลุ่มจะแบ่งเป็น 3-4 ด้าน เรื่องงบประมาณ แผนฯ
ต่างประเทศและเรื่องของรัฐวิสาหกิจ เป็นส่วนของตัวเลขจะเป็นเรื่องของงบประมาณรายปี
ติดตามงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนไหม เพื่อรายงานสำนักงบประมาณ
ซึ่งมีการรายงานที่เป็นทั้งตามแบบฟอร์มและไม่ตามฟอร์ม ต้องคิดฟอร์มขึ้นมาเอง ข้อมูลค่อนข้าง
เยอะจึงอยากได้ ข้อมู ลที่ สามารถสืบ ค้ นได้โดยที่ ไม่ ต้องไปตามสื บค้ นแบบ Manual อยากได้
ลักษณะแบบต่างประเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลสืบค้น เพื่อสะดวกต่อคนที่จะมา
ทำงานต่อในภายหลัง รูปแบบการจัดส่งข้อมูลเข้ามามีความหลายหลายในส่วนของนามสกุลไฟล์
ซึ่งเห็นว่าไฟล์ ppt. ที่ใช้ในการบรรยายต่าง ๆ มีประโยชน์มาก และมีข้อมูลเยอะมาก แต่ไม่มีการ
รวมศูนย์
o แผนระยะสั้นและระยะยาว เป็นการรวบรวมงานทั้งหลายไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์
o งานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ส่งงานเข้ามาเพื่อให้จัดรวบรวมเสนอทางกระทรวงในเรื่อง
ของงบการลงทุน ข้อมู ลจะเป็นข้อมูล งบประมาณ ที่ ทาง ยธ. มี หน้าที่ แค่รวบรวมและ
พิจารณาผ่านเท่านั้น
o ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดูเรื่องกรอบความร่วมมือ ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเอกสารประชุม
ต่าง ๆ อยากให้จัด platform เพื่อสะดวกในการสืบค้น
o ผกย. กล่าวเสริมถึงว่าหากอยากจะเห็นกรอบการลงทุน ต้องพัฒนาฐานข้อมูลของทาง กย.
ขึ้นมาก่อน ซึ่งก็ได้ให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ทำฐานข้อมูลขึ้นมา อย่างเช่น กฟผ. จะไปลงทุน
ต่างประเทศ มีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่ ก่อนจะเสนอผ่านไปยังสภาพัฒน์ฯ ในฐานะที่เรา
เป็นหน่วยนโยบายก็ต้องมีความเห็นประกอบ แต่ยังไม่มีฐานข้อมูลนี้ จึงอยากได้ฐานข้อมูล
ที่ลิงค์มาจากหน่วยงานอื่น เพื่อตอบสิ่งที่อยากได้ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
o ที่ปรึกษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์ฯ สามารถเพิ่มเรื่องเครื่องมือ หรือโปรแกรม
การค้นหาข้ อมู ล โดยการตั้งโจทย์เพื่อวิเคราะห์ policy ด้วยการใช้เครื่อง RPA เอามา
รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อให้ส ามารถนำข้อมู ล นั้นมาวิเคราะห์ policy ได้ โดยจะมี ก ารเขียน
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โปรแกรมขึ้นมาช่วยอ่านบทความและข้อมูลต่าง ๆ เก็บเป็น library เป็นคำ ๆ ไว้ ความยาก
คือการพัฒนาภาษาไทยนั้นยังไม่สมบูรณ์นักเพราะว่าการใช้งานน้อย
o ผย. อยากได้ระบบที่ AI เข้ามาช่วย ซึ่งเห็นว่าการใช้ระบบ excel แสดงผลเป็นการแสดง
ข้อมูลแบบเก่า ถ้าเป็น AI อาจจะแสดงผลไม่ถูกต้องนัก แต่ยังแสดงทิศทางได้
o ผกย. ต้องการข้อมูลแผนพลังงานทางสถิติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ อาจจะเป็นข้อมูลด้าน
demand และ supply ซึ่งศูนย์ฯ อาจมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่อยากจะดึงข้อมูลมาเพื่อแสดง
ให้เห็นว่า ทิ ศทางของ สนพ. จะเดินไปอย่างไร ถ้าด้านการวิเคราะห์ท างเศรษฐศาสตร์
ซึ่งส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ด้วย SWOT แต่ไม่เคยเอาสถิติมาวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้รู้ว่าจริง ๆ
แล้ ว base line อยู่ ต รงไหน ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ บ างอย่ างก็ มี ค วามสำคั ญ สำหรั บ การ
วิเคราะห์ซึ่งอยากฝากไว้สำหรับการนำเข้าข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำแผนพัฒนา
ประเทศว่าจะมีทิศทางไปได้อย่างไร อาจจะเอาข้อมูลที่มีอยู่ก่อน (ในภาพข้อมูลที่เปิดเผยได้)
ส่วนใดที่เรายังไม่มีก็ค่อยเพิ่มเอาได้
• กลุ่มนโยบายพลังงาน
o กนย. เป็นกลุ่มที่ทำงานด้านนโยบาย จัดประชุม กพช. กับ กบง. ข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นเรื่อง
เอกสารวาระการประชุม มติการประชุม ซึ่งการเก็บแต่ก่อนจะเก็บเป็นไฟล์ word ต่อมา
ได้พัฒนาการเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาโดยผ่านแอปพลิเคชั่น เก็บข้อมูลไว้บน
Cloud (ที่ปรึกษาดำเนินการ และเช่า Cloud ให้) ส่วนเนื้อหาอื่นสแกน pdf เก็บไว้ จะมี
ทั้ ง ที่ เก็ บ ในกลุ่ ม เอง และที่ ศท. จะเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ให้ และข้ อ มู ล จะอยู่ ใ น intranet
ไม่เปิดเผย เพราะบางส่วนจะยังอยู่ในชั้นความลับ ไม่เผยแพร่ออกภายนอก หากพิจารณา
แล้ว ข้อมูลทางกลุ่มจะไม่เป็นเชิงตัวเลขเป็นชั้นเอกสาร (ดิบ) และสามารถจัดเก็บข้อมูล
การประชุมในส่วนที่มีฐานะเป็นฝ่ายเลขาฯ กรรมการเท่านั้น และอาศัยแผนยุทธศาสตร์
พลังงาน 5 ด้าน พร้อมทั้ง กรอบ “มั่ นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน” ในการดำเนินการจัดเก็บ และ
จัดทำแผนฯ
o การจัดเก็ บ ฐานข้ อมู ล บน cloud จะสอดคล้องกั บ แผนยุท ธ์ศ าสตร์ทั้ ง 5 ด้าน โดยมี
keyword เป็นตัวกำหนด แต่จะให้บุคคลภายนอกได้เห็นแต่ในส่วนที่เป็นมติการประชุม
ที่ ต้ อ งการ หรือ สามารถเปิ ดเผยได้ ส่ วนรายละเอีย ดวาระการประชุ ม จะไม่ เปิ ด เผย
ซึ่งรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน จะยังไม่ย้อนหลังเพราะเอกสารมีเยอะ แต่พยายาม
คีย์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ เพราะต้องใช้บุคลากรของ สนพ. เป็นคนคีย์ข้อมูล
เท่านั้น
o ที่ปรึกษามีความเป็นห่วงเรื่อง พ.ร.บ. Digital ในการใช้ cloud เก็ บข้อมู ลที่เป็นของรัฐ
แต่ ก ารเช่ า cloud เป็ น ของเอกชน ทาง กย. ชี้ แจงว่า การเช่ า cloud ในช่ วงเวลานี้
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เป็ น เพี ย งการเช่ าเพื่ อ จั ดเก็ บ ฐานข้อ มู ล ในช่ว งที่ ท ำระบบให้ เท่ านั้ น หากสำเร็จ แล้ ว
ก็อาจจะโอนถ่ายข้อมูลฝากไว้ที่ ศท.
o ที่ป รึกษา นำเสนอ ระบบของ RIA ในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อสามารถดึงมาวิเคราะห์
ข้อมูลได้
• กลุ่มติดตามและประเมินผล
o การจั ดเก็ บ ฐานข้อ มู ล บน cloud ที่ คล้ ายคลึง กั บ กลุ่ ม นโยบายฯ ซึ่ งต้ องติ ดตามและ
ประเมินผลด้วยเพราะเป็นตัวชี้วัด และกลุ่มนี้ต้องการข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นภาพความต่อเนื่องจากกลุ่มนโยบายด้วย
o มีความสนใจในเรื่องการจัดทำข้อมูลระบบ RIA ที่ทางที่ปรึกษาได้นำเสนอ เพื่ออยากเห็น
ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรจะทำให้เห็นความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน
เพราะ ก.พลังงานเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจ แต่เวลารายงานผลจะไม่มีข้อมูลที่สะท้อน
ภาพรวมทางเศรษฐกิจเท่าไหร่
o ปัญหาเรื่องการรายงาน FBT มันคือ การรายงานตัวเลข ทางด้านพลังงานตัวที่รับผิดชอบ
FBT ตัวเลขไม่รู้ว่าใครจัดเก็บข้อมูล ไม่มีดาต้า และเป็นผู้รายงาน
ความเห็นเพิ่มเติม
- เรื่องข้อมูล AI น่าจะนำมาใช้ในเรื่องของ policy ซึ่งเท่าที่จะเสนอมาอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขอย่างเดียว
- ผกย. ในส่วนของ สนพ. คงหลีกเลี่ยงหน้าที่การวางแผนนโยบายไม่ได้ แม้ว่าการเปลี่ยนผ่านของแต่ละยุค
แต่ละสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ผ่านมา อำนาจหน้าที่ของ สนพ. อาจจะไม่มีมากนักในการบังคับ
ให้ใครทำอะไรคงไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่เหมือนแต่ก่อน เนื่องจากหน่วยงานแยกย่อยไป
แหล่งข้อมูลและการให้ข้อมูล
- ผกย. : ตอนนี้ในส่วนของงบลงทุ นจะผ่านทาง สกพ. และนำข้อมู ล ส่วนการประชุม กพช. กบง.
มาวิเคราะห์ ส่วนข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามตัว KPI ก็นำข้อมูลที่ ศท. แล้วนำมาปรับ
- ผกย. : หน่วยงานภายนอกที่ขอใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงนโยบาย เช่น นโยบาย EV จะมี
การส่งเสริมอย่างไร หรือทิศทางของ prosumer เป็นอย่างไร ต่างชาติก็ขอดูทิศทางนโยบายของเรา
เหมือนกัน
ประเด็นความต้องการข้อมูล
ผกย. มีความต้องการข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรอบนโยบายยุทธศาสตร์
พลังงานที่ได้ดำเนินการอยู่ เพื่ อเป็นข้อมูล เชิงวิเคราะห์ในการทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป หรือวิเคราะห์ภาพ
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การดำเนินการทำแผนยุท ธศาสตร์ได้ว่า ได้ดำเนินการในส่วนใดไปแล้วบ้าง เพื่อกำหนด balance ของแผน
ให้ดำเนินการได้ครบถ้วน และครอบคลุม ทั้งยังมีความต้องการในเรื่องนโยบายต่างประเทศ หรือข้อมูลพลังงาน
จากต่างประเทศ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงหรือพัฒนานโยบายให้เทียบเคียงต่างประเทศ
ที่ปรึกษาสรุปประเด็น
1. จะจัดส่ง Excel format ให้ช่วยกรอก ข้อมูลที่ใช้ปัจจุบัน และข้อมูลที่อยากได้
2. ชื่อข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- แนะนำเรื่อ งกำหนดข้อ บัง คับ จาก พ.ร.ก. ขาดแคลนน้ ำมั น ในฐานะเจ้าพนัก งานที่ ส ามารถ
ขอข้อมูลได้ โดยอาจจะออกเป็นคำสั่งนายกฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ ฝากศึกษา
ขอบเขตด้วย (เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลทางพลังงานจากโรงกลั่น เป็นต้น)
ปิดประชุมเวลา :

15.30 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หัวข้อการประชุม
นำเสนอหัวข้อระบบต้นแบบสาธิต
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

3. นางสาวบุบผา คุณาไท
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ

2. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

4. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
5. นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

9. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาอธิบายถึงหลักการของการวางระบบทีเ่ ป็น big data และนำเสนอรูปแบบโครงสร้างของการจัดทำ
ระบบต้นแบบสาธิต โดยอธิบายดังนี้
-

ระบบประกอบด้วย software คือ Cloudera, Hadoop (Big data platform)

-

การทำ Data Integration จะออกแบบข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ใน schema เดียวกัน

-

Hive คือ clustered database ที่อยู่ใน Hadoop

-

Datamart คือ การจัดเตรียม data แต่ไม่ได้จัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดึงมาใช้งานได้ง่าย

-

Data warehouse เป็ นที ่ จ ั ดเก็ บ ข้ อมู ล ที ่ เ ป็ น historical data ซึ ่ ง สามารถอยู ่ ในระบบ
การจัดเก็บที่มตี ้นทุนต่ำ หรือ "cheap storage" ใน big data platform. 2TB = $10/month

-

ระบบ Big data ที่อยู่บน cloud ให้ผู้ใช้งานสามารถเปิด/ปิดการใช้งานข้อมูลได้เมื่อต้องการ
และจ่ายเฉพาะตอนทีใ่ ช้งาน ดังนั้นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ๆ ก็จะถูกเก็บใน cheap storage

-

ระบบ Big data ที่เป็น On premise มีข้อดีท ี่ว่ าเจ้าของข้ อมูลสามารถเข้าถึง ข้อมู ล ได้
ตลอดเวลา

-

Usage level - มี 2 รูปแบบในการนำ data มาใช้งาน
o Via APIs – ผู้ใช้งานข้อมูลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่าน APIs เท่านั้น ซึ่งจะ
ทำให้มีการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ . Data Governance ได้
ซึ่งข้อมูลที่ดึงจาก APIs สามารถเป็นแบบ 2 ทาง คือ in-out. และ Output อยู่ในรูปของ:
JSON
o Dashboards
▪ Analytics - ใช้ภาษา Python
▪ Business Intelligence/Visualization - Tableau

-

ระบบต้นแบบสาธิต:
o การดึงข้อมูลจาก APIs ภายนอกจะใช้ Python หรือ NodeJS. Installed บน Linux.
o Integration ใช้เป็น NoSQL database ที่ปรึกษาต้องการเครื่องที่ม ีพื้นที ่ storage
ที่มีความจุมาก
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- คณะทำงานของระบบ Big Data ปกติจะประกอบด้วย
o Data Engineer - ต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับ VM environment และ configuration.
รวมถึง hardware spec.
o Data Administrator - ดู infrastructure - ออกแบบ schema บน Hive – รู้ความ
เชื่อมโยงของข้อมูล
o Data analytics - ใช้ Spark ดึงข้อมูลใน Hive ออกมา และต้องรู้ Python
-

ระบบปัจจุบันของ สนพ. ไม่มี SAN
o Storage ที่มี = 1.8 TB
o อยากใช้ Hyper Convert

ลำดับต่อไปคือทางทีป่ รึกษาจะให้ข้อมูลของ spec เครือ่ งที่ตอ้ งการเพื่อจัดเตรียมเครื่อง จากนั้นจะนัดเข้าติดตั้ง
software ที่ต้องการใช้
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.35 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

กองนโยบายปิโตรเลียม
1. นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช
2. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
3. นางกานดา เพชรไทย
4. นางอาจารี เกียรติเฟื่องฟู

หัวหน้ากลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หัวหน้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ
หัวหน้ากลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
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5. นางอริสา หมุดธรรม
6. นางสาวชนัทยา ยุทธนาวี
7. นางสาวจิตคนึง หมื่นด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
5. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
6. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
7. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
8. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
9. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
10. นายธงชัย สันติมงคล
11. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
12. นายเดชา อุปถัมชาติ
13. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
14. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
15. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

09.35 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษาการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานใน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลัง งานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
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ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานของประเทศภายในศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานชาติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
แนวคิดของศูนย์ข้อมูล Data พลังงาน มีแนวคิดทำ Energy 5.0 ประกอบไปด้วย 2 ด้านใหญ่ ๆ
1. จะเป็นตัวบูรณาการ ที่เป็น 5 หน่วยงานใหญ่ ของกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วย สป. สนพ.
พพ. กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. จะเป็น 5 แผน ที่ เชื่อ มโยงแผนบูรณาการในระยะยาว คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas
Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็น Key word ของศูนย์ที่ศูนย์จ ะต้องสามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลทั้ง 2 ฝั่ง ได้ ทั้งฝั่งหน่วยงาน และฝั่งของแผนงาน และตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ
จะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจ จุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมี บริบทอยู่สองส่วนก็คือภายนอก
และภายใน ภายในจะมีฟังก์ชันใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ
-

ด้านการจัดทำข้อมูล big data management
ด้านไอที infrastructure ที่จะต้องใช้รองรับในการบูรณาการของศูนย์
ด้านการทำ analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างทีจ่ ะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท
ด้าน Open Data คือ การบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่ง
จะมี ห น่วยงานภายใต้ก ระทรวงพลั งงาน รวมทั้ ง อาจจะมี ก ารเชื่อมข้อมู ล จากหน่ วยงาน
ภายนอก เช่ นการไฟฟ้ า สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง แบงค์ชาติ ห รือ หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทางสนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอ
ความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมายอำนาจ
ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น
ถ้ามองบริบ ทตอนนี้จะมีข้อมู ลทั้ ง เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่งแวดล้อม แยกไปเป็น ภารกิ จของแต่ล ะกระทรวงไป
ซึ่งหากการลงข้อมูล detail ของกองนโยบายปิโตรเลียม เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก็จะมีการใช้ข้อมูล
ว่าปัจจุบันนี้เรามีการใช้ข้อมูลอย่างไร users อย่างกองปิโตรเลียม มีความต้องการใช้ อะไรบ้าง แล้วปัจจุบันมัน
มี Pain Point อะไรที่มีปัญหา ที่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือการ สนับสนุนในการทำนโยบายต่าง ๆ จึง
ต้องการ concept เบื้องต้นก่อน เรื่อง business ว่ากองปิโตรเลียม มีความคิดหลัก ๆ ในเรื่องไหนบ้าง
ขอให้แยกเป็นรายภารกิจของ 3 กลุ่ม ซึ่งจะมีกลุม่ น้ำมันและก๊าชปิโตรเลียมเหลว ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลหลัก
คื อ น้ ำมั น กั บ LPG 2. เรื่ อ งของก๊ าซธรรมชาติ 3. เรื่ อ งเชื้ อ เพลิ ง ชี วภาพ ดั ง นั้ น แต่ ล ะกลุ่ ม มี ภ ารกิ จ
ที่แตกต่างกัน ทางส่วนที่ปรึกษาต้องการทราบว่า ปัจจุบันนี้หลัก ๆ ข้อมูลกลุ่มนี้ที่ใช้อยู่มีอะไร ได้ข้อมูลมาลักษณะไหน
ใช้อย่างไรแล้ว มีความต้องการอยากได้ข้อมูลอะไรที่คิดว่าในอนาคตทางศูนย์ จะช่วยให้ภารกิจนี้บรรลุผล
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษา อธิบายถึงแนวคิดของศูนย์ข้อมูลดาต้าพลังงาน มีแนวคิดทำ Energy 5.0 ประกอบไปด้วย
3 ด้านใหญ่ ๆ คือ
1. การบูรณาการ 5 หน่วยงานใหญ่ ของกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วย สำนัก งานปลัดกระทรวง
พลังงาน (สป.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กรมธุรกิจพลังงาน และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. แผนเชื่อมโยงแผนบูร ณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan
โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็น Key word ของศูนย์ที่ศูนย์จะต้องสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมู ล ทั้ งหน่ วยงานและแผนงาน และตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยี ต่าง ๆ จะต้ องสอดคล้องกั บ
เทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบริบทอยู่สองส่วนก็คือภายนอกและภายใน ภายในจะมี
ฟังก์ ชันใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมู ล big data management (b) ด้าน IT infrastructure
ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะ
นำมาวิเคราะห์ในเชิง บริบ ท (d) ส่วนสำคัญ คือข้อมู ล บุคลากรและกฎหมาย อีก ส่วนนึง จะเป็นเรื่องปัจ จัย
ภายนอก ที่จะมีก ารบริการข้อมูลที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ.
แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมื อไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทาง
รัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
ประเด็นหารือ
กองปิโตรเลียมมีภารกิจ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มน้ำมันและก๊าชปิโตรเลียมเหลว ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลหลัก
คือ น้ำมันกั บ LPG (2) ก๊าซธรรมชาติ (3) เชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งแต่ล ะกลุ่มมีภารกิ จที่แตกต่างกัน ที่ ปรึกษา
ต้องการทราบว่า ปัจจุบันมีข้อมูลที่แต่ละกลุ่มใช้อยู่มีอะไร ได้ข้อมูลมาลักษณะไหน ใช้อย่างไรแล้ว มีความต้องการ
อยากได้ข้อมูลอะไรที่คิดว่าในอนาคตทางศูนย์ฯ จะช่วยให้ภารกิจนี้บรรลุผล
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ข้อมู ลที่ กองปิโตรเลียมต้องการจากหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องในเชิงดาต้าต่าง ๆ ที่ส นับ สนุน
ข้อมูลเพื่อกำหนดภาพนโยบายและ ภาพอนาคตของพลังงาน เจ้าหน้าที่กองปิโตรเลียมได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า
• ข้อมูลของน้ำมัน กับ LPG ส่วนใหญ่แล้วแบ่งเป็นสองส่วนที่เก็บไว้ในรูปแบบ Excel ส่วนอีกอันนึง
เก็บไว้ในฐานของ database จะเป็นเรือ่ งของราคา ซึ่งการจัดตั้งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
จะแบ่งส่วนงานนี้ออกไป ในเรื่องของโครงสร้างราคา เป็นราคาก็ตั้งแต่ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษี
กองทุน จนถึงราคาขายปลีก แต่ในส่วนอื่น ๆ ยังไม่ได้ทำข้อมูลในรูปของ database แต่อยู่ในรูป
ของ Excel สิ่งที่ข าด คือ ขาดภาพบทวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่า ง เชิ งปริมาณกับ เชิ งราคา
เพราะส่วนใหญ่มีโจทย์ก็จะคิดเป็นครั้ง ๆ ไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยคิดในการวิเคราะห์ ต้องใช้
ทักษะส่วนตัวในการคิด scenario หรือ ทำภาพจำลองให้เป็นเหมือน Value Chain สิ่งที่อยากได้คือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงราคา เชิงกองทุน เหมือนใช้ manual ในการทำข้อมูล
• โจทย์ ที่ ท ำบ่ อ ย ๆ จะเป็ น โจทย์เ ชิง ลึ ก ตอนนี้ มี ก ารพั ฒ นาบาง mode เช่น ตัววิ เคราะห์ ค่ า
การตลาดที่ ใช้ป รับ ราคาขายปลี ก ก็ ใช้ Tableau มาช่วย ซึ่ง ทำรายงานไว้เ พีย ง 2 ตั ว ซึ่ง ยั ง
ไม่เพียงพอ ทุกอย่างใช้ความเชี่ยวชาญของคน ยังไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาทดแทน
ได้เนื่องจากสูตรมีความซับซ้อนและมีความผันผวน ไม่นิ่ง ทำให้ไม่สามารถเขียนเป็นโปรเกรมได้
ซึ่งเป็นข้อจำกัด
• ราคาหน้าโรงกลั่น การได้มาซึ่งยอดตัวเลขจะได้จากการหารือ ยังไม่มีการเขียนเป็นโปรแกรม
สำเร็จรูปอำนวยความสะดวกที่จะสามารถแสดงเป็นรูปแบบรายงาน หรือรูปกราฟ ที่ทำให้คน
เข้าใจง่าย ๆ
• ข้อมูลการวิเคราะห์ของกองปิโตรเลียม อาศัยความชำนาญของบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
• โจทย์ที่ได้รับจากผู้บริหาร หรือแนวโน้มของพลังงานในแต่ละช่วงเวลาไม่เคยซ้ำกัน จึงไม่สามารถ
นำข้อมูล platform เดิมมาใช้ได้เลย ทำเพียงได้แค่ต่อยอดข้อมูลออกไป ตามปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้า
มาในแต่ละครั้ง
• การเก็บข้อมูลของกองปิโตรเลียม คือ การเพิ่มข้อมูลใน Excel ไปเรื่อย ๆ เพราะข้อมูลมีทุกวัน
แล้วค่อย transfer ข้อมูลไปไว้ใน database
• ข้อมูลทางกอง ได้พัฒ นาระบบไปแล้วบางส่วน แต่ไม่มีรูปแบบรายงานที่จะนำเสนอ อยากเห็น
ภาพทั้งปิโตรเลียมเพราะโครงสร้าง ไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียว ยังมีเอทานอล ไบโอดีเซลมาผสม
ตัว LPG มาจากก๊าซธรรมชาติ ควรจะต้องมีการ link ทุกเชื้อเพลิง
• การได้มาซึ่งข้อ มูล ราคาน้ำมั น ต่าง ๆ ทางสำนักงานได้ ซื้อ Platt’s สนพ. ซึ่งมีสูตรการคำนวณ
LPG ซึ่งได้คิดสูตร การคำนวนเอง ข้อมูลเอทานอล ไบโอดีเซล ไม่มีซึ่งอาจจะอาศัยข้อมูลดิบของ
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หน่วยงานอื่นนิดหน่อย ส่วนที่ขาดคือก๊าซธรรมชาติ ที่ได้จาก ปตท. ทั้งหมด ทางกองจึงอยากมี
ข้อมูลเอง โดยไม่ต้องรอให้ ปตท. ส่งข้อมูลดิบ และตัว infrastructure มาให้
ต้องการข้อมูลประเภทที่เกี่ยวข้องกับการนำมาวิเคราะห์ราคาน้ำมัน เช่น เอทานอล ที่ต้องการ
เรื่องราคากากน้ำตาล มันสำปะหลัง
ในการวิเคราะห์วิกฤตน้ำมันในหลาย ๆ ครั้ง ที่มีผลจากผลกระทบในต่างประเทศ ทำให้ต้องสร้าง
ข้อมูล การวิเคราะห์ใหม่ตลอด อาจจะมีฐานเดิมเล็กน้อย แต่เพราะนโยบายเปลี่ยน วิธีการแต่ละ
ยุคก็เปลี่ยน แนวทางนโยบายของผู้บริหารก็เปลี่ยน
ภาพรวมโครงสร้างราคาผู้ที่มี สิท ธิ์ก ำหนด คือ คณะกรรมการ กบง. โดย สนพ. เป็นผู้ดูก รอบ
ในการนำเสนอส่วนต่าง แล้วจึงจะไปปรับกองทุนฯ
แผนวิกฤตกับการใช้เงินกองทุนน้ำมั น ยุท ธศาสตร์บริห ารความเสี่ยงของกองทุน การกู้ยืม เงิน
ต้องไปด้วยกัน เวลาวางนโยบายเรื่องราคา โครงสร้าง คือ เป็นเครื่องมือเดียวของกระทรวง
โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน เกี่ยวกับประเภทท่อน้ำมัน โรงแยกแก๊ส เวลาต้องการข้อมูลจึงจะขอ
ถ้าในห้วงเวลาจะวิเคราะห์เรื่องใด ก็ จะดูข้อมูล เก่าก่อน แล้วค่อย update ใหม่ แต่ยังไม่ เป็น
ข้อมูลในฐาน database
ข้อมูลด้านสถานีบริการน้ำมัน สนพ. ไม่ได้จัดเก็บ เนื่องจากสามารถดึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้
เช่น ข้อมูล NGV ได้ข้อมูลจาก ปตท.
อยากได้ check list ของ infrastructure ของโรงไฟฟ้า
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นนโยบายบางอย่างไม่ได้ออกโดย สนพ. เช่น NGV ถูกสนับสนุนข้อมูลด้วย
ปตท. ณ วันนึงที่ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบ ต้องทำด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งจะเปลี่ยนไปเรื่อย
และดูว่าจำเป็นไหม เช่นหากต้องการจะ forecast เรื่องแก๊ ส ต้องดูยอดการใช้ก๊ าซธรรมชาติ
จำนวนรถ NGV จะดูเรื่องจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ทะเบียนประจำปี จำนวนสถานีบริก าร
แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบมันเป็นแบบนี้ infrastructure เป็นอย่างไร
ส่วนข้อมูลที่มีเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ จะเป็นตัวเลขของกรมธุรกิจพลังงานที่จะรับผิดชอบ
ในส่วนของราคา กลไกที่ไปเป็นเชิงปริมาณ
หากมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ดี ๆ จากข้อมูลที่นำมา support ในการวิเคราะห์ได้ จะทำให้
สามารถส่งต่อความรู้และถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้
ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนเข้าข้อมูล ปตท. คือ เรื่อง PRISM ของ ปตท. เป็นเรื่องราคาตลาดโลกอย่าง
เดียว ไม่ได้ดูเชิง data ซึ่ง ปตท. จะออกงาน PRISM จะเป็นงาน phase ซึ่ง ปตท. ใช้กลไกยังไง
ปตท. ก็ไม่ได้ run PDP แต่เป็นทาง EGAT ส่วนเรื่อง LPG รัฐเป็นผู้ดำเนินการเองและมีเครื่องมือ
ที่ดี แต่สิ่งที่ขาดคือกลุ่มก๊าซ ปตท. ซึ่งเป็นเรื่องภายใน
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• ข้อ มู ล แก๊ ส น้ำมั น ต้อ งการข้ อมูล ส่ วนนี้เพื่ อใช้ ในมุม ของ สนพ. เพื่อจะใช้ ในระยะที่ท ำให้
การ forecast จะใช้ในระยะยาว จำเป็นว่าข้อมูลที่ได้จะ real time บทบาทของ สนพ. ต้อง
มองภาพระยะยาว database จะพยากรณ์ ภาพอนาคตของราคาน้ำ มันได้ เพื่อใช้ ในการ
monitor การขาย ตัวอย่าง เช่น ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ สนพ.จะต้องรู้ รู้จักแหล่งต่าง ๆ ว่าพรุ่งนี้จะ
ขายกันอย่างไร หากมีข้อมูลใดที่เราจะไปเชื่อมต่อมาได้จะดีมาก
• ข้อมูลที่ทาง regulator ได้ สนพ. ก็ต้องการเห็นด้วยเพื่อมองภาพพยากรณ์เชิงนโยบาย
• อยากได้ข้ อมูลที่แยกเป็นรายเชื้อเพลิง ข้อมูลที่ได้จาก พพ. มีเพียงแค่ค่าสรุป ktoe ซึ่งเป็น
ความยากในการกำหนดแผนระยะยาว
• ต้ อ งการข้ อ มู ล เชิ งเกษตรที่ support น้ ำ มั น แต่ ล ะประเภท เช่ น จะส่ ง เสริม เอทานอล
ก็ต้องการปริมาณกากน้ำตาล มันสำปะหลัง ข้อมูลน้ำตาลส่งออก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
• อยากได้ภาพสุดท้ายเป็น Value Chain อยากได้ทุกผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากการที่ กองปิโตรเลียม
แยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มน้ำมัน-แอลพีจีเชื้อเพลิงชีวภาพให้เห็น process เชิงปริมาณจนถึงหน่วย
สุดท้าย / กลุ่มก๊าซธรรมชาติ – อยากเห็นภาพแก๊สเข้าโรงแยกไปปิโตรเคมี มาเป็น LPG ให้เห็น
flow ในเชิงปริมาณ line ไปทางไหนจะช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังขาดอยู่
• Format เดียวกับเชื้อเพลิงชีวภาพ อยากได้ภาพของ flow ภาพไอเดียสูงสุดที่ต้องการเห็นใน
Value chain คือภาพตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ราคา/ปริมาณ ยิ่งถ้าเป็น real time จะดีมาก
ตอนนี้แม้ว่าการขอข้อมูลภายในกระทรวงเดียวกัน ก็ยังคงติดปัญหาเรื่องการประสานงาน (รอการ
แถลงข่าวก่อน)
สรุปประเด็น
ที่ป รึก ษาจะจัดส่งแบบสอบถามในรูป Excel file ให้ก องไฟฟ้าช่วยกรอก ข้อมู ลที่ ใช้ปัจ จุบัน และ
ข้อมูลที่อยากได้ โดยระบุชื่อข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การใช้ข้อมูลควรมีความระมัดระวัง ต้องไตร่ตรองข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดีเพื่อจะไม่ถูกฟ้องร้อง
ซึ่งศูนย์ฯ ต้องรับผิดชอบข้อมูล อีกทั้งเมื่อข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็นส่วนกลางจะกลายเป็นข้อมูลที่ออกจากศูนย์ฯ หากมีการ
นำข้อมูล นั้นมาใช้ร่วมกัน หรือมีการเผยแพร่ออกไป ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะอนุญ าตให้ทำได้หรือไม่
จึงควรมีการตริตรองและดูแลอย่างรอบคอบ
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- ให้ เ พิ่ ม เติ ม ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล พลัง งานจาก กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงมหาดไทย หรื อ
หน่วยงานอื่ น ๆ ด้วยว่าปัจ จุบันมี ก ารพัฒ นาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้า (EV)
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เป็นต้น

ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.35 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นาวสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
4. นายธงชัย สันติมงคล
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
7. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
8. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลด้านไฟฟ้า มีใจความสรุปว่า
• ปัจ จุบันจัดเก็บข้อมูลการผลิต ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก ของเชื้อเพลิงทุกชนิดประเภทพลังงาน
ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถ่านหิน ลิกไนต์ และ อื่น ๆ
• มีข้อมูล Conversion: material intake, ไฟฟ้า, ปิโตรเลียม โดยทำเป็นบัญชีไว้
• แหล่ ง ที ่ มาของข้ อมู ล เช่ น EGAT ที ่ น ำส่ งมาให้ เ ป็ น เดื อ น ปี แล้ ว นำมาแปลงให้ อ ยู ่ในรูป ที่
ต้องการใช้งาน ซึ่งได้ทำเป็นทะเบียนเอาไว้
• ข้อมูลที่ได้จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ: เอามาจากหน้า web
• ข้อมูลต้นน้ำของพลังงาน จะรวบรวบข้อมูลการขุดเจาะ
ที่ปรึกษาอธิบายถึงหลักการทำงานของ Data Warehouse และ Big Data ให้เข้าใจถึงความแตกต่าง
ในการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
ศท. สนพ. เพิม่ เติมว่า
• รูป แบบการจัดเก็บ ข้อมูล ปัจ จุบ ันยัง ไม่เ รียบร้อ ยนัก ต้องการให้ออกแบบใหม่ และอยากให้
แนะนำการจัดเตรียมข้อมูล master data
• เมื่อไปดูข้อมูลจากหน่วยอื่น ๆ แล้วอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆ ที่ศูนย์ฯ ต้องการแต่ทาง สนพ. อาจยัง
ไม่ได้ใช้
• การรวบรวมข้อมูลนั้นปกติจะเริ่มจากผลิต --> กลั่น --> การใช้งาน
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – น้ำมัน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นายธงชัย สันติมงคล
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
9. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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10. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
11. นายเดชา อุปถัมชาติ
12. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
13. นางสาวมัณฑนา ศิรสิ มิ ะ
14. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บ ข้อมูลด้านน้ำมัน ดูระบบการนำเข้า
ข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ที่ได้รับ และ ศท.จัดทำ มีใจความสรุปว่า
• ข้อมูล LNG เป็นข้อมูลที่ key มือ
• LNG ข้อมูลต้นทางมาจาก ปตท โดยให้แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นเอกสาร
• ข้อมูลกรมธุรกิจมีปิโตรเคมี และ น้ำมัน ภาระกิจของศูนย์จะเก็บเฉพาะน้ำมันอย่างเดียว
• การตัดสินใจว่าจะนำข้อมูลใดเข้า ทางศูนย์จะเลือกเอง
• บางตัวจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของปิโตรเคมีบางตัวจะไปที่ไหน ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
• หากมีปิโตรเคมี ตัวใหม่มาต้องนำมาดูก่อนว่าจะนำไปทำอะไร
• ประเทศเรามีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปหรือไม่ แต่ยังไม่มีคำถามว่า zone ไหน
• ยังไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายการส่งออกว่าเป็นเท่าไหร่ จึงไม่เคยมีการนำค่าส่งออกมาคิด
• ข้อมูล LUBE เป็นข้อมูลรวม; MTDB สารเติมแต่ง
• แผ่น Export2019 LPG เป็นเรื่องการ export ที่นำมารวมกัน
• หากมีการเพิ่มบรรทัดมาแล้ว blank ไม่ค่อยเจอ error
• การรวม file นั้นต้องทำมือ ก่อน import เข้าระบบ
• Sheet ต่าง ๆ จะไม่ค่อยเปลี่ยนในเชิงโครงสร้าง แค่ว่ามีชนิดเพิ่ม
• 9 Stock - เป็นการ transfer ข้อมูล เหมือนกัน เป็น stock รายเดือนจากบริษัท แยกตามชนิด
น้ำมัน เป็นตัวรวมของน้ำมันดิบของแต่ละบริษัทของผู้ค้ารายใหญ่
• Propane Butane เอามาผสมกันเป็น LPG ได้ จึงต้องมีการเก็บแยกออกมา
• ผู้ค้ารายย่อยจะไม่รู้ Jobber ซึ่งไม่รู้ว่าเค้ามีการรายงานอะไรให้กรมธุรกิจ
• ข้อมูลที่กรมธุรกิจให้มานั้นเป็นรายเดือน เข้าใจว่ามีการเก็บข้อมูล มาเป็นรายวัน
• 4 Consumption -> Supply Sale การจัดหาน้ำมัน ผู้ค้าขายให้ผู้ค้า เช่น Shell ขายให้ Esso
ศท. จะถามให้อีกครั้งว่าหมายความว่าอย่างไร
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 14.15 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ลิกไนต์
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายธงชัย สันติมงคล
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บ ข้อมูลด้านน้ำมัน ดูระบบการนำเข้า
ข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ที่ได้รับ และ ศท.จัดทำ มีใจความสรุปว่า
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ข้อมูลได้มาจาก 3 แหล่ง: กฟผ. กรมอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และ กรมศุล
ข้อมูล production ของ กฟผ. และ Other (ลานนา, ทวีทรัพย์, สันติกานนท์) ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ได้มาจาก กฟผ. กรมอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ และ กรมศุล
ข้อมูลกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ เป็น PDF เป็นการใช้ และ key ข้อมูลเข้าไปในระบบ
ใช้ sheet Fuel ของแม่เมาะ เพื่อดู consumption
ข้อมูลการใช้มีหน่วยเป็นตัน
ข้อมูลนำเข้าของกรมศุ ล ยังไม่มีมาเทียบกับข้อมูลอื่นทำให้ไม่รู้ว่ามีการใช้ในประเทศเท่าไหร่
หรือ นำส่งออกบ้างหรือไม่
ข้อมูล EGAT มีแค่เหมืองแม่เมาะเท่านั้น
ข้อมูลได้มาจากทั้ง 3 ที่จะนำมารวมกันในระบบ
Fuel3 ได้ข้อมูลบางครั้ง
EGAT มีเหมืองผลิตลิกไนต์ ไม่มีข้อมูลการนำเข้า
ข้อมูลนำเข้าลิกไนต์จะอยู่ที่กรมศุล แต่ยังไม่มีเก็บข้อมูลไว้ในระบบ
ข้อมูลจะช้าประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีบ้างที่วันที่ 12 แล้วยังไม่ได้ส่งมาให้ก็ต้องโทรตาม

ปิดประชุมเวลา 14.15 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.

นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. ดร. วัยวุฒิ เสน่หา
2. นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ
หัวหน้ากองประมวลผลข้อมูลการผลิตและซื้อขายไฟฟ้า
ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
หัวหน้ากองพัฒนาสายงานกลาง
หัวหน้ากองเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานผลิตไฟฟ้า
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัตการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ. 7 กบก-ห
นค. 8 กบก-ห

นายธฤต จอมใจริม
นางบุษกร สุคนธวงศาโรจน์
นายธวัชชัย ค้ำไพโรจน์
นายราชภัฎ ยุปานนท์
นายพิศาล เด่นนภาสุรพงศ์

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

09.30 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึ ง กระทรวงพลั ง งานเองสามารถใช้ จั ด หา และกระจายข้ อมู ล ไปยั ง ผู้ใช้ ง านในระดั บ ต่ าง ๆ ทั้ ง นี้
ที่ปรึกษาจะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในกำกับ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง
ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่
ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษา อธิบายถึง แนวคิดของศูนย์ข้อมูลดาต้าพลังงาน มีแนวคิดทำ Energy 5.0 ประกอบไปด้วย
2 ด้านใหญ่ ๆ คือ
1. การบูรณาการ 5 หน่วยงานใหญ่ ของกระทรวงพลังงานประกอบไปด้วย สำนักปลัด กระทรวง
พลังงาน (สป.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ (พพ.)
กรมธุรกิจพลังงาน และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2. แผนเชื่อมโยงแผนบูร ณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan
โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันซึ่งเป็น Key word ของศูนย์ที่ศูนย์จะต้องสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมู ล ทั้ งหน่ วยงานและแผนงาน และตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกั บ
เทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบริบทอยู่สองส่วนก็คือภายนอกและภายใน ภายในจะมี
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ฟัง ก์ชันใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure
ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่ จะ
นำมาวิเคราะห์ในเชิง บริบ ท (d) ส่วนสำคัญ คือ ข้อมู ล บุคลากรและกฎหมาย อีก ส่วนนึง จะเป็นเรื่องปัจ จัย
ภายนอก ที่จะมีก ารบริการข้อมูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบนั ได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว
จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาล
ด้วยกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
ประเด็นหารือ
ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยจั ด การและพั ฒ นาระบบสารสนเทศ กล่ า วว่ า แก๊ ส น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ไฟฟ้ า
นั้นเป็นแหล่งพลังงานซึ่งคิดว่าหากสามารถนำมา integrate ด้วยกันได้จะเป็นการดีซึ่ง กฟผ. อยากสามารถ
ตอบประชาชนได้ว่า เหตุใด กฟผ. จึงมี ก ารคิ ดค่ าไฟอย่างไร ซึ่ งอยากให้เห็ น ถึงแหล่งที่ ม าของต้นทุ น ราคา
เพื่อสามารถชี้แจงประชาชนได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีการตั้ง platform - Big Data
Eco System Platform ภายใน กฟผ. เอง และ ในอนาคต มีความต้องการจัดตั้ง Hybrid cloud ซึ่งจะช่วยให้
สะดวกในการให้บริการข้อมูล และมีระบบความป้องกันความปลอดภัยที่ดี
ปัจจุบัน กฟผ. มีการทำ digital transformation roadmap อยู่ ซึ่งต้องการนำข้อมูลสภาพแวดล้อม
สภาพอากาศ มาทำ forecast เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง แผน roadmap ของการทำ IT
transformation ในปี 2562 ได้ ก ำหนดออกมาทั้ ง สิ้ น 19 แผน ซึ่ ง ผ่ านความเห็ น ชอบโดย board แล้ ว
ในปลายเดือนมกราคม 2563 จะมีการประชุมนำเสนอ board เพื่อให้อนุมัติ
• 19 แผนนี้จะครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของแผนการดำเนินงานของ กฟผ. (business layers)
ซึ่ ง มี ฝ่ ายกลยุ ท ธ์ ดู เ รื่ อ ง data governance ภายใน 6 เดื อ นแรกจะเป็ น เรื่ อ งการทำ data
framework โดยจะเริ่มจาก 2 core businesses
• ในปัจจุบัน ข้อ มูลที่ท ำจะนำส่ง กกพ. ก่อน การเชื่อมโยงข้อมูลจะมี information ที่ต้องส่งให้
กกพ. และหน่วยงานที่ร้องขอ ด้าน information technology เช่น ข้อมูล Scada ที่เชื่อมต่อกับ
การไฟฟ้านครหลวงและส่งให้กับหน่วยงานรัฐ
• สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะให้ บริ ก ารได้ จ ะเป็ นทางด้ า น information ซึ่ ง จะมี ฝ่ า ยควบคุ ม ระบ บ
ที่เป็น gateway ส่งข้อมูลผ่าน API ที่ให้บริการ
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• สำหรับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากที่ส่งให้ กกพ. นั้นจะมี requirement มาจาก สนพ. เช่น สถานี
charge ประจุ ร ถไฟฟ้ า และข้อมู ลพลังงาน energy meter ตามเครื่อง charge รถเพื่อนำมา
วิเคราะห์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นบริการที่ให้กับ สนพ.
• ข้อมู ลด้านราคาที่ปัจจุบันส่ง ให้กั บ สกพ. ทาง สนพ. ต้องการข้อมูล เดียวกัน ทาง IT สามารถ
ส่งข้อมูลบางส่วนสามารถให้ได้แต่จะต้องมีการ hash ข้อมูลบางอย่างไว้
• การเชื่อมต่อข้อมูล กับ สนพ. นั้นมีการส่งข้อมูลกั นเป็นรายเดือนเป็น Excel แล้วและกำลังจะ
แปลงเป็น web service
• Open data ทางส่ วนภูมิ ภาคมี ก ารส่งข้อ มู ล ให้ EGAT เหมื อนกั น ซึ่ง เค้าไม่ ได้ให้เป็ นรายโรง
แต่แปลงมาแล้วเป็นประเภท ทาง EGAT สามารถทำข้อมูลเฉพาะที่ทาง สนพ. ต้องการออกเป็น
web service ได้โดยมีการปรับข้อมูลบางอย่างเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
• กรณี ต้นทุ นการผลิตมี ปั ญ หามากที่ สุด จะมี แค่ข้อมู ล ต้นทุ นของ EGAT เท่ านั้น ซึ่งไม่ ส ามารถ
ให้ข้อมูลทั้งหมดได้เพราะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถให้ได้ ซึ่ง IPP ที่เป็นเอกชน นั้นไม่สามารถเปิดเผย
ได้เพราะเป็นข้อมูลทางธุรกิจ
• ปัจจุบันข้อมูลที่ทาง regulator นั้นได้มากกว่า สนพ. เพราะมีการกำหนดชัดเจนในกฎหมายซึ่ง
ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลตามกฎหมายทั้งหมด
• ข้อมูลกำลังผลิตบางอย่างจะไม่ได้แบบ real time แต่จะมีที่ทาง กกพ ได้ตัวที่ monitor โรงไฟฟ้า
เป็นข้อมูลรายนาที
• ข้อมูลที่ให้ กกพ. ตามกฎหมายนั้นจะรวบรวมไว้เป็นรายเดือน ซึ่งจะ delay 2 เดือน เนื่องจาก
ต้องผ่านการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการขายต้องจบ billing ก่อนซึ่งจะ delay 3 เดือน
• ปั จ จุ บั น ของท าง กฟผ. มี ก ารตั้ ง big data storage มี ก ารจั ด ท ำ big data analytic RE forecast โดยติดต่อกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และซื้อข้อมูลจาก sources ต่าง ๆ เพราะข้อมู ล
หลังมิเตอร์นั้นไม่สามารถนำมาได้ และยังต้องการข้อมูลหน้าแผงซึ่งไม่สามารถได้มา ข้อมูลหน้า
แผงของโรงไฟฟ้า RE นั้น PEA เป็นคนเก็บ แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลมา ทาง EGAT จึงต้องเข้าไปค้นหา
เอง เช่ น ขอมาจาก regulator หรือ เป็น การซื้ อข้อ มู ล มา เพราะไม่ มี สั ญ ญากั บ โรงไฟฟ้ านั้ น
ศูนย์ RE Control Center ของ สนพ. นั้นไม่ได้ควบคุมโรงที่เป็น RE จริง ๆ แต่ไปควบคุมโรงที่
เป็น conventional
• การส่ ง ข้ อ มู ล ให้ regulator ยั ง คงเป็ น กระดาษอยู่ เ พราะต้ อ งมี ก ารเซ็ น รั บ รอง หากเป็ น
electronic จะผิดข้อกฎหมาย
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• ข้อมูลปัจจุบันที่ทาง สนพ. ได้รับจาก EGAT ผ่าน web นั้น ต่อไปจะสามารถให้เป็นรายภาคได้
หากแต่การแบ่งภาคของ EGAT และ PEA นั้นจะต่างกัน เช่น เขตโรงไฟฟ้าที่ชุมพร ข้อมูลสายส่ง
• ข้อมูลที่ให้กับ regulator นั้นจะเป็นเชิงการกำกับดูแล แต่ยังไม่มีการส่งข้อมูล forecast
• ทาง EGAT ให้ข้อมูลรายเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท.
• ขณะ Grid code 3 ฉบับ ซึ่ งบอกว่า โรงไฟฟ้ า SPP จะเชื่อมต่อ ระบบได้ จ ะต้อ งทำอะไรบ้ าง
ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลได้ เพิ่งลงนาม ธันวาคม 2562
• RIM FIN ขอบการให้ข้อมูลโรงไฟฟ้า แต่ละกองจะเห็นข้อมูลเฉพาะส่วนเท่านั้น ซึ่งเค้าก็มีข้อจำกัด
เช่นกัน
• ขนาดการจัดเก็บข้อมูล
o OT (operation) ควบคุ ม ระบบ ฝั่ ง Scada อยู่ ใ น Oracle database ไม่ ไ ด้ ใ หญ่ มาก
มี redundant 6 ชุด ซึ่งรวม 3 ระบบ เป็นการเก็บข้อมูลละเอียดที่ปัจจุบันจะได้ข้อมูลแบบ
real time เป็น on RAM processing มีการเก็บข้อมูล historical ลงบน Oracle ประมาณ
2 TB อยู่ได้ 30 วันก่อนส่งลง tape backup
o

ข้อ มู ล ที่ มีไม่ใช่มี แต่เฉพาะข้อมู ล ดิบ แต่มี ข้อมู ล ที่ ผ่านการ calculate อยู่แล้ว และข้อมู ล
ที่ได้มานั้นมีการกรองมาแล้วจากศูนย์ Scada ต้นทางเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของเส้นทาง
การส่งข้อมูล อีกทั้งรูปแบบการส่งข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน จึงต้องมี
การแปลงรูปแบบข้อมูลก่อน

o

IT - historical ข้อมูล - จะสร้าง output zone ขึ้นมาถ่ายข้อมูลออกมาจาก OT ซึ่งอาจลด
เฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น ซึ่งอาจจะเหลือเพียง 30% - ระบบเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปีปฏิทิน
หากต้องการย้อนมากกว่านั้น ต้องเอาข้อมูลจาก storage ที่ย้อนหลัง 10 ปี ได้ - 4TB

o

Bandwidth ของการรับส่งข้อมูลอยูท่ ี่ 2Gb

สรุปประเด็น
• ที่ป รึกษาจะจัดส่งแบบสอบถามในรูป Excel file ให้ กฟผ. ช่วยกรอกข้อมูลที่ ใช้ปัจจุบัน และ
ข้อมูลที่อยากได้ โดยระบุชื่อข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มา / ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ได้มา
• ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ มอบหมายให้
o คุณคงศักดิ์ให้ข้อมูล meta data ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าได้ ส่วนอื่นจะนำส่งตามหลัง
ประมาณ 2 สัปดาห์
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o คุณธฤทธิ์ จะช่วยในส่วนของข้อ 7.6, 7.7
o อปท. ช่วยตอบในส่วนของ 7.1-7.5
o อจส. ช่วยตรวจสอบในเรื่อง intranet ข้อ 6 ต้องการให้ช่วยประเมิ นว่าข้อมูลระบบใด
ที่สามารถส่งให้ สนพ. ได้เพื่อเป็นประโยชน์ และมีข้อมูลพร้อมใช้ได้เมื่อไร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและพั ฒนาระบบสารสนเทศ แจ้งว่าข้อมูลที่ จะให้บริก ารเพื่อไปใช้จริงนั้น
80% เป็นเรื่องของการทำ data cleansing เช่น การใช้ข้อมูล real time จาก Scada ต่างก็มีรูปแบบที่ต่างกัน
จึงต้องมีการกำหนดโดยการใช้ Data Governance เพื่อ setup master data structure ให้ถูกต้อง ดังนั้นจึง
เห็นว่าการให้บริการข้อมูลนั้น EGAT จะต้องทำการบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อจะใช้ประโยชน์
ได้สูงสุด ไม่ต้องเสียเวลาในการทำ cleansing อีกครั้ง ซึ่งเห็นว่าควร focus ว่าต้องการข้อมูลอะไร มีความถี่
อย่างไร เพื่อให้ทาง EGAT จัดเตรียมกระบวนการในการจัดหาและจัดการข้อมูลเพื่อนำส่งให้อีกครั้ง
หากมีก ารจัดตั้งศูนย์ ต้อ งมี ก ารแก้ก ฎหมายใหม่ ทั้ง หมดเนื่องจากในกฎหมายไม่ ได้มี ก ำหนดไว้ว่า
โรงไฟฟ้าต้องส่งข้อมูลใดบ้าง
ปัจ จุบัน กฟผ. ทำสัญ ญา peer-to-peer กั บ โรงไฟฟ้าและมี ข้อสัญ ญาเรื่องการปกปิ ดข้อมู ล ของ
โรงไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ sensitive มากในเชิงธุรกิจจึงทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกได้
หากต้องการให้ส่งข้อมูลให้กับศูนย์ฯ การแก้ไขกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น
ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า (ต่อ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภูไ่ พบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายธงชัย สันติมงคล
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล ไฟฟ้าต่อจากครั้งก่อน ดูระบบ
การนำเข้าข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ที่ได้รับ และ ศท.จัดทำ มีใจความสรุปว่า
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ข้อมูล VSPP จาก MEA, PEA จะ lack ไป 2 เดือน
มีระบบที่ทางที่ปรึกษาทำไว้ให้เพื่อข้อมูลเข้าระบบ ปัจจุบันมี version เก่าและที่ปรับปรุงแล้ว
ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่เท่ากันปัจจุบันยังใช้ version เก่าก่อน
PEA จะมีข้อมูลมาให้ 3 ไฟล์ จะใช้ข้อมูลเดือน ปี วัน และ หน่วย และใช้หน่วยรวม
ERC คือ ข้อมูลจาก regulator ที่ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเค้าไม่ส่งข้อมู ล
รายเดือนมาให้
FT เป็นข้อมูลที่ได้มาเป็น hard copy
มีการ key ข้อมูล import โดยแยกประเทศ ไม่ได้แยกแหล่ง โดย key ประเภท ปริมาณและ
มูลค่าทั้งข้อมูลจากมาเลเซีย และ ลาว
มีการนำข้อมูลมูลค่าไปใช้
System Peak & Thailand Peak - ของ 3 การไฟฟ้า - ได้มาจาก Regulator - Delay 1 เดือน
เก็บข้อมูล วัน เวลาที่เกิด peak อุณหภูมิ(ไม่ได้มาทุกเดือน)
ข้อมูลได้มาเป็นตัวเลข โดย สนพ. มี Excel ที่จะ key ข้อมูลซึ่งได้มาในเนื้อ email
Peak ในประเทศ และ peak ของการไฟฟ้าจะต่างกัน
การ generate ไฟมีหน่วยเป็น kWh
Electric consumption by region เป็นการ transfer ข้อมูล MEA consumption by province,
PEA consumption by province
ได้ข้อมูลเป็น Excel เข้าทาง email ข้อมูลช้าไป 2 เดือน

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม การไฟฟ้านครหลวง
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

การไฟฟ้านครหลวง
1. นางสาวเรวดี สระบัว
2. นายอำพล สงวนวงษ์
3. นายประเสริฐ หรรษาจักรตรี
4. นายวัชรินทร์ สิงหะพล
5. นางสาวดารารัตน์ บุญพูล
6. นายวีรพงษ์ สุขวารี
7. นายศุภวิชญ์ กุลัตถ์นาม
8. นายพีรภัทร อัศวชีพ
9. นางสาวสุพฒ
ั นา ขันนาค
10. นายอานันท์ มากชินสา
11. นายกิตติกุล บุญพิมพ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
ผู้อำนวยการกองชำนาญการไฟฟ้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระบบอ่านเครื่องวัดอัตโนมัติ
วิศวกรไฟฟ้า 8
วิศวกรไฟฟ้า 7
นักวิชาการ 7 (ด้านเศรษฐกิจ)
นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)
นักวิชาการ 7 (ด้านเศรษฐกิจ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
นักบริหาร 8 (ฝคฟ.)
นักประมวลข้อมูล 6 (ฝคฟ.)
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12.
13.
14.
15.

นายวิทวัส ตั้งนพวีรวัฒน์
นายวัฒนรัฐ ชมทรัพย์
นายจิรพล แก่นทอง
นายจารุวัสตร์ วงศ์บุญมาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองจัดการและสั่งการระบบไฟฟ้า
นักวิศวกรไฟฟ้า 9 (ฝอจ.)
นยง. 10
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอ่านหน่วยเครือ่ งวัดอัตโนมัติ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

เริ่มประชุม

:

09.30 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ มีความสัมพั นธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับ กระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่า ง ๆ รวมถึง
กระทรวงพลัง งานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมู ล ไปยัง ผู้ใช้ง านในระดับ ต่าง ๆ ทั้ ง นี้ ที่ ป รึก ษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้ อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น องค์ ป ระกอบในการออกแบบการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
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ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
ตอบสนองเรือ่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึง รายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำ
ข้ อ มู ล big data management (b) ด้ า น IT infrastructure ที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการบู ร ณาการของศู น ย์
(c) การทำ data analysis วิเ คราะห์ข้ อมู ล เบื้อ งต้น ว่าจะมี ค่ าอะไรบ้ างที่ จ ะนำมาวิเ คราะห์ ในเชิง บริบ ท
(d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมู ลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกที่ จะมีก ารบริการข้อ มูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมี ห น่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมู ลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง
สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบาย
ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถามที่ส่งมานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ในการ
นำไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ที่ สนพ. ต้องการได้จาก กฟน. ซึ่งประกอบด้วย
• แบบสอบถาม ข้อ 3.4 - ข้อมูล Load Profile ที่ได้รับในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องการข้อมูล
metering และ sampling ที่ละเอียดขึ้น เช่น ข้อมูลมาราย 15 นาที โดยทาง สนพ. ไม่จำเป็นต้อง
ทราบถึงรายละเอียดลูกค้าแต่ละราย
• ต้องการทราบว่าปัจจุบันนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น billing, load profile ที่เป็นรายลูกค้า
รายเดือน ที่อยู่ นั้นมีรูปแบบการจัดเก็บอย่างไร เพื่อให้สามารถนำไปสร้างโจทย์ในอนาคตได้
• Billing ขอรายลูกค้า; load profile ต้องการละเอียด เช่น ทุก 15 นาที , VSPP ต้องการข้อมู ล
รายโรง
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กฟน. มีความเห็นว่า
• ในปั จ จุ บั น การให้ ข้ อ มู ล นั้ น กฟน. ได้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ห ลายส่ ว นในกระทรวงพลั ง งาน
หากมีการจัดทำศูนย์นี้แล้ว กฟน. จำเป็นต้องให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงานอีกหรือไม่
• กรอบการตอบคำถามนั้นค่อนข้างยากเนื่องจากมีหลายมุมในการตอบคำถาม ต้องการทราบกรอบ
ว่าต้องการอะไร มี use cases ที่จะนำไปใช้อะไรบ้าง เช่น เรื่อง billing การจำหน่าย เป็นต้น
• กรอบคำถามนั้ น ค่ อ นข้ างกว้ าง จึ ง ไม่ ส ามารถระบุ ได้ ว่ าหน่ วยใดจะเป็ น คนตอบคำถามให้
จึงต้องการขอ use cases ว่า สนพ. ต้องการนำข้อมูลไปใช้อะไรบ้างเช่น เรื่อง billing การจำหน่าย
หรือหากมี requirements ใหม่ ๆ สามารถที่จะส่งมาให้ทาง กฟน. เพื่อจัดหาข้อมูลให้ได้
• ข้อมูลส่วน intranet ของ กฟน. เป็นการบริหารภายในองค์กร จึงไม่สามารถให้ข้อมูลต่อได้
• ศูนย์ฯ ใหม่นี้จะมีการจัดตั้ง ณ ที่ใด
• เรื่องโรงไฟฟ้า ปัจจุบันมีการระบุ grid code ว่าโรงไฟฟ้าที่จะเชื่อมนั้นให้ไม่เกิน 15% ของหม้อ
แปลงจำหน่าย หากสูงกว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบเนื่องด้วย design ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และ
capacity นั้นมี ก ารเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กั บ ขีดความสามารถของการจ่ายโหลด;
ที่ sub station จะมีข้อมูลหม้อแปลงจำหน่าย แต่ทาง กฟน. ไม่มีข้อมูล
• ข้อมูลจำหน่ายนั้นมีอยู่ 4 levels ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที่ต่างหน่วยงานกัน และหากต้องการจริงนั้น
ต้องระบุมาให้ชัดเจนว่าต้องการข้อมูล level ไหน
ที่ปรึกษาชี้แจงว่า
• ต่อไปเมื่อ มีศูนย์ฯ แล้ว แนวทางคือ กฟน. จะเพียงให้ข้อมูล แก่ศูนย์ฯ เท่านั้น หน่วยงานอื่นใน
กระทรวงพลังงานที่ต้องการข้อมูลจาก กฟน. จะเข้ามารับข้อมูลจากจุดเดียว
• ข้อมูลสำคัญ ที่มีรายละเอียดลูกค้า เช่น ข้อมูล load profile นั้น สนพ. ต้องการข้อมูลที่มี เพียง
TSIC ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ
• ข้อมูลที่จัดเก็บในศูนย์และการนำไปใช้นั้นเรามีการจัดทำแผนว่าจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร
• ด้ านความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ต่ อ ไปต้ อ งมี ค ณะทำงานร่ วมของศู น ย์ ฯ และผู้ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า จะมี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างไร มี security อย่างไรที่เหมาะสม
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• ห่วงเรื่องการให้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล billing, profile, ตอนนี้มี data set เยอะมาก แล้วเรา
จะไปถึง
• ศูนย์ฯ จะจัดตั้งตามสถานที่ที่ สนพ. กำหนดซึ่งจะอยู่ภายใต้ความดูแลของกระทรวงพลังงาน
• สำหรับระบบเครือข่ายและระบบจำหน่าย สนพ. ต้องการข้อมูล network ว่าเชื่อมโยงอย่างไร
เพื่ อ จะนำไปใช้ ใ นการวางนโยบายและแผน เช่ น เรื่ อ งข้ อ มู ล ที่ มี ให้ ที่ จ ะสามารถนำไปใช้
กับโรงไฟฟ้าชุมชนได้ ขีดความสามารถของการจ่ายโหลด หรือ การกำหนดนโยบาย EV
สรุปประเด็น
• ที่ป รึก ษาขอ data catalogue หน่วยข้อมู ลที่ ส ำคัญ เช่น ปริม าณการใช้ไฟ จำนวนเงิ น และ
รวบรวมแบบสอบถามจาก กฟน. ในเบื้องต้น หลังจากการศึกษาข้อมูลแล้วจะขอเข้าสัมภาษณ์
ข้อมูลในกลุ่มย่อยอีกครั้ง เพื่อเจาะถึงรายละเอียดในแต่ละส่วน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เนื่อ งจากข้อ มู ล ของ กฟน. นั้น มี ห ลายส่วนและหลายฝ่าย อีก ทั้ ง ข้อมู ล หลายอย่างเกี่ ยวข้องกั บ
การดำเนินธุรกิจ กฟน. ต้องการทราบถึงขอบเขตข้อมูลที่ สนพ. ต้องการ และ use cases ที่จะนำไปใช้ เพื่อให้
สามารถหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และข้อมูลบางอย่าง เช่น load profile อาจติด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติในการให้ข้อมูลก่อน
ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.40 – 11.15 น.
ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ห้องประชุมชั้น 11 เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล๊กซ์ อาคารบี
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
2. นายพรชัย จิรกุลไพศาล
3. นายสิริศักดิ์ พันธ์สงั ข์
4. นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
5. นางสาววนิดา สมันแก้ว
6. นายทศพล จันทจิตร
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ บรรจงอักษร
8. นางสาวศุวิญาดา โสมจัตุรสั

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบัญชีกองทุน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีกองทุน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
รักษาการผู้อำนวยการกลุม่ งานนโยบายและกลยุทธ์ราคา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

09.40 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการและการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ านพลั ง งานของประเทศภายในศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานชาติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
• สกนช. เก็บข้อมูลราคาน้ำมันแทน สนพ. เป็นงานที่รับโอนมาจาก สนพ.
• ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของราคา ราคา crude และของแก๊สโซลีน, gasoil และ LPG และอัตรา
แลกเปลี่ยน ส่วนข้อมูลที่ใช้มีปริมาณการใช้ ได้จากกรมธุรกิจพลังงานเป็นรายเดือนเก็บในรูปแบบของ
excel คิดจะทำเป็น database แต่ยังไม่คุ้มที่จะทำ
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• ปริมาณที่ใช้เป็นประมาณการ เนื่องจากใช้เวลานานมากกว่าจะได้ตัวเลขจริง อัตราของกองทุน ไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลง นาน ๆ เปลี่ยนที แต่ตัวเลขเงินในบัญชีเป็นตัวเลขจริง แต่ตัวเลข LPG ยังค้างอยู่เท่าไหร่
ส่งเงินเข้ากองทุน จ่ายชดเชยเท่าไหร่ transaction ต่าง ๆ ที่เกิด รายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่าย
เป็นตัวเลขประมาณการทั้งสิ้น
• กฎหมายใหม่ ห้ามมีเงินกองทุนเกิน 40,000 ล้านบาท มีเขียนเป็นกฎหมาย แต่ยังไม่มีบทลงโทษหาก
เงินเกิน ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองทุนเป็นประธาน สนพ. ธพ. กรมการค้า
ภายใน ร่วมกันกำหนดตัวเลขหากเกิน 38,000 ล้านบาท จะ alert ขึ้นเป็นสีแดง จะมีการประมาณ
การฐานะกองทุนทุกวัน ถ้าตัวเลขอยู่ระหว่าง 36,000 – 38,000 ล้านบาท จะ alert ขึ้นเป็นสีเหลือง
จะประมาณการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปิดยอดของสิ้นวันอาทิตย์กับสิ้นวันพุธ ถ้าต่ำว่า 36,000 ล้านบาท
จะขึ้นเป็นสีเขียว จะทำประมาณการสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันจันทร์ จะมีการปิดบัญชี ตัวเลขต่าง ๆ วันศุกร์
และวันจันทร์ก็จัดทำประมาณการ เป็นขั้นตอนปกติ
• เงินฝากธนาคารมีตัวเลขจริงอยู่แล้ว แต่รายได้ค้างรับ หรือค้างจ่าย เป็นตัวเลขประมาณการ โดยที่
สิ้นเดือนผู้ประกอบการจะรายงานมาว่ามีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่ ทางกองทุนก็จะประมาณการต่อไป
เป็ น ประมาณการ (approximate) ประมาณการเป็ น ยอดปริ ม าณคูณ ด้ว ยอั ตรา แต่ตั วเลขอาจ
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
• มี ตัวเลขปริม าณการใช้ที่ ได้จ าก ธพ. เบนซินทุ ก ชนิด ข้อมู ล จะช้าไป 2 เดือน และ B10 จะได้ทุ ก
สัปดาห์ E20 ผู้ค้ารายงานทุก วันให้ สนพ. แต่ไม่ได้เอาขึ้นหน้าเวป ถ้ากองทุนฯ อยากได้ข้อมู ลต้อง
โทรประสานขอ ในลักษณะนี้อยากให้รวมข้อมูลเป็นที่เดียวกันเลย และทุกคนสามารถเข้าไปใช้ข้อมูลได้
• ข้อมูลที่ส่งเสริม E10 - E20 ที่กระทรวงส่งเสริมให้เปลี่ยนจาก E10 มาเป็น E20 หมด ซึ่งก็ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ในส่วนนี้ก็จะมีความคลาดเคลื่อนในการประมาณการอยู่ค่อนข้างมาก การวางแผนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นเรื่องที่ยาก เหมือนใน B20 อยู่ ๆ กระทรวง
ก็ยกเลิก สนพ. กับ พพ. ทำตัวเลขจาก 7 ล้านลิตรต่อวัน เหลือ 5 ล้านลิตรต่อวัน แล้วจะให้ กลับมา
เป็นแบบเดิม ต้องใช้วิธีอุดหนุนให้ช่วงราคาแคบลงเพื่อให้คนมาใช้ B10 ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้น้ำมันตัวไหน ต้องอุดหนุนอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
• เมื่อ ปตท. ไปรับน้ำมันจากคลัง และแจ้งมาสรรพสามิต บวกเก็บเข้ากองทุน ส่งมาเร็ วเท่าไหร่กองทุนฯ
ไม่ ท ราบ ซึ่ ง ก็ อ ยากรู้เช่ น กั น สรรพาสามิ ต จะมี เจ้า หน้า ที่ ต รวจว่าปริ ม าณถู ก ต้ องหรื อไม่ อั ตรา
เงิน กองทุ น น้ ำมั น เป็ นเท่ าไหร่ ได้จ ำนวนเงิน ก็ ส่ ง ตั วเลขมาที่ ก องทุ น ฯ แต่ก องทุ นฯ ไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบปริมาณได้เนื่องจากไม่ได้อยู่หน้างาน แต่อัตรากองทุนฯ ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาด เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย กองทุนฯ จะทำเช็ค
จ่ายโอนไปสรรพสามิต สรรพสามิ ตก็จ ะนำไปจ่ายให้กับ ผู้ค้า แต่ ณ ปัจจุบันนี้ ได้ตกลงกั นใหม่ ว่า
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กองทุ นฯ จะจ่ายตรงให้กั บผู้ค้า ม.7 ไม่ผ่านสรรพสามิ ต ทำให้ ปัจ จุบันสรรพสามิ ตไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ ทำหน้าที่เพียงส่งเอกสารมาให้กองทุนฯ เป็นตั้ง ๆ เอกสารก็มาค้างที่กองทุนฯ จำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจสอบเองหมด เอกสารมาเป็นกระดาษเนื่องจากต้องลงนาม เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการ
คีย์ลง excel เพื่อตรวจสอบวันที่ ปริมาณ อัตรา คูณกันออกมาเป็นรายวัน ซึ่งปริมาณงานมีเยอะมาก
จึงได้คิ ดที่ จ ะทำโปรแกรมไปวางที่ ผู้ค้ า ให้ อ่านค่ า มาที่ ก องทุ นฯ ในลัก ษณะของอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้สามารถ print out หรือจัดการต่าง ๆ ได้ แทนที่กระดาษ ที่ ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่ง ณ วันนี้
การเก็บเอกสารก็เป็นในลักษณะกระดาษ และเริ่มมีการ scan และเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งถ้าเป็น
อิเล็กทรอนิกส์จะทำให้รู้ช่วงเวลาทั้งขบวนการ สามารถดูพฤติกรรม ดู database ทำเป็น big data ได้
ดู transaction ต่าง ๆ ได้ ใช้เวลาพัฒนา 12 เดือน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหญ่ ที่น่าเก็บ และเป็นความลับ
สามารถให้เข้าดูได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น
• เอกสารทั้งหมดนี้ที่เป็นกระดาษไม่สามารถทิ้งได้ ณ ปัจจุบัน ปปช. ยังขอตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 53
ให้เหตุผลว่ากองทุนฯ จ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารการเบิก จ่าย ตามสารบัญให้เก็บ 10-15 ปี แล้วค่อย
ทำลาย แต่ก็ กั งวลหากเกิ ดเรื่องใด ๆ ขึ้น จึงไม่ ได้ท ำลาย เมื่ อปลายปีที่ ผ่านมามี comment จาก
คณะกรรมการตรวจสอบให้ทำลายเอกสารเดิม ๆ ที่โอนมาจากกรมบัญ ชีกลาง แต่ยัง concern ว่า
ถ้าเอกสารที่เกิ ดขึ้นตอนนี้ถูก ทำลายไปจะทำอย่างไร จึงได้เริ่ม scan เอกสารและหากถึงเวลาจะ
ทำลายเอกสารก็ไม่เป็นไรเนื่องจากได้ scan เอกสารไว้แล้ว
• เอกสารที่ได้มาจากพื้นที่สรรพสามิตต่าง ๆ ที่ส่งให้กองทุนส่งมาเป็นกระดาษ เคยขอเป็นไฟล์แต่พื้นที่
ต่าง ๆ ไม่สะดวก
• ทางผู้ค้า ม.7 (ยกเว้นปตท.) มีระบบอิเล็ กทรอนิกส์ในการยื่นภาษี ส่งเงินเข้ากองทุนได้ แต่ในส่วนของ
การขอรับเงินชดเชย ยังทำไม่ได้
• สตง. จะตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.วินัย และก็ให้กองทุนมีระบบตรวจสอบตาม พ.ร.บ.วินัย
ด้วยเช่นกัน และต้องมีการสำแดงว่าตรวจตรงไหน
• ราคาของประเทศเพื่อนบ้าน สนพ. ได้ราคาจากการเข้าเว็ปของผู้ค้าน้ำมันประเทศนั้น ๆ แล้วมาคีย์
ในตาราง excel ทุกวัน
• ราคา LPG ต้องขอจาก ปตท.
• ข้ อ มู ล ด้ า นน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ในแต่ ล ะกรม จะมี ข้ อ มู ล ของตั ว เอง น่ า จะมารวมเป็ น ที่ เ ดี ย วกั น
เป็นกองกลางและทุกคนสามารถเข้ามาดูได้ทันที กองทุนเสนออยากให้มีการทำ workshop ว่าแต่ละ
หน่วยงานมีข้อมูลอะไร เก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง เอามารวมกัน เอามาวางรวมกันไว้ก่อนในระหว่างที่
กำลังทำเรื่องของ big data จะสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
กนช. - 4

• สนพ. ได้เริ่มทำการดึงข้อมูล database มาใช้งานบ้างแล้ว ก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันที่ถ้าทาง สกนช.
สนใจอยากจะได้ข้อมู ลในส่วนนี้ ก็คุยกันเรื่องการเชื่อมโยงในส่วนนี้ก่อนก็ได้ สนพ.มีระบบสามารถ
ให้บริการได้ แต่ทาง สกนช. ก็ต้องเขียนระบบรับเพื่อมาเชื่อมกับ สนพ. เช่นกัน เหมือนกับต้องทำกัน
คนละครึ่งเพื่อมาชนกัน
ปิดประชุมเวลา :

11.15 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.40 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.15 น.
ณ กรมการพลังงานทหาร ตึกหน้า ชั้น 4
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการพลังงานทหาร
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกรมการพลังงานทหาร
1. พล.ต.ตฤณ โชติกะคาม
2. พ.อ.กัญชาญ พจน์สุภาพ
3. ร.อ.ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์ ร.น.
4. พ.อ.พลัฏฐ์ จันทร์ทอง
5. พ.อ.ปัณณทัต ทีฆายุทธสกุล
6. น.อ.หญิง ธัญญารัตน์ สุวรรณหงษ์ ร.น.

เสนาธิการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าสถานีวิทยุ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการกองการปิโตรเลียม
ผู้อำนวยการกองพลังงานทดแทน
รองผู้อำนวยการกองการปิโตรเลียม

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์ส ารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่ จ ะเป็นศูนย์ก ลางในการเชื่อมข้อมู ล แลกเปลี่ยนข้อมู ล พลัง งานใน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริหารจัดการและการ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ านพลั ง งานของประเทศภายในศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานชาติ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ประเด็นที่สำคัญ
• กรมการพลังงานทหาร มีบ่อน้ำมันฝาง หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสำรวจ ขุดเจาะ ผลิต และกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์
น้ำมันในรูปแบบต่าง ๆ โดยผลิตให้กับหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานทหารทางพื้นที่ภาคเหนือ
เหลือจากนั้นจึงจำหน่ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
• มีกองพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันเน้นไปทางด้านโซลาร์เซลล์ ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน (พพ.
สนพ.) อย่างใกล้ชิด ได้รับการอนุเคราะห์ในการนำเสนอโครงการเข้าไปขอรับทุนสนับสนุนด้านพลังงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี ตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนถึงความเหมาะสมของโครงการ
• ปลายปี ที่ แล้ว ปลัด กระทรวงกลาโหมได้ สั่ง การให้ จัด ทำศูน ย์ส ารสนเทศของกระทรวงกลาโหม
โดยมีแนวความคิดเช่นเดียวกันกับกระทรวงพลังงาน
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• ภารกิจหลัก 80% - 90% คือสำรวจ และขุดเจาะ ปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานภาคเหนือ จะมีก าร
รายงานมาทุกวันว่าผลิตได้กี่บาร์เรลต่อวัน เมื่อครบเดือนจะรายงานไปที่กรมธุรกิจพลังงาน โดยแยกเป็น
2 ส่วนคือ รายงานผลการดำเนินงานของบ่อน้ำมันฝางเป็นยอดการผลิตน้ำมันแยกตามผลิตภัณฑ์ และ
การจัดจำหน่ายให้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือ และส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
เป็นน้ำมัน off spec จำหน่ายให้ผู้ประกอบการใดบ้าง อีกส่วนคือส่งให้สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) รายงานทุกเดือน เป็นยอดการผลิตน้ำมันดิบต่อเดือน
• ด้านพลังงานทดแทน ไม่ ได้มีภารกิ จในการสำรวจ ขุดเจาะเหมื อนกั บปิโตรเลียม ดังนั้นจะเป็นงาน
ในลักษณะขอรับความสนับสนุนในกองทุนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของที่จะอำนวยความสะดวก
ให้ กั บ หน่ว ยทหารในโครงการพระราชดำริ ซึ่ง จะเป็ น ตัวกลางในการสำรวจความต้ องการของ
หน่ วยงานทหารในประเทศไทยทั้ ง หมด เช่น ในพื้ น ที่ ห่ างไกลตามแนวชายแดน หรือ หน่ วยงาน
ที่ต้องการ เช่น โซลาร์เซลล์ประจำที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้า
เข้าถึง ก็สามารถใช้สำหรับติดต่อสือ่ สาร การให้แสงสว่างในพื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น เมื่อ ได้รับงบประมาณ
มาก็จะแจกจ่าย ดังนั้นในเรื่องของพลังงานทดแทนจะไม่มขี ้อมูลอะไรมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งการขอ
เงินจากกองทุน เมื่อกองทุนให้เงินมาก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและนำไปมอบให้กับหน่วยงานในพื้นที่
และคอยกำกับดูแล รายงานผลต่าง ๆ ให้กับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ข้อมูลที่กรมการพลังงานทหาร ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ในส่วนของ สนพ. จะเป็น
เรื่องของราคาปิโตรเลียม และในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นในเรื่องของ สรุปข้อมูลการผลิต
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ซึ่งเป็นข้อมูลโดยรวมของทั้งประเทศ และประกาศต่าง ๆ ทางหน้าเว็ป
• ข้อมูลด้านการผลิตจะเป็นหน่วยงานที่ฝางจัดเก็บไว้ว่ามีการผลิตหลุมใดบ้าง จำนวนเท่าไหร่
• ข้อมูลที่กรมฯ จัดเก็บในรูปแบบ Excel ซึ่งข้อมูลที่เก็บ ณ ปัจจุบัน ย้อนหลังถึงปี 58 แต่ถ้าย้อนหลัง
มากกว่านี้ หรือข้อมูลในเชิงลึกกว่านี้จะต้องสอบถามที่บ่อน้ำมันฝาง
• ภารกิจหลักของกองพลังงานทดแทนคือการสำรวจเฉพาะการ และการสนับสนุนให้กับทหารที่ด้อย
โอกาสในการใช้พลังงาน เน้นที่ ไฟฟ้าเป็นหลัก เป็นการผลิตอุปกรณ์เล็ก ๆ เพื่อให้ทหารได้ใช้ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับแผน AEDP น้อยมาก เพราะไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายหรือขาย และก็จะมีในส่วนของเหล่าทัพ
ที่จะมีโซลาร์แก๊ สบ้างขนาดเกือบ 1 MW ผลิตไว้ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งข้อมูล กำลังผลิตมีเก็บ ข้อมูลไว้
สามารถรายงานให้ได้ เก็บข้อมูลเป็นจำนวนการผลิตต่อปี
• หน่วยงานในกลาโหม จะมีหน่วยงาน อผศ. (องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหม แต่ไม่ ใช่ท หาร ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทหารผ่านศึกพิก าร ทหารผ่านศึก จะได้พื้นที่
จากรัฐบาลสร้างเป็นนิคม ชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่กี่แห่ง) ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย แต่มีไม่มาก
ประมาณ 5 – 7 MW ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน คาดว่าได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงพลังงานอยู่แล้ว
• โดยรวมพลังงานทดแทนที่ผลิตภายใต้กรมการพลังงานทหาร มีเพียง 0.025% เท่านั้น
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• ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถระบุเป็นปริมาณรายหลุม รายวัน ที่ผลิตได้ และข้อมูลการกลั่นสามารถระบุ
เป็นรายผลิตภัณฑ์ และปริมาณที่ผลิตได้
• ที่ฝางกำลังการผลิตต่อวันประมาณ 750 บาร์เรล โดยเฉลี่ยตั้งเป้าไว้ 3 หลุม 2 หลุมผลิตเพิ่ม 1 หลุม
เพื่ อ การสำรวจ และสำรวจพื้ น ที่ เปลี่ยนไปทุ ก ๆ 5 ปี เปลี่ยนอำเภอไปเรื่อย ๆ จะมี นัก วิช าการ
ที่จบธรณีวิทยาน้ำมันโดยเฉพาะมาดูแลในส่วนนี้
• ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจะเป็นแนฟทา ดีเซล เตา (ไม่มีเบนซิน) ซึ่งมีข้อมูลปริมาณการส่งออกและนำส่งให้
กรมธุรกิจพลังงานทุกเดือน
• เนื่องจากข้อ มูลของกรมฯ เป็น Excel ดังนั้นการเชื่อมโยงสามารถทำโดยวางบน Server และเปิด
port ให้ ภายนอกเข้ามาได้ แต่ต้อ งประสานผ่านกรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและอวกาศกลาโหม
(ทสอ.กห.) ตั้งอยู่ที่ศรีสมาน ปากเกร็ด เป็นหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ที่รับผิดชอบเรื่องการวาง
backbone เชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวง ซึ่งจะมีความชำนาญ และรับผิดชอบดูแลเรื่องการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยเฉพาะ
• กรมฯ ฝากเรื่องของข้อมูลพลังงานที่กระจัดกระจายอยู่ที่หลาย ๆ หน่วยงาน ควรจะรวมที่จุด ๆ เดียว
รวมถึงความล่าช้าของข้อมูล ซึ่งจะช้าไปประมาณ 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน แต่ก็เข้าใจว่ากว่าจะได้ข้อมูล
จากต้นทางก็คงจะล่าช้า
• ข้อมูลเรื่องสายส่งก็เป็นประโยชน์ ซึ่งกรมฯ ได้ให้การสนับสนุนเรื่องสายส่งในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งข้อมูล
ของกระทรวงก็น่าจะมีประโยชน์ในการติดตั้งสายส่งของกรมฯ
• กรมฯ จะมี ก ารประชุม conference กั บ ฝางในทุ ก สัป ดาห์ และจะแจ้ง รายละเอี ยดที่ ก ระทรวง
พลังงานดำเนินการอยู่นี้ให้กับทางบ่อน้ำมันฝางได้ทราบและอาจจะทำการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับ
การดำเนินงานของพลังงานไว้ล่วงหน้า
• กรมฯ อยากให้มีข้อมูล online เกี่ยวกับรายละเอียดของสายส่งว่าที่ไหนที่สายส่งไม่พอ ที่ไหนที่ต้องการ
พลังงาน สามารถจะใช้พลังงานตัวไหนขึ้นมาทดแทน ซึ่งตอนนี้การหาข้อมูลค่อนข้างยาก
• ผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาพยายามผลักดันให้กรมการพลังงานทหารเป็นประตูเพื่อที่จะติดต่อกับภายนอก
ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับพลังงานให้ม าที่กรมการพลังงานทหารก่อน และกรมฯจะทำหน้าที่กระจายข้อมู ล
ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ของกลาโหม
ปิดประชุมเวลา :

15.15 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.15 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการพลังงานทหาร
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 – 10:30 น.
ณ อาคาร 120 ปี ห้องประชุมชั้น 5
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมศุลกากร
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวบุบผา คุณาไท
4. นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
5. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานกรมศุลกากร
1. นางพัทริกา พิศาลชนะกุล
2. นางสาวนวลอนงค์ ฤกขะวุฒิกลุ
3. นางละเอียด วงษ์ทอง
4. นายธีรภัทร อ่อนจิตต์
5. นายจเร บุตรแม่กลอง
6. นางสาวภัทริกา จินดาโรจน์
7. นางสาวจรวยพร พ่วงกลัด
8. นายบุญฤทธิ์ สามทอง

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและคลังข้อมูล
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
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6.
7.
8.
9.

นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

9.30 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่า ง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลัง งานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อข้อมู ล เพื่อ เป็นองค์ประกอบในการออกแบบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้ อ มู ล ด้ านพลั งงานของประเทศภายในศู นย์ส ารสนเทศพลั งงานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ประเด็นที่สำคัญ
• กรมศุลกากรมีข้อมูลสถิตินำเข้าส่งออก กระทรวงพลังงานที่ใช้ข้อมูลของกรมฯ ได้แก่ กรมธุรกิจการค้า
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หน่วยงานที่ขอใช้ข้อมูลจะทำ
หนั งสื อ เข้ ามาเพื่ อ ขอใช้ ข้ อมู ล ในระบบโดยกรมฯ จะให้ User และ password กั บ เจ้ าหน้ าที่
ของหน่วยงาน ทำการดึงข้อมูลไปใช้ได้เอง หน่วยงานสามารถทำหนังสือ หรือทำ MOU กับทาง
กรมศุลกากร ได้เลย
• ข้อมูลส่วนใหญ่เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว เช่น ข้อมูลใบอนุญาต นำเข้าส่งออก
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• ทางกรมศุลกากร ได้นำข้อมูลไปวางไว้ ให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้เองตามพิกัดที่ตนสนใจ
ข้อ มู ล ที่ มี ล งถึ ง ระดั บ ราย shipment แต่ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ แต่ มี เลขทะเบี ย นผู้ เ สี ยภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
ที่สามารถไป matching กับกรมสรรพากรได้
• การค้นหาข้อมูลจะใช้ พิกัดศุลกากรเป็นหลัก
• ทางกรมศุลกากร ได้ให้ข้อมูล “FORMAT DETAIL สถิติ (ขาเข้า – ขาออก)” ดังนี้
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• กรมศุลกากร อยากได้ข้อมูลการใช้ไฟรายบุคคลหรือบริษัท เพื่อติดตามว่ายังประกอบกิจการอยู่
หรือไม่ มีตัวตนหรือไม่ หรือเลิกกิจการไปแล้วโดยอาศัยดูจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือดูว่าหากยังมี
การจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ก็แสดงว่ายังประกอบกิจการอยู่
• ใบอนุ ญ าตขอนำเข้ า ส่ ง ออก ของทางกรมฯ ให้ ผู้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น โดยส่ ง ข้ อ มู ล
การลงทะเบียนเข้าระบบในโปรแกรม เป็น e-form ตั้งแต่ปี 2541 และเป็น paperless ตั้งแต่ปี
2551 และให้มีการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้ที่ Data Center เพียงฐานเดียว หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมฯ สามารถเข้า
มาดึงข้อมูลไปใช้ได้
• เรื่อ ง infra หรือ server ทางกรมฯ เป็น ผู้ดูแลเอง ยัง ไม่ มี ก ารใช้ cloud เพราะข้อ มู ล มี ก าร
เชื่ อ มโยงกั น หลายส่ ว น มี ร ะบบเกี่ ย วข้ อ งเยอะ เชื่ อ มโยงกั น หมด ถ้ าจะยกขึ้ น เป็ น cloud
จะยุ่งยากมาก
• Format ของข้อมูลได้ให้แล้วในตาราง ซึ่งจะมีรายละเอียด format position description อยู่แล้ว
• ทั้งหมดนี้ สามารถดึงข้อมูลโดยใช้พิกัดศุลกากรที่เราสนใจ โดยพิกัดศุลกากรนี้จะ update ทุก 5 ปี
• กรมฯ จะทำการตอบแบบสอบถามในส่วนหัวข้อ 7 ให้เพิ่มเติม
ปิดประชุมเวลา :

10.30 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 10.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมศุลกากร
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. – 12.10 น.
หัวข้อการประชุม
นำเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล (ERD) และติดตามงาน
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู ้ อ ำนวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อใน TOR ซึ่งมีใจความ
สรุปได้ดังนี้
TOR 3.11 - จะมีการ design และออกแบบไว้ให้ทุกฐาน จะมี code samples จริงให้ 1-2 ฐาน ว่าจะ
ทำเป็นฐานใหม่อย่างไร ซึ่งอาจเป็น 10-20% ของสิ่งที่มีอยู่ โดยจะให้เห็นว่า good design นั้นเป็นอย่างไร
- ปิโตรเคมี ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย market sell มายถึงการขาย ซึ่งชื่อบริษัทอาจจะซ้ำได้ กรมธุรกิจนั้น
ดูได้แค่มาตรา 7 และ 10 แต่การขายขายไปที่ไหนไม่ทราบได้
- ปิโตรเคมี - ข้อมูลเป็นส่วนผสม อยากเพิ่มความสัมพันธ์ของ material ไป
- ฐานข้อ มูล สถิติพ ลังงาน - value chain นั้นเชื่อมโยงกันเยอะมาก แนะนำให้เก็บ เป็น chain
ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสามารถทำ analytic reports ได้ดีขึ้น และ
อาจต่อยอดไปทำเป็น machine learning ได้เพื่อให้สามารถทำเป็น prediction ได้ดีขึ้น
- Prototype ทำทุกชนิดพลังงานใน ENG DB ซึ่งต้องให้ทาง EPPO เลือก ว่าจะเป็นพลังงานเรื่องใด
• จะทำเป็นระดับเดือนตามที่เก็บไว้เดิม
• จะเชื่อมต่อกับ external sources เพื่อยิงเข้าฐานที่มีอยู่เดิม
• Prototype VSVP - ในแง่ของการ design จะต้องดูว่า hardware ต้องขยายแค่ไหน - หัวข้อ
จะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน
• ขอเพิ่มเรื่อง Gen Profile ของ VSBP มาประเมินเรื่องของ peak ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล
นั้นจะเป็นมิเตอร์อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง regulator บอกไว้ว่ามีข้อมูล VSBP ซึ่งมากกว่า 1M
สำหรับ IPS จะน้อยกว่า 1M ซึ่งจะไม่เห็น
• ภายใน 1 สัปดาห์จะส่งข้อมูล update มาให้ - หน้าตา dashboard กับ machine learning
ปลายทางมาให้ดูก่อนว่าโอเคหรือไม่
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TOR 3.12 การเชื่อมโยงจะเป็น data definition นั้นมองว่าต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการ clear ข้อมูล
เช่น หน่วยพลังงานเป็นลิตร definition ของข้อมูลเช่น exchange rate
- ปัจจุบันหากพบว่าข้อมูลเพี้ยน ไม่ตรงกันจะเป็นการโทรสอบถาม
- แนะนำวิธีเชื่อมโยงและ standard naming และ data rule
- โรงไฟฟ้าชุมชน ต้องดู การผลิต การขาย ศักยภาพ สายส่ง Grid modernize
• ต้องตอบโจทย์ว่าโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นควรตั้งที่ไหน
• Grid modernize ต้องดูทั้งสายจำหน่ายและสายส่ง
• เอา pain point มาจาก solar สหกรณ์ สายส่งดึงไฟมาจากลาว ทำให้ในชุมชนที่มี solar นั้น
ไม่สามารถขายไฟได้เพราะสายส่งเต็ม;
• ต้องกำหนดไปว่าเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเราจะเน้นเรื่องอะไร
TOR 3.13 เป็น structure OLTP ใหม่
- ในฐานใหม่จะยังคงมี structured data ด้วย เพราะ skill ของคน ณ ปัจจุบัน นั้นยังจำกัดอยู่ และ
งานที่เป็น transaction นั้นทำบน big data platform นั้นยังคงไม่เหมาะสม
- สนพ. ต้องการให้แนะนำว่าถ้ายังคงใช้ structured data นั้นควรต้องขยาย SQL DB หรือไม่ และ
แค่ไหน
TOR 3.16 QA จะมีการใช้ ETL เพื่อนำมาทำ data cleansing
- ตอนเขียนนั้นมองแค่ relational database
- อยากได้ practice ที่คนอื่นทำว่าการนำ data เข้านั้นต้องมีกระบวนการอย่างไร คนต้องทำอะไร
และ program จะทำอะไรบ้าง
- Practice - จะเป็น hybrid ว่าก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าขั้นที่ 1 ตาดูเฉยๆ; ขั้นที่ 2 ทำอะไร; ขั้นที่ 3
เป็น automate หากของบางอย่างไม่นิ่งก็อาจไม่สามารถทำ program ได้
- จะแนะนำเรื่อง best practice ว่ากระบวนการจะเป็นอย่างไร
- ตอนนี้ ETL จะอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ ก่อนเข้าถัง หรือหลังเข้าก็ได้ โดยจะใส่ best practice มาให้ว่า
ควรจะทำตรงไหน และมีตัวอย่างให้ดูว่าหากใช้ program นั้นจะทำอย่างไร
- Rules ต่าง ๆ ที่ใช้ใน QA คือ KM ของคนทำงาน
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TOR 3.17 คำถามคือ data integration คืออะไร
- คือ process ของการทำ big data ที่นำมาจาก ธปท. เช่น พอได้ข้อมูลจาก สนพ. แล้วเก็บเข้ามา
ในถังนั้นจะต้องจัดเก็บอย่างไร ต้องมีการป้องกันด้วยการ encrypt data หรือไม่

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บขอมูลใน ศท. สนพ. - GDP
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวเพทาย ภักดีโชติ
3. นางสาวบุบผา คุณาไท
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. ผศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายธงชัย สันติมงคล
7. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
8. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
9. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
10. นายเดชา อุปถัมชาติ
11. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
12. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
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13. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
14. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
ที่ป รึก ษาเข้าสัม ภาษณ์ก อง ศท. สนพ. ถึง กระบวนการการจัดเก็บ ข้อมูล เกี่ยวกับ GDP ดูร ะบบ
การนำเข้าข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ที่ได้รับ และ ศท.จัดทำ มีใจความสรุปว่า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

ข้อมูล GDP มาจากหน้า web ของสภาพัฒน์ nesdb.go.th ซึ่งเป็นข้อมูล excel
ข้อมูล PDF เป็นบทความที่ใช้ในการอ่านประกอบตอนวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นไตรมาส ซึ่งจะมีประกาศไว้ว่าจะออกวันไหน ข้อมูลจะ late ประมาณ 2 เดือน
จากไฟล์ Excel จะเอาข้อมูลจาก table 3 - GDP market price และ table 4 - GDP ที่ปรับฐานแล้ว
เลือกข้อมูลเฉพาะบางตัวเพื่อ load เข้า database ของ สนพ
ข้อมูลที่ได้นำไปออก report หน้า web
Table 4 ปรับฐานแล้ว
GDP CVM Yearly เป็นการ import table 4 เข้าไป
เอาข้อมูลเรื่อง population เข้าฐาน
Current Price Yearly - import table 3
Thailand population - hand key - only one number from กรมการปกครอง มาปีละครั้ง ใช้ข้อมูลทั่วประเทศ
ปรับฐาน base on ปี 2002 และไม่มีผลของเงินเฟ้อและราคา; market price จะรวมอัตราเงิน
เฟ้อด้วย
Report เดิมเป็นการ group by sector
ตั้งแต่ต้นทาง sum ข้อมูลแยกแต่ละประเภท จะไม่ตรงกับ total ซึ่งในอนาคต
รายละเอียดของ manufacturing สามารถแบ่งได้เป็น 10 ประเภท ซึ่งสภาพัฒน์เปลี่ยน format
หลายรอบ ปัจจุบันหาข้อมูลไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน จึงไม่ได้นำเข้า **ถามสภาพัฒน์ ว่าอยู่ตรงไหน
o มีเตรียมตารางไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้นำข้อมูลเข้า
ข้อมูลรถที่ได้จากกรมการขนส่งทางบก

เพิ่มเติมเรื่อง Natural Gas
• Pool price ได้มาจาก ปตท เป็น pdf
o เอาข้อมูล demand ของ EGAT เข้า
o GSP โรงแยกแก๊ซ - Gas separation plant --> key เข้าที่ NG
o ข้อมูล lack 1-2 เดือน
6/2/63 - 2

น้ำพอง ได้มาข้อมูลจากอีกแหล่งหนึง่
o ปตท ขายก๊าซให้ EGAT เจ้าเดียว
NGV เป็นข้อมูลมาจากกรมธุรกิจ
เวลาออก report จะเป็น report T61A ซึ่งจะแยกของ EGAT ที่ไปผลิตไฟฟ้า, industry, GSP
ยังไม่ได้นำตัวเลขของ ปตท มาเทียบกับ
การผลิตคือผลิตในประเทศ
จัดหา = นำเข้า
ฐานใหม่จะนำเข้าข้อมูลทั้งหมด จะใช้ file physical upload ขึ้นไป
Physical มีหน่วยเป็นล้านลิตร แล้วในฐานใหม่จะมีตารางแปลงให้เป็น ktoe โดยใช้ค่าแปลง
หน่วยมาตรฐานในไฟล์ ktoe
ข้อมูลส่วนใหญ่จะช้าไป 2 เดือน หากไม่มีข้อมูลจะ forecast เอา
ข้อมูล พพ จะ revise ก่อนนำเข้าระบบ
Production of Goods - ดัชนีผลผลิตการเกษตร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
o ได้ข้อมูลมาจากหน้า web
o เอาแต่เฉพาะข้อมูล 7 ตัว - ข้าวเปลือก
o ตอนนี้เป็นดัชนีก็เลิกเก็บ เมื่อก่อนเก็บเป็นตัน ซึ่งคุณต้นมีสูตรในการคำนวณ
ออกมาเป็นตัน
ข้อมูล NGV
o Key ข้อมูลจากไฟล์ production ของกรมธุรกิจ
o ต้องแปลงข้อมูลเป็น ลูกบาตก์ฟุต
o

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

ขนส่ง
o

จำนวนรถจดทะเบียนสะสมนับแค่รถทีจ่ ดทะเบียนเท่านั้น

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:45 – 16:25 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายเพทาย หมุดธรรม
2. นางสาวสุพิตร คำกลัด
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
4. นางสาวเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
7. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นาวสาวตันติมา จงเฮงสกุล

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
2. นายเปรมชัย เกตุสำเภา
3. นายสุชาติ ผุแปง
4. นายชัฐพล สายะพันธ์
5. นายกิจษาธร อ้นเงินทยากร
6. นายธานินทร์ ทองกาล
7. นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง
8. นายประสบชัย เจริญนิตย์
9. นางสาวพนิดา ฮั้วประเสริฐ
10. นางสาวอรฉัตร รัตนรัตน์
11. นายประเสริฐศักดิ์ แสงลัทยา

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร
สพส.
สพร.
ส่วนพาณิชย์
สทส.
สทส.
เศรษฐศาสตร์เชี่ยวชาญ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

นางสาวกฤติกา นาคธรรม
นางสาวหัสยา มูลจิโน
นายอัษฎาวุธ นาคทอง
นางสาวยุพเรศ คงพึ่ง
นางสาวนันท์นภัส บุตรพรหม
นายไพฑูรย์ ระมาตทอง
นายณัฐชา ตาเที่ยง
นางสาวปฏิพร ปริยนา
นางสาวบุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์
นางสาวรัตติกาล ร่มโพธิ์
นายเติมชัย ทวิรสกุล
นายภากร สิทธิภาพ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
เริ่มประชุม

:

สปร.
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
เจ้าพนักงานสถิติ
ช่างเขียนแผนที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

14:45 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่า ง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลัง งานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
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ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็นองค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้ อ มู ล ด้ านพลั งงานของประเทศภายในศู นย์ส ารสนเทศพลั ง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวต้อนรับคณะสนพ. และ สศก. จะสรุปให้ทราบถึงการ
ดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกล่าวขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ให้ทาง สนพ. เข้ามา
เรียนรู้แนวทางจาก สศก.
ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล ผู้ดูแลศูนย์ Big Data เสนอภาพรวมการจัดทำ big data ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงฯ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวบรวมข้อมูล
ด้านการเกษตรในทุกด้าน มีฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ย้อนหลัง 40 ปี ตามรายละเอียดดังนี้
• สศก. มี ฐ านข้ อ มู ล อำนวยการ Farmer One ที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร กั บ 6
หน่วยงาน คือ สศก. กรมส่ง เสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และ
สำนัก งานปฏิรูปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม และอนาคตมี แผนจะเชื่อมโยงข้อมู ลกับ ทุก หน่วยงาน
ที่มีข้อมูลเกษตรกรเพื่อนำมาวางแผนเป็นรายบุคคล
• ฐานข้อมูลอีกตัวคือ ฐานข้อมูล Big data สินค้าเกษตรที่จัดทำแบบเร่งด่วนโดยเก็บข้อมูลต้นทาง
กลางทาง และปลายทางของสินค้าเกษตร 13 ชนิด
• ปัจจุบันมีการยกระดับเป็นฐานข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ เนื่องด้วยตอนนี้มีความพร้อมทางด้าน
กฎหมายและบุคลากร ทั้ งนัก วิชาการสถิติ นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐกร นักวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ สหวิชาการ ที่สามารถวิเคราะห์สถานะการณ์ทางการเกษตรทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อนำรายงานผู้บริหารได้
• มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเกษตร 4.0 โดยมี ท่ า นอลงกรณ์ พลบุ ต ร
เป็นประธานและมีคณะอนุกรรมการด้าน Big data และ Gov Tech กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีท่านเลขาธิการ สศก. เป็นประธาน ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยขับเคลื่อน และมีการลง
นามความร่วมมื อ ระหว่าง 10 หน่วยงาน 10 กระทรวงเพื่อเชื่อมโยงข้อมู ล เพื่ อให้ ส ามารถ
เชื่อ มต่อ ข้อ มู ล และดำเนินงานการพัฒ นาระบบฐานข้อมู ล ด้านการเกษตรแห่งชาติ ซึ่งเป็ น
ฐานข้อมู ลด้านการเกษตรที่ส ำคัญที่ พัฒ นาต่อยอดมาจากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer
ONE) โดยฐานข้อ มู ล ด้านการเกษตรแห่ง ชาตินี้จ ะเป็นฐานข้อมู ล ขนาดใหญ่ภาคการเกษตร
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ที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรและด้านสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำหรับ
ใช้ ป ระกอบในงานเชิ ง นโยบายของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามนโยบายรั ฐ บาล
ที่จะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร ซึ่งการขับเคลื่อนนั้น มี GPDI
เข้ามาช่วยวางระบบและพัฒ นา เริ่มด้วยสินค้าเกษตรที่ส ำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ปาล์ม น้ำมั น
ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาขึ้น dashboard และมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
ครัวเรือนการเกษตร
• จะมี ก ารจัดการสั ม มนาการเชื่อมโยงข้อมู ล กว่า 300 รายการ และพู ดถึง การเปิดเผยข้อมู ล
ชั้นความลับในเชิงเทคนิค
• โครงสร้างของศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจมา 30 ท่าน ให้สามารถทำงานทุกมิติ การเชื่อมโยง
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์เศรษฐกิจ และ การวิเคราะห์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมนโยบาย มีการจัดทำบัญชีข้อมูล มีสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และอื่น ๆ
ครบทุก functions งาน
• วันที่ 10 มกราคม มี ข้อ มูล ภายใน 324 รายการ และมี ก ารจัดทำ data catalog ของข้อมู ล
ภายในกระทรวงเกษตรเอง และเปิดให้บริการแก่หน่วยงาน
• การจัดทำศูนย์ฯ มีการของบจากสำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 80 ล้าน และระดมทุน
จากแหล่งอื่น ๆ
เลขาธิการฯ แจ้งว่าตอนนี้จัดให้ตั้งเป็นสำนักขึ้นมามีทั้งข้าราชการและ out-source เช่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน data analytics ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ต้องมีการเขียนขอเงินจากหลายหน่วยงาน เช่น กองสลาก ให้ทุนมา
จัดทำศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกร สำหรับศูนย์ข้อมูลนี้เป็นศูนย์ฯ ที่มีบทบาทตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วย
ให้การทำงานนั้นเร็วขึ้น และหน่วยงานพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่าย มีทั้ง พ.ร.บ. และกฎกระทรวง ปี 57
การประสานกับกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ควรมีคณะกรรมการข้อมูลเอกภาพที่มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน
ช่วยให้ประสานงานได้ง่ายขึ้น - การเตรียมงานขั้นต่อไปหลังจาก MOU คือปลายกุมภาพันธ์ จะมีสัมมนาใหญ่
ที่พัทยา ให้เจ้าหน้าที่มาทำ data catalog เดียวกัน มีข้อมูลใดที่สามารถเปิดเผยได้จริง ๆ ภาคเอกชนอยากได้
อะไรจัดทำเป็น data set ออกมา และไปคุยกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากรว่าต้องการข้อมูลอะไร
และคาดว่าเดือนมีนาคมนี้น่าจะเริ่มให้บริการข้อมูลได้
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. แจ้งว่า ปัจจุบันมีห้อง computer แม่ข่ายเป็น มี VM
และ public cloud ภายใน สศก. ระบบการสำรวจข้อมูลการเกษตร ต่อไปคาดว่าจะมีการนำระบบขึ้น cloud
ภาครัฐบางส่วน มีการยืนยันตัวตนผ่าน AD มี application ส่วนกลาง ส่วนใหญ่เป็น web มี mobile app
บ้าง มีภูมิภาค 12 เขต คอยเก็บข้อมูล มีเกษตรกรอาสาไปช่วยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สม่ำเสมอ
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ซึ่งจะมีศูนย์ข้อมูลของเค้าเอง ต่อไปจะมีการจัดทำ catalog และการทำ cleansing และคาดหวังว่าต่อไปจะใช้
AI ในการประมวลผล
ประเด็นหารือ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สศก. ได้ศึกษาแบบฟอร์มที่ทาง สนพ. ส่งมาให้ และสำรวจ
ข้อมู ล ภายใน มี ทั้ ง ที่ เป็น เจ้ าของเอง และของหน่วยงานอื่น แบ่ ง เป็น 10 กลุ่ม ใหญ่ ทั้ ง ใน Farmer One
ฐานข้อมู ลเกษตรกร มี ทั้ ง ข้อ มู ล ภายใน; ข้อมู ล กรมปศุสัตว์ ยังไม่ มี ก ารปรับ ปรุง ; ข้อมู ล พื้นที่ เกษตรกรรม
บอกว่าเกษตรกรมีพื้นที่อะไร เช่น นส.3; ข้อมูลกิจกรรมเกษตรกร - การใช้เนื้อที่ทำกิจกรรมการเกษตรอะไร
อย่างไร มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายวัน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดยอดข้อมูลทุกเที่ยงคืนของทุกวัน
เพราะเค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาขึ้นทะเบียน ในช่วงเวลาขึ้นทะเบียน กรมประมงตัดยอดทุกวัน
แต่ น ำเข้ า database ทุ ก สัป ดาห์ ; ข้ อ มู ล สมาชิก ในครัว เรื อ นเกษตรกร – สมาชิ ก ประกอบอาชีพ อะไร;
ข้อมูลปัญหาของเกษตรกร - เป็นครัวเรือน - ทำกิจกรรมแล้วพบปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งข้อมูลนี้ได้แค่เฉพาะผู้แจ้ง ;
ข้อมูลพื้นที่ถือครอง – ได้ข้อมูลมาจากทุกหน่วยงาน; ข้อมูลการเป็นสมาชิก; ข้อมูลรายได้ ต้องกรอก ในการ
ขึ้นทะเบียน; ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร; ข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่บน www.farmerone.org
• ข้อมูลบางส่วนยังอยู่ใน Excel เพราะเจ้าของข้อมูลนั้นยังไม่มีการ key in เข้าระบบ
• ข้อมูลทุกอย่างนี้เป็นตามรายเกษตรกร เนื่องจากการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานต่างกัน
เช่น บางที่เก็บเป็นครัวเรือน บางที่เก็บตามประเภท จึงมีการ duplicate ของข้อมูล
สศก. มี ข้ อ มู ล ย้อ นหลั งทั้ งหมดแล้ วประมาณ 50 ปี มี ก ารแสดงข้อ มู ล ภัย ธรรมชาติบ น website
ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็น Excel ยังไม่มีเป็น GIS
ข้อมูลพื ชพลังงาน เช่น กรมปศุสัตว์ มีก ารส่งเสริมพวกหญ้าเนเปีย และมี ข้อมู ลอยู่แล้วซึ่งสามารถ
จัดชุดให้กับข้อมูลพืชพลังงานได้ ตอนนี้มีการทำ data catalog หรือ สมาคมอ้อยมีความต้องการเก็บข้อมูล
เรื่องใบอ้อยก็มีข้อมูลเก็บไว้
ปัจ จุบัน สนพ. มี ก ารทำสูตรเพื่อคำนวณ เช่น ใบอ้อยนั้น สามารถนำไปขายเพื่อ เป็นเชื้อเพลิง ได้
ข้อจำกัดคือราคาถูกมากตันละ 200 ค่าแรงในการตัดใบอ้อยและค่าขนส่งนั้นไม่คุ้มกับการขาย จึงเผาจะง่าย
กว่า และใครเผาช้าก็จะเก็บปิดหีบไม่ทัน ฝากเรื่องการตั้งนโยบายปรับราคารับซื้อเศษใบไม้ หรือ หญ้าเนเปีย
3,000 ไร่ = 1 Mwatt กระทรวงพลังงานอยากได้ข้อมูลมาประกอบกัน
สศก. แจ้งว่า น้ำมั น ปาล์ม ที่ ปั จ จุบั นราคาสูง มาก นโยบายกระทรวงพลังงานและ B10 ทำให้เ กิ ด
การลักลอบนำเข้า ตอนนี้ยังคงเป็นนโยบายต่อเนื่องหรือไม่
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รผอ.สนพ. ชี้แจงว่าตอนนี้จะส่งเสริม B10 ซึ่งจะใช้ B100 6 ล้านลิตร/วัน และต้องการ 2M ตันต่อปี
และรวมแล้วต้องการ 3 ล้านตัน/ปี และปาล์มจะไม่ต่ำกว่า 3 บาท หากส่งเสริมเยอะเกินไป กระทรวงพลังงงาน
นั้นอาจไม่สามารถสนับสนุนได้
เลขาธิการฯ อยากให้มีการควบคุมพื้นที่การปลูกปาล์ม กับ ยางให้สอดคล้องกัน เพื่อช่วยให้ไม่ต้อง
ขยายพื้นที่และราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
ที่ ป รึก ษา กล่าวว่า stock ปาล์ม นั้นมี จ ำนวนไม่ แน่ นอน ต้องการทราบถึง ความต้องการที่ แท้ จ ริง
ตอนนี้ราคาที่สูงขึ้นเพราะผลผลิตต่ำ อยากให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน
สศก. แจ้งว่า ตอนนี้กำลังทำ data catalog อยู่จึงอยากทราบว่าแต่ละกรมมีชุดข้อมูล อะไรอยู่บ้าง
และทาง สนพ. สามารถนำไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วน link มาจากฐานข้อมูล บางส่วน เช่น การยางนั้น dump
ข้อมู ล ครัวเรือ นของมหาดไทยกั บ ทางกระทรวงเกษตรนั้ นต่ างกั น แต่ ท างเกษตรจะใช้ค ำนิย ามเดี ยวกั บ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนไม่มีข้อบังคับว่าต้องแจ้งเมื่อไหร่เพราะไม่มีกฎหมายบังคับ หากแต่เมื่อ
มีการประกันรายได้ หรือ ได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์จากอุทกภัยก็จะไม่ได้รับ ดังนั้นตัวเลขที่เห็นอาจไม่ครบทุกคน
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นใช้ สศก. จัดจ้างให้บริษัทพัฒนา และ NECTEC เขียนตัวเชื่อมฐานข้อมูล
ใส่ใน GTX ของ NECTEC
ข้อมูลการยางมีการทำเป็น view ไว้ให้ มีบางตัวทีเ่ ปิดเป็น API ไว้ให้เข้ามา
การเก็บข้อมูลเพิม่ เติม สศก. มอบให้นายชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร
เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับ สนพ.
ข้อเสนอแนะ
เลขาธิก ารฯ แนะนำว่าการจัดตั้งศูนย์ควรมี ก ฎหมายรองรับ เพื่ อให้ สามารถประสานขอข้อมู ล กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ปิดประชุมเวลา :

16.25 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 – 16.25 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก - 7

สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
ห้องประหยัด บูรณศิริ อาคาร 1 ชัน้ 3 สศช.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อ มู ลที่ จัดเก็ บ ในหน่วยงาน: สำนัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นายวิเชียร ตันติวิศาล
นาวสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
2. นายพิธพิบูล ศรีประเสริฐภพ
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นางศิวลี ทิ้วสังวาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ
4. นางวรินภรณ์ นราชานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวดวงกมล วิมลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
6. ว่าที่ รต. อธิกเศรษฐ ทองเวส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
7. นายไตรธร ตันตยานารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
8. นายคมเดช ภูวเกษมกุลนาท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
9. นางสาวณัฏชยาภา ธัญญะเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษา บริษัท INET ประเทศไทย จำกัด
เลขานุการโครงการ

10.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ป รึกษากล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ความต้องการเชื่อมโยงข้อมู ลด้านพลังงานและข้อมู ล
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ และขอบเขตการดำเนินงาน
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒ น์ฯ) ที่ขึ้นหน้า
เว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถดึงไปใช้ได้ ลักษณะการดึงไปใช้แต่ละ
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หน่วยงานแตกต่างกัน เช่น สำนักงานสถิติ จะดึงไฟล์ข้อมูลไปจัดเก็บใน server ตัวเองแล้วจัด
ข้อมูลเผยแพร่ตามรูปแบบตารางของตนเอง สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะใช้วิธี
web link เข้ามาที่สภาพัฒน์ฯ จะไม่ดึงข้อมูลไปเพราะถือว่าไม่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล และ
ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล ธปท. จะทำเช่นนี้กับทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล จะมี list ว่าข้อมูล
เป็นของหน่วยงานไหน เมื่อ click เข้าไปจะวิ่งไปที่ server ของเจ้าของข้อมูลนั้น ดังนั้น ข้อมูลที่
สภาพัฒน์ฯ ให้ได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์อยู่แล้ว
• สภาพัฒน์ฯ เป็น secondary data นำข้อมูลจากหน่วยงานมาวิเคราะห์แล้วเผยแพร่ ดังนั้น
primary data คงให้ข้อ มู ล ไม่ ได้ และปั จ จุบัน ยังไม่ มี web link ให้ IT ของ สภาพัฒ น์ ฯ
จะเป็นแบบไซโล แต่ละสำนักจะมีฐานข้อมูลของตนเอง การประสานงานจะประสานไปยัง
ภายในของแต่ล ะสำนั ก ยั ง ไม่ มี Data center ซึ่ง ในอนาคตจะมี โครงการทำ EA Front
Office ก็ จ ะทำการรวมศู น ย์ ข้ อ มู ล จะมี ก ารทำ Data Catalog ทำฐานข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ น
แต่ละสำนักให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน และทำ Web link ในอนาคต
• ข้ อ มู ล ทางด้ า นสั ง คม ทางสภาพั ฒ น์ ฯ มี ข้ อ มู ล secondary data ได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก
กระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสัง คม สำนัก งานสถิติ และจัดทำ
เพิ่มเติมในบางส่วนเช่น เรื่องความยากจน นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำตัวเลขตารางในรูปแบบ
ที่ทางสภาพัฒน์ฯ ใช้
• ในส่วนของการพยากรณ์ สภาพัฒน์ฯ ทำการพยากรณ์ GDP ของประเทศตัวเดียว เผยแพร่ได้
ประมาณการปีต่อปี ไม่มีการทำพยากรณ์ GDP ราย Sector ทั้ง 20 Sector แต่จะพยากรณ์
เพียง 3 Sector หลักเพื่อใช้ภายในไม่เผยแพร่ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม
ประมาณการ 3 ปี
• กองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ ภารกิ จ ของกองมาจากแผนปฏิ รูป ด้ ว ย
คณะกรรมการปฏิรูปขอให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้วย เป็นกองที่ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติกับปฏิรูป ในยุทธศาสตร์ชาติจะมี
เป้าหมายประมาณ 140 เป้าย่อย 37 เป้าใหญ่ ขึ้นเว็บไซต์แล้ว จะมีตัวชี้วัดที่มีค่าเป้าหมายอยู่
เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การใช้ก๊าซ ข้อมูลที่ใช้นำมาจาก สนพ. นำมาวิเคราะห์
ตีความให้เข้าใจตรงตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์ชาติ ภารกิ จ กิ จกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ถูก บัง คับ ให้ม ารายงานว่าที่ ท ำตอบเป้าหมายใด เพื่ อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกั น (ระบบ
eMENSCR)
• กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจหลัก คือการวิเคราะห์การลงทุน ของ
รัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงด้านพลังงานด้วย ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้านมูลค่าการลงทุน
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ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ปีปัจจุบันและมองไปข้างหน้า 3 ปี ข้อมูลได้จากการที่ทางสภาพัฒน์ ฯ
ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกรอกให้ แต่ละปีจะมีมูลค่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
รูป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ มี ฐานข้ อ มู ล เป็ น การทำงานภายในของกองเอง จะเก็ บ
ในรูปแบบ Excel ทำการประมวลผลให้ผู้บริหารใช้ภายใน
• แบบสอบถาม ที่ส่งมา ทางสภาพัฒ น์ฯ จะตอบในกรอบเท่าที่จ ะเผยแพร่ให้ได้ โดยอิงจาก
ข้อมู ลที่เผยแพร่บนหน้าเว็ บไซต์ เช่น บัญ ชีประชาชาติรายปี 12 เดือนหลังปีอ้างอิง บัญ ชี
ประชาชาติรายไตรมาส 13 สัปดาห์หลังปีอา้ งอิง นอกเหนือจากข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติ
หากสนใจทางด้านการผลิต เช่น อุตสาหกรรมนำข้อมูลมาจากไหน เกษตรนำข้อมูลจากไหน
หรือการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ อาจจะต้องเจาะลงไปในรายละเอียดที่ สนใจ และเข้ามาคุยกั น
ในแต่ละด้านที่สนใจนั้น
• ปัจจุบัน ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมด เป็น Excel file หากทาง สนพ. จะใช้ข้อมูลจะต้อง copy
เป็น Excel ไปเท่ านั้น ทางสภาพัฒ น์ ฯ ไม่ มี นโยบายให้ link แต่ในอนาคต ทาง IT จะมี
โครงการจั ด ท ำ EA Front Office เพื่ อ ทำข้ อ มู ล แต่ ล ะหน่ ว ยงานของสภาพั ฒ น์ ฯ
ให้ เ ป็ น platform เดี ย วกั น หลั ง จากนั้ น จะดู ก ารเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
และทำ Data Catalog แบบใด และทำการแลกเปลี่ยน link กั น รวมถึงเรื่องของวิธีก าร
เผยแพร่ด้วย หน่วยงานใดที่มีการทำ contract กันก็จะทำ link ให้ คาดว่าจะได้งบประมาณ
ในปี 2564 และทาง สนพ. ก็ จ ะต้ อ งทำระบบข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานให้ นิ่ ง ก่ อ นเช่ น กั น
การจะเชื่อ มโยงกั บ หน่วยงานใด ๆ จะชัดเจนขึ้น เริ่ม ต้น สนพ. ควรจะเชื่อมโยงเฉพาะ
Secondary data ที่ ส ภาพั ฒ น์ ฯ เผยแพร่อยู่แล้วจะง่ายขึ้น ส่วนในรายละเอียดข้อมู ล ที่
จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนและเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงการ ค่อยทำ MOU เป็น
เรื่อง ๆ ไป แล้วจึงทำระบบเชื่อมโยงกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะง่ายขึ้น การจะมาเอาข้อมูล
ทุ กอย่างคงเป็นไปไม่ ได้ สภาพั ฒ น์ ฯ จัดทำฐานข้อมู ล อยู่บ นพื้นฐาน 1. เพื่อตอบตัวชี้วัด
2. เพื่อการติดตามและประเมินผล 3. เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการ
ปิดประชุมเวลา :

11.00 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.10 น.
ณ ห้องประชุม 283 ชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
1. นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
2. นางสุนันทา คงศรีเจริญ
3. นายศักดิ์ชัย กิตติจารุท
4. นายกิตติพงศ์ สุขสม
5. นางศศิธร ทองไตรภพ
6. นายจิระเศ แสงศรี
7. นางสาวปุณฑริก ศุภอมรกุล
8. นายณัฐนัย ธนิตติราภรณ์
9. นางสาวรังสิมา ศรีสวัสดิ์

ผอส. ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาลิติกส์
ผอ. ฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิติกส์
ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผช.ผอ. ฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิติกส์
ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิตกิ ส์
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารข้อมูลแลดาต้าอนาลิติกส์
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารข้อมูลแลดาต้าอนาลิติกส์
เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรฐกิจ
เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรฐกิจ
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปทัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็ นองค์ ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อ มโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศู นย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil
และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกั นและบูร ณาการข้อมู ล ทั้ งหน่วยงานและแผนงาน และ
ตอบสนองเรื่อ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ส อดคล้องกับ เทคโนโลยีปัจ จุบัน และในอนาคตที่ จ ะเกิดขึ้น
จึงจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
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ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่ จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data
analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance
การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่จะมีการบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น การไฟฟ้า สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว
จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือ ไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาล
ด้วยกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. ชี้แจงว่าข้อมูลของ ธปท. ได้รับมาจากหลายส่วนงานโดยมีผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริก ารข้อ มู ล และดาต้าอนาลิติก ส์ ดูแลเรื่องการนำข้อมู ล จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาในระบบและมี
management มีอีกส่วนงานดูแลเรื่อง analytics และการใช้ข้อมูลภายใน
• ธปท. เป็น single point of data เกี่ยวกับข้อมูลการเงิน การกำกับ และจัดให้มีโครงสร้างทั้งส่วน
regulator, ฝ่ายนโยบาย และ IT infrastructures: software, network, cyber security
• ข้อมูลที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน secondary data ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น และ ข้อมูลจาก
ส่วนงานที่ ธปท. เป็นผู้กำกับดูแล และมีข้อมูล internal ของ ธปท. เองที่ได้รับข้อมูลจากภายนอก วิธีการได้มา
ก็ได้จากหลายแหล่ง เช่น การเป็น regulator และการสำรวจ
• ทาง ธปท. ได้ให้เอกสารรวบรวมแหล่งข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่ ธปท. ได้รับ มาซึ่ง สนพ. สามารถ
พิจารณาเพื่อขอความร่วมมือในการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
• การได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
o การได้มานั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้า เป็น web service หรือ
API หรือ email โดยพยายามขอให้เป็นการเชื่อมต่อแบบ API; บน web site ของ ธปท. เอง
จะเป็น API ให้หน่วยงานสามารถเรียกดึงข้อมูลได้
o ข้อ มู ล ที่ ได้เป็นภาคบัง คับ ตามกฎหมาย ธปท. สามารถบัง คับ ให้ ส่งข้อมู ล ตามเงื่อนเวลา
ที่กำหนด และขอความร่วมมือสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ส่งข้อมูลมา ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูล และ
จะเผยแพร่ ธปท. จะสามารถทำได้เพียงแสดงข้อมู ล ภาพรวมเท่ านั้น ไม่ ส ามารถระบุถึง
รายละเอียดได้เพราะเป็นข้อมูลสำคัญ
o API มี 27K++ data series
ธปท.3
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•

•
•

•

•

o มีข้อมูล เช่น financial market data, money exchange by transaction
o ในเชิ ง Data governance ข้ อมู ล ส่ว นใหญ่ ที่ ให้ ได้นั้ น อยู่ บ น web site ของ ธปท. แล้ ว
หากต้ อ งการข้อ มู ล ที่ นำไปหมุ น ได้ เช่น ข้อมู ล ที่ ส ำรวจเอง หรือ ข้อ มู ล consumption
ทำเป็นดัชนีของ ธปท. เอง สามารถเข้ามาคุยได้ในรายการที่สนใจและไม่มีอยู่บน website
หากเป็นข้อมูลที่เป็นชั้นความลับก็จะมีการปกปิดชื่อ
o ข้อมูลบางส่วนทาง ธปท. นำมาทำเป็นดัชนี เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ได้
ธปท. ต้องการข้อ มูลบางอย่างจากทาง สนพ. คือข้อมูลด้านพลังงานที่ท าง ธปท. ได้รับการร้อง
เข้ามาซึ่งคิดว่าหลายรายการนั้นอยากให้ทาง สนพ. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและส่งให้
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม import - export
สนพ. เองมีการทำ forecast เช่น ด้านไฟฟ้า จะทำแบบ short term ปีละครั้ง และ long term
20 ปีซึ่งจะใช้ข้อมูล GDP จากสภาพัฒน์ฯ เมื่อมีการปรับ GDP และไม่ได้นำไปเผยแพร่
การทำ Forecast
o ธปท. มีหน่วยงานในการทำ forecast ไว้ใช้ภายในเองซึ่งจะทำ forecast ภายใน 8 ไตรมาส
เช่น ข้อมู ล การส่ง ออก เงินเฟ้อ และมีบ างเรื่องที่ ต้องการตัดสินใจเป็นพิเศษก็ จะทำการ
วิเ คราะห์ เ ป็ น การภายใน เป็ น ข้อ มู ล ให้ ก รรมการนโยบายการเงิ น เป็ น internal use
โดยเฉพาะการ forecast ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น ภาคอุตสาหกรรม
o ฝ่ าย forecast ของ ธปท. ทำ GDP trend ใช้ ในการเสนอภายในเพื่ อ ประเมิ น สภาวะ
เศรษฐกิจ ของคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งประชุมทุ ก 6-8 สัปดาห์ ข้อมู ล forecast
ที่เผยแพร่จะอยู่ในรายงานนโยบายการเงินที่ออกทุกไตรมาส ที่เป็นภาพ macro และมีว่า
consumption เท่าไหร่ แต่การ break down เป็น sectors นั้นมีการทำใช้เป็นการภายใน
ซึ่ง update ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
o ข้อ มู ล อื่ นที่ ท ำ เช่น GDP รายจ่ายภาครัฐ เงินเฟ้อ ประมาณการราคาน้ำมั น ราคาสินค้า
เกษตร รายได้เกษตร เป็นต้น
การเชื่อมต่อข้อมูลกับ ธปท.
o ข้อมูลที่ใช้ประจำเช่น อัตราแลกเปลี่ยนทีม่ ักมีการขอข้อมูลเป็น daily จะมีเป็น API ไว้ให้บน
website ของ ธปท. มี 13 หมื่น data series
o ข้อมูลด้านเศรฐกิจและการเงินทุกอย่างบน web site ของ ธปท. นั้นมี API ให้เชื่อมต่ออยู่แล้ว
หน่วยงานสามารถใช้งานได้ มีการจัดหมวดหมู่ไว้ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีตารางที่เกี่ยวข้อง
เป็นร้อยตาราง
o การรับข้อมูลขาเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้นยังมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน
o Data catalogue และ meta data ที่เผยแพร่อยู่บน web site
ข้อมู ลสถิติ ที่ท าง ธปท. เผยแพร่จะเป็นตัวเลขที่ท าง ธปท. นั้นคำนวณเอง หากเป็นข้อมูล ของ
หน่วยงานอื่นจะไม่ได้เผยแพร่ไว้
ธปท.4
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• ข้อมูลสถิติ จะมีข้อมูล เช่น เงินลงทุนระหว่างประเทศ ข้อมูลธนาคารพาณิชย์ หนี้ต่างประเทศ เป็นต้น
ซึ่งทุกตารางจะเป็น API ให้บริการแก่ผู้สนใจอยู่แล้ว
• เมื่อรับข้อมูลมาจากหน่วยงาน จะมีการจัดระเบียบข้อมูลเอง
• ให้ดูที่ web site ของ BOT ก่อนเพื่อให้ทราบว่าตอนนี้ BOT มีอะไร และหากมี อะไรที่ต้องการ
ละเอียดกว่านี้ หรือต้องการมุม aggregate ให้ตรงก็สามารถทำเรื่องมาขอได้ อาจเป็นการทำ API
เฉพาะให้
• ปั จ จุ บั น มี API เป็ น time series เป็ น data point ซึ่ ง สามารถเลื อ กได้ ว่ า ต้ อ งการดู ข้ อ มู ล
ในช่วงเวลาใด ซึ่งข้อมูลจะอยู่บนเว็บไซต์ ที่ https://tide.pier.or.th/ การดึงให้ดูจาก catalog ก่อน
แล้วดู Series names ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
• มีการ support 24x7 แต่อาจมี service time ที่จะ down ระบบบ้างบางครั้ง
• ข้อมูลที่ต้องการจาก สนพ.
o ผู้ใช้ข้อมูลของ EPPO ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า แยกตาม sectors อยากได้ข้อมูล
เพิ่ม คือ ระยะเวลาของข้อมูลนั้น lack ประมาณ 2 เดือน แต่ ธปท. ต้องการประเมินภาพ
เศรษฐกิจในเดือนก่อนหน้า เช่น การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม นั้นต้องใช้วิธีการ forecast
จากข้อมูลเก่า
o ปัญหาคือ สนพ. ต้องรอข้อมูลจากแหล่งอื่นเช่นกัน
o รูปแบบการนำเสนอข้อมูล เช่น โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีก เป็น Excel วันต่อวันต้องการ
ข้อมูลเป็นลักษณะ series ยาว ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการของบจัดทำ
▪ ข้อมูลบางอย่าง เช่น ราคาค่าไฟฟ้าแยกตามโครงสร้าง เช่น ค่าไฟหลัก สนพ. ขอให้ทาง
ธปท. แจ้งรายการว่าต้องการข้อมูลตัวใดบ้าง
▪ โครงสร้างราคาค่าไฟ จะเป็น uniform tariff ที่เท่ากันทั่วประเทศ
▪ ข้อมูลบางตัวอยากให้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ เช่น การนำเข้าน้ำมั นมาจากที่ใดบ้ าง
แยกออกมาเป็นประเทศ ไม่ใช่เป็น group รวม
• ทาง ธปท. จะรวบรวม requirements ของข้อมูลที่ ต้องการส่งให้กั บ สนพ. เพื่อดูว่าส่วนใดจะ
สามารถทำให้ได้เลยหรือส่วนใดจะเป็น
• ต้องการข้อมูล part น้ำมัน ADB จะส่งให้ว่าต้องการอะไร
• การจัดการทางด้าน IT infrastructure
o ไม่มีการเช่าใช้ data center และกำลังจะมีการใช้ cloud ภายในองค์กร
o มีการตั้ง policy ในการ set password เป็นมาตรฐาน
o มีเข้ารหัสตั้งแต่ network, storage และ database
o Data at rest จะมี ก ารเข้ ารหั ส เป็น ส่วนใหญ่ ; data in transit มี ก ารเข้ารหั ส ทำ PKI +
digital signature เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง คนเปิดข้อมูลนั้นจะเป็น BOT เท่านั้นเพราะ
จะเป็นผู้เดียวที่มีรหัส
ธปท.5
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o ด้านการส่ง email จะมีการ block หากส่งข้อมูล ID
o Data center (zero trust - server to server cannot talk to each other), campus
(อาคาร), intranet และ internet
o มี tier 1 24x7 monitor hackers; tier 2 - จะรับงานต่อมาตรวจสอบ; เน้นการตรวจจับเร็ว
และ response เร็ว
ปิดประชุมเวลา : 15.10 น.

ธปท.6
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.10 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท.7
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.45 – 11.00 น.
ณ กองนโยบายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 1 กรมการขนส่งทางบก
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นายวิเชียร ตันติวิศาล
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ (หลัก)
5. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
6. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
7. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นาวสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมขนส่งทางบก
1. นางสาวประภัสสร กิตติวโรดม
2. นางสาวศศิธร คำพันยิ้ม
3. นางสาวรัชชาภรณ์ สกุลพราหมณ์
4. นายพงศ์พิสทุ ธิ์ ธีระชัย
5. นายวีระพงษ์ จันทร์วงศ์
6. นายอรรถกร วรยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ขนส่งทางบก 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายทัศนัย เพชรผึ้ง
นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
นายธงชัย สันติมงคล
นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

09.45 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลั งงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศู น ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้แทน สนพ. นำเรียนถึงที่มาของโครงการฯ และจุดมุ่งหมายโครงการ ความว่า ทาง สนพ. ได้รับคำสั่ง
จากคณะปฏิ รูป ให้จัดตั้ง ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติ เพื่ อรวบรวมข้อมู ล และเชื่อมโยงข้อมู ล ด้าน ต่าง ๆ
เกี่ยวกับพลังงานเพื่อ เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยข้อมู ลนั้นจะสนับสนุนแผน PDP
EEDP AEDP Oil และ Gas โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น web site หรือ mobile app ผลที่จะได้รับ
จากการศึกษาคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติเพื่อกำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ Roadmap Action Plan และประเมินแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบศูนย์ฯ โดยทำการสำรวจข้อมูล
ขนส่งทางบก 2

29 หน่วยงานตามที่ทางปฏิรูปได้ศึกษามาแล้วว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซึ่ง สนพ. ต้องการข้อมูล
เชิง ลึก ศึก ษาถึงการเชื่อ มต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมู ล ระหว่างหน่วยงาน จัดทำร่างธรรมาภิบ าลข้อมู ล ด้าน
พลังงาน (Data Governance) การบริหารจัดการข้อมู ล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(Data Analytics) และออกแบบ IT Infrastructure และจั ดทำ Prototype ซึ่ ง มี ก ารจัด จ้ างที่ ป รึก ษาคื อ
บริษัท iNET ประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการ
ที่ปรึกษา ได้รายงานแผนการดำเนินการโครงการฯ แก่ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานแบ่งเป็น
2 ส่ ว นใหญ่ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ conceptual design ในส่ ว น conceptual design ซึ่ ง รั ฐ บาลผลั ก ดั น
แผนพัฒ นา digital ซึ่งศูนย์ฯนี้ต้องตอบสนองแผนดังกล่าวด้วยเช่นกั น ทปษ. จึงใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบ
ในการศึกษา และมีก ารใช้เครื่อ งมือ ในการออกแบบ design คือ (1) Data Governance Framework V.1
ของ DGA ที่ เน้ นเรื่อ ง life cycle ของ data (2) ระบบ Cloud ภาครัฐ ซึ่ง ดูก ารเชื่อมต่อกั บ ระบบต่ าง ๆ
ของภาครัฐว่าจะเชื่อมอย่างไร และ (3) Government Big Data Analytic Framework
ในด้ า น Roadmap นั้ น อิ ง กั บ แผน Digital Landscape 20 ปี ข องรั ฐ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ระยะ
โดยระยะที่ 1 เป็นการวางพื้ นฐาน (Foundation) ที่ แต่ละส่วนงานมี ก ารวางรากฐานเชิง digital ให้พร้อม
และรอยต่ อ ระหว่ า งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (Inclusion) คื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เริ่ ม มี ก ารเชื่ อ มต่ อ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และมีแผนในการจบปี 2564 ระยะที่ 3 จบปี 2569 เป็นช่วงที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานทุกหน่วยงาน และระยะที่ 4 คือปี 2579 เป็นรัฐบาล digital เต็มรูปแบบ
กรอบที่สำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ คือ ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ในระดับแรก คือให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ระดับ ต่อ มาคือ นโยบายรัฐบาลการพัฒ นาสาธารณู ป โภคพื้นฐาน ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ
Logistics และ ดิจิทัล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
การออกแบบศูนย์แบ่งออกเป็น 5 กรอบใหญ่ คือ
• Data Acquisition เป็นการเชื่อมข้อมูล เช่น ข้อมูลโรงไฟฟ้า หรือ อาจมีการซื้อข้อมูลที่สำคัญ
• Data Governance คือ การทำ data catalog กำหนดชั้นความลับ ข้อมู ล data privacy และ
data protection
• Data Management เป็นกระบวนการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งาน ลดต้นทุนในการเก็บ
• Agile Analytics คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้งานในรูป reports และ dashboards
• End users คือการเปิดเผยข้อมูล Open data เพื่อตอบคำถามผู้ใช้งาน เช่น สามารถบอกภาค
ประชาชนได้ถึงต้นทุ นของค่าไฟฟ้า รวมทั้งการเชื่อมต่อกับ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
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ที่ป รึก ษามองว่าศูนย์นี้จ ะเป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ภายในกำกั บกระทรวงและ
หน่วยงานภายนอกที่มีบา้ งอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นมาก อาจมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านพลังงานอาจเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง
ทรัพย์และกระทรวงเกษตร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของทั้ง 5 แผนได้
ที่ปรึกษาขอหารือในส่วนของแบบสอบถาม จุดประสงค์คือศูนย์ฯ ต้องการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงาน

ประเด็นที่สำคัญ
• ข้ อ มู ล ที่ มี สามารถเปิ ด เผยได้ ยิ น ดี ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล แต่ ในส่ ว นที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น
ไม่เรียบร้อย อาจจะมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ แจ้งไว้เพื่อทราบ
• รถขนส่งที่เก็บข้อมูลจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ
o Active หรือ รถสะสม คือ รถที่มีก ารจดทะเบียนใหม่ และมี การจดภาษีทุก ๆ ปี หยุดหรือ
จอดทิ้งไว้ชั่วคราว จอดอยู่เฉยๆ แต่ไม่ได้แจ้ง ขบ. แม้ว่าจะค้างภาษี หรือไม่ค้างภาษี
o Inactive คือ รถที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลรถนั้น ๆ แจ้งว่าไม่ใช้งานตลอดไป
• การแจ้ง เปลี่ย นแรงม้ าของรถ หากจดทะเบี ย นเป็ น 1,100 cc. แล้ วเปลี่ ยนเป็ น 1,500 cc.
แต่ไม่ได้แจ้ง ก็ยังถือว่า รถทะเบียนดังกล่าวเป็นรถ 1,100 cc. จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยน จะรู้สถานะ
เมื่อมาตรวจสอบภาพและแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
• ขบ. เก็บข้อมูลทั้งหมดของรถ ยี่ห้อ เครื่อง รายละเอียดของรถคันนั้น ข้อมูลที่จะให้จะต้ องดูก่อน
ว่า หน่วยงานที่จะนำเอาข้อมูลไปใช้แค่ไหนอย่างไร เช่น บางหน่วยงานขอตัวเลขเครื่องยนต์รถ
ก็ไม่สามารถให้ได้ พิจารณาเป็นส่วนๆ ไป
• ข้อมูลจะเก็บไว้ตลอด เพียงแต่ว่าจะเก็บไว้ที่ฐานไหน ในสถานะปัจจุบันที่รถยังใช้อยู่
• ข้อมูล cc รถยนต์เก็บไม่ครบ เพราะขึ้นอยู่กับ user หน้างานว่าได้เก็บข้อมูลหรือเปล่า เนื่องด้วย
ปัจจุบัน ขบ. ไม่ได้เก็บภาษีตามขนาดเครื่องยนต์ เก็บภาษีตามประเภทรถ
• ข้อมูลเรื่อง GPS ที่ติดรถตู้ หรือรถสาธารณะอยู่กับ ขบ. ไว้ใช้ดูเรื่องความเร็ว แต่ไม่ได้ดูเรื่องการ
ใช้น้ำมัน
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• รถที่ จดทะเบียนมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ที่ต้องไปตรวจสภาพกับ ตรอ. (เอกชน) จะส่งผลมาที่ ขบ.
เพื่อรับรองการจ่ายภาษีได้ ยังไม่ได้จัดเก็บรายละเอียดเลขไมล์ ซึ่งปัจจุบันทาง ขบ. กำลังพัฒนา
ระบบจัดเก็บเลขไมล์ เพื่อจะใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตของทางกรมฯ ด้วย โดยจะมีการประสานส่วนหนึ่ง
ไปยัง ตรอ. ที่เป็นเอกชน
• ในอดี ต ไม่ มี ก ารเก็ บ เลขไมล์ ส ะสม แต่ ก ำลั ง พั ฒ นาเพิ่ ม field เพื่ อ เก็ บ เลขไมล์ โดยเฉพาะ
ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มี จะอยู่ในการปรับปรุงระบบ MBM ซึ่ง freeze requirement ไว้ตั้งแต่ปี 5556 หากแต่ล่าช้าเพราะกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง กั บ requirement ที่เพิ่มตลอด หากไม่ได้ freeze
ไว้ ก็จะขึ้นระบบไม่ได้ แต่ถ้ามี requirement ใหม่ที่มีประโยชน์ ก็จะนำมาพัฒนาระบบคู่กันไป
• ขบ. มีการปรับปรุงข้อมูลตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
• เก็บข้อมูลทุกชนิดเชื้อเพลิง แต่ในตารางมีการแยก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ชนิดรถยนต์ ไม่ได้เก็บ
ข้อมูลแยกรายเชื้อเพลิง เช่น รถทะเบียนนี้ เป็นรถส่วนบุคคล ใช้เชื้อเพลิงประเภทใด
• นโยบายกระตุ้น เช่น ภาษี จะช่วยส่งเสริม ทิ ศทางด้านพลั งงานได้แต่ ต้องคอยตามนโยบาย
ของทางกระทรวง กรม ว่ามีอะไรบ้าง
• ทาง ขบ. ยัง ไม่ มี ช่อ งทางเชื่อมต่ อข้อมู ล กั บ สรรพสามิ ต เรื่อ ง Eco sticker ที่ ป รึก ษา สนพ.
แนะนำว่าควรเพิ่ม field เพื่อเก็บข้อมูลตอนต่อทะเบียน
• ขบ. จะมีข้อมูลที่ขึ้นเว็ปไซต์ สามารถเผยแพร่ได้ เช่น ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รถจดทะเบียนทั่วประเทศ
รายจังหวัด ซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ สนพ. ต้องการใช้งาน
• มีการ report งานจาก data base ทางสถิติ จะทำเป็น report file งานแล้วทำขึ้นเว็ป ซึ่งจะทำ
ทุกอย่างผ่านระบบงานของกรม
• ปัจจุบันมีการลิงค์ระบบเชื่อมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการต่อทะเบียน โดยผ่าน web
service แต่ไม่ได้เชื่อมต่อทั้งหมด จะเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นการทำงานร่วมกัน
• รายงานต่าง ๆ (Reports) ถูกสร้างมาจากระบบตั้งแต่การพัฒนา โดยจะ update ข้อมูลเป็นรายเดือน
• การแสดงผลข้อมูลจะเป็นการแสดงผล ณ วันนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และแสดงเป็นอีก ณ
วันที่แก้ไข
• ข้อมูลทางสถิติ จะ update ณ ทุกสิ้นเดือน ทุกรายไตรมาส รายปี
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• มีหลายหน่วยงานที่ขอเชื่อมต่อข้อมูลโดยอำนาจหน้าที่ โดยเชื่อมโยงตามภารกิจงาน โดยทำเรื่อง
แจ้งมา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบทั้งหน่วยงานและ ขบ. ให้สอดคล้องกัน เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา service ของทั้งผู้ขอเชื่อมต่อ และ ขบ.
• ข้อ มู ล ที่ พ ลั ง งานต้ อ งการจาก ขบ. คือ ข้ อมู ล ที่ ใช้ เ รื่อ งพลั ง งานส่ วนหนึ่ ง อี ก ส่ วนหนึ่ ง เป็ น
พฤติกรรมการขับรถ เพื่ อไปผลักดันพัฒ นาเป็นนโยบายให้คนหันมาใช้รถ Eco หรือลดการใช้
พลั ง งาน ให้ ร ถประหยั ด ดี ขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น หรื อ ภาพใหญ่ ก ว่ า นั้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การใช้รถขนส่งมวลชน ข้อมู ล เหล่านี้จะสะท้ อนต้นทุ นด้านพลังงานใน sector ขนส่งทั้ ง หมด
เนื่อ งจากภาพขนส่ง เป็นภาพการใช้พลัง งานที่ ใหญ่ที่ สุดตอนนี้ ถ้ามี data ตรงนี้ม าช่วยกั นได้
จะทำให้เกิด impact ขึ้นเยอะ
• ประเด็น pm 2.5 เกิดผลกระทบกับเชื้อเพลิงภาคขนส่ง ที่ต้องลดต้นทุนจึงต้องหาเชื้อเพลิงที่ลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการ อย่างเบนซินแพงกว่าดีเซล ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะ หากภาครัฐต้องการ
จะให้เกิดการลดพลังงานด้วยการลดใช้พลังงาน แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการก็ต้องลดภาระ
โดยสวนทางกับต้นทุน ทำให้ปริมาณงานของ ขบ. ในการออกตรวจรถควันดำเพิ่มมากขึ้น
• ขบ. ฝากเรื่ อ งการใช้ พ ลั ง งานสะอาด หากต้ อ งการเชิ ญ ชวนให้ เ ขามาใช้ พ ลั ง งานสะอาด
มันก็ชัดเจนที่ผู้ประกอบการต้องเลือกความคุ้มค่า
• ในส่วนของภาคประชาชนที่ต้องการให้ใช้รถสาธารณะ ที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสวนทางการค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน คงต้องหาจุดตรงกลางให้ได้
ปิดประชุมเวลา :

11.00 น.
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ภาพการประชุม
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.45 – 11.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญรอด นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์ (หลัก)
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ
2. นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
3. นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
4. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์
5. นายทัชชกร ไกรพลธนเดช
6. นายณัฐพล เฉยเผือก
7. นายศุภชัย สำเภา
8. นายมงคล โปร่งจันทึก
9. นายภาณุภัทร เต็งไตรสรณ์
10. นายสิโรจน์ คูหาวิจิตร
11. นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย
12. นางสุทิศา สงวนตระกูล

ผอ.กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
กองพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ
กองวิจัยค้นคว้าพลังงาน
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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นายสุดใจ สิงห์สัตย์
นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว
นางสาวภัสรินทร์ เพชรชำลิ
นางสาวสายพิณ เพ็ชรแก้ว
นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน
นางสาวชนัดดา พิมพสุทธิ์
นางสาวอำไพ ลอยสง
นางสาวชุติมา อึ้งภากรณ์
นายทศพร ผดุงพล
นางสาวปฐมาภรณ์ พูลเกษม
นางสาวสุปราณี นาคดิลก
นางสาวทัศน์ลกั ษณ์ จิรภาพันธ์
นายกษิดิศ สนองค์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
กองพัฒนาพลังงาน
กองพัฒนาพลังงาน

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
10. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ปผูระสานงาน
้ประสานงาน

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เริ่มประชุม

:

09.30 น.
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ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่า ง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลัง งานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
ตอบสนองเรือ่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data analysis
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการ
บุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมู ลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกที่ จะมีก ารบริการข้อ มูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมี ห น่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมู ลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงาน
เศรษฐกิ จการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ส่วนหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้มี การให้ข้อมู ล
ทาง สนพ. แล้ว จะเป็ นลักษณะการขอความร่วมมื อไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์
นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• พพ. สอบถามขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล ของศูนย์ฯ ครอบคลุมจาก 5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมี 29 หน่วยงานตามข้อสั่งการณ์ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปฯ
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• พพ. จะจัดเก็บข้อมูลจากส่วนที่ พพ. มี หรือจัดทำเอง ในส่วนที่ พพ. นำมาจากหน่วยงานอื่นแล้ว
มาวิเคราะห์ใหม่ จะจัดเก็บต่างหากมีการแยกส่วน
• พพ. อยากทราบว่า มี ข้อ กำหนดของการจั ดเก็ บ ข้อมู ล หรือไม่ ว่าย้อนหลัง กี่ ปี มี maximum
ความต้องการไหม หากเป็นเรื่องฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วก็สามารถให้ได้ แต่ในรูปของ project base จะมี
ข้อมูลเยอะมาก สรุปเป็นข้อตกลงจะใช้ข้อมูลในช่วง 10 ปีย้อนหลัง หากเป็นข้อมูลที่เก่ากว่านั้น อาจจะไม่ได้
นำมาใช้ประโยชน์เลยจะสิ้นเปลืองเนื้อที่จดั เก็บ ส่วนข้อมูลใดต้องการเพิ่มเติม list ประเด็นเป็นเรือ่ ง ๆ ที่สำคัญ
และลิงค์เพิ่มเติม
• เบื้องต้นอาจจะส่งข้อมูลให้ทีมดูว่ามีลักษณะการเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง จะได้มองเห็นภาพว่า
พพ. มีลักษณะการเก็ บข้อมูล อย่างไร มีอะไรบ้าง เก็ บด้วยวิธีไหน เพื่อที่จ ะได้ดูว่าข้อมูลที่ พพ. มีจะตรงกั บ
ความต้องการหรือเปล่า
• พพ. มีระบบการจัดฐานข้อมูลหลัก ๆ อยู่ 4 ระบบ
o ระบบที่ 1 ข้อมูลสถิติพลังงาน มีเรื่องอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นภารกิ จ
หลัก ที่ ท ำเป็นเล่มรายงานออกมา 3 เล่ม เป็นเล่ม อนุรัก ษ์พลังงาน พลัง งานทดแทน และระบบบาลานซ์
ในรายงานจะเป็นสถิติที่จะมีส่วนของการใช้ การผลิต เรื่องประสิทธิภาพ status จะเป็นเรื่องของสถิติทั้งหมด
o ระบบที่ 2 เป็ น เรื่ อ งของการติ ด ตามเรื่ อ งตั ว ชี้ วั ด DSS - Decision Support System
เป็ นภารกิจ กรม จะมี ก ารเก็ บ ข้อ มูล ภารกิ จ ต่าง ๆ ที่ ต้องรายงานเป็นตัวชี้วัดของกรม เช่น สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน ประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงาน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
o ระบบที่ 3 เป็นระบบ Data Warehouse (DW) เป็นการรวบรวมข้อมูล data ของแต่ละกอง
ในกรมเก็บไว้ในระบบกลาง อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดที่ต้องลิงค์เข้ามา มีเพียงบางส่วนที่รายงานเข้ามา
ซึ่งประโยชน์จะอยู่ที่การนำไปใช้รายงาน เผยแพร่ หรือวิเคราะห์ข้อมูล จะอยู่ในระบบ warehouse ส่วนนี้
o ระบบที่ 4 เป็น ส่ว นขององค์ ความรู้ Knowledge Center ที่ ร วบรวมข้อ มู ล ต่าง ๆ เรื่อ ง
พลังงานทดแทน ด้านเทคโนโลยี success case หรือว่าเรื่องข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ
• พพ. มีการจัดเก็บข้อมูลย่อย ๆ ในแต่ละฐาน แต่ละกอง เป็น project base เช่น กองอนุรักษ์ฯ
กกอ. เรื่องอาคารโรงงานควบคุม มีข้อมูลเรื่องอาคารโรงงานควบคุมอยู่ที่ต้องรายงานข้อมูลทุกปี กองส่งเสริมฯ
กสอ. มี เรื่อ งการติด ฉลากประหยัดพลังงานอุป กรณ์ ของกองพลัง งานทดแทน จะมี เรื่องข้อมู ล ศัก ยภาพ
เชื้อเพลิงที่กองได้มีการสำรวจ ข้อมูลเหล่านี้จะพยายามแชร์เข้ามาใน data warehouse ของกรม
• คุณ สาร์รัฐ เสนอว่าการจัด การข้ อมู ล ทาง พพ. จะเก็ บ เป็ นข้ อมู ล ดิ บ ประเภท data ต่าง ๆ
ส่วนข้อมูลที่จะส่งได้จะเป็น data link ให้ทางศูนย์ฯ ซึ่งเป็นข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์แล้ว
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• ที่ป รึก ษา แจ้ งความต้อ งการเรื่องการจัดเก็ บ ข้อมู ล อาจต้องการเป็นทั้ งข้อมู ลดิบ และข้อมู ล
ประเภทวิเคราะห์แล้ว จัดเก็บเป็น 2 levels ได้ เพื่อจะสามารถนำข้อมูลดิบที่มีอยู่ไปประกอบกับการวิเคราะห์
กับข้อมูลดิบตัวอื่น ๆ ประกอบกัน ส่วนจะเผยแพร่ได้หรือไม่ และการจัดข้อมูลชั้นความลับ ต้องหารือกันอีก
ในอนาคต
• พพ. จัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพ โดยมีการประเมินในแต่ละครั้งของการจัดเก็บข้อมูล เช่น
การจัดเก็ บ ข้อ มู ล biomass ต้อ งประเมิ นจากหลายปั จ จัย การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิ จ หรือ โรงงาน
อุต สาหกรรม ยั ง ไม่ ส ามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่า จะให้ ข้ อ มู ล ส่ วนใดได้ เนื่ อ งจากบางข้ อมู ล เป็ น secondary
จากหน่วยงานอื่นที่นำมาวิเคราะห์ ยังหากรอบในการส่งข้อมูลไม่ชัดเจน
• ความถี่ในการประเมินศักยภาพจะประเมินตอนทำแผนทุกปี ไม่ได้ revise ระหว่างกลาง 3-4 ปี
ทำแผนครั้งนึง จะมีการ revise เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับนโยบาย ณ ช่วงเวลานั้น
• เบื้องต้นจะส่งข้อมูล 4 ส่วนหลักที่ พพ. มีข้อมูลอยู่แล้วจะให้ได้ในส่วนแรก ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ
ย่อยจะขอดูอีกครั้งว่าจะให้ได้หรือไม่ได้อย่างไร ก็จะให้แต่ละกองไปดูข้อมูลย่อย ๆ ของตัวเองหรือ project
base ของตัวเองอีกที โดยให้ศูนย์ระบบสารสนเทศ ของ พพ. ดูข้อมูลและเป็นผู้ประสานงาน
• ส่วน data warehouse เป็นข้อมูลที่ให้ได้เพราะกรมฯ ได้กรองมาแล้วเพื่อใช้งาน
• ส่วน data warehouse ของกรมฯ ได้จ้างบริษัท INET เป็นผู้จัดทำระบบข้อมูล โดยทาง พพ. จะ
เป็นผู้ส่งมอบข้อมูลให้กับทางศูนย์ข้อมูล big data เอง
• พพ. มี big data ในภาคขนส่ง กำลังออกแบบตัวระบบอยู่ วัตถุป ระสงค์เพื่อใช้ในการติดตาม
แผนปฏิบัติการในภาคขนส่ง และเพื่อใช้ในการ forecast เรื่องขนส่งด้วย พยายามจะรวมศูนย์ข้อมูลที่เป็นเรื่อง
ของการขนส่งพลังงานทางน้ำ ทางอากาศ ทางบก เข้ามารวมในระบบตรงนี้ ซึ่งเมื่อสำเร็จจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
เข้าไปสู่ข้อมูล big data ใหญ่ได้ แต่ยังอยู่ในช่วงการเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมาออกแบบตัวระบบ
เพื่อรองรับซึ่งสุดท้ายจะได้ตัว platform เรื่องการติดตาม เรื่องการ forecast ในอนาคต
• ปัญหาตอนนี้คือ แต่ละส่วนงานมีข้อมูลแต่ละระดับ ไม่เท่ากัน ทางอากาศมีข้อมูลไม่มาก ทางบก มี ขบ.
กับ สนข. เป็นเจ้าภาพ ทางน้ำมีกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นมิติทางพลังงาน และมีข้อมูลน้อย
ระบบนี้จะเน้นไปทางข้อมูลทางบกเป็นหลัก แต่จะพยายามเก็บข้อมูลให้ได้ทุกโหมด
• พพ. ฝากเรื่องการกำหนดเป็นมาตรฐานกลางของกระทรวง ที่ควรจะหามาตรฐานร่วมกันว่าการจัดทำ
ฐานข้อมูล big data จะต้องมี requirement เริ่มต้นอย่างไร ตัว operation ต้องเป็นอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานจะ
ได้กำหนดเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อกำหนดรูปแบบให้ตรงกัน และเพื่อง่ายต่อการพัฒนาระบบต่อไป
ปิดประชุมเวลา :

11.30 น.
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ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม Integrity ชั้น 13 ปตท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 1
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์ (หลัก)
3. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1. นางมีนา ศุภวิวรรธน์
2. นายเอก ปิยะมัยคงเดช
3. นางสาวศศิพร รัตนวิสิฏฐโชติ
4. นางสาววิภา สิรินุกุล
5. นายฐาปนา ถนัดสร้าง
6. นายจิรเมธ จิระวิวิทย์ปัญญา
7. นางสาววาสินี ตุงคะเกษตริน
8. นายธารนิธิ เศรษฐพานิชผล
9. นายกุลดิลก เวชสิทธิ์
10. นายจิรายุ เจริญวิริยะภาพ
11. นางสาวณัฐวดี โกวิทกร

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการฝ่าย ปตท.
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีรเ์ พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
10. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
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ตอบสนองเรือ่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่ จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data
analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมี ค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance
การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมู ลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกที่ จะมีก ารบริการข้อ มูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมี ห น่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมู ลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง แบงก์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง
สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบาย
ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• คำว่า ปตท. อาจมีการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจน้ำมันอยู่ใน ปตท. แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยลง เพราะแยก
ออกเป็นอีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ดำเนินธุรกิจ
น้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. ข้อมูลของ PTTOR
ทาง ปตท. จะไม่มี และไม่สามารถให้แทนได้ เพราะถือว่าเป็นคนละบริษัทกัน ผู้บริหารคนละชุดกัน
ข้อมูลสถานีบริการต่าง ๆ อยู่ที่ PTTOR ทาง ปตท.จะเข้าไปดูข้อมูลเองไม่ได้ ต้องขอไปทาง PTTOR
บริษัท ปตท. ซึ่งเป็น บริษัทแม่ จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขภาพรวมเท่านั้น
• ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา
7 มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด โดยกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นกฎหมาย
มีกฎกระทรวงและมีแบบฟอร์มให้รายงาน ซึ่ง PTTOR ก็ได้รายงานเข้าไปที่กรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ละเอียดและคัดกรองความถูกต้องแล้ว เมื่อกรมฯ ได้ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบ
ความถูกต้องกับผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของข้อมูลอีกด้วย ดังนั้นที่ กรม
ธุร กิ จ พลัง งาน จึ ง เป็ น แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ดีม าก และละเอี ยดสุ ด ประเด็น คื อ ข้ อมู ล เหล่านั้ น ที่ มี อ ยู่
เพียงพอที่จะนำมาประมวลผลเพื่อออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลความเคลื่อนไหว เพื่อวางแผน
ภาพพลังงานของประเทศ
• บริษัทในเครือ นอกจาก PTTOR ก็จะมีเช่น Thai oil/IRPC ซึ่งเป็นโรงกลั่น
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• ปตท. เห็นด้วยกับการทำศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ เพราะจะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน
สรุปภาพรวมข้อมูลที่ ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
• จำนวนรายงาน ที่ ปตท. นำส่งภายนอกมี 86 รายงาน โดยส่งรายงานให้หน่วยงานภายใต้กระทรวง
พลังงาน 76 รายงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 10 รายงาน
• หน่วยงานที่ ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้มีดังนี้
o หน่วยงานในกระทรวงพลัง งาน ได้แก่ กรมธุร กิ จ พลัง งาน กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและ
อนุ รัก ษ์ พ ลัง งาน กรมเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ สำนัก งานคณะกรรมการกำกั บ กิ จ การพลั ง งาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
o หน่วยงานภาครัฐ อื่ น ๆ ได้แก่ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลั ง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานผ่านช่องทางการนำส่งข้อมูล ในหลายวิธีการได้แก่ หนังสือนำส่ง/
Email /Website / Real Time /ผ่านระบบ
• ความถี่ในการนำส่งข้อมูล : Near Real Time / Daily / Monthly / Quarterly / Yearly
รายละเอียดข้อมูลที่ ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
หน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน
หน่วยงานที่รับ
ข้อมูล

จำนวน

สรุปรายการข้อมูล

กรมธุรกิจพลังงาน
(ธพ.)

29

• ปริมาณจำหน่าย ผลิต
นำเข้าส่งออก น้ำมันเชื้อเพลิง
• ปริมาณและสถานทีเ่ ก็บ
น้ำมันสำรองตามกฎหมาย
• ราคาน้ำมันดิบนำเข้า ราคา
ส่งออก/นำเข้าน้ำมัน
สำเร็จรูป
• จำนวนสถานีบริการน้ำมัน
และ NGV
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ความถี่
Daily
Weekly
Monthly
Quarter

ช่องทางส่ง
ส่วนใหญ่
หนังสือนำส่ง
E-Mail
1 รายงานผ่าน
website DOEB

หน่วยงานที่รับ
ข้อมูล

จำนวน

สำนักงานกำกับ
กิจการพลังงาน
(สกพ.)

25

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
(สนพ.)

5

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)

6

กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ (ชธ.)

5

สรุปรายการข้อมูล
• แผนการนำเข้า/จัดหา/
กลั่น/ผลิต/จำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า
(รวมก๊าซฯ และ LNG)
• ปริมาณนำเข้าก๊าซฯ และ
LNG
• รายงานต่อในอนุญาตธุรกิจ
• Supply / Demand ก๊าซฯ
• ข้อมูลประกอบการพิจารณา
Tariff (Td/Tc)
• ผลประกอบกิจการก๊าซฯ
สรุปการใช้ท่อ และ
มาตรฐานการให้บริการ
• ข้อมูลประกอบการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมรายปี
• ข้อมูลหยุดซ่อมบำรุงผูผ้ ลิต
• ข้อมูลประกอบกิจการไฟฟ้า
และเงินนำส่งกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า
• ปริมาณ ราคา และ Pipeline
Tariff การจำหน่ายก๊าซฯ
ใน Sector ต่าง ๆ
• ปริมาณนำเข้า LNG
ค่าใช้จ่ายนำเข้า และค่าผ่าน
สถานี และสรุปการจัดหา
แบบ Spot
• รายละเอียดจำหน่าย NGL
• ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้โรงไฟฟ้า NGV
และอุตสาหกรรม
• ปริมาณการนำเข้าก๊าซฯ จาก
พม่า
• ข้อมูลการผลิตโรงแยกฯ
• ปริมาณนำเข้า LNG ค่าใช้จ่าย
นำเข้า และค่าผ่านสถานี และ
สรุปการจัดหาแบบ Spot
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ความถี่

ช่องทางส่ง

Near Real
Time
Daily
Monthly
Quarter
Yearly

Near Real Time
ผ่านระบบ
หนังสือนำส่ง
E-Mail
ระบบ Web

Monthly

หนังสือนำส่ง
E-Mail

Monthly
Yearly

หนังสือนำส่ง
E-Mail

Daily
Monthly
Quarter

หนังสือนำส่ง
E-Mail

หน่วยงานที่รับ
ข้อมูล

จำนวน

การไฟฟ้าผ่ายผลิต
(กฟผ.)
พน. และ กบง.

1

กระทรวงพาณิชย์

2

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

2

กระทรวง
อุตสาหกรรม

2

สศช.

2

PTIT

2

5

สรุปรายการข้อมูล
• ข้อมูลแผนการเรียกรับก๊าซฯ
และข้อมูลการใช้ Bypass
gas
• ปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของ
IPP
• รายงานสรุปราคา LNG
และราคาก๊าซฯ
• ฐานข้อมูลพลังงานเชิงพื้นที่
รายจังหวัด (ความยาวท่อ
ปริมาณจำหน่าย NGV)
• ผลการดำเนินงานสำคัญ
ของโครงการพลังงาน ปตท.
• ราคาน้ำมันดิบนำเข้า ราคา
ส่งออก/นำเข้าน้ำมัน
สำเร็จรูป
• ราคาขายก๊าซธรรมชาติ
สำหรับ กฟผ.
• รายงานบัญชีรับจ่ายสินค้าที่
นำเข้ามาในราชอาณาจักร
• (ภส.07-03)
• งบเดือนแสดงรายการ
เกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต
การจ่าย และยอดคงเหลือ
• รายงานการสำรวจข้อมูล
การผลิต (รง. 8)
• รายงานข้อมูลการผลิต
ประจำปี (รง.9)
• ข้อมูลสรุปปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ จำแนกราย
จังหวัด
• ข้อมูลโครงการตามแผน
แม่บทกระทรวงพลังงาน
• ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ EGAT / IPP /
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ความถี่

ช่องทางส่ง

Yearly
Monthly

E-Mail

Monthly
Yearly

หนังสือนำส่ง
E-Mail
ระบบ PMON

Monthly

หนังสือนำส่ง
E-Mail

Monthly

หนังสือนำส่ง
E-Mail

Monthly
Yearly

หนังสือนำส่ง
E-Mail

Yearly

หนังสือนำส่ง
ระบบ EMENSCR

Monthly

E-Mail

หน่วยงานที่รับ
ข้อมูล

จำนวน

สรุปรายการข้อมูล

ความถี่

ช่องทางส่ง

• SPP / IPS / GSP/
Industry/ NGV / Fuel
Gas
• ข้อมูลการนำเข้าก๊าซฯ
(Myanmar/JDA)
รวมรายงานที่สง่ ให้หน่วยงานภายนอกอื่น ๆ 10 รายงาน
สรุปข้อเสนอแนะ
• ศูนย์ข้อมู ลพลัง งานเป็น One Stop Service เป็นช่องทางหลักในการรวบรวมข้อมู ลด้านพลังงาน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล
• เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงานเองและข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานเช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ และปาล์มน้ำมัน
• เผยแพร่ข้อ มูล ในรูป แบบ Database (Flat Data) เพื่อให้ส ามารถนำไปวิเคราะห์ (Analytic) หรือ
แสดงผล (Visualization) ต่อด้วย Digital Tools สมัยใหม่
• ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงาน
o มีการระบุ Definition ของข้อมูลที่ชัดเจน
o Lag Time ในการ Update ข้อมูลน้อยที่สุด
o มีการระบุวันที่ Last Update หากข้อมูลในอดีต
o มีการแก้ไข มี Unit Conversion Option
o เพิ่ม Option ให้ Download All ในกรณีที่ข้อมูลมีหลาย file
• บุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลอย่างถูกต้อง
ปิดประชุมเวลา : 15.30 น.
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ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม ชัน้ 22 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. นางมาลัย พิชยกุล
2. นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
3. นางสาวชลธิชา กาวีวงศ์
4. นางสาวขวัญชนก ขานสันเทียะ
5. นางสาววนิดา รัตนลาภไพบูลย์
6. นายสามารถ คารินทร์

ผอ.ศทส.
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
โปรแกรมเมอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

10.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึ ง กระทรวงพลั ง งานเองสามารถใช้ จั ด หา และกระจายข้ อมู ล ไปยั ง ผู้ใช้ ง านในระดั บ ต่ าง ๆ ทั้ ง นี้
ที่ปรึกษาจะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง
ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่
ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผอ.ศทส. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กล่าวต้อนรับคณะจาก สนพ. โดยได้เรียนว่าทาง ชธ. ได้เตรียม
ข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับจาก สนพ. เพื่อการหารือตามวัตถุประสงค์ที่ สนพ. ต้องการ
ผู้แทน สนพ. นำเรียนถึงที่มาของโครงการฯ และจุดมุ่งหมายโครงการ ความว่า ทาง สนพ. ได้รับคำสั่ง
จากคณะปฏิ รูป ให้จัดตั้ง ศูนย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติ เพื่ อรวบรวมข้อมู ล และเชื่อมโยงข้อมู ล ด้าน ต่าง ๆ
เกี่ยวกับพลังงานเพื่ อเผยแพร่แก่ห น่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยข้อมูล นั้น จะสนับสนุนแผน PDP
EEDP AEDP Oil และ Gas โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น web site หรือ mobile app ผลที่จะได้รับ
จากการศึกษาคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติเพื่อกำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ Roadmap Action Plan และประเมินแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบศูนย์ฯ โดยทำการสำรวจข้อมูล
29 หน่วยงานตามที่ทางปฏิรูปได้ศึกษามาแล้วว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซึ่ง สนพ. ต้องการข้อมูล
ชธ. - 2

เชิง ลึก ศึก ษาถึงการเชื่อ มต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมู ล ระหว่างหน่วยงาน จัดทำร่างธรรมาภิบ าลข้อมู ล ด้าน
พลังงาน (Data Governance) การบริหารจัดการข้อมู ล (Data Management) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(Data Analytics) และออกแบบ IT Infrastructure และจั ดทำ Prototype ซึ่ ง มี ก ารจัด จ้ างที่ ป รึก ษาคื อ
บริษัท iNET ประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการ
ที่ปรึกษา ได้รายงานแผนการดำเนินการโครงการฯ แก่ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานแบ่งเป็น 2
ส่ ว นใหญ่ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ conceptual design ในส่ ว น conceptual design ซึ่ ง รั ฐ บาลผลั ก ดั น
แผนพัฒนา digital ซึ่งศูนย์ฯนี้ต้องตอบสนองแผนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทปษ. จึงใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบใน
การศึ ก ษา และมี ก ารใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการออกแบบ design คือ (1) Data Governance Framework V.1
ของ DGA ที่ เน้ นเรื่อ ง life cycle ของ data (2) ระบบ Cloud ภาครัฐ ซึ่ง ดูก ารเชื่อมต่อกั บ ระบบต่ าง ๆ
ของภาครัฐว่าจะเชื่อมอย่างไร และ (3) Government Big Data Analytic Framework
ในด้ า น Roadmap นั้ น อิ ง กั บ แผน Digital Landscape 20 ปี ข องรั ฐ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 ระยะ
โดยระยะที่ 1 เป็นการวางพื้นฐาน (Foundation) ที่แต่ละส่วนงานมีการวางรากฐานเชิง digital ให้พร้อม และ
รอยต่อระหว่างระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (Inclusion) คือ หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มมีการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล กัน และมีแผนในการจบปี 2564 ระยะที่ 3 จบปี 2569 เป็นช่วงที่ มี การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน และระยะที่ 4 คือปี 2579 เป็นรัฐบาล digital เต็มรูปแบบ
กรอบที่สำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ คือ ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ในระดับแรก คือให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ระดับ ต่อ มาคือ นโยบายรัฐบาลการพัฒ นาสาธารณู ป โภคพื้นฐาน ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ
Logistics และ ดิจิทัล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
การออกแบบศูนย์แบ่งออกเป็น 5 กรอบใหญ่ คือ
• Data Acquisition เป็นการเชื่อมข้อมูล เช่น ข้อมูลโรงไฟฟ้า หรือ อาจมีการซื้อข้อมูลที่สำคัญ
• Data Governance คือ การทำ data catalog กำหนดชั้นความลับ ข้อมู ล data privacy และ
data protection
• Data Management เป็นกระบวนการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งาน ลดต้นทุนในการเก็บ
• Agile Analytics คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้งานในรูป reports และ dashboards
• End users คือการเปิดเผยข้อมูล Open data เพื่อตอบคำถามผู้ใช้งาน เช่น สามารถบอกภาค
ประชาชนได้ถึงต้นทุ นของค่าไฟฟ้า รวมทั้ งการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
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ทปษ. มองว่าศูน ย์นี้ จ ะเป็ นหน่ วยงานกลางที่ เชื่ อมโยงข้อมู ล ต่ าง ๆ ภายในกำกั บ กระทรวงและ
หน่วยงานภายนอกที่มีบ้างอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่ เชื่อมโยงเพิ่ม ขึ้นมาก อาจมี การ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านพลังงานอาจเชื่อมโยงระหว่าง
กระทรวงทรัพย์ฯและกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของทั้ง 5 แผนได้
ทปษ. ขอหารือในส่วนของแบบสอบถาม จุดประสงค์คือศูนย์ฯ ต้องการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงาน
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• ข้อมูลมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่ใช้ภายในเอง และ ส่วน open data ให้ภายนอกใช้งาน
พรบ. ใหม่ ข อง DGA เปิ ด ช่ อ งทางให้ ห น่ ว ยงานเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง กำหนด
7 กลุ่ม เป้าหมายหลัก ซึ่ง 1 ในนั้นคือ พลังงาน ให้สามารถ share ข้อมู ลของหน่วยงานภายใน
กระทรวงพลังงานภายในธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานที่เป็นความตกลงกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง แล้วส่งนำเสนอ DGA เพื่อขอ endorse ในการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมู ล
ด้วยว่ามีการจัดทำอย่างไร มีการทำตามกฎหมาย เช่น กฎหมาย cyber security อย่างไร
• เส้นทางของข้อมูลของกระทรวงอยากให้นำมารวมกันที่ สนพ. ซึ่งเดิมทีปฏิรูปให้ข้อมูลกลับมาที่
ศูนย์ของ สนพ. และทำเป็น data standard และ catalogue กลาง
• กรมเชื้อเพลิงให้ข้อมูล ดังนี้
o กรมเชื้อเพลิง มีข้อมูล 7 ตัวที่เปิดเผยได้บนหน้า web site (1) ข้อมูลการสำรวจปิโตรเลียม
(2) ข้อมูลสัมปทานปิโตรเลียม (3) ผลิดและการขนถ่ายปิโตรเลียม (4) จัดหาปิโตรเลียม
(5) การขายและรายได้ (6) ปริมาณสำรอง (7) ราคาปิโตรเลียม
o ข้อมูลสัมปทาน เป็นแผนที่ (GIS based) ที่เปิดบริการเป็น web service ซึ่งเป็นข้อมูล
ระดับประเทศ ไม่ใช่รายแหล่ง ข้อมูลรายแหล่งนั้นต้องขอมาต่างหาก
o ข้อมูลตัวเลขอื่น ๆ มีเปิดเป็น web services ไว้ให้แล้ว
o ข้อมู ลสัมปทานแปลงที่ เป็นศักยภาพรายแหล่ง ที่ยังไม่ได้เปิดสัม ปทานยังไม่ มีเปิดเผย
อยู่บน web แต่จะมีภาพรวมของประเทศแสดงไว้ มิติของการแสดงข้อมูลจะเป็นภาพของ
สัมปทานที่มี active อยู่ หากไม่มี license จะ book เป็น reserve ไม่ได้ ซึ่งต้องมีการเปิด
สัมปทานก่อน
o ตัวเลขที่เห็นปัจจุบันคือ block ที่มีการเปิดสัมปทานแล้ว
o ส่ ว น ที่ สาม ารถผลิ ต ได้ จ ะเรี ย ก ว่ า reserve ห ากไม่ สามารถผลิ ต ได้ จะอ ยู่ ใ น
ฐาน resources ซึ่งข้อมูล resources จะไม่มีการนำขึ้นแสดงผลใน annual report
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o ใน Thailand 3 มาตรา 76 - ข้อมูล technic ที่ wave 1 ปี เช่น ข้อมูลสำรวจ seismic
ต้องมีการเก็บซึ่งไม่ได้ขึ้น web แต่ข้อมูลตัวเลขจะมีนำขึ้นทุกเดือน
o การแสดงศักยภาพของปิโตรเลียม หรือ LNG เป็นโจทย์หนึ่งของ สนพ.
o พลังงานทดแทนต้องการให้โชว์ศักยภาพ และอยากให้ทางปิโตรนั้นสามารถแสดงข้อมูล
เช่นกัน ใน BP Stat มีข้อมูล reserve เหมือนกัน
o ข้อ มู ล การสำรวจ ข้ อ มู ล หลุ ม นั้ น เป็ น ข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากบริษั ท เพราะเค้ า ได้ สั ม ปทาน
ไปขุดก่อนให้สัมปทานนั้นไม่มีสิทธิ์ในการสำรวจเอง
o หาก focus ที่ศักยภาพ จะได้แค่ตัวเลข resource เท่านั้น ต้องเจาะเท่านั้นจึงได้ตัวเลข
reserve ซึ่งต้องได้รับสัมปทานเท่านั้นจึงจะเจาะได้
o การผลิตน้ำมันในทะเลต้องใส่เรือไว้ พอได้ปริมาณเพียงพอจึงจะติดต่อเพื่อมารับซื้อไป
ซึ่งจะเป็นการขนถ่าย อันนี้สำหรับน้ำมันดิบเท่านั้น จึงมีการรายงานกิจกรรมการขนถ่าย
o รายงานแก๊สนั้นจะมีข้อมูลตัวเลขอยู่ในการขาย ซึ่งสามารถวัดปริมาณได้เป็นวินาที
o ในการขนถ่ายจะต้องมี การกรอกเอกสารจำนวนมาก lag time ในการส่ง เอกสารนั้น
ใช้เวลาหลายวันเพราะต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารก่อนส่งออก
o บนแท่นผลิตต้องมีการ process น้ำมั นให้ได้ spec พร้อมขาย ข้อมูลที่ ปรากฎจึงเป็น
ข้อมูลของผลผลิตพร้อมขาย เป็นแบบ process แล้ว
o พวก waste และ slush นั้นจะเป็น hydro carbon เช่น น้ำนี้จะให้ส่งกลับลงไปชั้นหิน
หรือ ฉุกเฉินต้องจ้างเรือส่งไปให้โรงปูนเพื่อทำลาย
o การกรอกเอกสารของน้ำมั นดิบ นั้นใช้ meter แบบ online และ gas จะเป็น meter
ที่ติดที่ที่ ท่อ ของกรมฯ จะเก็บข้อมูลตรงหัวหลุม หรือแท่นผลิตเท่ านั้น ซึ่งดูปริมาณและ
ราคาซื้อขาย
o ปริมาณซื้อขายนั้นวัดเป็นราคาต่อค่าความร้อน แต่ในระบบสามารถวัดได้ทั้งค่าความร้อน
และ volume
o น้ำมัน off spec นั้นจะมีการเก็บข้อมูลด้วย
o ของแก๊สนั้นก็มีการเก็บข้อมูล off spec ด้วย ซึ่งของ gas จะต้องมีการคำนวณหักลบกัน
o กรมฯ ไม่ได้ดูพลังงาน solid เช่น lignite ซึ่งอยู่ที่ กพร.
o การนำเข้า LNG นำเข้าไม่ได้รายงานมาที่กรมฯ เพราะกรมฯ จะดูฐาน LNG แค่แหล่ง
ผลิตในประเทศ
o การจัดหาปิโตรเลียม กรมเชื้อ ต้องดูแลพื้นที่ พัฒ นาร่วมไทย-มาเลย์ ที่ ผ ลิ ตแก๊ สและ
ปิโตรเลียมในพืน้ ที่นั้น และแยกกลุ่มไว้ว่าผลิตได้เท่าไหร่
o การขายนั้นดูว่าปริมาณขายแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ ซึ่งจะดูแลแค่ค่าภาพรวม ซึ่งไม่รวมถึง
ภาษี ข้อมูลจะมาทุก 15 วัน
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o ตัวเลขสำรองบนหน้า web จะให้กระชับเป็นรวม ๆ ข้อมูล ที่เป็น annual report นั้น
มีเป็นรายแปลง
o ปริมาณสำรองนั้นแยกออกมาเป็นภูมิภาค แหล่งปิโตรเลียมมีทั้งบนบกและทะเล-กลาง
อ่าว จึงเรียกว่าแปลง แหล่งปิโตรเลียมเป็นโครงสร้างใต้ดิน ซึ่งอาจคาบเกี่ยวกับแปลง
และจังหวัด ชื่อแหล่งเป็นชื่อของโครงสร้าง บนบกมีเขตการปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องจึง
ควรมีความระวังในการนำข้อมูลไปใช้งาน
o ข้อมูลการผลิตระดับล่างสุดนั้นมีข้อมูล รายแท่น รายแปลงและรายวัน ซึ่งการเปิดเผย
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูล
o ข้อมูลที่นำขึ้นบน web site ที่เปิดเผยได้นั้นจะมีกองที่เป็นเจ้าของข้อมูล ศทส. จะเป็น
ที่ รวบรวมอี ก ที ซึ่งไม่ ได้ดูแลฐานข้อมู ล ของกอง หากต้องการ data dictionary หรือ
data catalogue ต้องขอจากทางกองซึ่งเป็นเจ้าของข้อมู ลซึ่งแต่ละกองจะมี ที่ปรึกษา
ของกองเอง
o ในการนำข้อมู ลไปใช้ของศูนย์ฯ สนพ. จะมีก ารขอความร่วมมื อในการรวบรวมข้อมู ล
โดยมีคณะทำงานที่ จัดตั้งขึ้นตาม MOU ดูรายละเอียดอีก ครั้ง เพื่อตกลงข้อมูล ที่ เป็น
standard กลาง หรือ code กลางให้ใช้งานร่วมกัน และข้อมูลใดสามารถเป็น open data
ระหว่างกันได้
o ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้นั้นจะต้องมีการพูดคุยกับกองเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง
o ข้อมูลที่ ศทส. ได้จะมีการเชื่อมต่อบางส่วน ส่วนมากจะมาเป็น Excel เช่น ข้อมูล การ
ผลิต เค้าต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะนำส่งให้กับทาง ศทส. ซึ่งช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูล
ขึ้นอยู่กับการตกลง
o ข้อมูลภายใน Intranet จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว เป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้ วเพียงอยู่
ในอีกรูปแบบเพื่อนำเสนอผูบ้ ริหารให้สามารถใช้งานได้ง่าย หากต้องการข้อมูลเชิงลึกต้อง
ขอในแต่ละกอง
o BP และ EIA นั้นนำตัวเลขที่รายงานมาจาก ชธ.
o กรมฯ ยังไม่มีโครงการในการรวบรวมข้อมูลภายในกรมฯ มาเป็นศูนย์กลาง แต่ละส่วน
งานจะมีบริษัทที่ดูแลฐานข้อมูลของเค้าเอง และยังไม่มีตัวชี้วัดให้นำข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน
o ข้อมูลการสำรวจ เป็นข้อมูลหลุมเจาะ ที่กองจัดการจะนำส่งให้กับ ศทส. ทุกเดือน
o ข้ อ มู ล รายเดื อ นที่ ได้ รั บ จะเป็ น ข้ อ มู ล เดื อนต่ อ เดื อ น ซึ่ งเมื่ อมี ก ารรายงานมา ศทส.
จะเปิดเผยเลย
o ข้อมูลการผลิตและการขนถ่ายบนเว็ปจะเป็นรายแหล่ง และได้รับมาเป็นรายเดือน
o ข้อ มู ล การผลิ ตมี ร ายแหล่ ง หรือ ราย block - 1 แหล่ ง อาจมี ห ลายแท่ น ผลิ ต และ
1 แหล่งมีได้หลายแปลง
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o ข้อ มู ล จัดหามาจากหลายกอง แยกตามประเภทของ resources ซึ่ง ได้ม าเป็นตัวเลข
รวมมาแล้วเพียงดึงขึ้นมาเพื่อแสดง
o Annual report กองแผนเป็นคนทำ
o ข้อมูลการขายภาพรวมเป็นรายงานแบบรายแหล่งรายงานเป็นรายเดือน และการจัดสรร
ให้ส่วนท้องถิ่น
o มีการบันทึกข้อมูลผู้ซื้อ gas
o แก๊ ส ที่ วิ่ง เข้าไปโรงแยก กรมไม่ ส ามารถทราบได้ว่าจะมี เท่ าไหร่ ที่ ห ายไป แต่ส ามารถ
บอกได้ว่าแก๊สไปที่โรงแยกนั้นมีเท่าไหร่เท่านั้น ซึ่งกรมฯ อาจสามารถบอกได้ว่าปริมาณ
ที่จะเข้าไปที่โรงแยกนั้นจะลดลงในอนาคต
o ข้อมูลการจัดซื้อค่าภาครวม จะลงระดับ อบต. อำเภอ จังหวัด เป็นข้อมูล ทุก 3 เดือน
ซึ่งจะมี อบต. หลายประเภท
o ปริมาณสำรองจะเป็นข้อมูลระดับรายแหล่ง
o ข้อมูลราคาปิโตรเลียม เป็นข้อมูลรายเดือน ตามแหล่ง
o ข้อมูลที่ได้มาเป็น Excel จะมีการจัด format ให้กับผู้รับปลายทาง หากเป็นการเชื่อมต่อ
ตรง ศทส. มีรอบการดึงข้อมูลจากฐานของแต่ละกองทุกวันที่ 15 จะมีการ key มือบ้าง
ในบางตัว
o ราคาปิโตรเลียม ศทส. เชื่อมกับฐานข้อมูลของกองแล้วดึงตัวเลขมา
o สิ่งที่ สนพ. ต้องการเพิ่มเติมนั้นเป็นระดับรายแหล่ง
o ค่าความร้อ นของแหล่ง ก๊ าซไม่ ได้เก็ บ โดยตรงซึ่ง สามารถคำนวนได้ ค่าความร้อนนั้ น
จะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยจึงไม่มีการเปิดเผย
o ทางกรมฯ ต้องการขอข้อมูลมาในหน้า web ของ สนพ. ในรูปแบบ web service ซึ่งจะมีการ
ประสานมาอีกครั้ง
o ภายใต้มาตรา 76 มีประกาศกรมฯ ว่า ข้อมูลที่กรมฯ จัดเก็บนั้นมีอะไรบ้าง หากต้องการ
ข้อมูลต้องมีการทำหนังสือมาเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ขอนั้นสามารถให้นำมาใช้ได้หรือไม่
ซึ่ง ภายใต้ม าตรานี้ มี เนื้อ หาค่ อนข้ างกว้าง ข้อมู ล ผู้ป ระกอบการภายใต้ Thailand 1
บางอย่ า งจะมี ก ารเปิ ด เผยได้ Thailand 1 บ้ า งจะต้ อ งรอจนหมดสั ม ปทาน 2 ปี
ผู้ประกอบการ Thailand 3 คือส่วนที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ หลังหมดสัมปทาน 1 ปี
o โครงสร้าง ศทส. - มี จนท. อยู่ 30 คน ข้าราชการและพนักงาน เป็น IT อยู่ 3-4 คน
o ระบบ infrastructure
▪ Servers ส่วนใหญ่จะฝากให้ศูนย์ดูแล โดยมีเจ้าหน้าที่ MA ของแต่ละกองเอง
▪ พวก internet และ mail จะไปอยู่ที่ CS Loxinfo
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▪ มีการให้บริการข้อมูลผ่าน web service ให้กับหน่วยงาน เช่น พพ.
▪ Internet มีใช้ CS Loxinfo และ GIN (1 active, 1 backup)
▪ Database ที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นเก็บไว้ที่ data center ของกรมฯ
• สนพ. แจ้งว่า จากการศึกษาครั้งนี้ ลำดับต่อไปจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำข้อตกลงตาม
MOU ที่มีการเซ็นไป 7 หน่วยงานในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อทำข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูล
ที่ จ ะมา support การทำงานของการจัดตั้งศู นย์ฯ ซึ่ง การศึก ษานี้จ ะเป็น เพียงการวางกรอบ
ของข้อมูล และ ทปษ. จะนำรายงานผลการศึกษาและออกแบบต่อคณะทำงาน MOU
• ผอ.ศทส. แจ้งว่าหากมีการขอข้อมูลที่มากกว่าที่อยู่บน web site นั้นจะต้องมีการเซ็น MOU อีกครั้ง
แต่ตอนนี้คือ หากรอบว่ามี ข้อมูลอะไรบ้ างที่ต้องมี ภายในศูนย์ ฯ ซึ่งไม่ส ามารถให้ข้อมูล ทั้งหมด
มาอยู่ในศูนย์หรือไม่
ปิดประชุมเวลา :

11.50 น.
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ภาพการประชุม
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 11.50 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ห้องประชุม 6 ชั้น 15 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมธุรกิจพลังงาน
1. นางสาวมาลินี ภักดีอุทธรณ์
2. นางเสาวณีย์ สวนมาลี
3. นางสาวจุฑารัตน์ อาชีวะ
4. นางสาวณัฐสินี กสิวิทย์
5. นายไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย์
6. นายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล
7. นายวุฒิทัต ตันติเวสส
8. นายภาณุวัฒน์ แป้นน้อย

เลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางสาวปิยนุช ศรีสมพงษ์
นางสาวพรพรรณ อารีจิต
นายณัฐอนันต์ ประสงค์
นางพรรณทิพย์ พ่วงลา
นางอารีย์ บุญแช่ม
นางสาวนิรณรา ชุนช่วยชีพ
นางสาวสุทัศษา สังข์สำคัญ
นางภาวนา มานะเวช
นายเศรณี แสงบุญ
นางสาวกนกอร เจริญศุข
นายถิร เกียรติวิวัฒน์
นายอดินันท์ ดิษฐเกษร
นางสาวจุฑารัตน์ คงมี
นางกนกอร หมวดอินทร์
นายจารุกิตติ์ อรทัย
นายเกรียงไกร บัวมี
นางนิภา ศรแก้ว

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
พนักงานเทคนิคบริการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานวิชาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรชำนาญการ
วิศวกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
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เริ่มประชุม

:

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึ ง กระทรวงพลั ง งานเองสามารถใช้ จั ด หา และกระจายข้ อมู ล ไปยั ง ผู้ใช้ ง านในระดั บ ต่ าง ๆ ทั้ ง นี้
ที่ปรึกษาจะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง
ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่
ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศู น ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
ตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปจั จุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัด
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่ จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data
analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance
การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์ สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมู ลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกที่ จะมีก ารบริการข้อ มูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมี ห น่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมู ลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง
สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบาย
ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
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สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• ข้อมูลของกรมธุรกิ จพลังงาน (กรมฯ) ที่มี เผยแพร่ใน internet แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำ
ข้อมูลแล้วส่งลงเว็ บไซต์ โดยศูนย์สารสนเทศจะทำการเผยแพร่ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ในแบบสอบถาม
ที่ สนพ. ส่งมาตามหัวข้อ 3.1 ข้อมูลผู้ประกอบการและการชำระค่าธรรมเนียม และหัวข้อ 3.3 ข้อมูล
สถิติพลังงาน การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า และการส่งออก ข้อมูลบันทึกลง database คือ MIS
ของกรมฯ และประมวลผลออกมาในรายงาน จัดทำในรูปแบบ Excel file ใน version ต่าง ๆ เพื่อ
เผยแพร่บ นเว็ บ ไซต์ ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การนำข้อ มู ล จาก database มาจั ด ทำ
หากต้องการเชื่อมตรงก็ทำได้
• ข้อมูลที่กรมฯ มีทั้งที่เป็นฐานข้อมูลและไม่เป็นฐานข้อมูล น่าจะเริ่มจากข้อมูลที่เป็ นฐานข้อมูลก่อน
และน่าจะระบุว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพื่อจะได้จัดทำให้ตรงตามความต้องการ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการนำ
ข้อมูลไปกองไว้ที่ สนพ. จะเยอะมาก และขณะนี้กรมฯ กำลังดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นตัวหลัก
ซึ่งยังไม่มีการ cleansing ข้อมูลในระบบ คาดว่าจะเสร็จประมาณ 6 เดือน ในส่วน Data dictionary
Data set ทางกรมฯ สามารถให้ได้เป็น concept แต่หากต้องการข้อมูลต้องมาคุยกันว่าจะให้ได้ ใน
ระดับใด ซึ่งเป็นความตั้งใจของ สนพ. อยู่แล้วที่อยากจะทราบโครงสร้างของข้อมูลเท่านั้นในเบื้องต้น
• ระบบฐานข้อ มูล ที่จัดทำเสร็จมี 2 -3 ระบบ เช่น ระบบสำรองน้ำมั น ซึ่งเป็นข้อมูล ที่ผู้ค้ามาตรา 7
กังวลมาก เพราะเป็นความลับทางการค้า และไม่อยากให้เปิดเผย
• ตามแบบสอบถามของ สนพ. หัวข้อ 3.1 ข้อมูลผู้ประกอบการและการชำระค่าธรรมเนียม หัวข้อ 3.3
ข้อมูลสถิติพลังงาน การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออก และหัวข้อ 3.5 ข้อมูลโรงกลั่นและ
คลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลใน 3 หัวข้อนี้ทางกองบริการธุรกิ จและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ได้ตอบไว้ให้ละเอียดและครบถ้วนแล้ว รวมทั้งฐานข้อมูล ที่กำลังพัฒ นาใกล้เสร็จในเรื่องคลังน้ำมั น
ที่เป็นระบบสถานที่เก็บและปริมาณน้ำมันสำรองทั้งตามกฎหมายและคงเหลือ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็น
รายวัน รายเดือน อาจจะเป็นเฟสต่อไป
• ตามแบบสอบถาม สนพ. หัวข้อ 3.2 ข้อมูลสถานีบริการและการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง ข้อมูลสถานี
บริการแบ่งเป็น 2 ส่วน
o ข้อมูลความปลอดภัยจะแบ่งตามเชื้อเพลิง 3 ชนิด ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ข้อมูลทั้ง 3 ชนิดนี้จะแบ่งเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ส่วนกลางจะมีข้อมูลเฉพาะของ
ส่วนกลางที่ update ทุ กปี ข้อมู ล ของภูมิ ภาคจะต้องตามข้อมู ล จากแต่ล ะจังหวัด เช่นข้อมู ล
สถานีบริการ มีข้อมูลเฉพาะสถานที่ตั้งของส่วนกลาง ไม่ update ของต่างจังหวัด หากต้องการ
ทราบข้อ มู ล ต่างจังหวัด ต้องประสานไปยัง ภูมิ ภาคอีก ที เนื่องจากกรมฯ ได้ให้อำนาจไปทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าฯ มอบอำนาจให้พลังงานจังหวัดเป็นคนกำกับดูแล ข้อมูลต่างจังหวั ด
ไม่กลับมารวมที่ส่วนกลาง ต้องตามจากภูมิภาคเอง
o ข้ อ มู ล สถานี บ ริ ก ารที่ จ ะต้ อ งออกใบอนุ ญ าต เป็ น ผู้ ค้ า น้ ำ มั น กรมฯ มี ข้ อ มู ล ทั่ ว ประเทศ
ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
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• ตามแบบสอบถาม สนพ. หัวข้อ 3.4 ข้อมูลบุคลากรทางด้านพลังงาน ทางกรมฯ ได้กรอกรายละเอียด
ข้อมูลตามที่มีเผยแพร่แล้ว การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ Excel และขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ไว้แล้ว
• กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน จะมีข้อมูลในหัวข้อ 3.1 ผู้ประกอบการ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับ ธุร กิ จ น้ำมั น ได้แก่ ธุร กิ จ คลังน้ำมั น สถานที่ เก็ บ รัก ษาน้ำมั น สถานีบ ริก าร สถานขนส่ง น้ำมั น
มีระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ซึ่งบางกิจการมีการถ่ายโอนไปให้ภูมิภาค เช่น สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
ก็มีการถ่ายโอนไปที่พลังงานจังหวัดหรือ อบต. สถานีบริการน้ำมันถ่ายไปที่ อบต. สถานขนส่งน้ำมัน
ถ้าเป็นการต่ออายุสามารถยื่นต่ออายุได้ที่พลังงานจังหวัดได้
• ข้อมูลที่ มีการเก็บเป็นรายวัน ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือรายวัน จัดเก็บในระบบฐานข้อมู ล
ในขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบใหม่ คาดว่าถ้าแล้วเสร็จจะให้ผู้ค้ารายงานเข้าระบบใหม่ หลักการคือ
ผู้ค้าจะรายงานปริมาณน้ำมันคงเหลือเข้าระบบ เป็นรายวันในทุกๆ วันในช่วงเวลา 14.00 น. ของวัน
ถัดไปหลังจากที่ปิดบัญชี ซึ่งการรายงานจริงก็แล้วแต่ความสะดวกของผู้ค้า กฎหมายยังไม่มีลักษณะ
บังคับ เป็นการขอความร่วมมือเชิงบังคับมากกว่า หลังจากข้อมู ลเสร็จ สิ้นในช่วงเดือนนั้นสามารถ
พิจ ารณาข้อ มูล ดูความถูกต้องและส่งข้อมูล มาที่ กรมฯ ภายใน 15 วันหลังจากนั้น ตามที่ก ฎหมาย
บังคับ (ผู้ค้าในที่นี้ คือ ผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่มีหน้าที่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายในเวลาที่เกิด
สภาวะฉุก เฉินเพื่ อแก้ ไขสถานการณ์และรัก ษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน) ผู้ค้าจะมีก ารยื่นแผน
การค้ามาที่กรมฯ จากนั้นกรมฯ จะมีการคำนวณปริมาณสำรองส่งไปให้ผู้ค้า ผู้ค้ าที่มีหน้าที่สำรอง
น้ำมันจะยื่นขอคลังและสถานที่เก็บ กับทางกรมฯ และรายงานปริม าณสำรองที่จัดเก็บในคลังที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมฯ ตามสัญญาใจ คือทุกวันหลังจากปิด stock ภายใน 14.00 น.ของวันถัดมา ในทุก ๆ วัน
ณ ปั จ จุ บั น เป็ น ฐานข้ อ มู ล ระบบเก่ า จะเป็ นลั ก ษณะของการรายงานรายค ลัง แต่ ต่ อไปจะเป็ น
ฐานข้อมูลระบบใหม่ คือจะเป็นการทำความตกลงกับผูค้ ้าให้รายงานเป็นลักษณะของรายถัง และมีการ
พัฒนาระบบเพื่อที่จะได้รู้ได้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าจัดเก็บไว้เท่าที่มีในระบบฐานข้อมูล อยู่ในคลัง ที่
จังหวัดหรือภูมิภาคใด ปริมาณเท่าไหร่ ขณะนี้มีการออกแบบเป็น Dashboard ที่ให้ผู้บริหารใช้ในการ
ประเมินสถานการณ์ว่า ณ ตอนนี้ ปริมาณสำรองมีอยู่เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลตัวรวมไม่เป็นรายผู้ค้า
ผู้ค้าสามารถให้เปิดเผยข้อมูลได้ แต่ถ้าเจาะลึกลงไปว่าเป็นของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ผู้ค้าไม่อนุญาตให้
เปิดเผย เนื่องจากจะสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่า ก่อนที่จะเป็นน้ำมันคงเหลือ สถานการณ์น้ำมันของ
แต่ละโรงกลั่นหรือแต่ละผู้ค้าเป็นอย่างไร จะมีผลในเรื่องของการแข่งขันกันทางการค้า ประเด็นนี้ได้มี
การหารือกับ ผอ. ว่าในอนาคต หากมีการให้ข้อมูลหรือมีการเชื่อมต่อข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของ
การให้ username password กำหนดให้สิทธิ์ในส่วนเฉพาะที่เผยแพร่ได้ ส่วนข้อมูลคลังและสถาน
ที่ตั้ง อาจมีเพียงฐานข้อมูล แต่ให้ข้อมูลไม่ได้
• แบบฟอร์ม นพ. 201- 209 ทางกรมฯ เก็บข้อมูลทุก field แต่เลือก query เฉพาะรายงานที่ต้องการ
ในการนำเข้าข้อมูลจะ import ไฟล์ตาม format ของ Excel ทั้งหมดเข้าเก็บในฐานข้อมูล
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• จำนวนแบบฟอร์ม นพ. สำหรับผู้ค้าตามมาตรา 7 จะมีแบบฟอร์ม นพ. จำนวน 9 นพ. ผู้ค้ามาตรา 10
มีแบบฟอร์ม นพ. 9 นพ. แบบฟอร์มแผน 3 นพ. รวม 21 นพ. เป็นสถิติปริมาณการผลิต การนำเข้า
จำหน่าย ส่งออก ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ส่วนปริมาณการจำหน่ายรานวัน มีอีก
แบบฟอร์มหนึ่งนอกเหนือจาก ฟอร์ม นพ. ผู้ค้าส่งให้ทุก วันอังคาร เวลา 14.00 น. เก็บ ในรูป แบบ
Excel file ไม่มีฐานข้อมูล เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการบริหารจัดการเสนอผู้บริหาร (ข้อมูลเฉพาะ
เบนซิน ดีเซล น้ำมันเตา และ LPG) เป็นข้อมูลการจำหน่ายน้ำมันรายวัน เพื่อใช้ในการประมาณการ
หรือวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้น
• การขนส่งน้ำมันทางท่อทางกรมฯ มีสถิติหรือไม่ กองความปลอดภัย กรมฯ มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของสถานประกอบกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกั บ น้ำมั น ก๊ าซปิโตรเลียมเหลว และก๊ าซธรรมชาติ
output สุดท้ายคือการออกใบอนุญาต เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปลอดภัยก็จะออกใบอนุญาตให้ผู้ค้า
ดังนั้นข้อมูลที่ กรมฯ มี คือ ออกใบอนุญาตให้ใคร เลขที่ใบอนุญาตอะไร สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
อยู่ที่ ไหน ไม่ เกี่ ยวกั บ การค้า ปริม าณคงเหลือ การไหลของน้ำมั นเข้าท่ อ ณ ขณะนี้มี ก ฎหมายให้
สามารถนับ น้ำมันที่ อยู่ในท่อ เป็น stock ได้สำหรับผู้ค้าที่ มาลงทะเบียนว่าขอใช้ท่อเป็นสถานที่ เก็ บ
สำรองน้ ำมั น การนั บ น้ ำ มั น ในท่ อ ทางผู้ ค้ า มี ร ะบบตรวจเช็ ค ปริม าณน้ ำมั น ไหลเข้ าออกในท่ อ
และสามารถพิสูจน์ให้กรมฯ เห็นว่ามีการไหลเข้าไหลออกจริง กรมฯ ก็จะนับน้ำมันคงเหลือที่อยู่ในท่อ
เป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายให้ ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูปยังมีน้อยอยู่
• ปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูลเป็น Oracle ฐานข้อมูลจะใช้เลขที่ใบอนุญาตที่กรมธุรกิจออกให้เป็น ID ทาง
ศูนย์สารสนเทศของกรมธุรกิจจะเป็นผู้ให้รายละเอียดของระบบ หากแต่ละกองได้ตอบแบบสอบถาม
ว่ามีระบบใดอย่างไร
ปิดประชุมเวลา : 15.30 น.
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ภาพการประชุม
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 12 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นายวิเชียร ตันติวิศาล
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์ (หลัก)
4. นางเพทาย ภักดีโชติ (หลัก)
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
6. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
7. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1. นายนิเวศน์ จรัสดำรง
2. นางสุภัทรา วิชชุโอภาส
3. นายธีระ ศรีขำ
4. นางสาวธนัชชา บาทคำหลวง
5. นายยศวิวัฒน์ สิงห์โตทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
นายทัศนัย เพชรผึ้ง
นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
นายเดชา อุปถัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้ อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศู น ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
ตอบสนองเรื่องการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปจั จุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัด
จ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
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ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่ จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data
analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมี ค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance
การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมี
ข้อมู ลด้านพลังงานทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ จะมี การบริก ารข้อมู ล ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาค
ประชาชน และภาครัฐซึ่ง จะมี ห น่ ว ยงานภายใต้ก ระทรวงพลัง งาน รวมทั้ ง อาจจะมี ก ารเชื่ อมข้อมู ล จาก
หน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แบงก์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมู ล ส่วนหนึ่ง ที่ ปัจ จุบันได้มี ก ารให้ ข้อมู ล ทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลัก ษณะการขอความร่วมมื อ ไม่ ได้เป็ น
กฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• กกพ. แจ้งว่า แต่ละฝ่ายงานจะมีข้อมูลที่เก็บไว้ในส่วนของตัวเอง
• การดำเนินงานของ กกพ.
o ทำหน้าที่กำกับกิจการพลังงานภายใต้การออกใบอนุญาต ซึ่งมีการออกใบอนุญาต 9 ประเภท ไฟฟ้า 5 ประเภท และ ก๊าซ 4 ประเภท
o เรื่องการผลิตไฟฟ้า จะเริ่มด้วยกระบวนการรับซื้อก่อน เป็นกระบวนการของการผลิตไฟฟ้า การ
ทำสัญญากับการไฟฟ้า จะมีเลขที่สัญญาที่จะมีสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ภายใต้อัตรา
รับซื้อที่กำหนดในแต่ละรอบ
o IPP จะเป็ นการเปิด ประมู ล ถ้าเป็น SPP จะทำสัญ ญากั บ EGAT ส่ วน VSPP จะไปทำสัญ ญา
กับ กฟภ. หรือ กฟน. ตาม พ.ร.บ. โดยมี พ.ร.ก. ยกเว้น คือ หากกำลังไฟฟ้าต่ำกว่า 1000 KVA
ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่เป็นการจดแจ้งเท่านั้น ซึ่งไม่มีสถิติการใช้งาน จะมีชื่อที่ อยู่ การติดตั้ง
เชื้อเพลิงในเบื้องต้น เมื่อเข้าสู่กระบวนการรับซื้อขายไฟ ก็ต้องเข้าสู่การขอใบอนุญาต เป็นบริษัท
อะไรก็ ได้ ส่วนที่เกี่ ยวข้อ งกั บ กรมอื่นจะมี รง. 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใบ อ.1 ที่ต้อง
ขอความเห็นจากท้องถิ่นเรื่องของการก่อสร้างอาคาร ต้องประสาน พพ. ในบางส่วนของใบผลิต
ซึ่งมีขั้นตอนอีกมากมาย
o ระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าเป็นลักษณะเช่นเดียวกับ กฟภ. และ กฟน. ที่แยกประเภท
o ระบบส่งไฟฟ้า ผู้ได้รับอนุญาตรายเดียว คือ EGAT ด้วยสายส่งทั้งหมดเป็นของ EGAT ซึ่งมีการออก
ใบอนุญาตทั้งหมด ให้ 5 ใบ
o ระบบจำหน่ ายไฟฟ้ า จะมี ห น้ าที่ ส่ ง เงินเข้าระบบกองทุ น ตามมาตรา 97(1) 97(45) เพื่ อ ใช้
ในภารกิจของกองทุน และต้องมีการรายงานข้อมูลจำหน่ายไฟฟ้า
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o ข้อ มู ล ส่วนใหญ่ที่ กกพ. ได้รับ จะเป็นข้อมู ล ประเภท secondary จากผู้ป ระกอบการทั้ ง หมด
โดยส่งมาตามระเบียบที่ทาง กกพ. กำหนดไว้
o ระบบก๊าซ แต่ก่อ น ปตท. เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว เพื่อความสะดวกในการประกอบกิจ การ
ประเภท SPP ปตท. จึง ได้อ นุ ญ าตบริษั ท ให้ส ร้างท่ อมาต่ อกั บ ปตท. ภายใต้ความปลอดภั ย
ที่ ปตท. กำหนด ในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ เมื่อสร้างท่อเสร็จแล้วจะต้องโอนสิทธิ์ให้ ปตท.
เพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการดูแลบำรุงรักษาท่อ ยกเว้นท่อไทย-มาเลย์ ที่เกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ. กำหนด
ซึ่งก่อนจะขอใบอนุญาต ต้องสำรวจแนววางท่อ แล้วเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการที่ กกพ. กำหนด
โดยมี พพ. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของท่อ
o มาตรา 63 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเสนออัตราให้ กกพ. พิจารณาอนุญาต
o รายละเอียดของผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมด เนื่องจากเนื้องานบางส่วนเช่ นพิมพ์
เขียว นั้นไม่สามารถเก็บได้ โดยต่อไปจะมี 1 stop service ที่จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด
จากกรมโรงงาน รง.4 ระดับ ที่ 88 อาจจะหายไป อาจจะถูกยกเลิก (กรมโรงงานจะไม่ดูข้อมู ล
ที่เป็นโรงไฟฟ้า)
o ทางการไฟฟ้าจะรายงานข้อมูลมายัง กกพ. แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลจะเป็นชุดเดียวกันหรือไม่
o
o
o
o
o

ข้อเสนอแนะจาก กกพ.
การได้รับข้อมูลมา ควรมีระบบที่ง่ายต่อการกรอก และน่าเชื่อถือว่าข้อมูลที่ให้นั้นจะเป็นประโยชน์
และไม่ได้ถูกหลอกถาม
เสนอให้จัดทำตัวติดตั้ง (monitoring) ไฟฟ้า รายงานผลตรงเป็น real time ในระบบโรงไฟฟ้า
โดยอาจเสนอผ่านเพื่อขอเงินกองทุน กกพ. จะเป็นประโยชน์มาก
ข้อมูลบางตัวจาก กฟผ. ยังมีไม่ครบถ้วนเช่น ข้อมูล VSPP ซึ่ง กฟผ. กฟน. ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
จึงเสนอให้จัดเก็บ
หาแนวทางในการกำหนดวันและระยะเวลาการให้ข้อมู ล ของเจ้าของข้อมู ล เนื่องด้วยว่า การ
รายงานข้อมูลมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน ยังคง lag กันอยู่ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
กกพ. ฝากขอข้อมูลเพิ่มเติม อยากได้ข้อมูลแหล่งสัมปทาน/ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้กับตัวลูกค้า
shipper /การจำหน่ายก๊าซ

• ลัก ษณะข้อ มู ล รายละเอี ยดใบอนุญ าต SPP หรือ VSPP มี รายละเอียดของโรงไฟฟ้า ต้องขอผ่าน
ผู้บริหารก่อนว่าสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่
• กกพ. เก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบางตัวมีการเก็บแต่ยังไม่ได้นำมาเข้าระบบ ยังเป็นเอกสาร
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• ข้อ มู ล ทะเบียนใบอนุญ าต ข้อ มูล SPP และ VSPP ที่ ได้รับ รายงานจากทั้ ง 3 การไฟฟ้าดูจากหน้า
เว็ปไซด์ได้ เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแล้ว มีรายละเอียด บางข้อมูลมีการ update ทุกเดือน
• ข้อมูลกองทุนฯ ที่มีนั้นมีเพียงบางส่วน และไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับรายงานมาจะถูกต้องหรือไม่
• ข้อ มู ล ที่ กกพ. ได้ให้กั บ หน่ วยงานอื่น เรื่อง SPP และ VSPP จะมี ห ลาย format เช่ น excel และ
web service และมีโครงการในปีหน้า (64) ที่จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลเป็น API
• การใช้ข้อมูลภายใน กกพ. จะใช้ระบบ Cloud และ drive กลาง ใช้สำหรับแชร์ข้อมูล
• ฐานทะเบี ย นของผู้ ได้ รับ อนุ ญ าต จะเรีย กว่า E-License การออกใบอนุ ญ าตทั้ ง ไฟฟ้ าและก๊ า ซ
จะอยู่ในฐานเดียวกัน แต่แยกประเภท ในฐานข้อมูล MS SQL และเป็น web app ยังไม่ได้เชื่อมต่อไป
กับ หน่วยงานอื่ น หรือ web อื่น จะอยู่ในส่วนของ warehouse ของ กกพ. เท่ านั้น การ provide
ข้อมูลจะเป็น day-1 มี web service ปล่อยใบอนุญาตให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
• ข้อ มู ล SPP และ VSPP จะเป็ น การรายงานข้อ มู ล จาก 3 การไฟฟ้ า รายเดื อน การนำเข้า ข้อ มู ล
ของทั้ง 3 แห่งมีหลาย format และมีการตรวจสอบ re-check กลับไปยังต้นทาง ทำให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะ หากต้องการต้องกำหนดกรอบมาสอบถาม
• ข้อมูลของ กกพ. จะมีการอัพเดททุกเดือน ตั้งแต่ปี 2016
• การจั ด ทำชุ ด ข้ อ มู ล ของ กกพ. จะมี 3 ขั้ น ตอนหลั ง จากที่ รับ ข้ อ มู ล จากการไฟฟ้ า โดยทำการ
reformat cleansing transforming ใช้เวลาประมาณ 1 สัป ดาห์ และค่าไฟฐาน 3-5 ปี จะมี ก าร
revise ครั้งนึง จะเป็นตัวเลขเดิมที่ใช้
• IPS มีข้อมูลอยู่แล้วเป็นของ กฟน. แต่ไม่มีเก็บตาม TSIC
• อุตสาหกรรมใหญ่ที่ ท ำโรงไฟฟ้าด้วย จะมี โรงปูน โรงน้ำตาล โรงงานกระดาษ ตอนขอใบอนุญ าต
จะดูกระบวนการผลิตนำไปใช้อะไร แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนที่เขาไปขายไฟต่อว่าเป็นธุรกิจประเภทใด
• กกพ. มี history ของโรงงานไฟฟ้า SPP กับ VSPP ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโรงไฟฟ้า โดยดูจาก
license เพื่อมาเปรียบเทียบ code
• การส่ ง ข้ อ มู ล การไฟฟ้ า ให้ กกพ. จะเป็ น ฝ่ า ยสั ญ ญา ไม่ ใ ช่ ฝ่ า ย IT ของการไฟฟ้ า จึ ง ทำให้
การเปรียบเทียบข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก
• กกพ. มี ระบบร้องเรียน/งบประมาณ/ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งไม่ เกี่ยวข้องกับ ด้านพลังงาน
คงจะไม่ได้ให้เพราะเป็นเรื่องภายใน
กกพ - 5

• ข้อมูลพัฒนารอบโรงไฟฟ้า เป็นส่วนของกองทุนฯ มีความเกี่ยวข้องกับเงิน จะแบ่งเป็น 13 เขต ของที่ตั้ง
สกพ.เขต แบ่งเป็นรายเขต
• ข้อมูลที่ทาง EGAT ส่งให้จะเป็น near real time ฝ่ายวิศวะ ของ กกพ. จะดูแล มีข้อมูล load profile
จะมีคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออก
• ข้อ กั ง วลเรื่อ งการทั บ ซ้อ นข้อ มู ล ระหว่างข้อ มู ล ที่ EGAT ให้กั บ กกพ. จะเป็ นข้อมู ล ที่ ทั บ ซ้อนกั น
ในการที่ สนพ. จะขอประสานข้อมูลทั้ง 2 หน่วยงาน และจะมีการขาดพร่องของข้อมูล
• กกพ. จะให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆ ข้อมูลอื่นนั้นต้องขอจากเจ้าของข้อมูล และการให้
ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการประชุมหารือภายใน กกพ. ก่อนจึงจะนำส่งให้ได้
ปิดประชุมเวลา :

16.00 น.
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ภาพการประชุม
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
สำรวจกระบวนการจัดเก็บข้อมูลใน ศท.สนพ. – ก๊าซธรรมชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
10. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายธงชัย สันติมงคล
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสมิ ะ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลด้านก๊าซธรรมชาติ ดูระบบการนำเข้า
ข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ที่ได้รับ และ ศท.จัดทำ มีใจความสรุปว่า
• ก๊าซธรรมชาติ
o
ได้รับข้อมูลจากกรมธุรกิจ นำมา key in เข้าระบบโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการ key ปริมาณ
และมูลค่า
o
มีข้อมูล import เป็นข้อมูลการ import ก๊าซธรรมชาติ LNG และ น้ำมัน ซึ่งข้อมูลก๊าซ
จะไม่ปนกับน้ำมัน โดยระบุรายแหล่ง ยานดานา เยตะกุน และ ซอติกา
o
ข้อมูล LNG มาจาก กรมธุรกิจ เป็นข้อมูลมากจาก section 1 กับเล่มใน file Nov_Import
ใน sheet LNG จะใช้ข้อมูลปริมาณและมูลค่า และประเทศต้นทางที่มายึดเป็น location
ไม่ใช้ขอ้ มูลจาก pool price เพราะไม่ได้ระบุประเทศ
o
ปตท. จะส่งข้อมูลมาให้เป็น PDF ซึ่งไม่สามารถโหลดเข้าระบบได้ ต้อง key เองเท่านั้น
o
เดิมทีจะไม่ได้เก็บว่าข้อมูลนี้มาจากแหล่งใดเนื่องจากเดิมเราซื้อ LNG มาจากพม่าเท่านั้น
จึงไม่ได้ระบุไปในระบบ
o
ใน pool price มีแค่แหล่ง แต่ไม่ระบุประเทศ
o
ข้อมูลก๊าซจะไม่ช้า คือประมาณเดือนครึ่ง ข้อมูลนำเข้าน้ำมันจะช้าไป 2 เดือน
o
ข้อมูล JDA มาจากหน้า web เป็นข้อมูลผลิตที่นำเข้าประเทศไทย
o
EGAT มีการนำเข้าก๊าซ LNG เองเช่นกัน แต่ยังไม่ได้ ข้อมูลมา ตอนนี้ format คือจะเพิ่ม
ผู้นำเข้าเป็น EGAT และใส่ปริมาณในระบบ แล้วนำมาทำเป็น LNG ตัวรวม
• เดิมที การออกตารางนั้นมีเริ่มทำตั้งแต่ supply (T38) เช่น crude oil
o
ในรายงานเลือกโชว์เฉพาะแหล่งที่มีปริมาณเยอะ แหล่งอื่น ๆ หากมีปริมาณมากก็จะดูว่า
แหล่งไหนที่มากแล้วมาเลือกโชว์ใหม่
o
ตอนนี้ต้อง fix column ให้ print ได้ไม่เกิน A4
• การเพิ่มประเภทพลังงานนี้จะไม่มีบ่อยซึ่งคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะยังไม่มีเพิ่ม
• สูตรในการแปลงหน่วยจะใช้เ ป็นสูตรเดียวกับ เล่ม รายงานของ พพ ซึ่งจะมีบ างตัวที่อาจมีการ
คำนวนที่ต่างออกไป และใช้ค่าไม่เหมือนกับ พพ แต่ปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่จะตรงกัน
• ในการทำรายงานจะมีการแปลงหน่วยของข้อมูล แต่ข้อมูลที่นำเข้านั้นทำให้เหมือนกับต้นทาง
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายบริหารและสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ห้องประชุม 208 ชั้น 2 ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมสรรพสามิต
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางกนกวรรณ เสฐจินตนิน
นางสาวกนกวรรณ สมภพคารินทร์
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

กรมสรรพสามิต
1. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
2. นายทวีศักดิ์ ไชยโสภาช
3. นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
4. นายเมธี ตั้งศรีเทศ
5. นายสุพรชัย กลิ่นฟุ้ง
6. นางสาวนพเกล้า วงศ์เส็ง
7. นายเกียงศักดิ์ เกียรติสุริยา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
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ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
10. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
เริ่มประชุม

:
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ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

10.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพือ่ ศึกษาการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้ อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานในทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่ง ต่อ ข้อ มู ล เพื่ อ เป็น องค์ป ระกอบในการออกแบบการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อ มู ล ด้านพลัง งานของประเทศภายในศู น ย์ส ารสนเทศพลัง งานชาติที่ จ ะเกิ ด ขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE
Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน นี้มีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลทั้งหน่วยงานและแผนงาน และ
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ตอบสนองเรือ่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดำเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทำข้อมูล
big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่ จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทำ data
analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance
การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจำเป็นต้องมีข้อมู ลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจ จัยภายนอกที่ จะมีก ารบริการข้ อ มูล ที่ เชื่อมโยงภาคธุรกิ จ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมี ห น่วยงาน
ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมู ลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง
สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อำนาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบาย
ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
• ปัจจุบัน กรมสรรพสามิต (กรมฯ) มีการให้ข้อมูลผ่าน linkage ของ DGA ซึ่งเป็นตัวกลางไปเชื่อม
กั บ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่ ง เป็ น เจ้ า ภาพ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก ครม.
ให้ดำเนินการพัฒนาเรื่อง การบูรณาการข้อมูลภาครัฐร่วมกัน มติ ครม. ให้หน่วยงานราชการที่จะ
เปิดข้อมูลให้เชื่อมโยงให้ผ่าน linkage เป็นทางหลัก ไม่ต้องผ่านช่องทางอื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอื่นด้วย เช่นข้อมูลใบอนุญาต สถิติการจัดเก็บภาษี ทะเบียนสรรพสามิต ที่ปัจจุบันเปิด
ให้เชื่อมโยงผ่าน linkage นอกจากหน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงอยู่แล้ว ถ้ามีหน่วยงานอื่นมาขอใช้ก็จะ
ง่ายขึ้น และเกี่ยวเนื่องจาก มติ ครม. เรื่อง zero copy ที่มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนนำสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชนเข้ามา
มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถทำธุรกรรมของสรรพสามิตได้เลย โดยกรมการปกครอง
ติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้อยู่ ถือเป็นมาตรการระยะสัน้ ต่อไปจะมีระยะกลางคือการบูรณาการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปที่กรมการปกครองทั้งหมด หากต้องการจะดูข้อมูลทะเบียนราษฎร์ คนต่างด้าว
จะเชื่อมโยงดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบสารสนเทศของสรรพสามิตต่อไป หน่วยงาน
อื่น ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลของกรมฯ ผ่าน linkage นี้ได้เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูประวัติ
การชำระภาษี ซึ่งก่อนที่จะมี linkage จะต้องมีหนังสือขออนุญาต ต้องทำ MOU ด้วยเพราะเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลภายใน กรมฯ จะทำข้อมูลเมื่อมีผู้ร้องขอ โดยพิจารณาความลึกของข้อมูลด้วย และ
นำขึ้นผ่าน linkage นี้ มีห ลายหน่วยที่ เข้ามาร้องขอใช้เชื่อมกับ กรมฯ เช่น กรมบังคับ คดี DSI
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สำนัก งานตำรวจแห่งชาติ ส่วนใหญ่จะดูข้อมูลการชำระภาษีเพื่อนำไปใช้กับงานของหน่วยงาน
ตนเอง
• กรมฯ มีบริการข้อมูลที่เป็น open data ผ่านเว็ปไซต์ในเรื่องการคำนวณภาษีของรถยนต์
• กรมฯ ก็มี โครงการเกี่ ยวกั บ Big data นำข้อมูล ที่ก ระจายอยู่ในแต่ละส่ วนรวมมาไว้ที่เดียวกั น
จัดทำความสัมพันธ์ของข้อมูล จัดทำ Analytics วิเคราะห์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ เริ่มจัดทำ Big data
ปี 2564 โดยได้รับงบประมาณในการจัดทำของปี 2563 มีการทำ Data center เร็ว ๆ นี้ จะมี paperless
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจ้างที่ปรึกษาให้ช่วยดูอยู่
• ขบวนการการจัด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ตคื อ จั ดเก็ บ ภาษี เมื่ อนำออกจากโรงงานอุต สาหกรรม
จะมีพิกัดอัตราสรรพสามิตในการควบคุม สินค้าประเภทน้ำมันจะเก็บภาษีตามปริมาณ เมื่อนำออก
จากโรงกลั่น ต้องชำระภาษีสรรพสามิต ภายใน 10 วันหลังจากขนออก ในการชำระภาษี ถ้าชนิดน้ำมันใด
ตรงกับประกาศของ สนพ. เรื่องการส่งเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์ ผู้ประกอบการจะต้องทำส่งเงิน
เข้ากองทุนฯ มาด้วย ทางกรมฯ จะเป็นผู้เก็บให้เรื่องบัญชีจะส่งให้กองทุนฯ ต่อไป เจ้าหน้าที่ กรมฯ
มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องปริมาณการขนออกแต่ละรอบ ผู้ประกอบการจะแนบแบบฟอร์ม
ทุน 1 ในการส่งเงินเข้ากองทุน แนบพร้อมกับตัวแบบฟอร์มกองทุน 4 ที่มีรายละเอียดชนิดน้ำมัน
วันที่นำออก ปริมาณเท่าไหร่ ตรงตามประกาศ สนพ. เรื่องการเก็บเงินเข้ากองทุนวันไหน และ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตหน้างานจะเป็นคนเช็คว่าได้เก็บเงินเข้ากองทุนฯ ตรงตามที่ สนพ. ประกาศ
หรือไม่
• วิ ธี ก ารคำนวณภาษี กรมฯ มี Data Taxonomy อยู่ ร ะหว่ า งปรั บ ปรุ ง ให้ เ ข้ า กั บ พ.ร.บ.
สรรพสามิต 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเมษายน 2563 จะมีระบุว่าปริมาตรเท่าใดเสีย
ภาษีเท่าใด คำนวณละเอียด
• พิ กั ด อั ต ราภาษี ข องแต่ ล ะประเภท กรมฯ จะเป็ น คนกำหนดว่ า จะเก็ บ ในอั ต ราเท่ า ใด
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นผู้ออกประกาศ ซึ่งจะมีการประกาศหน้าเว็ ปไซต์ของกรมฯ
ในเรื่องพิกั ดอั ตราภาษี จะมี ระบบชื่อ EDI.EXCISE จะมีพิกัดบอกว่าเป็นอัตราเท่าไหร่ ชนิดใด
มีเรื่องของการนำเข้าด้วยแลกเปลี่ยนอัตรากับทางกรมศุลกากร ในประเทศก็ใช้รหัสนี้เช่นเดียวกัน
• พ.ร.บ. สรรพสามิ ต 2560 เป็น พ.ร.บ.ที่ รวมทุ ก สินค้าภายใต้ก ารกำกั บ ดูแลของสรรพสามิ ต
แต่โหมดการบังคับใช้ เช่น เอทานอล ก็ยังอิง พ.ร.บ.สุรา อยู่ เพราะเป็นสินค้าควบคุม เอทานอล
ไม่ได้เข้าพิกัดของกรมสรรพสามิต แต่เวลาขนออกจากโรงงานน้ำตาลที่ผลิตเอทานอล ต้องขออนุญาต
ทางกรมฯ ในการขนออกเพื่อนำไปผสมกับน้ำมัน
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• กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต จะมีเงินที่เก็บให้ท้องถิ่น เงินส่งกองทุ น ต่าง ๆ
ส่วนหนึ่งจัดสรรเข้ากระทรวงเพื่อใช้ในการบริหาร
• ภาษีรถยนต์ ประเภทใหม่เช่น EV หลักการคือ แต่ละประเภทที่มีการเก็บภาษีเพิ่ม กรมฯ จะมีการ
ประกาศพิกัด EDI เป็นฉบับ เป็นช่วง ๆ ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของสำนักแผน นโยบายการเก็บภาษี
เป็นเรืองของผู้บริหาร
• สำหรับแบบสอบถาม ทางกรมฯ ได้กระจายไปในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกรอกให้
• น้ำมั น หล่อ ลื่น มี พิ กั ด อั ต ราภาษี ปั ญ หาคื อแต่ล ะบริษั ท น้ ำมั น เครื่ องชื่ อเรี ยกไม่ เหมื อนกั น
ชื่อ ทางการค้ากับ ชื่อ ทางเคมี การจะจัดหมวดหมู่ จัดพิกัดยากมาก ตัวเลขปริม าณการนำเข้า
น้ำมันหล่อลื่น จะได้จากกรมศุลกากร ซึ่งเป็นคนจัดเก็บภาษีให้สรรพสามิต
• Big data ที่ ทางกรมสรรพสามิ ตกำลังจะเริ่ม ทำ เป็นการจัดเก็ บข้อมูลเพื่อใช้ภายในของกรมฯ
เพื่อใช้บริหารข้อมูล เนื่องจากต้องดูแลสินค้าหลายชนิดหลายส่วน จึงพยายามรวบรวมให้ข้อมูล
ที่จุด ๆ เดียว เป็นศูนย์ก ลางข้อมู ล ให้ทุ ก ส่วนมาดึงข้อมู ล จากที่ นี่ไปใช้ และอาจขอข้อมู ล จาก
ข้างนอกมา ผู้บริหารอาจต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกจัดเก็บที่หน่วยงานภายนอก
• การเชื่อมโยงข้อมู ลที่ linkage เอาขึ้นให้บ ริการหน่วยงานบังคับ ให้อยู่ในรูป แบบ API service
การเชื่ อ มโยงกั บ ภายนอก ตามนโยบายของรัฐหลั ก ๆ น่ าจะเป็ น ระบบ GIN แต่ ก็ ขึ้น อยู่ กั บ
หน่วยงานที่กรมฯ ร้องขอเชื่อมโยง
• ทาง สนพ. หากต้องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน linkage โดยไปสมัครกับกรมการปกครองเพื่อขอสิทธิ์
เข้าใช้ข้อ มูลที่ เผยแพร่ใน linkage นั้น สนพ. จะสามารถเรียกใช้ข้อมู ลได้เฉพาะจุด จะเปิดจุด
ระหว่าง server ของ สนพ. เองวิ่งผ่าน AOI เข้ามาที่ สรรพสามิ ต เพื่อป้ องกั นหน่วยงานอื่นที่
ไม่ได้ร้องขอ มาใช้ ต้องทำหนังสือขอใช้ข้อมูลผ่านอธิบดีของกรมสรรพสามิต เพื่อพิจารณาก่อนว่า
เซตข้อมู ล ที่ ต้อ งการมีอ ะไรบ้าง ถ้าเป็นข้อมูล ทั่ ว ๆ ไปก็ ให้ได้ แต่ถ้าข้อมู ล sensitive จะต้อง
ปรึกษาทางกฎหมายว่าเปิดเผยได้หรือไม่ จากนั้น สนพ. สำเนาหนังสือฉบับนี้ให้ทางกรมการปกครอง
ทางกรมฯ มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วม linkage นี้ในภาครัฐอยู่แล้ว ขอเข้าร่วมได้เลย
ปิดประชุมเวลา : 11.30 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในหน่วยงาน: กรมสรรพสามิต

สรรพสามิต - 6

สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสหภาพ อาคาร LED ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวสุพิตร คำกลัด
นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. นางรัตติยา หรรษาภิพัฒน์
2.
3.
4.
5.
6.

รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบ
ไฟฟ้า
รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
รองผู้อำนวยการกองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ความต้องการพลังไฟฟ้า
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัย
การสนเทศ
หัวหน้าแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามหภาค

นางมัลลิกา อัครเสรีนนท์
นางตวงพร งามเกษมทรัพย์
นายนนท์นรินทร์ พงศ์ศิริรัตน์
นางสาวภูสุดา สงคศรี
นายวสันต์ ชัยพร

7. นางสาวมนทกานติ หรรษวรพงศ์
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายณัฐวัฒน์ หรรษาภิพัฒน์
นายเดชพล เลาก่อสกุล
นายนรธีร์ สังข์เผือก
นายชิตดนัย โชติพฤกษ์ชูกุล
นายเอกชัย ฉันธนาภัค
นางสาวพรนภา ชาญกิจกรรณ์
นางสาวสุดธิดา ยะเรือนงาม
นางสาววิทิตา คุณะศรี
นางจุฑามาส เอมเปรมศิลป์
นายสุรทัศน์ ฉายากุล
นางสาวธัญรัศม์ ปิยวิเชียรวัชร

วิศวกรระดับ 9
วิศวกรระดับ 5
วิศวกรระดับ 6
วิศวกรระดับ 5
หผ.วข.ศสฟ.
วิศวกรระดับ 5
นสถ.4
รก.บส.ฝสท.
นรค.9 กพล.ฝพท.
นบท.5 กซฟ.
หผ.จข.กยฟ.

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
9. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
10. นายเดชา อุปถัมชาติ
11. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
12. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
เริ่มประชุม

:

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ

13.30 น.
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ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึ ก ษาข้ อ มู ล ที ่ จ ั ด เก็ บ ในหน่ ว ยงานในสั ง กั ด และหน่ ว ยงานในกำกั บ
กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง
ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่
ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์ส ารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผู้แทน สนพ. นำเรียนถึงที่มาของโครงการฯ และจุดมุ่งหมายโครงการ ความว่า ทาง สนพ. ได้รับคำสั่ง
จากคณะปฏิรูป ให้จ ัดตั้งศูนย์ส ารสนเทศพลังงานชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ
เกี่ยวกับพลังงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยข้อมูลนั้นจะสนับสนุนแผน PDP
EEDP AEDP Oil และ Gas โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น web site หรือ mobile app ผลที่จะได้รับ
จากการศึกษาคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติเพื่อกำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ Roadmap Action Plan และประเมิณแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบศูนย์ฯ โดยทำการสำรวจข้อมูล
29 หน่วยงานตามที่ทางปฏิรูปได้ศึกษามาแล้วว่ ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซึ่ง สนพ. ต้องการข้อมูล
เชิงลึก ศึกษาถึงการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จัดทำร่างธรรมาภิบาลข้อมูล ด้านพลังงาน
(Data Governance) การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล (Data Management) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิง ลึ ก (Data
Analytics) และออกแบบ IT Infrastructure และจัดทำ Prototype ซึ่งมีการจัดจ้างที่ปรึกษาคือ บริษัท iNET
ประเทศไทย จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาโครงการ
ที่ปรึกษา ได้รายงานแผนการดำเนินการโครงการฯ แก่ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานแบ่งเป็น
2 ส่ ว นใหญ่ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ conceptual design ในส่ ว น conceptual design ซึ ่ ง รั ฐ บาลผลั ก ดั น
แผนพัฒนา digital ซึ่งศูนย์ฯ นี้ต้องตอบสนองแผนดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทปษ. จึงใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบ
ในการศึกษา และมีการใช้เครื่องมือในการออกแบบ design คือ (1) Data Governance Framework V.1

กฟภ. - 3

ของ DGA ที่เน้นเรื่อง life cycle ของ data (2) ระบบ Cloud ภาครัฐ ซึ่งดูการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ของ
ภาครัฐว่าจะเชื่อมอย่างไร และ (3) Government Big Data Analytic Framework
ในด้าน Roadmap นั้นอิงกับแผน Digital Landscape 20 ปีของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดย
ระยะที่ 1 เป็นการวางพื้นฐาน (Foundation) ที่แต่ละส่วนงานมีการวางรากฐานเชิง digital ให้พร้อม และ
รอยต่อระหว่างระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (Inclusion) คือ หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มมีการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน และมีแผนในการจบปี 2564 ระยะที่ 3 จบปี 2569 เป็นช่วงที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทุก
หน่วยงาน และระยะที่ 4 คือปี 2579 เป็นรัฐบาล digital เต็มรูปแบบ
กรอบที่สำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ คือ ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ในระดับแรก คือให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน ระดับต่อมาคือ นโยบายรั ฐบาลการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ
Logistics และ ดิจิทัล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
การออกแบบศูนย์แบ่งออกเป็น 5 กรอบใหญ่ คือ
▪ Data Acquisition เป็นการเชื่อมข้อมูล เช่น ข้อมูลโรงไฟฟ้า หรือ อาจมีการซื้อข้อมูลที่สำคัญ
▪ Data Governance คื อ การทำ data catalog กำหนดชั ้ น ความลั บ ข้ อ มู ล data privacy
และ data protection
▪ Data Management เป็นกระบวนการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้งาน ลดต้นทุนในการเก็บ
▪ Agile Analytics คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้งานในรูป reports และ dashboards
▪ End users คือการเปิดเผยข้อมูล Open data เพื่อตอบคำถามผู้ใช้งาน เช่น สามารถบอกภาค
ประชาชนได้ถึงต้นทุนของค่าไฟฟ้า รวมทั้งการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
ทปษ. มองว่าศูน ย์น ี้จ ะเป็นหน่ว ยงานกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล ต่าง ๆ ภายในกำกับกระทรวงและ
หน่วยงานภายนอกที่มีบ้างอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงเพิ่มขึ้นมาก อาจมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านพลังงานอาจเชื่อมโยงระหว่าง
กระทรวงทรัพย์และกระทรวงเกษตร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของทั้ง 5 แผนได้
ทปษ. ขอหารือในส่วนของแบบสอบถาม จุดประสงค์คือศูนย์ฯ ต้องการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกหน่วยงาน
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สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
ผู ้ เ ข้ า ประชุ ม จาก การไฟฟ้ า ส่ ว นภู ม ิ ภ าค (กฟภ.) มาจากหลายส่ ว นงาน เนื ่ อ งจากข้ อ มู ล ที ่ ข อ
มีรายละเอียดมากและเกี่ยวข้องหลายส่วน
• ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยจำหน่าย หน่วยซื้อที่ทาง กฟภ. ส่งให้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ข้อมูลที่ส่งไม่ได้เป็นรายบุคคล
ที่เคยส่งจะเป็นรายประเภท รายจังหวัดบ้าง ในเรื่องของข้อมูล VSPP หากต้องส่งข้อมูลรายตัว
อาจต้องดูเรื่องของ พรบ. Data Privacy Data Governance ซึ่งเป็นความกังวลของทาง กฟภ.
ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ก็อาจจะต้องดูเรื่องกฎหมาย และ พรบ. มากขึ้น
• ในขั้นตอนแรกนี้ ที่ปรึกษาจะเป็นการขอทราบว่าทาง กฟภ. มีข้อมูลอะไรบ้าง รายกลุ่ม รายบุคคล
ฯลฯ และจัดเก็บอย่างไร รูปแบบใด ขอทราบโครงสร้างข้อมูลเท่านั้น ยังไม่ได้ขอข้อมูลใด ๆ
• ข้อมูลของ กฟภ. เก็บใน GIS มีการเชื่อมต่อกันในตัวข้อมู ล แต่ละชั้นข้อมูล เริ่มจากข้อมูลสถานี
สายส่งแรงดันสูง 115 KV แรงดันกลาง เป็นระบบจำหน่าย แรงดัน 22-33 KV และแรงดันต่ำ
ข้ อ มู ล ที ่ อ ยู ่ ห ลั ง หม้ อ แปลงจำหน่ า ย รวมถึ ง บ้ า นผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ที ่ ต ิ ด มิ เ ตอร์ ซึ ่ ง จะเหมื อ นกั บ
การไฟฟ้านครหลวง อุปกรณ์ในระบบจำหน่าย 22 KV และยังมีเก็บใน SCADA Format ที่เก็บ
ขึ้นอยู่กับ Software ที่ใช้ - GIS จะเป็นโปรแกรม ArcMap ฐานข้อมูลจะเป็น Oracle
• ปัจจุบัน กฟภ. ยังไม่เคยให้ข้อมูลที่อยู่ใน GIS กับองค์กรใดเลย และข้อมูลใหญ่มาก การจะเอาไป
ทั้งหมดยุ่งยากมาก
• ข้อมูลระบบจำหน่าย ข้อมูลแบ่งเป็นรายเขต รายการไฟฟ้า รายประเภทอัตรา จำนวนราย และ
จำนวนหน่วย ราย TSIC สำหรับลูกค้ารายใหญ่ ข้อมูลมีประมาณ 89 field ที่ปรึกษาขอให้ช่วยทำ
โครงสร้างข้อมูลที่ กฟภ. จัดเก็บอยู่ โดยในเบื้องต้น ขอเพียงชื่อ field และประมาณเนื้อที่จัดเก็บ
คร่าว ๆ เพื่อให้ทาง สนพ. ได้จัดเตรียมเนื้อที่หากต้องมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ ศูนย์พลังงาน
แห่งชาติในอนาคต
• ทาง IT ของ กฟภ. ชี้แจงว่า ปัจจุบัน กฟภ. ได้ส่งข้อมูลให้กับ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.)
ทุกเดือน ข้อมูลที่ส่งให้เป็นระดับมิเตอร์ (ปิดชื่อ ปิดที่อยู่) ข้อมูลที่ส่งให้จะเป็นก้อน ๆ ทาง ธปท.
จะนำข้อมูลไปจัดทำวิเคราะห์ตามรูปแบบของตนเอง ซึ่งที่ปรึกษาได้แจ้งว่า จะขอข้อมูลลักษณะ
เดียวกันกับที่ ธปท. ได้ไป
• ข้อมูล ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile)
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o ปัจจุบัน กฟภ. มีข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในระบบระบบ AMR ติดตัง้
ประมาณ 80,000 – 90,000 ราย โดยตั้งเป้าไว้ที่ 160,000 ราย ที่ปรึกษาได้ขอโครงสร้างระบบ AMR และ
ให้ช่วยประเมินจำนวน record ต่อเดือน เพื่อใช้ประเมินเนื้อที่ที่ทางศูนย์พลังงานแห่งชาติต้องจัดเตรียมไว้
o สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย กฟภ. แจ้งว่า มีการติดมิเตอร์ Load Profile
แต่มีจำนวนน้อยมากและไม่สามารถนำมาเป็นตัวแทนของผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยของ กฟภ. ได้
• ข้อมูล VSPP กฟภ. ติดมิเตอร์คู่กันระหว่าง ผู้ประกอบการ กับ กฟภ. เป็นอิเลคทรอนิกส์ มิเตอร์
มิเตอร์นี้เก็บข้อมูลได้ 45 วัน แต่ กฟภ. ไม่ได้ดึงข้อมูลมาเก็บไว้ทุกเดือน ถ้ารายไหนเดือนไหน
ไม่มีการขายเกิน จะไม่ไปดึงข้อมูลมา และการดึงข้อมูล ต้องลงทุนมาก จะติดขัดเรื่องอุปกรณ์
ในการไปอ่านข้อมูลมา
• ข้อมูล ใน Intranet จะมีหน่วยซื้อ หน่วยขาย มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การจำหน่าย
ไฟฟ้าให้กับผู้บริหาร ข้อมูลจะเป็นเชิงวิเคราะห์
• ทางด้าน Infra กฟภ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ได้มีการส่งข้อมูลเป็น text file ผ่านช่องทาง
ที่ ธปท. วางไว้ให้ นอกจากนี้ มีระบบเครือข่าย GIN ส่งข้อมูล กับ Government นอกจากนี้
จะมี กรมสรรพากร ข้อมูลที่ส่งให้เป็น text file เช่นเดียวกัน สำหรับข้อมูลที่ กฟภ. ส่งให้ สกพ.
จะเป็นรูปแบบ Excel ส่งให้ทุกเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ส่งให้ สนพ.
• ข้อมูลที่ ทาง กฟภ. ต้องการใช้งาน จะเป็นข้อมูลเอกชน IPP SPP Solar IPS
ปิดประชุมเวลา : 15.30 น.

กฟภ. - 6

ภาพการประชุม
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ. - 7

บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
การออกแบบ IT Infrastructure ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ Conference Call
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
ที่ปรึกษาโครงการ ณ สนพ.
1. นายสมพล เจริญพงศ์
2. นายพงษ์ทศพร จุลโลบล
3. นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม
4. นางสาวรัชนิกร คำทิพย์
5. นางสาวพัฒณิศา ศรีชุ่มสิน
6. นายศรัณยู บุตรโคตร
7. นางสาวกิตติยา คำเวียงสา
8. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
9. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
10. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
11. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
12. นายเดชา อุปถัมชาติ
13. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
14. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
15. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
16. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
25/2/63 - 1

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้านำเสนอการดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบโครงสร้างสารสนเทศ IT Infrastructure
เพื่อเตรีย มการออกแบบระบบ IT Infrastructure ของศูนย์ NEIC และขอข้อมูล ระบบปัจจุบันของ สนพ.
โดยที่ปรึกษาได้กล่าวถึงสิ่งที่พบจากการสำรวจ ดังนี้
• ปัจจุบัน Internal server ต่อตรงกับ core switch
• Main router คือตัวที่จะถูก attack ได้จากข้างนอก
• ในการออกแบบ การแยก zone จะแยกด้วย policy ว่าใครเข้าถึงได้ตรงไหนบ้าง ปัจจุบันจะใช้
physical devices เป็นตัวแยก ต่อไปจะใช้ VLAN ช่วยแยกเพื่อลดอุปกรณ์ที่จะใช้แยกลง
• Main router ISP เป็นคนดูแล ก่อนถึง firewall ของ สนพ.
• หน้า public web systems เป็น 2-tier ไม่ใช่ 2 servers
• 8 cores, 8 GB, SSD 250GB per server
• DMZ - layer 7 firewall
• Proposed Architecture
o
SSA zone E
o
ทำ 3 clusters มี 1-3 SAN
o
ต้องการรู้ว่าต้องการ load balance ไหม
o
ให้ทำ dynamic routing กับ ISP หรือทำ gateway ด้านนอก (เร็ว) หรือ ทำ DNS
routing
o
ต้องการทราบจุดคุ้มทุนระหว่าง การขยาย servers เดิม หรือ เปลี่ยน servers
o
อยากได้ timeline ในการ replace ระบบ; priority ในการลงทุน
o
อยากได้ suggestion ว่าควรเปลี่ยน platform จาก windows เป็นอย่างอื่นไหม
o
ณ ตอนนี้ไม่เห็นขนาดของอุปกรณ์แต่ละตัวว่ามี throughput เท่าไร่ จึงขอข้อมูลเพิ่ม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดำเนิ น งานและนำเสนอผลการศึ ก ษา – SWOT, บุคลากร, แผนยุทธศาสตร์ ,
Roadmap
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
5. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
8. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
9. นายเดชา อุปถัมชาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
27/2/63 เช้า - 1

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้านำเสนอการดำเนินการศึกษาด้านบุคลากร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ NEIC โดย
สรุปดังนี้
− ในรายงาน จะมีการแตกรายละเอียด job description หรือความสามารถที่ต้องการของแต่ละ function หรือ
ตำแหน่งงานโดยจะมีการระบุถึงแผนพัฒนาบุคลากรมาด้วย และระบุ competencies
− ยกตัวอย่างของทาง มช. ที่จะใช้แนวทางของ NSPO จะบอกว่า new S-Curve จะมีอะไรบ้าง
− นำเสนอโครงสร้างของบุคลากรภายในศูนย์ NEIC ว่าจะมีตำแหน่งงานอะไรบ้าง
− กรรมการมีความสงสัยว่าหากมีการนำเสนอโครงสร้างของศูนย์ฯ มาแล้ว ทาง สนพ. จะต้องทำอย่างไรกับ
โครงสร้างเดิมของ ศท. และ สนพ. อีกทั้งแผนที่ส่งมาขาดการระบุระหว่างของใหม่และของเก่าด้วย เพราะว่า
เดิมทีคนภายใน สนพ. มีความสามารถอะไร และคณะทำงานใหม่จะต่างไปอย่างไร
− การศึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จะทำ SWOT analysis โดยใช้ PESTEL เป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อม
SW ใช้ 7-S --> McKinsey Model มาเป็นกรอบแนวคิด

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 14.45 น.
หัวข้อการประชุม
นำเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
2. นายธเนศร์ ศรีมงคล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
2. นายสมพล เจริญพงศ์
3. นายพงษ์ทศพร จุลโลบล
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
8. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
9. นายเดชา อุปทัมชาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้านำเสนอการออกแบบโครงสร้าง IT โดยแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อจากภายนอกเข้ามายังศูนย์
อีกทั้งระบบป้องกันการโจมตีที่จะมีในระบบ จากนั้นอธิบายถึงความจำเป็นในการมีสายการเชื่อมต่อมาจาก
ภายนอกแบบ redundant และรับว่าในรายงานจะระบุถึงข้อมูลดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ปิดการประชุม

Server/app ตัวไหนที่จะ critical ที่จะ backup
อะไรที่จะขึ้นได้ทันที
ทำ cold backup ของข้อมูล
ทำ policy เกี่ยวกับการ backup VM ขึ้น cloud
การดูแล vs investment
การ scale
ต้องการ outsource เหมือนเดิม --> NO VDI
การใช้ Active directory
VM Cluster
การทำ backup site
จุดในการติดตั้ง Firewall
ทางกรรมการมีความสนใจในการใช้ Hyper-V และอยากทราบว่า iNET มีให้บริการหรือไม่ และ
ทำ live migration อีกทั้ง มีข้อกฎหมายไหนที่กำหนดเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ภาครัฐ และเป็นไปได้ไหมที่จะทำเอง
ทปษ. แนะนำว่า การใช้ Cloud ในการ backup นั้นถูก และมีการลงทุนสำหรับหน่ว ยงาน
น้อยกว่า หากแต่ Cloud นี้จะมีความยากในการตั้งงบ
14.45 น.
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สรุปการประชุม
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุม ชลนที ชั้น 23 อาคาร B กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์ (หลัก)
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
1.
นายสมภพ พัฒนอริยางกูล
2.
นายวรนล จันทร์ศิริ
3.
นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
4.
นายณัฐพงศ์ ธนกรดิษฐ์
5.
นายธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม
6.
นายจรัสพงษ์ จำนงทอง
7.
นางสาวกฤษณา สูงสง่า
8.
นายจิติพงษ์ วารีสระ
9.
นางสาวกมลทิพย์ เรื้อนแป้ง

ผู้อำนวยการกองแผนงานยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา บริษัท INET ประเทศไทย จำกัด
เลขานุการโครงการ
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เริ่มประชุม

:

14.00 น.

ความเป็นมา
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษาการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่ จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานใน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ
รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
จะทำการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อ มูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และ
การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์ส ารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
- ข้อมูลการจ้างงาน รายได้ครัวเรือน และที่นำมาวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่กองแผนฯ เก็บอยู่ ณ ปัจจุบัน
เป็นข้อมูลรายจังหวัด เนื่องด้วยว่าลูกค้าผู้ดูข้อมูลนั้นคือพลังงานจังหวัด ซึ่งข้อมูลควรมีการ update ทั้งปี
- ข้อมูลล่าสุดคือข้อมูลปี 61
- ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในรูปแบบของ Excel ซึ่งมีไว้ให้ที่ web site http://data.energy.go.th
-

เมื่อได้ข้อมูลมาจะมีการเช็คกลับเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นตัวรวมมา ไม่ได้แยกรายครัวเรือน
ข้อมูล peak การใช้ไฟฟ้าจะทำมาโดย กพพ. ซึ่งปัจจุบันไม่มีทำมาแล้ว
ข้อมูลพลังงานที่มเี ก็บในสำนักจะเป็นเรื่อง ไฟฟ้า และน้ำมัน
o ข้อมูลน้ำมัน มีข้อมูลการใช้โดยรถยนต์ และ mode อื่น เช่น รถไฟ เรือ อากาศยาน ได้มา
จากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นข้อมูลแยกรายจังหวัด

- ข้อมูลการใช้น้ำมันของเรือประมง เป็นการคำนวณ โดยดูว่ามีเรือจดทะเบียนกี่ลำ ประเภทใดบ้าง และ
research ว่าแต่ละประเภทใช้พลังงานเท่าไหร่ แล้วคำนวณว่าแต่ละจังหวัดใช้เชื้อเพลิงทางการเกษตร
แต่ละจังหวัดเป็นเท่าไหร่
- รถไฟจะถามการใช้น้ำมันจากรถไฟ
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- ปัญหา คือ ไม่สามารถรู้ได้ถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
- หมวดขนส่ง ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของรถไฟฟ้าได้มาโดยตรงจาก BMRT ซึ่งจะให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
ซึง่ เก็บข้อมูลการเดินทางด้วย แต่ไม่ได้นำมาประกอบกับข้อมูลการใช้พลังงาน
- ข้อมูลของ กทม. จะไม่ได้มีเก็บแยกเพราะไม่มีพลังงานจังหวัดใน กทม.
- ข้อมูลสัมปทาน สำรวจ ขุด เจาะ ได้มาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- ข้อมูลถ่านหินก็มีเก็บข้อมูลที่มาจาก จ.ลำปาง
- แหล่งน้ำมันจะเฉลี่ยทุกจังหวัด แต่จะใส่เป็น แปลง ให้ครอบคลุมจังหวัดมากที่สุด ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นเขต
จังหวัดไม่ได้ ก็จะนำทั้งหมดมาทำเป็นผลรวม เรื่องศักยภาพจะมีตามที่กรมเชื้อฯ ส่งมาให้ ซึ่งไม่
สามารถแยกได้เนื่องด้วยไม่สามารถแยกตามจังหวัดได้
- ข้อมูลถ่านหินเก็บเฉพาะการใช้และการผลิตในประเทศ
- กำลังทำฐานข้อมูล energy balance รายจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลเข้า-ออก ที่เกิดจากการคำนวณนำมา
เพื่อช่วยวางแผนมากกว่าการนำตัวเลขที่ตรงกันตรวจดู
- น้ำมันที่จำหน่ายในจังหวัด มาจากปั๊มของกรมธุรกิจ เมื่อต้องการทราบว่าน้ำมันภาคการเกษตร
ใช้เท่าไหร่ก็จะนำพื้นที่การเกษตร เรือประมงมาใส่สมการ เอาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมมาใส่สมการ
แล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นการใช้ ซึ่งสุดท้ายจะแสดงผลตาม sectors
- ปัญหาข้อมูลจังหวัด คือ เดิมเป็นแผน top down ภาพใหญ่ แต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนมีเป้าเท่าไหร่
เช่น CO2 ลดลงเท่าไหร่ ทั้งเรื่องอนุรักษ์ และ ทดแทน
- Energy balance รายจังหวัดจะช่วยให้เห็นถึงว่าข้อมูลอะไรที่ยังคงขาดอยู่
- ข้อมูล peak รายจังหวัดมีปัญหาคือดูตาม sub-stations ด้วยเวลาที่ต่างกัน แต่ไม่ได้ลงถึงข้อมูล
รายวงจร capacity ของหม้อแปลง และข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ
- กยผ. มีที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่กระทรวง ดูแลระบบ ข้อมูล
- MA - ปีนี้ทบทวนดูว่ามีข้อมูลอะไรที่สามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลได้เลย จริง ๆ อยากขอเชื่อมข้อมูล
ผ่านศูนย์ สนพ.
- ข้อมูลรายจังหวัดมีมิติที่เป็น GIS อยากทราบว่า SPP และ VSPP มีข้อมูลอยู่ที่ regulator และ
การไฟฟ้าฯ ซึ่งยังไม่มีส่งมาให้หน่วยงานอื่น
- ข้อมูลพลังงานหมุนเวียนเป็นข้อมูลที่ research จากข้อมูลของ สนพ. เช่นเดียวกันกับข้อมูลศักยภาพ
- ข้อมูลพลังงานชุมชน เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
o ต้องมี login/password เข้าระบบ
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o พลังงานจังหวัดจะเข้าไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่และเข้ามา update ในระบบ
o กพล จะแจ้งกับพลังงานให้ update ข้อมูลเรื่อย ๆ โดยปีนี้จะกรอกสิ้นสุดเดือน มิถุนายน
o วัตถุประสงค์ของข้อมูล คือ ต้องการทราบว่า อบท. หรือ สพน. ที่เข้าร่วมโครงการมีที่ไหน
บ้าง ที่ใดไม่มีก็จะมีโครงการไปพัฒนา
o อาสาพลังงานจะเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานในพื้นที่
- กยผ. จะมีข้อมูลอยู่ 3 ฐาน ที่ลงเก็บข้อมูลเอง
o มีโครงการอื่นที่ใช้ในการประหยัดพลังงานจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของกระทรวงพลังงานมี
อะไรบ้าง
o มีกลุ่มวิสาหกิจเล็ก ๆ ใช้พลังงานในการผลิตสินค้าแต่ละลักษณะเท่าไหร่ต่อ 1 ชิ้น ซึ่งจะไม่ซ้ำ
กับ พพ.
o ฐานข้อมูลพลังงานจังหวัด
- พลังงานจังหวัดมี จังหวัดละ 3 คน
- มีแนวคิดว่าจะให้ทางส่วนกลางจัดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงานแทนพลังงานจังหวัด
- ข้อมูลที่ได้จากพลังงานจังหวัดนั้นเก็บอยู่ในฐานข้อมูล mySQL database (มช เป็นคนเก็บ) อยู่ที่ data
center ของกองเอง
- ข้อมูลสถานีบริการน้ำมันที่ขายผ่านสถานีบริการ เนื่องด้วยไม่มีรายงาน อาจทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล
o ปัจจุบันรับส่ง Excel File ผ่าน e-mail
o มีการเชื่อมต่อกับกรมการปกครองผ่าน linkage ของ DGA
o หากอนาคตทาง สนพ. มีการเปิด API เพื่อ link ข้อมูลก็ต้องการจะเข้าร่วมด้วย
o มีใช้ Govt Cloud ของภาครัฐ สำหรับ backup ข้อมูล และ web ที่ทำขึ้นมาใหม่ และ web
ของ สนย. ห้อง command room และ GIS (เป็นข้อมูลชุดเดียวกับ regulator)
o มีระบบ monitor ตัวระบบและ firewall
o มีการใช้ GIN ซึ่งทางพลังงานจังหวัดจะวิ่งผ่าน GIN เข้ามา
o Web กระทรวงฝากทาง TOT มี web monitor ผ่าน Thai Cert
ปิดประชุมเวลา : 15.20 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุม ชลนที ชั้น 23 อาคาร B กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. – 12.30 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดำเนินงานการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
3. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ Conference Call
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ

ที่ปรึกษาโครงการ ณ สนพ.
1. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
2. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
5. นายเดชา อุปทัมชาติ
6. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษนำส่งเล่มรายงานเพื่อให้กรรมการตรวจสอบผลการศึกษาตาม TOR ข้อ 3.5 และเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ทปษ. จึงนำเสนอและอธิบายถึงผลการศึกษาให้แก่คณะกรรมการตามหัวข้อดังกล่าว
กรรมการมีความเห็นดังนี้
• จากภาพรวมการศึกษา ยังคงไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แผนภาพที่นำเสนอ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ gap
• ข้อ 3.5(4) ต้องการให้วิเคราะห์เรื่องข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานใด และทำสรุป
ออกมา
• ข้อ 3.5(5) ควรจะกำหนดทิศทางในการกำหนดกรอบข้อ (4)
• ข้อ 3.5(6) อยากให้ทำใหม่ แผนผังควรมี data กำกับด้วยว่าแต่ละหน่วยงานรับส่งข้อมูล
อะไรบ้าง มีข้อมูลกำกับว่าแต่ละเส้นมีข้อมูลอะไรแลกเปลี่ยนกัน แต่ละคู่ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
อะไรกัน ภาพกว้าง และภาพละเอียด และ ทำภาพอนาคตใหม่
ที่ปรึกษารับทราบและจะดำเนินการแก้ไข

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.5
ผู้เข้าประชุม รวม -11 คนผ่าน Zoom Conference

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาขอนำเสนอรายงานความก้าวหน้าหัวข้อตาม TOR ข้อ 3.5 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ด้านพลังงาน ทิศทางพลังงาน ที่ได้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน และภายนอก
กระทรวงพลังงาน โดยมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำมาทำ Gap analysis ต่าง ๆ
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- ส่วนแรก เป็นเรื่องของแผนงานเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพลั งงาน
9 หน่ วย หน่ วยงานนอกสั งกั ดกระทรวงพลั งงาน 29 หน่ วย ได้ ทำการสั มภาษณ์ หน่ วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการสัมภาษณ์ไว้ครบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานนอกสังกัด ยังคงขาด
เพียงกรมการค้าภายในที่ ได้เตรียมการสัมภาษณ์ไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าพบได้เนื่องจากภารกิจของ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้ทำการส่งแบบสอบถามให้แล้ว ได้กลับมาเพียงบางส่วน หน่วยงานใดที่ให้ความร่วมมือ
และตอบแบบสอบถามกลับมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะสามารถทำข้อมูลได้มาก ส่วนหน่วยงานใดที่ส่ ง
ไม่ครบ ทางที่ปรึกษาจะพยายามหาข้อมูลมาเสริมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยอาจจะสืบค้นจากเว็บไซต์
- รูปแบบของการออกแบบสอบถามได้ออกแบบเป็น Excel file ซึ่งได้ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับ DGA
framework ซึ่ง ทาง สนพ. ได้อนุมัติรูปแบบดังกล่าวแล้ว โดยได้รับความร่วมมือ และหารือร่วมกันถึงความ
ต้องการของ สนพ. ที่ต้องการจัดเก็บ ณ ปัจจุบัน ได้จัดเก็บข้อมูลไปแล้ว 21 หน่วยงาน ซึ่งยังคงขาด
กรมการค้าภายใน ซึ่งได้เลื่อนออกไปด้วยภารกิจ
- ได้สรุปการรายงานออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย รายชื่อหน่วยงาน หน้าที่และภารกิจ รายละเอียดของ
แบบสอบถาม สรุ ป รายงานการประชุ ม (อยู ่ ใ นภาคผนวก ค) สรุ ป ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากหน่ ว ยงาน
และรูปภาพกิจกรรม
- ในการนำเสนอในรายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ภาพการเสนอ คือ รูปแบบ business view กับ technical
view โดยนำข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นต้นแบบ
- หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า และคิดว่าจะไม่ได้กลับมา ก็จะประเมินด้วยความรู้ของ
ที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
- ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลภายใน สนพ. ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากได้คลุกคลีและจัดแบ่ งกลุ่มข้อมูลเป็น
กลุ่ม data catalog, data ดิบ และ data flow ซึ่งได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปัจจุบัน
จัดทำรายละเอียดได้ถึง 145 ตารางหลักในการจัดแบ่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาได้จัดทำตารางรายละเอียดต่าง ๆ ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
แสดงอยู่ในรายงานซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพการเชื่อมโยง เป็น data flow ข้อมูล
- ประเด็น business stock เป็นการเก็บ stock ตามกฎหมายหรือไม่ หรือมีการเก็บข้อมูลประเภทโรงกลั่น
ซึ่งคงจะต้องนำมาพิจารณาให้ชัดเจนในการจัดเก็บหรือจัดแบ่งข้อมูล
- ที่ปรึกษาได้อธิบายรายละเอียดถึงการจัดเก็บข้อมูลใน flow ต่าง ๆ ว่ามีที่มา ที่ไปอย่างไร ในแต่ละกลุ่ม
พลังงานโดยการวางไลน์ในรูป business process เช่น ก๊าซ ปิโตรเลียม ไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน เป็นต้น
- การจัดทำ Gap analysis เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างระบบที่ควรจะเป็น ระหว่างองค์กรที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันกับมาตรฐานที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต คือ ต้องสร้าง 2 มาตรฐานขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้น
โดยกำหนดเป็ น 3 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ 1 ต้องศึกษายุ ทธศาสตร์ ขององค์ กรเป็ นตั วหลั ก โดยนำ
ตัวอย่างที่ดี เช่น ก.พ.ร. เป็นต้นแบบในการศึกษา ในส่วนของ สนพ. ต้องการทำ Gap Analysis ของข้อมูล
ซึง่ เริ่มดูจากยุทธศาสตร์และแผนงานปัจจุบัน TIEB และ Blueprint ด้านต่าง ๆ ว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไร
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และยังขาดข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติม เบื้องต้นอาจจะเป็นเพียงการแชร์ข้อมูลกันก่อน ส่วนข้อมูล
ในอนาคตที่ต้องการนั้น ที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 2.1.8 ทั้งทิศทางพลังงานของประเทศและ
ทิศทางพลังงานโลก เช่น การใช้รถ EV การใช้พลังงานหมุนเวียน และถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมันจะมี
ทิศทางการใช้งานที่ลดลง จึงต้องให้ความสำคัญเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน
เส้นทางที่ 2 ได้ดูเรื่อง Bench Marking ที่ปรึกษาจะไปศึกษาดูหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าในเรื่องของพลังงาน
เขาเก็บข้อมูลอะไร อ้างอิงการเก็บข้อมูลของหน่วยงานอื่น เช่น EIA ศึกษาการเก็บข้อมูลจากหน้าเวปไซด์
ว่าเก็บข้อมูลอย่างไร รีพอตอย่างไร เป็นต้น มีอะไรที่เขาทำแล้วยังต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้าง หรือ บริษัทน้ำมัน
ระดับโลก บางส่วนจะศึกษาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลหน่วยงานภายในกระทรวงเอง บางส่วนก็ดูจากนอก
กระทรวงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และเส้นทางที่ 3 ดูจากการใช้งานผู้ใช้ หรือ user ซึ่งเขาจะบอกได้ เอง
ว่าเขาต้องการอะไร เพราะเป็นผู้ใช้งานระบบว่าต้องการข้อมูลอะไร ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
กระทรวง ซึ่งจะได้เส้นทางการจัดทำ gap โดยทางที่ปรึกษาได้จัดทำเป็นแบบตาราง business process ซึ่ง
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม่ตกแผน process และจะมีคอลัมภ์ที่เป็น activities พลังงานนี้อยู่ในหมวดใด
นำเข้าหรือส่งออก จากหน่วยงานใดและจะทำการระบุว่าข้อมูลนี้มีความจำเป็นไหม ใน general concept
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลถัดไปจะเป็นส่วนของศูนย์ สนพ. จะต้องมีการจัดเก็บหรือไม่ ส่วนต่างที่เป็น
gap จะนำไปใส่ใน big data และจะทำในทุกกลุ่มพลังงาน
ในส่วนของ priority ของงาน จะมีการแบ่งไว้ว่าส่วนไหนสำคัญต้องดำเนินการก่อน ซึ่งมีแสดงไว้แต่จะนำมา
จัดลำดับความสำคัญไว้ในช่วงถัดไป ทั้งยังจะไปศึกษาดูในเรื่องของข้อกฎหมายที่เป็นข้อบังคับในการส่ง
ข้อมูลหรือไม่
ตารางแยก gap จะเป็นการแยกการจัดเก็บข้อมูลใหม่ และแยกเก็บข้อมูลที่เก็บอยู่แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
ซึ่งต้องดูรายละเอียดอีกในส่วนของการจัดเก็บของ สนพ.
Data flow จะเห็นความชัดเจนในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลว่าส่วนใดยังขาดหายไป เมื่อศึกษาข้อมูลไปใน
หลายส่วน จะเห็น gap ของข้อมูล แล้วย้อนกลับไปดูตารางเดิมที่ได้ทำไว้ ถ้าข้อมูลไม่ตรงต้องแก้ให้ตรงเพื่อ
จะให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน
Load profile ยังไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ สนพ. ทั้งเรื่องการจัดเก็บและ
การแปรรูปยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน peak demand ก็ต้องมีการจัดเก็บเช่นเดียวกัน ซึ่งใน
อนาคตต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ แล้วย้อนกลับไปเช็กกับข้อมูลตารางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน
สรุปการจัดเก็บในอนาคต จะจัดสรุปเป็นกลุ่มพลังงาน โดยแปลงจากภาษาเทคนิคมาเป็นภาษาทางธุรกิจ
มากขึ้น และได้จัดทำตัวอย่างไว้ในรายงาน เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดการจัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในทุกกลุ่มพลังงานที่จะดำเนินการ
ที่ปรึกษาได้จัดทำแผนผังข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจัดทำเป็น 3 รูปแบบ คือ แผนผังการรับส่งและ
เผยแพร่ในปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน ระบบในปัจจุบันของ สนพ. และ ศูนย์พลังงานแห่งชาติที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต แผนผังที่ 1 เป็นแผนผังการรับส่งข้อมูลในกระทรวง ซึ่งภายในกระทรวงเองนั้ น
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ยังเป็นการแยกข้อมูลจัดเก็บ แต่มีการแชร์ข้อมูลออกสู่สาธารณะด้วย แผนผังที่ 2 เป็นการสรุปข้อมูล
ปัจจุบันของ สนพ. ซึ่ง สนพ. ได้จัดเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่งใหญ่ เริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลในกระทรวง
พลังงาน และแหล่งที่ข้อมูลภายนอกส่งข้อมูลให้ สนพ. มีความเชื่อมโยงทางข้อมูลด้านใดบ้าง และทาง
สนพ. ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานอย่างไร และทำการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ซึ่งตอนนี้ ทางศูนย์จะ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน วิเคราะห์ และเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ตามภารกิจของทุกหน่วยงานที่
ได้ทำการตกลงกันไว้
มีการสรุปพลังงานทิศทางพลังงานไทย พลังงานโลก ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานเรียบร้อยแล้ว
เพิ่มเติมในส่วนของการตอบข้อคอมเม้นท์จากกรรมการบางส่วนที่ได้ส่งข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว คือ ข้อมูล
และความถี่ในขนาดของปริมาณการจัดเก็บ คือกำลังรอสรุปจากข้อมูลที่สัมภาษณ์หน่วยงานและจะ
ดำเนินการจัดทำให้ โดยแสดงตัวอย่างให้การนำเสนอรายงาน ส่ วนหัวข้อสรุปภาพรวมในประเด็นต่าง ๆ
จากการสัมภาษณ์จะสรุปในหน้ารีพอตของรายงานความก้าวหน้าให้
ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะนำมาประเมินขนาดของข้อมูลที่จัดเก็บ
บางส่วนต้องใช้ know how จากประสบการณ์ที่ปรึกษา ซึ่งจะพยายามเพิ่มเติมให้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลที่หน่วยงานตอบแบบสอบถามให้
อาจารย์เทียนไชย มองว่า การวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนค่อนข้างยาก เนื่องจากยังเป็นเพียงนโยบาย
ในภาพกว้างหรือทฤษฎี ยังไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติจริง แต่จะลองพยายามที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นก่อน
ข้อมูลของกรมศุลกากร ได้ถอด fields ออกมาแล้ว โดยที่ปรึกษาได้ตอบแบบสอบถามให้ก่อนในเบื้องต้น
เนื่องจากข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในใบขนที่ทางกรมศุลฯ ได้ตอบแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่ในรายงาน (ใส่ในเฉพาะ
Data set)
ได้จัดทำ template ไว้แล้ว และมีบางส่วนที่ได้จัดทำ data dictionary ไว้ ส่วนอันไหนที่ยังไม่ครบก็จะเว้นไว้
เพื่อเติมในโอกาสต่อไป และเพิ่มเติมคอลัมภ์ในส่วนของ storage ไว้เพื่อให้ทาง สนพ. ได้นำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ Gap ตามที่กรรมการคอมเม้นท์ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานฉบั บ
ปรับปรุงแล้ว
Flow ของการเส้นทางพลังงานเหมือนยังไปไม่สุด มีไม่ครบองค์ประกอบ ที่ปรึกษามองว่าไม่ควรจะลงลึก
เพราะบางอย่างเป็นเรื่องของ technical process ไม่ใช่ business process
แผนผังการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จะพยายามทำระหว่าง สนพ. กับ หน่วยงานคู่ทาง
ในการนำเอา technical flow พลังงานมาใช้เป็นหลักไม่ได้เพราะแต่ละชนิด ไม่มีมาตรฐานที่จะสามารถ
นำมาเป็นหลัก หรือเป็นเกณฑ์ได้
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ข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ
- การนำเสนอข้อมูลยังเป็นการรายงานในแนวกว้าง อยากเสนอให้ทางที่ปรึกษารายงานในเชิงลึก เช่นความถี่
ของการรายงานข้อมูลจากหน่วยงาน
- ความลึกของข้อมูลนั้นสัมพันธ์กับขนาดของ storage ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บข้อมูล อยากให้เสริมความถี่ใน
การจัดเก็บข้อมูล และความถี่ในการได้รับข้อมูลด้วย
- สรุปผลการสำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงเห็นไม่ชัดเจน ต้องการเห็นว่า หน่วยงานนั้นมีข้อมูลอะไรให้ได้
บ้าง สิ่งที่ต้องการนั้นมีการจัดเก็บหรือไม่ หรือมีความพร้อมที่จะให้ข้อมูลใดอย่างไร แม้ว่าหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้มีการเข้าสัมภาษณ์ แต่มีประเด็นใดบ้างที่หน่วยงานมีข้อมูล
- ข้อมูลของกรมศุลกากร มีมากกว่าใบขน จะมีฟอร์มที่บอกแต่ละ fields ว่าในใบขนนั้นมีอะไรบ้าง สามารถ
ถอดแบบข้อมูลออกมาได้ใช่ไหม
1) ในการประสานงานกับหน่ วยงานที ่สั มภาษณ์ ยังมีข้อมู ลตอบกลับน้ อยมาก คงต้องเร่ งประสานข้ อมู ล
ในส่วนของ กกพ. มีข้อมูลได้แค่บางส่วนด้านสารสนเทศ มีส่วนของ ดร.ประสิทธิ์ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่
ได้รับคู่มือจากการประชุมบูรณาการไปช่วยในการถอดข้อมูลได้บางส่วน
2) อยากให้ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ในส่วนของงวดงานแต่ละงวด เพื่อที่จะได้นำข้อมูล เช่น ส่วนของการ survey
ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ไปจัดการวางแผนในการทำงานขั้นตอนต่อไป ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเห็นภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล
3) การวิเคราะห์ Gap อยากให้เพิ่มที่มาที่ไปในส่วนของรายงาน ให้ชัดเจน
4) อยากให้เพิ่มเติมในส่วนทิศทางพลังงานในอนาคต เนื่องจากในรายงานยังไม่มีบทวิเคราะห์ หลังจากที่ไปเก็บ
ข้อมูลแล้ว เป็นหัวข้อใหญ่ในรายงาน
5) อยากให้เพิ่มเติมบทบรรยายในแต่ละส่วนให้ชัดเจน เพราะบางส่วนมีแค่ตาราง ความเชื่อมโยงต่าง ๆ
6) ยังขาดในเรื่องของการศึกษาในส่วนของโซเชียล น่าจะยังขาดข้อมูลในการรองรับการโดนโจมตีด้านข้อมูล
พลังงานผ่านสื่อสาธารณะ
7) เพิ่มเติมส่วนของความเชื่อมต่อของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เราไปสัมภาษณ์ เป็น flow ของ business
process เพื่อจะได้ตรวจสอบว่านอกจาก data ที่มี และ business process ที่ทำมานั้น จะทำให้ตรวจสอบ
gap ว่าถูกต้องหรือไม่
8) Flow ของการเส้นทางพลังงานเหมือนยังไปไม่สุด มีไม่ครบองค์ประกอบของตัวพลังงาน ทางกรรมการจะหา
ตัวอย่างของ flow ที่ต้องการส่งให้ดูเพื่อจะเป็นตัวอย่างภาพการทำงาน
9) เพิ่มเติมในส่วนของการบรรยายเนื้อความและอธิบายภาพ flow ให้ชัดเจนกว่านี้ ซึ่งที่ยังมีความไม่เข้าใจ
ประเด็นหลักคือการสร้างความเข้าใจให้ชัด ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพ สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ
10) แผนผังการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจนทั้งในแบบปัจจุบันและไปยังอนาคต อยากให้เพิ่มเติม
ภาพใหญ่ และภาพย่อยลงไปอีก 1 level เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแผนความต่อเนื่องของการทำงานใน
ศูนย์ โดยมีความคาดหวังว่าอยากได้รายงานฉบับนี้เป็นคู่มือเพื่อใช้ในอนาคตต่อไป
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- ขอให้ที่ปรึกษาประสานเรื่องการเขียน flow แผนผังการรับส่งข้อมูลกับทีมที่รับผิดชอบให้ดำเนินการเขียน
ให้ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
- เพิ่มเติมรายละเอียดความสมบูรณ์ของรายงานให้ชัดเจน และให้ครบถ้วน เช่น สัญลักษณ์ ตัวอักษรต่าง ๆ
ปิดประชุมเวลา : 16.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. – 15.45 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.8 (2), (4)
ผู้เข้าประชุม รวม -13 คน

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอเนื้อหาทิศทางการจัดตั้งศูนย์พลังงานแห่งชาติ มีใจความสรุปดังนี้
o พันธกิจของศูนย์ฯ คือ
▪ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม
▪ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและ
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การต่าง ๆ
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▪ ให้บริการข้อมูล สารสนเทศ บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ ด้านพลังงานให้แก่ผู้สนใจ
นำไปใช้ประโยชน์
▪ เสริมสร้างการใช้ ความเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ศูนย์ฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการประชาชนและรัฐบาล
หลักคิดคือ
▪ ต้องทำอะไร คือ วิสัยทัศน์ - ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ
▪ จะทำอะไร คื อ เป้ าประสงค์ – สั งคมมี ความเชื ่ อถื อต่ อการบริ หารพลั งงาน และ
กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อถือต่อผลผลิตของศูนย์
▪ ทำอย่างไร คือ ยุทธศาสตร์ (1) สร้างความโปร่งใสในการบริหารพลังงานของรัฐ บาล
(2) สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การคาดการณ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
(3) เป็นองค์การสมรรถนะสูง
แนวทางการจั ดทำยุ ทธศาสตร์ คื อ ดู สภาพแวดล้ อมปั จจุ บ ั น วางแนวทางการดำเนิ นงาน
โดยดูตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางกฎหมาย สังคม เทคโนโลยี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ PESTEL, SWOT และ TOWS Matrix
▪ PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal)
ดูสภาพแวดล้อมและสิ่งที่ต้องประสบในการบรรลุเป้าหมาย
▪ SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat) วิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรของ
องค์การว่าดีพอหรือไม่ มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร
▪ TOWS Matrix กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย: กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

o ผลการวิเคราะห์ PESTEL
▪ การเมือง : แผนระดับประเทศ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน มีการบูรณาการ
มากขึ้น
▪ เศรษฐกิจ : รูปแบบเปลี่ยนไปโดยมีการเข้าถึงข้อมูลและใช้เพื่อการตัดสินใจมากขึ้ น
ภาคเอกชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากขึ้น
▪ สังคม : สังคมแบ่งปันข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดี ถูกต้องและเท็จ, Digital literacy
คือ การใช้งานระบบต่าง ๆ
▪ เทคโนโลยี : Cloud 5G Artificial Intelligence: AI Machine Learning: ML
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▪ สิ ่ งแวดล้ อม : การปล่ อยมลพิ ษ และใช้ พลั ง งาน พลั งงานทดแทน ซึ ่ งพลั ง งาน
จะผูกประเด็นกับมลพิษ ภัยแล้ง และอื่น ๆ จะเกี่ยวเนื่องมากขึ้น
▪ กฎหมาย : พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
o เมื่อดูด้านทรัพยากร ต้องดูว่ามีเพียงพอหรือไม่โดยดูจาก 7S: กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง
องค์การ (Structure) ระบบขององค์การ (System) บุคลากร (Staff) ความสามารถขององค์การ
(Skills) รูปแบบการทำงาน (Style) ค่านิยมร่วม (Shared values)
o Stakeholder analysis ดูว่าภายใต้สภาพแวดล้อมนั้น อะไรที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งต้อง
วิเคราะห์ถึง: ผู้จัดสรรงบประมาณ – มีผลต่อการได้รับงบประมาณสำหรับการลงทุนของศูนย์ฯ;
ผู้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ – มีผลต่อกฎหมายที่ให้อำนาจศูนย์ฯ หรือ
กฎหมายที่มีผลต่อความยากง่ายในการดำเนินการของศูนย์ฯ; ผู้รับบริการ – มีผลต่อการกำหนด
รูปแบบการให้บริการของศูนย์ฯ ซึ่งต่อเนื่องมาถึงกระบวนการภายในของศูนย์ ; ผู้ส่งมอบข้อมูล –
มีผลต่อปริมาณ คุณภาพของ ข้อมูล สารสนเทศ ที่ศูนย์ฯ จะนำมาใช้ดำเนินการต่อไป; ผู้ส่งมอบ
ปัจจัยการดำเนินการ – มีผลต่อปริมาณ คุณภาพ ของอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบปฏิบัต ิ การ
ที่ศูนย์ฯ จะนำมาใช้ดำเนินการต่อไป
o จุดแข็ง จุดอ่อน:
▪ จุดแข็ง คือ ศท. มีความเข้าใจในทิศทาง มีเครือข่ายที่ปรึกษาที่สนับสนุนการดำเนินงานได้
หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ มีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดได้
▪ จุดอ่อน คือ ยังไม่มีแผนการดำเนินงานชัดเจน โครงสร้างของศูนย์ ปัจจุบันยังไม่เหมาะ
กับการเป็นศูนย์ อุปกรณ์และบุคลากรต้องมีการพัฒนา ไม่มีอำนาจในการขอความ
ร่วมมือโดยเฉพาะหน่วยงานนอกกระทรวง
▪ โอกาส คือ ศูนย์จะได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานอื่นมากขึ้น จะมีกฎหมายเพื่ อให้
อำนาจศูนย์ มีแผนงานที่จะทำให้ได้รับทรัพยากรที่มากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อ
digital ได้มากขึ้น สามารถสร้างกระบวนการใหม่ที่ดีขึ้นได้ และสร้างบุคลากรใหม่ได้
▪ ภัยคุกคาม คือ ต้องใช้เงินลงทุนมาก เมื่อมีคนมากขึ้นความต้องการหลากหลายขึ้นทำให้
ต้ องปรั บตั วเพื ่ อตอบสนองความต้ องการ และปรั บปรุ งบุ คลากร และต้ องเข้ าใจ
ผู้เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ใช้

3/4/63 - 3

o
o
o
o

o ปัญหาและอุปสรรค จับกลุ่มโดยใช้ TOWS Matrix
▪ เชิงรุก – รวมจุดแข็งและโอกาส – ผู้เกี่ยวข้องต้องแสวงหาโอกาสในการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ;
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก; มีบริการสารสนเทศ
ที่เป็นมาตรฐานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ; พัฒนาบุคลากรได้รวดเร็ว
▪ เชิงป้องกัน – รวมจุดแข็งและอุปสรรค – ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ;
พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้แบบเบ็ดเสร็จในคนเดียว; บุคลากรมี ความ
เชี่ยวชาญในกิจหลัก; บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ
▪ เชิงแก้ไข – รวมจุดอ่อนและโอกาส – ปรับโครงสร้างองค์การให้รองรับทุกภารกิจ; ลงทุน
ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ; พัฒนานักเจรจาเพื่อสร้าง
แนวร่วมและพันธมิตร; สร้างประโยชน์ และผลักดันการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุ น
การปฏิบัติงาน
▪ เชิงรับ – รวมจุดอ่อนและอุปสรรค - ให้ความสำคัญกับการประเมินผลทั้งระดับ ผลผลิต
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย; ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ร ั บบริ การในประเด็ นต่ าง ๆ ; ผลักดันให้ผ ู้ บริ หารและบุ คลากรนำเครื่ องมื อ
การบริหารมาประยุกต์ใช้; ออกแบบกระบวนการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ;
ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนเผยแพร่ข้อมูล; จัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด; ให้ความสำคัญกับการตอบและ
แก้ไข ต่อความคิดเห็น/สงสัย/ทักท้วงที่มาจากช่องทางที่เป็นทางการ; ให้ความสำคัญกับ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อลดความผิดพลาดและการสูญเสีย ;
ใช้สภาพเหตุการณ์จริง (หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง) ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและทันสมัย ; ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
โดยเฉพาะการใช้ Artificial Intelligence และ Machine Learning
Motto ของศูนย์ฯ คือ Your trusted source for Thailand energy information เราคือแหล่งข้อมูล
ด้านพลังงานของประเทศที่มีความเชื่อถือได้
ค่านิยม (Core Value) - สร้างเครือข่าย (Network) มีความยอดเยี่ยม (Excellent) ไม่บิดเบือนข้อมูล
(Integrity) เน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Oriented)
DNA - เก่งหลายด้าน กล้ายืนหยัด ขยัน สร้างสรรค์และแบ่งปันเป็นทีม
ยุทธศาสตร์ของศูนย์พลังงานแห่งชาติ
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▪ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การตอบสนองต่อประชาชน - สร้างความโปร่งใสให้สังคมเชื่อถือในการ
บริหารพลังงานของรัฐบาล
• เป้าประสงค์ : ตอบข้อสงสั ยได้ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และเผยแพรข้ อมู ล
สารสนเทศ การพยากรณ์ให้ทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 2 – การตอบสนองต่อรัฐบาล – สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์
การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
• เป้าประสงค์: ข้อมูลด้านพลังงานมีมาตรฐาน และตรงตามความต้องการของ
ผู้บริหาร และผู้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของศูนย์ฯ
▪ ยุทธศาสตร์ที่ 3 – การพัฒนาศูนย์ฯ - เป็นองค์การสมรรถนะสูง
• เป้าประสงค์ : เป็น best practice ให้กับศู นย์ ข ้ อมู ลอื ่ น ๆ และบุ คลากรมี
ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนด
o แผนที ่ นำทาง Road Map คื อแผนที ่ ท ี ่ ช ่ วยบอกว่ าในแต่ ละช่ วงเวลานั ้ นเราคาดหวั งอะไร
และจะประสบความสำเร็จอย่างไรในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่ งที่ปรึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วง 1 (ปี 64 – 66) คือ การเตรียมตัว; ช่วง 2 (ปี 67 – 69) คือ การเริ่มให้บริการ และ ช่วง 3
(ปี 70 – 79) คือ การขยายแผนไป 20 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ 2
o การวางกิจกรรมในแต่ ละช่วงของ Road Map นั้นพิจารณาจาก 2 ส่วนคือ (1) ประเภทของ
หน่วยงาน (2) ตัวแบบธุรกิจของศูนย์ฯ (Business Model) โดยใช้ model ของคณะปฏิรูปเป็นตัวตั้ง
เพื ่ อระบุ ถ ึ งรายละเอี ยดของกิ จ กรรมนั ้ น ที ่ ปรึ กษาใช้ Business Model Canvas (BMC)
เพื่อแจกแจงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาซึ่งประกอบด้วย
▪ บริการที่ศูนย์ฯส่งมอบแก่ลูกค้า (Value Propositions) ที่ประกอบด้วยลักษณะงาน
ที่ให้บริการ ขอบเขตสิ่งที่บริการ ประเภทข้อมูล - การให้ข้อมูลจะมากขึ้น โดยในช่วงที่ 3
คาดว่าจะมีการเก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิมากขึ้น
▪ ผู ้ ร ั บ บริ ก าร (Customer Segments) ประกอบด้ ว ย ขอบเขตผู ้ ร ั บ บริ ก าร และ
กลุ่มประชาชน - ในช่วงที่ 2 และ 3 จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดต้องการ
สื่อสารอะไรบ้าง
▪ การสร้างรายได้จากการใช้บริการ (Revenue Streams) ประกอบด้วย การคิดค่าบริการ
และ แหล่ งรายได้ - ช่ วง 1 และ 2 ไม่ ค ิ ดค่ าบริ การ ช่ วง 3 จะมี การคิ ดค่ าบริ การ
ซึ่งจะเกิดเป็นแหล่งรายได้ที่นอกจากเงินงบประมาณ
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▪ ช่องทางการส่งมอบบริการ (Channels) ประกอบด้วย ช่องทางการส่งมอบ ช่วงเวลาการ
ให้บริการ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ – ช่วงแรกอาจใช้ช่องทางปัจจุบัน และเริ่ มใช้
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ online
▪ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ (Customer Relationships) ประกอบด้วย
ประเด็นสร้างความสัมพันธ์ และ ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์
▪ กิจกรรมหลักของศูนย์ (Key Activities) ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การสร้างความรู้ การศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและการประเมิ นผล และกระบวนการปฏิบัติงาน – ช่วงแรกเป็นการทำ
MOU, data catalog, ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีแผนการประเมินผล ช่วงต่อมา
ดำเนินงานต่อเนื่องมาให้เข้มข้นขึ้นขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
▪ ทรัพยากรหลักในการดำเนินงาน (Key Resources) ประกอบด้วย software hardware
บุคลากร วัฒนธรรม – ช่วงแรกคื อการจั ดหาสิ่ งที่ จำเป็ นในการดำเนินงานรวมทั้ ง
upgrade สิ่งที่มี มีการพัฒนาบุคลากรเดิมในช่วงแรก และขอบุคลากรที่จำเป็นเพิ่ มเติม
รวมทั้งการใช้ที่ปรึกษาที่มีอยู่ สำหรับการออกเป็น SDU นั้น ปัจจุบันที่ปรึกษาเห็นว่า
ยังไม่เหมาะสม หากยังมีความต้องการในการจัดตั้ง SDU นั้นควรศึกษาอีกครั้งในช่วง 2
▪ พันธมิตรหลัก (Key Partners) ประกอบด้วย พันธมิตรด้านการรับข้อมูล การเผยแพร่
ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยี - ช่วงแรก ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นหน่วยงานรัฐ
ด้านพลังงาน ช่วง 2 ก็ขยายไปยังหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน ทั้งนี้หน่วยงาน
ต่าง ๆ นั้นสามารถเข้ามาเป็น partners ช่วงใดก็ได้ ในที่นี้ระบุให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมาย
และแนะนำให้พันธมิตรช่วยประชาสัมพันธ์
o ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์
▪ ความเป็นอิสระของศูนย์ฯ หากยังอยู่ใต้ สนพ. ต้องมีการแจกแจงว่าอิสระที่ต้องการนั้น
คืออะไร
▪ การอบรม ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการฝึกอบรม และมีการ
อำนวยความสะดวก
▪ ผู้รับบริการนั้นมีหลายกลุ่ม หลายพฤติกรรม จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจ
ผู้รับบริการทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิให้มากและต่อเนื่อง
▪ การประเมิ นผล ต้องมีการออกแบบระบบการเก็บข้อมูลการประเมิ นผลไว้ล ่วงหน้า
และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเป็นหลัก
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o ตัวชี้วัด Key Performance Indicators มีอยู่ 2 ระดับ
▪ ระดับองค์การ มีอยู่ 5 เรื่อง: ความเชื่อมั่น กลุ่มเป้าหมายเข้าใจการดำเนินงานของ
อุตสาหกรรมพลังงาน ชี้แจงประเด็นได้ทันต่อสถานการณ์ กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นต่อ
ข้ อมู ล และเข้ าใจถึ งข้ อมู ล โดยเกณฑ์ การให้ คะแนนนั ้ นใช้ เป็ นเปอร์ เซ็ นต์ ที่ ได้
จากแบบสอบถาม โดยเกณฑ์ที่ต้องได้ 100% คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ
กระทรวงพลังงานเอง
▪ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจะเป็นผลลัพธ์ และผลผลิตของยุทธฯ ต่าง ๆ
o แผนงานโครงการที่ปรึกษาทำแผนงบประมาณมาสำหรับ ระยะที่ 1 (ปี 2564-2566) และ ระยะที่ 2
(ปี 2567-2569) โดยมีแผนการพัฒนาทางด้าน IT ค่านิยม ผู้รับบริการ บุคลากร กระบวนการ
กฎหมาย การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
สรุปประเด็นและข้อซักถาม
- คำถาม: การพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้เบ็ดเสร็จในคนเดียว
o อธิบาย เนื่องจากศูนย์ฯ ใหม่ต้องมีการใช้เงินมาก ใช้คนมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถหา
คนได้ จึงเห็นควรว่าในการจัดตั้งศูนย์ฯ ควรแสดงให้เห็นว่าคนที่มีอยู่นั้นมีการพัฒนาและสามารถ
ทำงานได้หลายงานโดยให้เงินมากขึ้นและสามารถทำงานได้หลายงานในคนเดียว ซึ่งขึ้นกับกลยุทธ์
ขององค์การด้วยเช่นกันว่าต้องการให้บุคลากรไปในทิศทางใด และศูนย์ฯ จะมีวิธีพัฒนาบุคลากร
อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ตรงนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
- คำถาม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ระบุว่าจัดทำบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานนั้นดูว่าแคบไปหรือไม่
ควรจะเป็นการสนับสนุนงานของทุกภาคส่วนหรือไม่
o อธิบาย ในทางปฏิบัติ คือ ต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานต้องการ และทำให้สิ่งที่สื่อออกไป
นั้นสามารถเข้าใจง่าย โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้นก็ได้ตอบแล้วว่าเป็นการบริการผู้อื่น และ ศูนย์ฯ นี้
เป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบประชาชนและรัฐบาล แต่ไม่ได้จัดทำนโยบาย
- คำถาม: พันธกิจข้อ 4 เรื่องการจัดหาเทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นหมายถึงอะไร ควรต้องเป็น
เรื่องของกระทรวง DE หรือไม่
o อธิบาย ตัวอย่าง เช่น การใช้ห้องสมุดที่มีระบบเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล หากต้องการให้ผู้ใช้
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เข้าถึงข้อมูลมากขึ้นด้วย software ที่มีอยู่นั้น ก็จะจัดให้ความรู้แก่ผู้ที่
ต้ อ งการใช้ ข ้ อ มู ล นั ้ น ทำให้ users สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ซึ ่ ง อาจเปลี ่ ย นคำพู ด เป็ น
“การเข้าถึงข้อมูล” ได้เช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าข้อนี้มีความสำคัญกับหน่วยงานแค่ไหน
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- คำถาม: ยุทธศาสตร์ 3 นั้นหมายถึงอย่างไร
o อธิบาย เนื่องด้วยหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งต้องการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตนเอง
จึ งให้ เป็ นเรื ่ องของการพั ฒนาศู นย์ ซึ ่ งเดิ มที จะเป็ นการกระจายเทคนิ คการทำงานนี ้ ไว้
ตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ แต่ตอนนี้จะรวมไว้ที่เดียว ซึ่งสามารถปรับได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป และอีก
เหตุผล คือ เมื่อการพัฒนาศูนย์ฯ เป็นยุทธศาสตร์แล้วนั้น การของบประมาณจะได้ง่ายขึ้น
- คำถาม: ตัวชี้วัดที่ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อธุรกิจพลังงานของภาครัฐ คือ อะไรและเกี่ยวกับการ
ทำงานของศูนย์ฯ อย่างไร
o อธิบาย เช่น การจะเข้าใจว่าทำไมน้ำมันแพง ผู้ถามต้องเข้าใจทั้งกระบวนการธุรกิจของการค้า
น้ำมันว่ามีอะไรบ้างและรัฐจะช่วย ณ ส่วนใดเพื่อช่วยให้น้ำมันถูกลง สรุปคือ ศูนย์ฯ จะช่วยให้ผู้ใช้
ข้อมูลเข้าใจถึงพันธกิจของธุรกิจก่อนจึงจะเห็นว่าปัจจัยใดมีผลต่อสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับพลั งงาน
ยกตัวอย่างอีกอย่างคือ EIA จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนของพลังงานโดยมีการแสดงไว้
เป็นรายงาน
- คำถาม: Roadmap นำเสนอถึงปี 79 แต่ว่าของปฏิรูปนี้ถึงปี 66 เท่านั้น จึงอยากทราบว่าควรสอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปหรือไม่
o อธิบาย roadmap นั้นเน้นว่าดูว่าสิ่งที่ต้องการนั้นคืออะไร และรวมช่วงเวลาที่ให้สามารถเห็ น
ถึงภาพชัดเจนที่สามารถตอบคณะปฏิรูป สามารถปฏิบัติได้จริง ได้อีกทั้งยังสามารถเห็ นผล
ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถแบ่งการของบให้สอดคล้องกับการทำงานจริง สำหรับช่วงที่ 3 นั้น
มีไว้เพื่อให้ตอบโจทย์แผน 20 ปี
ให้คำอธิบายถึงมิติและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพลังงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลนั้น
มีความเข้าใจที่มากขึ้น จช่วยสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้อง
ข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการ
- รวม roadmap และปัญหาและอุปสรรค ในเอกสารฉบับแก้ไข
- ที่ปรึกษาจะทบทวนตัวเลขต่าง ๆ ในเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ละเอียดอีกครั้ง
- ส่วนของ action plan นั้นเข้าใจว่ามีขอบเขตพอสมควร และอย่าง plans ระยะสั้นนั้น อยากให้มีรายละเอียด
ที่สามารถนำมายื่นกับสำนักงบได้เลย
- ขอให้จัด priority ของโครงการในแต่ละปี เพื่อให้เห็นว่าโครงการใดควรทำก่อนหรือหลัง
- นัดเวลาการส่งเล่มแก้ไขรายงาน
- นำเรื่อง roadmap เป็นหัวข้อเรื่องประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะรวมถึงเรื่อง strategy
ปิดประชุมเวลา : 15.45 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.30 – 15.45 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3)
ผู้เข้าประชุม รวม -11 คน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาบรรยายถึงหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (TOR 3.6)
o กฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Cyber Security ที่ปรึกษาศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ซึ่งได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15 ฉบับ และหน่วยงานในสังกัด กำกับ และนอกสังกัด
15 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง คือ (1) การใช้ข้อมูล electronic (2) การรักษาความมั่ นคงปลอดภั ยและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (3) การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร (4) การบำรุงรักษาระบบและบริหารความเสี่ยง
o การศึ กษาหน่ ว ยงาน พบว่ าบางหน่ วยงานจะมี กฎหมายที ่ เกี ่ ยวข้ องซึ ่ ง พ.ร.บ. ทั ้ งหมด
จะเป็น พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเป็นหลักแต่ไม่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล และไม่ได้เป็นการใช้งานข้อมูล
ร่วมกัน อีกทั้งมีเงื่อนไข ข้อยกเว้นตามแต่ละกิจการของตน อีกทั้งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ หากต้องการข้อมูล
ต้องขอความร่วมมือเป็นเรื่อง ๆ ไป
o ในการศึกษานี้ ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการ จัดตั้งธรรมาภิบาลข้อมูล
ด้านพลังงาน ที่จะประกอบด้วย
1. การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน ให้มีการจัดตั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ กรรมการ
ธรรมาภิบาลข้อมูล ทีมบริกรข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล แล้วจัดตั้งกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล
(สภาพแวดล้อม นิยามข้อมูล นโยบายข้อมูล ) และกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล (การวางแผน การปฏิบัติ
การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล)
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี พ.ร.บ. ความปลอดภัย
มั ่ นคงไซเบอร์ 2562 ที ่ สร้ างมาตรการปกป้ องระบบคอมพิ วเตอร์ และโครงข่ ายที ่ ม ี มาตรฐานและแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง พ.ร.บ. มาตรา 49 กฎหมายกำหนดว่าด้านพลังงานต้องมีความปลอดภัย ซึ่งตามมาตรา 60
ระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มี 3 ระดับ ไม่ร้ายแรง-การให้บริการด้อยประสิทธิภาพ ร้ายแรง-ไม่สามารถให้บริการได้
ในบางส่วน และ วิกฤต-ล้มเหวทั้งระบบ ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่ในการตั้งนิยามให้ชัดเจน
- มาตรา 13 วรรค 2 ระบุ ว ่ า ต้ อ งมี framework ในการ Identify, Protect, Detect,
Respond และ Recover เหตุอย่างไร
- มาตรการในการรองรับ Cybersecurity Measures มีแนวปฏิ บ ั ต ิ (Code of practices)
จั ดซื ้ อจั ดจ้ าง หาอุ ปกรณ์ ; มี team computer emergency response team (CERTs) คื อ กลุ ่ มที ่ จะแจ้ งว่ า
เกิดปัญหาเช่น malware หรือ virus เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังว่ามีปัญหาเกิดขึ้น มีมาตรการว่าหากเกิดเหตุขึ้นมา
ต้องตอบรับภายในเวลาเท่าไหร่; มีการกำหนด service level ในการแก้ไขปัญหา; มีการทำ Penetration Test
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล มี 2 เรื่องหลักคือ (1) ต้องอธิบายได้ว่า
เราเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไร (2) การที่แต่ละหน่วยงานจะทำข้อมูลไปใช้นั้นใช้อย่างไร
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- มีหลักอยู่ 7 ประการ: โปร่งใส, จำกัดขอบเขตการใช้งาน, ใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น, ทำข้อมูล
ให้ถูกต้อง, มีระยะเวลาการจัดเก็บ, มี integrity และ confidentiality และ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กิจกรรมหลักอีกอย่าง คือ บันทึกรายการกิจกรรมข้อมูลการประมวลผลว่า รวบรวมหรือ
สร้างข้อมูลอย่างไร จัดเก็บที่ไหน-ศูนย์ข้อมูลหรือ Cloud ใช้อย่างไร ส่งให้ใคร และทำลายข้อมูลอย่างไร และต้อง
บอกได้ว่าการจัดเก็บนั้นมีหลักการอย่างไร มี security อย่างไร และสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่ต้องบันทึกไว้ว่ามีสิทธิ์
อะไรบ้าง โดยปัจจุบันมีเครื่องมือทั้ง template และ software ทีส่ ามารถนำมาใช้ในการบันทึกได้
- เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ จะมีเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ ข้อมูลข่าวสารราชการ
ประเด็นคือขัดกันหรือไม่
▪ ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ความปลอดภัย, ข้อมูลสุขภาพ เป็นข้อมูล เปิดเผย/ปกปิด
▪ ข้อมูลยังปลอดภัยอยู่หรือไม่: ข้อมูลไม่ได้เปิดเผย แต่ไม่ปลอดภัยเนื่องด้วยวิธีจัดเก็บ
นั้นอาจทำให้ไม่ปลอดภัย จึงต้องพึงระวัง
▪ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่อง เปิดเผย หรือ ปกปิด หากมี
ธรรมาภิบาลข้อมูลจะสามารถช่วยกำหนดได้ว่าข้อมูลใด เปิดเผย หรือ ปกปิด และ
ยังคงความปลอดภัย ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลไฟฟ้า ติด พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร หากอยาก
ได้ต้องขอคณะกรรมการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หากเกิด ธรรมาภิบาลข้อมูล
ด้านพลังงานตาม พ.ร.บ. DGA แล้วกรรมการจะให้พิจารณาตามธรรมาภิบาลข้อมูล
ด้านพลังงาน
▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทำให้เราได้รับข้อมูลจากฐานที่ได้มาชอบด้วยกฎหมาย
ฐานข้ อ มู ล ของ public tasks และ legitimate interest โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งขอ
consent
- ด้านมาตรฐาน privacy นั้นจะมี GDPR (2018) ISO/IEC 27701:2019 และ NIST Privacy
Framework 1.0 (2020)
3. การแบ่งชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันที่อ้างอิงจะมีของ Stanford CarnegieMelon UC Berkley และ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อสร้างมาตรการป้องกันคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
ได้แบ่งเป็น
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จะเน้นเรื่อง confidentiality
- เราต้องการทำ Data sharing ที่มี restricted sharing; open อาจจะใช้ model นี้
ในการจัดทำในศูนย์
- ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อดูถึงผลกระทบของการเข้าถึงข้อมูล
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4. การบำรุงรักษาระบบและบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตาม ISO/IEC 27001 (กำหนดกรอบการ
บริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิ นความเสี่ยง และเลือกวิธีการแก้ปัญหา) และ NIST
(เตรียมการ จำแนก เลือกมาตรการ ปรับใช้มาตรการ ประเมินผล มอบหมายงาน สังเกตการณ์)
2. การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลากรและการบริหารจัดการ (TOR ข้อ 3.8(1 ขีด 3))
o ที่ปรึกษาศึกษาถึงโครงสร้างองค์กรในภาพรวมนั้นว่าในทางราชการมีโครงสร้างองค์กรอย่างไร
และในศูนย์ข้อมูลควรมีโครงสร้างอย่างไร
o เดิมทีคณะปฏิรูปต้องการให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานเป็น Special Delivery Unit แยกตัวออกมา
เป็นอิสระ อย่างเช่น US EIA ซึ่งจะมีอิสระในการดำเนินการและดำเนินกิจกรรม เช่น สำนักพิมพ์ของรัฐสภา ซึ่งมีรายได้
มาจากการจัดทำเอกสาร ซึ่งไม่สามารถตั้งงบประมาณสนับสนุนได้ รายได้มาจากการเก็บค่าบริการ
o จากการศึกษาพบกว่าหน่วยงานเล็กแบบ SDU
▪ ข้อดี คือ ไม่ย ึดติดกับระเบียบราชการปกติ บุคลากรไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีข้อดีคื อ
สามารถตั้งฐานเงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ และสามารถดึงผู้มีความสามารถได้
▪ ข้อเสีย คือ ต้องหารายได้เอง ไม่สามารถพึ่งงบประมาณได้
o ปัจจุบัน สนพ มี กลุ่มเทคนิค กลุ่มวิเคราะห์ และ กลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์
o เมื่อเทียบกับ EIA ที่อยู่ใต้กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีภาระงานทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล และทำวิจัย
เรื่องพลังงาน ปัจจุบันมี 325 ท่าน ธุรกิจพลังงานไม่ได้เป็นการผูกขาด จึงมีความหลากหลายในธุรกิจมาก
▪ โครงสร้างองค์กร จะมี ผู้อำนวยการ และแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
สถิติพลังงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์พลังงาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากรและเทคโนโลยี
o ประเทศไทยมีการจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน) ซึ่งใกล้เคียงกับ EIA มากที่สุด
ที่จัดทำระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศ
▪ แบ่งโครงสร้างเป็น 7 หน่วย ซึ่งมีกรรมการในการบริหาร
▪ รูปแบบเป็นองค์การมหาชน ซึ่งมีความอิสระ และเป็นกลาง
▪ แนวทางการพัฒนาบุคลากร: ต้องพัฒนาบุคลากรจากภายใน มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
มีระบบแรงจูงใจในการทำงาน เช่น มีการทำ profit sharing หากสามารถรับงานวิจัยเข้ามา
มีการทำมาตรฐานข้อมูล
o ข้อเสนอแนะของศูนย์ข้อมูลพลังงาน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
▪ ส่วนราชการ มีขอบเขตอำนาจตามระเบียบกระทรวง
• ข้อดี มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
• ข้อเสีย ไม่เป็นอิสระ อาจขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องข้อมูล
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▪ SDU ขอบเขตระบุโดยสำนักนายก
• ข้อดี มีอิสระ สามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถได้
• ข้อเสีย ยังต้องอิงกับระเบียบของต้นสังกัด
▪ องค์การมหาชน เป็นอิสระ
• ข้อดี มีอิสระ สามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถได้
• ข้อเสีย สามารถทำได้ยาก
o ที่ปรึกษาเห็นว่าในระยะสั้นนั้นศูนย์ฯ ควรอยู่ในส่วนราชการก่อน และตั้งเป้าหมายว่าในอนาคต
อยากจะไปเป็นองค์การมหาชน ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
o ด้านการพั ฒนาบุ คลากร ในช่วงแรกมี ทั ้ งเจ้ าหน้ าที่ ภายในและจ้ างที ่ ปรึ กษาภายนอก โดยมี
กลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการที่มีความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล; ในระยะยาว เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น สถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ ร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้าน data scientists
o การพั ฒนาบุ คลากรภายใน ควรจัดให้มี กลุ ่ มงานคื อ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ (Information
System) กลุ่มงานกลยุทธ์ ข้ อมูลองค์กร (Enterprise Data Strategy) งานบริหารข้อมูล (Data Operation Management)
กลุ่มงานวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and Data Analytics) โดยมีเจ้าหน้าที่ 3 ระดับ คือ ระดับบริ หาร
ระดับปฏิบัติการ และระดับสนับสนุน และมีการพัฒนาทักษะ ด้าน data science ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย
ด้านประชาสัมพันธ์
3. การศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานต้นแบบที่ดี Best Practices (TOR ข้อ 3.7)
1) ที่ปรึกษาได้นำคณะ สนพ. เข้าศึกษาหน่วยงานต้นแบบ 2 หน่วยงาน คือ
a. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) สิ่งที่สรุปได้จากการศึกษาคือ
- การบริการจัดการข้อมูล การพัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อใช้ในการกำหนดกรอบ
การขอข้อมูลและการใช้ข้อมูล อีกทั้งมีการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลเอง และ กำหนดกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
- การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล เป็นการทำ MOU และขอข้อมูลตามพระราชกฤษฎีกา
จากหน่วยงานพันธมิตร 42 หน่วยงาน มีการให้บริการข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Open Data
และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ คือ
• พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พ.ศ.2540
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• พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
• พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ.2549
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธ ีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2553
• พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
• พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- การบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กร แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 7 กลุ่มงานโดยแต่ละกลุ่ม
มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจนและเอื้อต่อกันและกัน
- แผนพัฒนาบุคลากร สสน. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทุกปี โดยจะมี
การทำแผน ออกแบบหลักสูตร จัดการสอน และประเมินผลในทุกปี อีกทั้งยังมีการให้ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เพื่อให้มีบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานได้ต่อเนื่องหลังจากเรียนจบ
โดยในระหว่างปิดภาคเรียนให้นักเรียนทุนนั้นเข้ามาฝึกงานด้วย
- การใช้กฎหมายและข้อบังคับ เนื่องด้วย สสน นั้นตั้งขึ้นมาตามพระราชกฤษฎีกา จึงมี
กฎหมายรองรับชัดเจน ทำให้ได้รับความร่วมมือ
- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ รูปแบบของข้อมูลที่มีความแตกต่าง การนำ
ข้อมูลที่มีไปใช้งานยังไม่สามารถทำได้เต็มที่เพราะต้องผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลก่อน และพบว่า
ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
b. ศูนย์ข้อมูล iNET IDC3 สิ่งที่สรุปได้จากการศึกษาคือ
2) - iNET เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ Cloud Solution
- iNET มีศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการอยู่ 3 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือ iNET IDC3 ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานสากลในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล มาตรฐาน
ที่ได้คือ Tier 3 ของ Uptime Institute ที่ระบุถึงว่า สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งทาง
ธรรมชาติ และมนุษย์ มีความปลอดภัยสูง มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน สะดวกต่อการติดต่อ
มีการจัดสัดส่วนของสถานที่ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน
- มี internet ความเร็วสูงเข้าถึง และเป็น redundant กันเพื่อให้การเชื่อมต่อกั บระบบ
ภายนอกได้โดยไม่มี down time
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- การใช้ กฎหมายและข้ อบั งคั บ เนื ่ องด้ วย สสน. นั ้ นตั ้ งขึ ้ นมาตามพระราชกฤษฎี กา
จึงมีกฎหมายรองรับชัดเจน ทำให้ได้รับความร่วมมือ
- โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์ข้อมูลจัดให้มีผู้จัดการ 1 ท่าน และมีเจ้าหน้าที่ประจำ
24 ชั่วโมงโดยทำงานเป็นกะ มีวิศวกรคอยดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบคอมพิวเตอร์
- iNET ให้ ความสำคั ญกั บการทำงานที ่ มาตรฐาน จึ งได้ ผ ่ านมาตรฐานต่ าง ๆ ด้ านการ
บริ หารงาน Data Center และระบบรั กษาความปลอดภั ยของระบบ ซึ ่ งได้ ร ั บการรั บรองตาม
มาตรฐานสากล เช ่ น ISO/IEC 27001:2013, ISO 27017:2015, ISO/IEC 20000-1-2011, ISO
27799:2016, IDC Tier III Design, IDC Tier III Construction
- การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ iNET ร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา พัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร
ทางด้าน IT และมีการให้ business partners ใช้ platforms iNET ในการสร้างนวัตกรรมระบบใหม่ ๆ
บน Cloud
- ปัญหาและอุปสรรค ในการทำงานศูนย์ข้อมูลคือการเชื่อมต่อของลูกค้ามายังศูนย์ IDC3
มีป ัญหา iNET จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาตลอด
24 ชั่วโมง
สรุปประเด็นและข้อซักถาม
- คำถาม : ในข้อเสนอคืออยู่ในโครงสร้างของส่วนราชการก่อน แล้วค่อยไปเป็น SDU และ
องค์การมหาชนใช่หรือไม่
อธิบาย ในระยะแรกควรอยู่ในส่วนราชการก่อน และหากมีแผนว่าต้องการเป็นองค์การมหาชน
ก็ ข ้ ามผ่ าน SDU ไปได้ เลย หากแต่ ต ้ องขึ ้ นอยู ่ ก ั บยุ ทธศาสตร์ และนโยบายภาครั ฐในการจั ดตั้ ง
องค์การมหาชน
- คำถาม : โครงสร้างที่นำเสนอคือของศูนย์ใช่หรือไม่ และแต่ละส่วนนั้นมีเจ้าหน้าที่
ประมาณกี่ท่าน
อธิบาย เป็นโครงสร้างสำหรับศูนย์ และที่ปรึกษาจะระบุจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งให้
ในรายงานแก้ไข
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ข้อสังเกตและความเห็นกรรมการ
- ในโครงสร้างองค์กรที่น ำเสนอ ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ให้ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่ว นว่า
ควรเป็นกี่คน และระบุภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงานให้ละเอียด แต่ละกลุ่มใหม่ที่เสนอนั้นมีภารกิจอะไรบ้าง
และแจกแจงให้ชัดเจนว่ามีภาระที่ซ้ำซ้อนกับของเดิมตรงไหนบ้าง งาน core หลักคือศูนย์พยากรณ์ และงานพยากรณ์
นั้นหายไปไหน
- ให้อ้างอิงกับกฎกระทรวง
- ระบุหัวข้อ TOR ในรายงานดัวยว่าแต่ละหัวข้อตรงกับ TOR ข้อใด
- ขอ network diagram ของ iNET เช่น ว่าวิธ ีการวาง firewall อย่างไร เป็นรายละเอียดอย่ างไร HP
วางระบบ network อย่างไร
- ขอทราบ throughput ของ links ต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร ทำไมถึงเป็น 10G 4 links และทราบถึงเหตุผล
ในการออกแบบ
ปิดประชุม 15.45 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3)
ผู้เข้าประชุม รวม -12 คน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ที่ปรึกษาใช้กรอบการทำงาน (Framework)
ด้ า นสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รของ The TOGAF Standard, Version 9.2 ซึ ่ ง พั ฒ นาโดย The Open Group
(www.opengroup.org) เป็นพื้นฐานโดยกรอบการทำงานนี้ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 จนถึงในปัจจุบัน
โดยถื อว่ าเป็ น กรอบการทำงานด้ านสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รหลั ก หนึ ่ ง ในสี ่ ข องกรอบที ่ ได้ ร ั บ การยอมรั บ
นอกเหนือไปจาก Zachman Framework for Enterprise Architecture, Federal Enterprise Architecture และ
Gartner ซึ่ง TOGAF Standard มีการระบุ Phasing ที่ช ัดเจนซึ่งช่ วยให้ Enterprise: องค์กร หรือกลุ่มองค์ กร
ดำเนิ นการโดยการมี เป้ าหมายเดี ยวกั น ให้ ม ี การออกแบบ Architecture โครงสร้ างขององค์ ประกอบ และ
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบเหล่ านั ้ น รวมไปถึ งหลั กการและข้ อแนะนำที ่ ปกครองและปรั บเปลี ่ ยน
การออกแบบสถาปัตยกรรมตามเวลาเปลี่ยนแปลงไป และ Enterprise Architecture มีโครงสร้างขององค์ประกอบ
กระบวนการ ความสามารถ สารสนเทศ เทคโนโลยี ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานและการปกครองขององค์กรหรื อ
ส่วนหนึ่งขององค์กร
- TOGAF Framework ประกอบด้วย phasing ดังนี้ คือ
P: เฟสเริ ่ มต้ น (Preliminary Phase) ประกอบไปด้ ว ยการประเมิ นสถาปั ตยกรรมการทำงาน
ความสามารถการทำงานในปัจจุบัน
A: เฟสวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม (Architecture Vision Phase) เป็นการระบุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของสถาปัตยกรรมการทำงานในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม (Non-architect) ด้วย
B: เฟสสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture Phase) ซึ่งระบุมิติในทางธุรกิจขององค์กร
ทีจ่ ะต้องสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่ ความสามารถ การส่งมอบคุณค่า โครงสร้างองค์กร กำลังคน เป็นต้น
C: เฟสสถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture Phase) ซึ ่ งระบุ ถึ ง
โครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมข้อมูล
D. เฟสสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture Phase) ระบุถึงเทคโนโลยีโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร
E: เฟสประเมินโอกาสและวิธีการดำเนินการ (Opportunities & Solution Phase) ภาพการทำงาน
ในลักษณะแผนที่นำทาง (Roadmap) ตามช่องว่าง (Gap) ที่เกิดจากวิเคราะห์สถาปัตยกรรมในเฟส B C และ D
F: เฟสการวางแผนการโยกย้ายสถาปัตยกรรม (Migration Planning Phase) กระบวนการยืนยั น
แผนที่ นำทางของสถาปั ตยกรรมและรายละเอี ยดการโยกย้ าย ยื นยั นคุ ณค่ าทางธุ รกิ จ (Business Value)
และรายละเอียดต้นทุนในการโยกย้ายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
G: เฟสการปกครองการดำเนินการ (Implementation Governance Phase) การปรับการทำงานให้สอดคล้อง
(Conformance) กับสถาปัตยกรรม การวัดคุม ข้อตกลงระดับการบริการ (Service-Level Agreement SLA) ต่าง ๆ
H: เฟสการจัดการความเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management Phase)
เป็นการรักษาวงจรการทำงาน (Lifecycle) ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4.
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- ในเบื้องต้ น การปรับเปลี่ ยน ขยาย และดำเนิ นงานตามพั นธกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงพันธกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยใช้หลักการสถาปัตยกรรมองค์กร
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ ประกอบด้วยบริบท
ต่าง ๆ คือ
บริ หารจั ดการข้ อมู ล สารสนเทศทางด้ านพลั งงาน จากหน่ วยงานที ่ เกี ่ ยวข้ องให้ ก ั บ สนพ. และหน่ วยงาน
ที่ร้องขอข้อมูล
นำเสนอข้อมูลทางสถิติ ภาพรวม ของข้อมูลด้านพลังงานให้กับ สนพ. และหน่วยงานที่ร้องขอ
สนับสนุนข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กับ สนพ. ในการดำเนินการตามพันธกิจอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์นโยบาย
มาตรการต่าง ๆ
ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ สนพ.
- ความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อสถาปัตยกรรมองค์กร มีดังนี้
การเพิ่มขึ้นของรายละเอียดข้อมูล เช่น จากการใช้ข้อมูลนำเข้าในลักษณะรายเดือน เปลี่ยนเป็น การนำเข้าข้อมูล
ในรายวัน
การเพิ่มขึ้นของชุดฐานข้อมูล ที่ทำให้ศูนย์ฯ สามารถทำงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การเข้าข้อมูล
จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับจำนวนรถยนต์บนท้องถนน หรือข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ต่าง ๆ
การประมวลผลข้อมูลในลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งในลักษณะแบทช์ (Batch) และลักษณะออนไลน์ (On-line)
- เมื่อดูบริบทการทำงานของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนพ. ในปัจจุบัน พบว่าควรมีการตั้งหลักการ
ทำงาน ดังนี้
หลักการทางธุรกิจ: “ทำงานตามรอบเวลาที่เหมาะสม” ข้อมูล และสารสนเทศที่รวบรวมและประมวลผลมา
ได้ต้องถูกนำเสนอตามรอบเวลาที่เหมาะสมอย่างถูกต้อง
หลักการทางข้อมูล: “เน้นคุณภาพข้อมูล” ข้อมูลที่จะนำเข้าและประมวลผลต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ให้แน่ชัดก่อน
หลักการทางโปรแกรมประยุ กต์ : “โปรแกรมที่ ตอบโจทย์ ” โปรแกรมที่ พั ฒนาขึ้ น ต้องตอบโจทย์ การทำงาน
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หลักการทางเทคโนโลยี: “รองรับงานอย่างคุ้มค่า” เทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ ใช้ ต้องรองรับพันธกิจของศูนย์ สนพ. และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่างบประมาณ
เป้าหมาย บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน เพื่อความ
มั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579
- เมื ่ อนำ TOGAF มาเป็ นกรอบการออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์ กรของ สนพ. ที ่ ปรึ กษาเสนอแนะ
การวางเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานใน phase Architecture Vision คือ
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ประเด็น

รองรับเป้าประสงค์

เป้าหมาย

คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Data 1. สังคมมีความเชื่อถือต่อการ ระบบทวนสอบ
บริหารพลังงานมากขึ้น
Quality)
คุณภาพข้อมูลใน
2. กลุ ่ ม เป้ า หมายมี ค วาม ถังข้อมูลที่มี
เชื่อถือต่อผลผลิตของศูนย์
ประสิทธิผล และ

วิธีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบสารสนเทศที่รองรับ
เทคโนโลยี ETL - ELT
(E : Extraction,

ประสิทธิภาพ มีการ L : Loading,
นำเทคโนโลยี

T : Transformation)

Automation หรือ
Semi-automation
มาใช้
การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (Data
Utilization)

3. เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ
การพยากรณ์ ด้านความ
มั่นคงด้านพลังงานแก่ทุกภาค
ส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4. มีข้อมูล สารสนเทศ ตัว

ระบบสารสนเทศที่

ออกแบบสถาปัตยกรรม

รองรับการทำ Data ระบบสารสนเทศที่รองรับ
Integration, Data

เทคโนโลยี Data

warehouse, Big

Integration, Data

Data Platform

warehouse, Big Data
Platform

แบบพยากรณ์ ที่มีมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
(System

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสร้าง
ออกแบบสถาปั ต ยกรรม
ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถ
พื้นฐาน ซึ่งประกอบ เทคโนโลย ี โดยม ี หลั ก

Standardization)

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

ไปด้วย ระบบ

เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี

มาตรฐานของระบบ

สารสนเทศและการ
สื่อสาร และการ
เชื่อมโยงข้อมูล ที่มี
มาตรฐาน
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มาตรฐาน

ประเด็น

รองรับเป้าประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการ

การบริหารจัดการที่มี

6. มี ก ระบวนการรวบรวม การบริ ห ารจั ด การ ดั งปรากฏในแนวทางการ

ประสิทธิภาพและ

จัดทำและแบ่งปันข้อมูลความ ส่ ว น Non-IT ซึ่ ง พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล

ประสิทธิผล (Efficient & มั ่ น คงด้ า นพลั ง งาน ที ่ มี ได้ แ ก่ การพั ฒ นา ในหัวข้อ 3.1.5
Effective
Management)

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากร การวัดและ
ประเมิ น ผล การ
สื ่ อ สารองค์ ก รทั้ ง
ภายในและภายนอก
ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ

- ด้ าน Business Architecture ที ่ ปรึ กษาอธิ บายถึ ง gap จากการศึ กษาว่ าเพื ่ อให้ บรรลุ เป้ าหมายของ
การจัดตั้งศูนย์ฯ กองงานต่าง ๆ คงต้องมีการปรับเพิ่มงานบางส่วนเพื่อให้สามารถทำงานได้ครอบคลุม เช่น
ฝ่ าย Information System ต้ องเพิ ่ มความสามารถในการทำ ETL และบริ หารข้ อมู ล Staging มี การเพิ ่ มเติ ม
ในส่วนของ Enterprise Data Strategy ทั้งงานด้านกฎหมาย สื่อสารองค์กรและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล เป็นต้น
- ด้ า น Information System Architecture ที ่ ป รึ ก ษาเสนอให้ ม ี ก ารใช้ ETL ในการจั ด การข้ อ มู ล
ทีน่ ำเข้ามายังศูนย์ เพื่อลดปัญหาของความไม่สมบูรณ์ ความไม่สม่ำเสมอ และความไม่ครบถ้วนของข้อมูล
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. – 12.10 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3)
ผู้เข้าประชุม รวม -13 คน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอรายงานเนื้อหาการนำเสนอในส่วนนี้แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ การบริหารจั ดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จะอ้างถึงเมื่อ การทำครั้งที่แล้ว ซึ่งจะ
ดำเนิ นการต่ อเนื ่ องในหั วข้ อการออกแบบไอที เพื ่ อรองรั บการดำเนิ นการจากการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ทางธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินการได้และพัฒนาระบบไปถึงชั้นอนาคตด้วย ไม่ได้มอง
เพียงแค่ปัจจุบัน ส่วนกรอบการออกแบบจะเป็นไปตาม Infrastructure ในระดับศูนย์ข้อมูล เป็นการ
ออกแบบ Hardware Infrastructure ที่ต่อเนื่องจาก EA ซึ่งรวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
โดยใช้ TOGAF เป็น framework ในการออกแบบ โดยพูดถึงหลักการก่อนว่าการออกแบบต้องการอะไร
หลักการสำคัญในการใช้เทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ด้าน IT เป็นอย่างไร เช่น ต้องการความปลอดภัยอย่างไร
สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีปัจจุบัน (ในระดับวิสัยทัศน์)
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีเป้าหมาย (ในระดับวิสัยทัศน์) ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งกลุ่มผู้ทำ
และผู้ใช้
วิเคราะห์ความต่าง (Gap Analysis)
Uptime Institute เป็นการออกแบบศูนย์ข้อมูลโดยมีเป้าหมายเรื่องให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยวัดจากค่า
uptime กำหนดว่าระบบจะสามารถบริการต่อเนื่องได้อย่างไร หรือแม้แต่ down แล้วจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่
ที่จะอัพระบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะต้องออกแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการสำคัญคือมีระบบสำรอง
ให้เป็นมาตรฐาน Tier ซึ่งมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ Assumption คือ ระบบสามารถทำงานได้แม้จะ down โดยใช้ระบบ
สำรอง ซึ่งมีทั้งหมด 4 Tiers สิ่งที่สามารถทำได้ โดยดูจากฐาน tier basic คือ
ระบบไฟ – Tier 1 มีระบบไฟฟ้า 1 ระบบ
เครื่องสำรอง – N
Site availability 99.671% ส่วนใหญ่ ศูนย์ data center จะรับประกันอยู่ที่ประมาณ 99.99%
Tier 2 จะมีเครื่องสำรองไฟที่ +1
เป้าหมายที่ควรจะไปถึง คือ Tier 3 ในระยะยาว คือ 1 Active 1 Passive มีระบบจ่ายไฟที่เป็นหม้อแปลงใหญ่
มีเครื่อง server สำรอง 1 ตัว ซึ่งอาจจะต้องมี power station เป็นของตัวเอง ซึ่ง data center ส่วนใหญ่ทั่วไป
จะอยู่ที่ Tier 3
Tier 4 ลงทุ นเยอะเพราะต้ อ งมี แหล่ งจ่ ายไฟ 2 แห่ งสามารถที ่ จะสลั บได้ server ไม่ ได้ เป็ น N+1
มีคอมพิวเตอร์ 2 ชุด สามารถ switch ไปอีกแหล่งนึงได้ มี Site availability ถึง 99.99% แทบจะไม่มี downtime เลย
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ปัจจุบ ัน Tier 3 จะมี N+1 ซึ่งอาจจะต้องเสียเวลาในการ switch ซึ่งถ้าเป็น Tier 4 จะ direct ข้อมู ล
ไป site ที่ 2 ได้ทันที ซึ่งต้องลงทุนค่อนข้างเยอะ เพื่อการจัดการระยะยาว ให้ระบบสามารถ switch ไปได้เลย
ในการสอบถามหลายแห่งมีบางแหล่งเป็น 3 และ 4 ซึ่งของ สนพ. เองมีใกล้กับ Tier 2 แล้ว โดยทั่วไป
หน่วยงานราชการไทยจะอยู่ที่ Tier 1 ซึ่งเป็นการรันข้อมูลต้นๆ ก็พอแล้ว ยังไม่ถึงขั้นมีระบบสำรองในเครื่องจ่ายไฟสำรอง
ของ สนพ. นี่ ทำให้เป็น N+1 อยู่แล้ว เพราะมี VM มาช่วยในการกู้ image ขึ้นมาได้ ในส่วนของการสื่อสารข้อมูลยังไม่มี
เพราะเราใช้แค่ link เดียว อย่างน้อยที่สุด สนพ. เองสามารถพัฒนาเป็น Tier 2 โดยเพิ่ม link หลักขึ้นมาเป็น link
back up อีก 1 link และสามารถวางแผนระยะยาวให้ เป็ น Tier 3 ซึ่งหากทำได้ availability จะเป็น 99.99%
จะเทียบเท่าการใช้ระบบ cloud หากต้องการไป Tier 3 อาจจะค่อนข้างยาก ต้องดูเรื่องการเพิ่มหม้อแปลงไฟ
ส่วนของ ศูนย์ฯ ควรจะเป็น Tier 3 ตั้งแต่แรก ระยะยาวควรไปอยู่ที่ Tier 4 เพราะเรื่องของพลังงาน
เป็นเรื่อง sensitive ของประเทศ
ประเด็นทางกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ. การพัฒนา digital เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ต้องสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ
นานาชาติ เพื่อความน่าเชื่อถือเรื่องความปลอดภัย เป็นกรอบหลักในการกำหนดทิศทางการจัดการ และ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน IT และการวิเคราะห์
2. พ.ร.บ. การบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 มีเป้าหมาย คือ ต้ องการ
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแปลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศของประเทศ โดยต้อง
พร้อมทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการรวบรวมข้อมูล และการกระจายข้อมูล
3. พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ศูนย์เป็นแหล่งข้อมูลพลังงานในระดับประเทศ
จึงต้องออกแบบให้รับมือกับการถูกคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยทำตาม ISO/IEC 27001 ซึ่งถ้าทำตามขั้นตอน
ทั้งหมด จะทำให้สามารถรับมือได้ แต่จะไม่สามารถป้องกันได้ 100% ตอนนี้การออกแบบเน้นว่าเมื่อโดน
โจมตี แล้ วรู ้ ต ั วได้ ไวหรื อไม่ และจะจั ดการการโจมตี น ั ้ นอย่ างไร เช่ น เมื ่ อเกิ ดการขโมยข้ อมู ล แล้ ว
เค้าไม่สามารถนำข้อมูลออกไปใช้ได้ ในส่วนของ พ.ร.บ. ความปลอดภัย ต้องรอกฎหมายลูกเพื่อนำมาใช้
เนื่องจาก กฎหมายลูกจะออกมาใช้ช้ามาก
4. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม IT ต้องมีการป้องกันที่ดี
ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน คือต้องอิงตามมาตรฐานของ ISO และเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นทางการ
เช่น การ reset password ต้องมีหลักฐานในการขอเปลี่ยน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า คนของศูนย์จะไม่ทำการใด
ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และต้องมีการป้องกันการทำความผิดจากภายนอกด้วย
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ประเด็นการบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยสารสนเทศ
ควรอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่มีบอกว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดความเสี่ยง และใช้เป็น Auditor
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบจึงมั่นใจได้ว่าเราปลอดภัยแล้ว
ISO/IEC 27001 จะเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม ยึดหลัก 3 อย่างคือ CIA (1) การรักษา
ความลับ (Confidentiality) ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (2) การรักษาความถูกต้อง (Integrity)
ไม่สามารถถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ เช่น database administrator ไม่สามารถแก้ไขข้ อมูล
บางอย่างได้ (3) การเข้าถึงได้ (Availability) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผู้มีสิทธิ์ (server ไม่ down) และ
ข้อมูลไม่หาย คือ มีการ backup ทั้งข้อมูลและตัวระบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว ่าถ้าข้อมูลบางส่วนสูญหาย
จะสามารถกู้คืนได้
มาตรการด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบความปลอดภัยสารสนเทศ มีประเด็นครอบคลุมดังนี้
นโยบายการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
โครงสร้างความปลอดภัยสารสนเทศ
ความมั ่ นคงปลอดภั ยของทรั พยากรบุ คคล จะต้ องมี กรอบเรื ่ องการจ้ างงานตั ้ งแต่ เริ ่ มการคั ดเลื อก
การตรวจสอบภูมิหลัง มีการกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน การเซ็นยอมรับการจ้างงาน การกำหนดความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ไม่แปะ user login/password
ไว้บนหน้าจอ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และมี กระบวนการทางวินัยที่ชัดเจน การตรวจสอบ
ความรู้ การเทรนนิ่งต่าง ๆ และบังคับใช้ เมื่อสิ้นสุดการทำงานต้องมีกระบวนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
การบริหารจัดการทรัพย์สิน
การควบคุมการเข้าถึง
การเข้ารหัสข้อมูล
ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการดำเนินการ
ความปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูล
การบำรุงรักษาระบบ
การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก
การเผชิญเหตุ
การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
จัดการระบบความปลอดภัยต้องอาศัย auditor ภายนอกในการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วย
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สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
ระบบของ สนพ. จะเป็นการออกแบบที่เป็น Enterprise Level Infrastructure ยังไม่ได้เป็นแบบ web scale
ซึ่งจะยังไม่รู้จำนวนผู้ใช้งานระบบ ซึ่งส่วนใหญ่การเข้าสู่ระบบของ User พร้อมกันจะทำให้ server ล่มได้ การทำงาน
ของ สนพ. เหมาะที่จะใช้ระบบ Enterprise Level Infrastructure และใช้ร่วมกับ web scale ร่วมได้ ซึ่งจะเหมาะ
ในบางห้วงเวลา เนื่องจากยังไม่รู้ขนาดของการจัดทำศูนย์ฯ ปัจจุบันนั้น สนพ. มีความปลอดภัย และออกแบบมาดี
แต่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องด้วยทุกอย่างเป็น standalone ไม่มีระบบการจัดการแบบภาพรวม ต้องจัดการทีละเครื่อง
ไม่ ม ี ร ะบบเฝ้ าฟั ง และตรวจสอบไม่ ม ี ร ะบบสำรองแบบอั ตโนมั ต ิ ต้ องมี การจั ด การแบบระบบ manual
ระบบไม่สามารถขยายได้ง่าย เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง license ทั้งระบบซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าใครเข้ามาที่ระบบใด
เมื่อไหร่ ดึงข้อมูลอะไรออกไปบ้าง สามารถย้อนไปดูได้ว่าเค้าได้ข้อมูลอะไรออกไปบ้าง
ด้านความเสี่ยงของระบบ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียว โดยอาจจะต้องมีเว็บสำรอง
ที่เป็นคนละเจ้ากันซึ่งในแต่ละ tor ของการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต สามารถระบุได้ว่าเจ้าใดที่ได้เป็นที่ 1 อีกเจ้าสามารถ
เป็นเจ้าที่ 2 ได้ ความเสี่ยงที่จะสูญเสียอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เนต ก็คือ การมีเราเตอร์ตัวเดียว ซึ่งหมายถึง
การเชื่อมต่ออินเตอร์เนต การสูญเสียการเชื่อต่อจากการมีไฟร์วอลล์ตัวเดียว สูญเสียการให้บริการจาการโดนโจมตี
จากระบบเครือข่าว หรือแม้แต่การไม่มีเครื่องให้บริการสำรอง หรือระบบให้การสำรองด้วย จึงจะเกิดการไม่สามารถ
การะจายภาระงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถให้บริการได้ ปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะทำให้
ระยะเวลาแก้ไขนานพอสมควร
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่อาจจะเกิดกขึ้นในเรื่องของ hard ware
1. การเพิ่มของปริมาณ ประเภทข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหา รูปภาพหรือ data อื่น ๆ และช่วงเวลา
ที่ข้อมูลจะไหลเข้า-ออก ณ ตอนนี้ scale การรับข้อมูลระดับวัน ยังสามารถทำได้อยู่ แต่หากเป็น scale
เป็นข้อมูลระดับนาที-วินาที อาจจะต้องขยายข้อมูล
2. การเพิ ่ ม ของชุ ด ข้ อ มู ล อาจมี data set - raw data หรื อ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของการประมวลผล
กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องแยกออกจากกัน เช่น raw data อาจจะเก็บในส่วนที่เป็น
data lake แยก derived data set อยู่ใน data ware house
3. การประมวลผลขนาดใหญ่ big data เข้ามาช่วยอาจทำให้เกิดชุดข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งหากข้อมูล
ในชุดนั้น ต้องการประมวลผลตลอดเวลาก็ต้องนำ big data เข้ามาช่วย ตัวข้อมูลดิบ อาจจะไม่ถึงขั้นเป็น
big data แต่ ข ้ อมู ลที ่ เป็ น derived data set ก็ อาจจะต้ องใช้ big data เข้ ามาช่ วย การเปลี ่ ยน
อาจจะเกิดขึ้นจาก application อาจจะกระทบกับ IT - infrastructure
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ในการเปลี่ยนแปลงทั้งสามด้านนั้น ทำให้ต้องพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการวิสัยทัศน์ โดยต้องเน้นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสการขยายระบบในอนาคต ข้อมูล
ที่เรารู้ปริมาณแน่นอน ซึ่งเรามองเป็นเชิง Enterprise level กันอยู่ ถ้ามีโอกาสเป็น web scale ต้องขยายระบบ
อย่างไร จึงเสนอการออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วน เพราะธรรมชาติของการประมวลผลของงาน 2 ส่วนนั้นต่างกัน
อุปกรณ์อาจเหมือนกันได้แต่จะมีการ config ระบบภายในที่ไม่เหมือนกัน
1. ศูนย์ข้อมูลของ สนพ. เน้นการประมวลผลและวิ เคราะห์ข้ อมูลแบบ batch processing เป็นการ
ประมวลผลเป็นรอบ อาจจะเป็นข้อมูลรายวัน วิเคราะห์เป็นรอบ ๆ ไป ลักษณะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อผลิตรรายงาน บทวิเคราะห์ เป็นข้อมูลในเชิงลึก จากข้อมูลที่เก็บไว้ ข้อมูลย้อนหลัง – ตรงนี้ สนพ.
ไม่ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเองเลย ควรจะแยกเก็บจากอีกศูนย์หนึ่ง เน้นการประมวลผลข้อมูลเป็นหลัก
ออกแบบเป็น Enterprise
2. ศูนย์ข้อมูล ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ รับข้อมูลขาเข้า จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ซึ่งข้อมูลดิบส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศูนย์ฯ ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อาจเป็นเพียงในเชิงสถิติ ทำงานได้แบบ
online โหลดภาระงานจะไม่ใหญ่มาก เน้นการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้
ต้องออกแบบให้เป็น web scale สามารถรองรับ load ที่อาจเกิดขึ้นแบบ ad-hoc ได้เหตุที่ต้องแยก
2 ส่วนออกจากกัน เพราะธรรมชาติในการประมวลผลและการเผชิญหน้ากับข้อมูล มีความแตกต่างกัน
ข้อมูลของ สนพ. เป็นข้อมูลแบบ Batch Processing เพื่อเป็นการผลิตข้อมูลแบบรายเดือนหรือรายวัน
ระบบควรรันเป็นรายวัน เพื่อรองรับการร้องขอ ของคณะประชุมต่าง ๆ ซึ่งไม่เกินภาระงานในช่วงเวลาสั้นๆ
ซึ่งออกแบบเป็น 5 ส่วน คือระบบฐานข้อมูลเดิม ระบบฐานข้อมูลใหม่ และ data warehouse เพื่อจะได้เก็บข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ระบบ ETL ที่เชื่อมระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่ เพื่อการแปลงข้อมูลที่อยู่
ในรูป Transactional ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ big data ซึ่งข้อมูลอาจจะ
ใหญ่กว่าฐานข้อมูลที่จัดเก็บ ค่อนข้างเปลืองทรัพยากรมาก และส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบ
ความปลอดภัย
ข้อมูลของศู นย์ ฯ จะเน้นการทำงานแบบ online processing จะแตกต่ างจากการทำงานของ สนพ.
ที่ออกแบบเป็นแบบ web scale ที่มุ่งเน้นต่อความพร้อมในการใช้งาน ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ข้อมูลล่ม ข้อมูลไม่เน้นความ
ซั บซ้ อนไม่ เน้ นการประมวลผล งาน online ที ่ ไม่ สามารถคาดเดาได้ อาจออกแบบให้ เป็ นรู ปแบบไฮบริ ด
ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง ตัว server ของศูนย์ฯ กับ ระบบ cloud ขึ้นอยู่กับภาระงานในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะมีการ
switch งานได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำการออกแบบออกเป็น 5 ส่วน คือ ระบบฐานข้อมูล และ data warehouse
ระบบประมวลผลข้อมูลแบบ big data (อาจเป็น big data streams) ระบบเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก ในลักษณะ API
Gateway ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อเชื่อมข้อมูล เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามา การประมวลผลข้อมูลเป็นระบบ ETL
แบบ online เพื่อประมวลผลแบบขาเข้าเพื่อไปแสดงผลตอนขาออก และข้อมูลที่เป็น transactional (ขบวนการ
work process) และโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
ที่ปรึกษาได้ออกแบบการสร้างออกเป็น 2 ส่วน ส่วนของ ACDC data center และในส่วนของ Eppo data
center และ ระบบ cloud 2 ชุด
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ตัว data center ใช้ Hyper – converge เพื่อให้ข้อมูล fixable ในการทำงาน ดีไซน์เป็น solfware design
server ตัว hard ware ที่เขียนในรายงาน เป็น node ที่ใช้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งหากเมื่อถึงวันที่ต้องการขยายให้ node
รองรั บได้ แต่ ต ้ องเป็ นการขยายที ่ ต ้ นทุ นน้ อยที ่ ส ุ ด เลยเลื อกเป็ น Hyper converge ที ่ เป็ น Private Cloud
ซึ่งทุกอย่างรันเหมื อนระบบ cloud โดยผู้ใช้สามารถเข้ าไปสร้ าง server ในระบบได้ spec เกินกว่า 1 ตัวได้
แต่ที่ปรึกษาไม่แนะนำอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่หากต้องการเครื่ องที่ใหญ่จริงๆ ถ้าทำงานอยู่ในเครื่องตัวเอง
ก็จะอยู่ในสภาพที่ดี และจะมีระบบความปลอดภัย file wall รวมศูนย์ block ทั้งระบบ ตัว Eppo ก็มีโครงสร้าง
เหมือนกัน cloud มี 2 ชุด ตัวนึงเป็น public service ให้ทำงานบน cloud เพราะข้อมูลเป็นสาธารณะอยู่ แล้ ว
ทำให้เรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่า เมื่อข้อมูลไปอยู่บน cloud จะทำให้การขยายข้อมูลทำได้ง่ายกว่า
โอกาสที่ server ล่มจะมีน้อยกว่า อีกตัวเป็นระบบสำรอง เวอร์ชัว เอ็กซ์ตรีม ครัชเตอร์ ที่เอาไว้สำรอง 2 อย่าง คือ
หาก server หลักล่ม เช่น network connection เสียหายทั้งหมด ก็สามารถ switch ทำงานบน cloud ได้ และอีกส่วน
ที่ข้อมูลหน่วยงานบนระบบหลั ก รับไม่ไหวเราก็ย้ ายงานบางส่ วนไปรั นบน cloud ได้ การออกแบบจะเป็ น
การรวมศูนย์ สนพ. จะดูแลแค่ คลัสเตอร์เดียวแต่จะมี server ย่อยๆ ไว้ใช้งาน แต่การทำงานก็จะคอนโทรลทุกอย่าง
ที่เดียว หากมี node ไหนเสียก็สามารถดึง node นั้นออก โดยไม่กระทบกับ server ที่ทำงานอยู่
ระบบสำรองอัตโนมัติ และสามารถกู้กลับคืนได้งาน โดยใช้ Hyper – converge ทั้งการ back up ข้อมูล
อัตโนมัติ เป็น live back up รวมถึงการสำเนาชุด ๆ เป็นรอบ ๆ ด้วย การสำเนาตัวระบบทำงานอัตโนมัติ เหล่านี้
สามารถทำได้ด้วยความเป็น Hyper – converge ทั้งหมด
ขยายและปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย อาจเพิ่มโดยการซื้อ node มาใส่เพิ่ม
การป้องกัน เฝ้าฟังและตรวจสอบการทำงานของระบบ ที่ต้อง integrate กันทั้งระบบ ซึ่งต้องออกแบบ
ระบบในด้านการดึงข้อมูลมาใช้เพราะมีอยู่หลายตัวเหมือนกัน เพื่อที่เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วเอาข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ได้
ข้อซักถามจากกรรมการ
แก้ไขข้อมูลในเล่มรายงาน ซึ่ง web สนพ. ปัจจุบันอยู่บนระบบ cloud แล้ว และลง detail ข้อมูลอุปกรณ์
ที ่ ใช้ ในตั วระบบ ในเชิ ง hardware ให้ ม ี เพี ยง server และ firewall สำหรั บ load balancers แนะนำ
ให้ใช้เป็น software load balancer ภายใน Hyper Convert ให้ VM ตัวต่างหากที่ทำหน้าที่นี้ ซึ่งสามารถ
ทำได้ละเอียดกว่า หาก hardware นั้นต้องลงทุนมากกว่า
ตัว Hyper – converge ที่ปรึกษาเสนอการใช้ระบบ จาก Microsoft เป็น Microsoft data center
เสนอว่าเป็น Hyper-V สำหรับ hardware ดูพวกตัวที่เป็นชุดมีทั้งของ Dell และ HP ที่ compatible กับ
Hyper-V ชุดนี้จะกดพวก license ได้ง่าย
เรื่องการจัดการความปลอดภัย อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ เช่น เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ และ โครงสร้าง อยากให้ระบุถึงรายละเอียดว่าต้องทำอะไร เป็นในลักษณะของ guideline
ที่เป็น overview ที่เป็นมาตรฐานสากล
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นโยบายความมั่นคงปลอดภัย มีประกาศออกมาแล้ว อยากให้ช่วย review ให้เห็นชัดเจนว่า ณ จุดนี้ สนพ.
อยู่ตรงไหนจะได้เห็นได้อย่างชัดเจน อ.พฤษภ์ เสนอว่าจะทำเปรียบเทียบให้
กรรมการขอปรึกษา เรื่องระบบ Network ที่ส่วนใหญ่แนะนำว่าควรมี 2 links ในเรื่องของการเขียน tor
เช่าเน็ต หรือข้อเสนอเข้ามา ซึ่งทาง สนพ. มี uptime ไปแล้วว่าตัวเลขต้องอยู่ที่ 99.99% สามารถเทียบเคียง
กันได้หรือไม่
อ.พฤกษ์ อธิบายว่า ไม่ได้ เนื่องจากทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จะแยกตัวใด ตัวนึงว่ามีมาตรฐานแล้ว
มารวมกัน ถือเป็นมาตรฐานสูงไม่ได้
กรรมการอยากให้ลงรายละเอียดของการจัดทำ หรือจัดสร้างรูปแบบระบบของศูนย์ โดยทาง อ.พฤกษ์รับไป
เขียนตัวอย่างระบบเสนอให้ดู 1 ชุด (เสมือนภาพการดำเนินการจริง ที่ สนพ. จะต้องดำเนินการ)
สิ่งที่บอกว่า สนพ. ควรจะขยับจาก Tier 1 เป็น Tier 2 จะมีสัญญาณบอกไหมว่า สนพ. ควรเปลี่ยน คือ
ไม่ทราบว่าหน่วยงานลักษณะไหนที่ควรเป็น Tier 3 สามารถยกตัวอย่างเป็นเอกชนก็ได้ ขอให้ลงรายละเอียด
เป็นข้อเสนอประเด็นด้วย
อ.พฤกษ์ชี้แจงว่า มีรายละเอียดว่า ศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่จะต้องเป็น Tier 3 สุดท้ายไปลงที่ Action plan
ว่ามีการแผนการจัดการอย่างไร
กรรมการฝากข้อเสนอแนะในภาพรวม
สถาปัตยกรรมปัจจุบัน
o ไม่เห็นถึงการ evaluate software ต่าง ๆ และ application ต่าง ๆ ของ สนพ. รวมถึงการ MA ระบบ
ปัจจุบัน อยากให้ raise เป็นปัญหาออกมาด้วย เช่น SQL Server ที่มีอยู่เป็น Standard version
แล้วในอนาคตต้องเปลี่ยนเป็น Enterprise ไหม เพิ่มเท่าไหร่ หรือ Window Servers และ software
อื่น ๆ เช่น e-mail และ AD ขอให้เพิ่มเติมในส่วนของรายงานให้ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกัน
แต่ยังไม่ได้อยู่ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้า
o มีการแบ่ง 2 ชุดงานของ สนพ. กับ ศูนย์พลังงานออกมาชัด ที่ผ่านมาไม่ได้มีการแบ่งภารกิจงาน
ออกมาในเชิง hardware ชัดเจน ควรต้องให้สอดคล้องกับภารกิจงานอื่น ๆ ด้วย
o TOR ข้ อ 3.6 ออกแบบกฎหมายด้ าน DE ให้ เราไปเชื ่ อมโยงได้ อย่ างไร TOR ข้ อ 3.4 เป็ น part
business ของข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่เราต้องการไปนำของเขามาใช้ part นี้ต้องดูเรื่องของ
กฎหมาย ICT ด้วย จึงอยากเห็น part 3.6 อยากเห็น detail ว่า data privacy มี design อย่างไร และ
มีชั้นความลับควรมี design อย่างไร มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ซึ่งภาพของกฎหมายแต่ละฉบับ
ทั้งกฎหมายภาพใหญ่ในเรื่องชั้นความปลอดภัย และการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทาง
ที่ปรึกษาเพิ่มเติมมาให้ครอบคลุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภาพงาน
o กรรมการปรึ กษาที ่ ปรึ กษา เรื ่ องของ Server สำหรั บ Hyper Convert จะมี storage เป็ น SSD
เป็นส่วนใหญ่ และเรื่องอุปกรณ์ที่ได้เสนอมาเพื่อจะนำไปเขียนเสนอการจัดข้อมูลศูนย์ฯ

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 และ Microsoft Team Meeting สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยง
ข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3)
ผู้เข้าประชุม ณ สนพ.
คณะทำงานศึกษาฯ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายเพทาย หมุดธรรม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสุพิตร คำกลัด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนพ.
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
2. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
3. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
9. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี
ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
2. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
3. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
4. นายเดชา อุปถัมชาติ
5. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
6. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
7. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
8. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน

ผู้เข้าประชุม ผ่าน VDO Conference
คณะทำงานศึกษาฯ
1. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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รองประธานคณะทำงาน

2. ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
คณะทำงาน
นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
นายวรนล จันทร์ศิริ
แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทำงาน
นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5. ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์
คณะทำงาน
นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
6. นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
คณะทำงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด
บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด
7. ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
คณะทำงาน
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
8. กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะทำงาน
นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายศุภกิจ พฤกษอรุณ

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่าน VDO Conference
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
2. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

วิศวกรชำนาญพิเศษ
วิศวกรชำนาญการ
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สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นายภัควัติ สิทธิวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
4. ดร.พฤษภ์ บุญมา
5. ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์
6. ดร.จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
7. ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง
8. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
9. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
10. นายวิชัย สุหฤทดำรง
11. นายทัศนัย เพชรผึ้ง

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ความเป็นมา
กระทรวงพลั ง งานและหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ ม ี ก ารจั ด ทำแผนบู ร ณาการพลั ง งานระยะยาว
(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ตาม พ.ร.บ.ดั ง กล่ า วได้ ม ี ก ารแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการปฏิ ร ู ป ประเทศด้ า นพลั ง งาน และกำหนด
ให้ มี ก ารจั ด ตั ้ ง ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้ น
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
จึ ง ได้ ด ำเนิ น โครงการศึ ก ษาการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละออกแบบการพั ฒ นาศู น ย์ ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
และกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ ด ำเนิ น โครงการจัด ทำระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data) เพื่อขับ เคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒ นาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ภาคประชาชน
และแพลตฟอร์ มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1
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การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทำแผนและการออกแบบ
การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงานตลอด
จนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ บรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานของประเทศ สอดรับกับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ทั้งนี้ สนพ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP
และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
เพื่อบูร ณาการโครงการศึกษาทั้ง 2 โครงการร่ว มกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินโครงก ารบรรลุผ ลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วาระที่ 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ คณะทำงานโครงการทั้งสองโครงการ
และที่ป รึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทั้งสองโครงการ และรับฟังความคิดเห็ น
และ/หรือข้อเสนอแนะจากคณะทำงานศึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)
ฝ่ า ยเลขานุก ารฯ ได้ เ วี ย นร่า งรายงานการประชุ มคณะทำงานศึก ษาการจัด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์
และออกแบบการพัฒ นาศูน ย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) ให้คณะทำงานฯ
พิจารณาแล้ว เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2563 ปรากฏว่ามีคณะทำงานฯ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมร่างรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 – เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แ ละ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ที่ปรึกษาฯ กล่าวรายงานอธิบายถึงรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 มีเนื้อหาครอบคลุมงานตาม TOR
ข้อ 3.5 - 3.9 ประกอบด้วย
• ส่วนที่ 1 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในกำกับ
และหน่ว ยงานภายนอกกระทรวงพลั งงาน และการศึก ษาทบทวนทิ ศ ทางพลั งงานไทยและพลั งงานโลก
(TOR ข้อ 3.5)
ที่ปรึกษากล่าวรายงานการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านพลังงานของหน่วยงานในสั งกั ด
กระทรวงพลังงาน จำนวน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนราชการ 5 กรม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (กองนโยบายอนุร ักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กองนโยบายปิโตรเลียม กองนโยบายไฟฟ้ า
กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน) กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งาน กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) องค์กรอิสระ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน
จำนวน 23 หน่ว ยงาน การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค กรมการขนส่งทางบก กรมศุล กากร
กรมอุ ต สาหกรรมพื ้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย กองพัฒ นาอุ ตสาหกรรมป้ อ งกั นประเทศและพลัง งานทหาร กรมสรรพสามิ ต
กรมการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และการจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า
สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (กลุ ่ ม โรงกลั ่ น ) กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กรมทรั พ ยากรธรณี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้เข้าสัมภาษณ์
และขอข้อมูลผ่านแบบสอบถาม
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การศึกษาได้จัดกลุ่มข้อมูลด้านพลังงานตามชนิดพลังงาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มถ่านหิน (Coal) กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
(Electricity) กลุ่มน้ำมันดิบและคอนเดนเสท (Oil) กลุ่มก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(Oil product) และกลุ ่ ม พลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable Energy) และจั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล ตามประเภท คื อ
การจัดหาพลังงาน การผลิตพลังงาน การนำเข้า การแปรรูป การใช้พลังงาน การใช้ตามประเภทพลังงาน
การใช้ตามสาขาเศรษฐกิจ การส่งออก มูลค่าพลังงาน มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการส่งออก มูลค่าการใช้/การขาย
ปริมาณสำรองพลังงาน ราคา ค่าใช้จ่ ายด้านพลังงาน รายได้รัฐบาล ตัวชี้วัดด้านพลังงาน มลพิษทางอากาศ
บุคลากรพลังงาน และได้จัดทำแผนผังระบบข้อมูลโดยรวมของพลังงานกลุ่มถ่านหิน น้ำมันดิบ คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทนจากการศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ
และการสื่อสาร สนพ. ในด้านทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ในด้านโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บ (Data Dictionary)
และในด้าน Data Flow
ที่ปรึกษาได้กล่าวรายงานการศึกษาด้านข้อมูลพลังงานที่ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
การทบทวนและรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นประเทศที ่ ส ามารถนำมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทางเลื อ ก
(Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานใด หรือมีการจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์ จัดทำการวิเคราะห์
ข้อมูลพลังงานที่จัดเก็บในอนาคต ศึกษาและจัดทำแผนผังความเชื่อมโยงข้อมูลที่มีในปัจจุบันและในอนาคต
จั ด ทำแผนที ่ แ ละแผนผั ง ต่ า ง ๆ รวมถึ ง กรณี ท ี ่ แ สดงความเชื ่ อ มโยงของข้ อ มู ล พลั ง งานประเภทต่ า ง ๆ
ทั้งปิโตรเลียมและไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ ทั้งในระบบปัจจุบันและที่คาดว่าจะมีในอนาคต โดยมีแผนผัง
ที่นำเสนอได้แก่ แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบันของกระทรวงพลังงาน แผนผังการรับส่ ง
และเผยแพร่ข้อมูลในระบบปัจจุบ ัน ของ สนพ. แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติที่คาดว่าจะมีในอนาคต
การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางพลังงานไทยและพลังงานโลก ในเรื่องการพัฒนารถยนต์ EV
และ Energy Storage การพัฒนารถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งส่งผลต่อการลดการใช้น้ำมัน
การส่ ง เสริ ม การผลิ ต พลั ง งานจากพลั ง งานหมุ น เวี ย นรู ป แบบต่ า ง ๆ การพั ฒ นาระบบ Smart Grid
และการพัฒนา Smart City การส่งเสริม Solar Roof การขยายตัวของบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า
และแนวโน้มการเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต
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• ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(TOR ข้อ 3.6)
ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากได้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน จะต้องมีการปรับปรุง รูปแบบวิธีการในการเชื่อมต่อข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจน
กำหนดธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ความมั่นคงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยต้องคำนึงถึงบริบทการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่มีการ
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการแก้ปัญหาอุปสรรค โดยการ
จัดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
• ส่วนที่ 3 การศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานต้นแบบที่ดี Best Practices (TOR ข้อ 3.7)
ที่ปรึกษากล่าวรายงานผลการศึกษาหน่วยงานต้นแบบ 2 หน่วยงาน คือ
1.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นต้นแบบทางด้า นการ
แปลงองค์กรให้เป็น ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการน้ำของประเทศที่มีการบริห าร
จัดการข้อ มูล ตามหลักธรรมาภิ บาล เชื่อมโยงและบูร ณาการข้ อ มูล กั บหลายหน่ว ยงาน
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ ภ าครั ฐ เอกชน และประชาชนในรู ป แบบ Open Data ผ่ า นทาง
application, SMS, website และ อื่น ๆ มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีแผนการจัดการองค์กร
ที่มีความอิสระ และมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนผู้ประสานงาน
ทำให้ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง

2.

ศูน ย์ข้อมูล iNET IDC3 ของบริษัท iNET ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล
ที่มีการออกแบบ และบริหารจัดการการเข้าถึงตามมาตรฐานสากลและได้การรับรองตาม
มาตรฐาน Tier III ของ Uptime Institute ทางด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน
บริหารจัดการที่ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อยู่ตลอด
24 ชั่วโมง
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเกิดจากการเชื่อมต่อของลูกค้าที่ไม่มีความเสถียร
ไม่สามารถเข้าถึงระบบที่ฝากไว้ที่ศูนย์ฯ ได้ ต่อเนื่อง ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ประสานงานให้ลูกค้าและ service provider ในการแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
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• ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และ
แผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาศูนย์ (TOR ข้อ 3.8 (2), (4))
ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) ของ สนพ. เพื่อรู้จักสถานภาพปัจจุบัน
การหาจุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses) เป็ น การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายใน โดย
ใช้ห ลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey’s 7s ที่จะวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ คือ กลยุทธ์ (Strategy)
โครงสร้ า ง (Structure) ระบบ (System) บุ ค ลากร (Staff) ทั ก ษะ (Skill) สไตล์ (Style) และค่ า นิ ย มร่ ว ม
(Shared values) การค้น หาโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เครื่องมือ PESTEL Analysis ตามแนวคิดของ Francis J. Aguilar
และ Stakeholder Analysis ที่วิเคราะห์ ปัจจัยด้านการเมือง (P: Politics) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E: Economic)
ปัจ จัย ด้านสังคม วัฒ นธรรม (S : Social) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T: Technology) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(E: Environment) และ ปั จ จั ย ด้ า นกฎหมาย กฎระเบี ย บ (L: Legal factors) จากการวิ เ คราะห์ SWOT
ที่ปรึกษานำเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
ที ่ ป รึ ก ษานำผลการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของศู น ย์ฯ
มาใช้วิเคราะห์จัด ทำกลยุทธ์ได้โดยอาศัยเครื่องมือ TOWS Matrix ในการจับคู่แต่ละส่วนประกอบ และจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ปรึกษาจัดทำข้ อเสนอแนะด้า นวิส ัย ทั ศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ ของศูนย์ฯ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการให้บริการประชาชน ประชาสั งคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น การให้บ ริการแก่ห น่ว ยงานที่มีส ่ว นเกี่ยวข้องการบริห ารพลังงานของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1-2
ที ่ ป รึ ก ษานำเสนอแผนที ่ น ำทาง (Roadmap) ในการพั ฒ นาศู น ย์ ฯ โดยประเด็ น การพิ จ ารณา
ประกอบด้วย (a) ประเภทของหน่วยงาน และ (b) ตัวแบบธุรกิจของศูนย์ฯ (Business Model) หรือ Business
Model Canvas ซึ่งต้องตอบสนองต่อ 3 ประเด็นหลัก คือ (a) Product solution fit บริการ ให้ตอบโจทย์
ลู ก ค้ า (b) Product market fit มี ก ระบวนการเพื ่ อ ให้ ท ราบแนวคิ ด /ความต้ อ งการจากลู ก ค้ า โดยตรง
เพื่อออกแบบงานให้ลูกค้าอยากใช้ และ (c) Business model fit คือ การทบทวนว่าสิ่งที่คิดจะทำ สอดคล้อง
กันทั้งหมดใน Business Model Canvas ซึ่งทำให้แบ่งแผนออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ปี 2564 – 2566 ช่วงที่
2 ปี 2567 – 2569 และ ช่วงที่ 3 ปี 2570 – 2579 จากนั้นที่ปรึกษานำเสนอแผนปฏิบั ติการ Action Plan
แสดงถึง แผนงาน/โครงการ และ งบประมาณการดำเนินโครงการใน 2 ช่วงแรก (2564-2569) โดยแยกตาม
ลักษณะงาน
ที่ปรึกษาได้สรุปปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งศูนย์ฯ ด้า นความอิสระในการบริหารงานของศูนย์ฯ
หากอยู่ภายใต้ สนพ. ข้อจำกัดด้านบุคคลากรในการดำเนินกิจกรรมและแผนงาน อีกทั้งหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่จ ะเกิดขึ้น และได้มีข้อเสนอแนะด้านการวางขอบเขตการเป็นอิสระของศูนย์ และการนำผลการศึกษา
ของโครงการไปจัดทำเป็นแผนงาน แผนงบประมาณ อีกทั้งปรับโครงสร้างการบริหารของศูนย์ฯ ให้เหมาะสม
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• ส่ ว นที ่ 5 การสำรวจ วิ เ คราะห์ ก ระบวนงานตามหลั ก การสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร ( Enterprise
Architecture) และ การออกแบบ & โครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร (TOR ข้อ 3.8 (1))
ที ่ ป รึ ก ษากล่ า วอธิ บ ายหลัก การในการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (EA) โดยยึ ด กรอบ TOGAF
ซึ่งพัฒ นาโดย The Open Group (www.opengroup.org) ที่มีจุดเด่นที่มีการระบุเฟสในการดำเนินการ
ที่ชัดเจน รัดกุม โดยแต่ละเฟสจะมีการระบุข้อมูลนำเข้า สิ่งที่จะได้รับ และแนวทางที่เป็นไปได้ในการดำเนินงาน
ซึ่งองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามบริบทขององค์กร ที่ประกอบด้วย 9 เฟส คือ
P. เฟสเริ่มต้น (Preliminary Phase)
A. เฟสวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม (Architecture Vision Phase)
B. เฟสสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture Phase)
C. เฟสสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture Phase)
D. เฟสสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture Phase)
E. เฟสประเมินโอกาสและวิธีการดำเนินการ (Opportunities & Solution Phase)
F. เฟสการวางแผนการโยกย้ายสถาปัตยกรรม (Migration Planning Phase)
G. เฟสการปกครองการดำเนินการ (Implementation Governance Phase)
H. เฟสการจัดการความเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management Phase)
ในกรณีของ สนพ. นี้คือ การปรับเปลี่ยน ขยาย และดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพันธกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเพิ่มขึ้นของรายละเอียดข้อมูล ชุดฐานข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลแบบแบทช์ และ ออนไลน์ และระบุถึงหลักการและวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรมองค์กร
ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษากระบวนการทางธุรกิจปัจจุบัน และนำเสนอกระบวนการทำงานใหม่
8 หมวดกระบวนการทำงานหลัก (Core Process) คือ ส่วนที่ 1 การรักษา 5 หมวดกระบวนการทำงานหลัก
ประกอบด้วย งานประมวลผลข้อมูลสถิติพลังงาน งานวิเคราะห์พัฒนาแบบจำลอง งานพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล งานเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ และงานความร่ว มมือระหว่างประเทศ ส่ว นที่ 2 การปรับเปลี่ย น
1 หมวดกระบวนการทำงานหลัก คือ งานสรรหา รวบรวมและรับส่งข้อมูล ส่วนที่ 3 การพัฒนา 2 กระบวนการ
ทำงานหลั ก คื อ งานสรรหา รวบรวม รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล และ งานเผยแพร่ ข ้ อ มู ล สารสนเทศ และ เมื ่ อ นำ
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์หรือพยากรณ์
ไปเทียบกับแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถสรุปสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ
การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล การกำกับ ควบคุม การจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
การรวบรวม Data catalog และพัฒนาข้อมูล อีกทั้งการพัฒนาเทคนิคการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านโครงสร้างและแผนพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษาได้นำเสนอโครงสร้างบุคลากรศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย
ฝ่ า ยระบบสารสนเทศ (Information System) ฝ่ า ยกลยุ ท ธ์ ข ้ อ มู ล องค์ ก ร (Enterprise Data Strategy)
ฝ่ายการบริหารงานข้อมูล (Data Operation Management) ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and
Data Analytics) รวมไปถึง ฝ่ายสนับสนุนซึ่งครอบคลุมฝ่ายการเงิน งบประมาณ การคลัง บริหารบุคลากร
และบริหารทั่วไป
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• ส่วนที่ 6 การสำรวจ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) และการออกแบบ
เพื่อสนับสนุนศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ (TOR ข้อ 3.8(1), (3))
ที่ปรึกษานำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศปัจจุบันที่เป็นการผสมผสานระหว่าง
การออกแบบโครงสร้างข้อ มูล การประมวลผลรายการแบบออนไลน์ (On-line transaction processing)
และการวิเคราะห์ผลแบบออนไลน์ (On-line analytical processing) และเสนอให้มีการพัฒนาระบบ ETL-ELT
(E: Extraction, L: Loading, T: Transformation) ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนให้การประมวลผลรายการแบบออนไลน์
มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตามมาตรฐานสำหรับระบบของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ด้านสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี ที่ปรึกษาเสนอให้ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางกฎหมาย
ข้อบังคับ ความมั่น คงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความเสี่ยงและระบบรั กษา
ความปลอดภั ย โดยการบริ ห ารจั ด การตามแนวทางของ Uptime Institute Operation Sustainability
มีการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยสารสนเทศ มีการแบ่งสถาปัตยกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ของศูนย์ข้อมูล
ของ สนพ. ที่มุ่งเน้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะ Batch Processing และ ศูนย์ข้อมูลของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการจัดเก็บ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Online
และการเผยแพร่ข้อมูล
ความเห็นและข้อเสนอแนะคณะทำงานศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองขับ เคลื่อนดิจ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สอบถามถึงรูปแบบการรับข้อมูล ในปัจจุบันว่า
เป็ น รู ป แบบใด ข้ อ กฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้อ ง มี ข ้ อ จำกั ด เรื ่ อ งกฎหมายใดบ้า ง และมี ข ้ อ เสนอแนะหรื อ ไม่ว่า
หากในอนาคต มีปัญหาเรื่องชั้นความลับของข้อมูล จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานได้
อย่างไร
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่ารูปแบบข้อมูลที่ได้รับยังคงเป็น batch processing อยู่ ไม่ได้นำเข้าอัตโนมัติ
และอธิบายถึงรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล
- ด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาเสนอให้จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน ซึ่งจะถูกเสนอตาม
ชั้นกรรมการ พ.ร.บ. DGA แล้วเมื่อได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถทำให้เป็น
กฎหมาย แต่ต้องระบุรายละเอียด data set ที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานจะไม่สามารถปฏิเสธการให้
ข้อมูลได้
ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน สอบถามถึง ภัยคุกคามทาง Cyber ว่ามีการศึกษาระดับ
มาตรการในการป้องกันอย่างไร
- ที ่ ป รึ ก ษาชี ้ แ จงว่ า มาตรา 60 ในกฎหมาย พ.ร.บ. ไซเบอร์ ให้ ห ลั ก เกณฑ์ ว ่ า ต้ อ งทำอย่ า งไร
แต่เมื่อปฏิบัติจริงการรับมือนั้นต้องมีการระบุรายละเอียดอีกครั้ง
ผู้แทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สอบถามว่าจากผลการศึกษา อุปสรรคที่ทาง สสน. และ iNET ประสบปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไร และ
จะนำมาใช้กับ NEIC กำหนดการดำเนินอย่างไร
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- ที่ปรึกษาชี้แจงว่า ในกรณี สสน. ทางศูนย์ดำเนินการออกแบบข้อมูลเองเพราะมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพสามารถทำได้ และนำให้หน่วยงานอื่นใช้ จึงลดปัญหาเรื่องของการพึ่งพิงรูปแบบข้อ มูล
ของหน่วยงานที่รับข้อมูลมา ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับศูนย์ NEIC ได้
- ด้านวิสัยทัศน์ให้ที่ปรึกษาพิจารณาปรับวิสัยทัศน์ ให้ศูนย์ NEIC นี้ดูเป็นผู้นำด้านข้อมูลพลังงาน
ที่มีความสำคัญมากโดยอาจปรับเปลี่ยนคำให้ดูมีพลังมากขึ้น
- ที่ปรึกษารับข้อสังเกต
- แผน Roadmap ที่แบ่งเป็น 3 ช่วงนั้นไม่ล้อกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป และแผนแม่บท อีกทั้ง
เสนอว่าควรเร่งช่วงที่ 2 ให้เร็วขึ้น และการจัดตั้งศูนย์ NEIC นี้ประสงค์ให้ศูนย์ฯ แยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ
ใช่หรือไม่
- ที ่ ป รึ ก ษาชี ้ แ จงว่ า คณะปฏิ ร ู ป กล่ า วถึ ง EIA ซึ ่ ง เสนอให้ เ ป็ น ต้ น แบบของศู น ย์ NEIC
ที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ เมื่อดูในบริบทของศูนย์ NEIC นั้นที่ปรึกษาเสนอให้เป็นหน่วยงาน
ซึ่งยังดำเนินงานภายใต้ สนพ.
กรรมการ สนพ. มีความเห็นดังนี้
- ตาม TOR ข้อ 3.9 ต้องขอให้น ำเสนอในครั ้ง ถั ด ไป เป็นเรื่องรายละเอีย ดของแต่ล ะโครงการว่ า
เป็นphasing อย่างไร รวมถึงจัด priority อย่างไร เพื่อให้ สนพ. สามารถนำเสนอเป็น package ต่อไป
- ควรนำเสนอถึง source of funds ว่าควรจะสามารถขอในกองทุนไหนได้บ้าง
- ประเด็นเรื่องของการตั้งศูนย์ อยากให้ลงรายละเอียดให้มากขึ้นว่ามีภารกิจอย่างไร แต่ละกลุ่มงาน
ว่ามีภารกิจอะไร JD ของแต่ละคนต้องทำอะไรบ้าง
- ที่ปรึกษารับข้อสังเกตุและแก้ไขรายงาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สอบถามถึงข้อเสนอที่ให้มี data center อีกศูนย์นั้นต้องมีห้องใหม่หรือไม่เพราะหากเป็น Tier III
ที่ต้องมีการทำระบบสำรองหลายส่วน อีกทั้งหากในการศึกษาไม่ได้ดูสถานที่ใหม่ จะสามารถทำได้
อย่างไร ด้วยข้อจำกัดของสถานที่ปัจจุบันอาจไม่สามารถทำได้ ควรมีการนำเสนอเป็น options
อะไรบ้าง
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่า หากเป็น Tier III นั้นจะต้องมีการทำระบบสำรองจริง และในการจัดทำ ศูนย์ NEIC นั้น
อาจเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันกับ สนพ. ปัจจุบัน โดยจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมถึง option ว่าหากขึ้น Tier III
จะต้องทำอย่างไร

14/5/63 - 12

กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่อง data structure
ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยาก เสนอแนะว่าควรทำเป็น data transformation ก่อนนำเข้า storage ของศูนย์
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันข้ อ มูล
ด้านเศรษฐกิจ ธปท. ได้รับมาจากหลายที่ จึงทำเป็น organize data dictionary ใหม่ของ BOT เอง เพราะ
ไม่สามารถจัดการผู้ให้ข้อมูลได้เอง ซึ่งใช้เวลาหลายปี
- ที่ปรึกษาชี้แจงว่าตามที่ออกแบบนั้นเป็นตามคำแนะนำของคณะทำงานที่กล่าวมาและจะมีการทำ ETL
เพื่อนำเข้าข้อมูล
ที่ปรึกษารับข้อสังเกต เพื่อทบทวนข้อมูลและแก้ไขรายงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับข้อสังเกต

วาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 โครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแผน EEP และ AEDP และการพั ฒ นาระบบการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ภาคประชาชนและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัต ิตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1
การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
ที่ปรึกษากล่าวสรุปรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ครอบคลุมงานตาม TOR ข้อ 4.4 - 4.5 ประกอบด้วย
• ส่วนที่ 1 การวางระบบทวนสอบข้อมูล (Quality Assurance) (TOR 4.4)
การจัดการคุณภาพของข้อมูล (Data Quality Management) ที่ปรึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
ระดับปฏิบัติการซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความครบถ้วนของข้อมูล ความเรียบร้อยของข้อมูล ความสอดคล้องกัน
ของข้ อ มู ล และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และระดั บ นโยบาย ซึ ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น ด้ า นความสามารถ
ในการตรวจสอบข้อมูล ความไม่ซ้ำซ้อนของข้อมูล และ ความทันสมัยของข้อมูล
ในการออกแบบระบบทวนสอบนี้ ที่ปรึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนงาน คือ
-

ระบบทวนสอบข้อมูลภายใน พพ. ซึ่ง เสนอแนะให้
o กองกำกับ และอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.) ที่เก็บฐานข้อมูล โรงงานและอาคารควบคุ ม
ตามกฎหมายใช้ก ารทวนสอบผ่ านระบบ e-Form ที ่ ม ี ก ารปรั บปรุ ง ให้ ใ ช้เ กณฑ์ การ
ตรวจสอบ 10 กลุ ่ ม 22 เกณฑ์ เพื ่ อ ทำ Basic Validation, Cross Validation และ
Complex Validation และตรวจสอบความผิดปกติของข้อ มูลด้วยค่าข้อมูลรายเดือน
เพื่อให้สามารถตรวจจับความผันแปรตามฤดูกาล และ ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นได้
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o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายงานสถิติ (ศทส.) ซึ่งดูแลฐานข้อมูลกลาง
Data Warehouse (DW) ของกรมฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ และใช้ความ
ชำนาญของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ จึงเสนอให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic
Tools) เพื่อตรวจหาความผิดปกติแทนที่จะใช้ความชำนาญของเจ้าหน้าที่เท่านั้น และ
การจัดเก็บข้อมูลควรมีการบันทึกผู้นำเข้า ผู้แก้ไขข้อมูล วันเวลาการแก้ไข รวมไปถึง
เหตุผลในการแก้ไขข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของข้อมูล
- Data Lake ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องมีการในการจัดการด้วย (1) การสร้างโซนข้อมูล (2) การ
สร้างเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูล ที่ชัดเจน และ (3) การตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูล จาก
แหล่งที่มาของข้อมูล
• ส่วนที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) (TOR 4.5)
ที่ป รึกษานำเสนอการพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure) ซึ่งประกอบด้ ว ย
การจัดการข้อมูล ทั้งบุคลากร กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการและจัดเก็บ ข้อมูล ซึ่งมีการพัฒ นา Enterprise Data Warehouse เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยมี
เครื่องมือ ETL ในการจัดการข้อมูลก่อนนำเข้า มีการจัดเก็บในรูปแบบ schema ที่เหมาะสมกับการจัดทำ
รายงาน มีการจัดการข้อมูล ด้ว ย Metadata Management มี Big Data Platform เพื่อรองรับการนำเข้า
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และจัดให้บริการบริหารความเสี่ยง
Information Security ตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO/IEC 27001 และ ITU X.805 ที่ปรึกษานำเสนอ
แบบการจัดการความเสี่ยงด้วยการแบ่งโซนของการจัดเก็บข้อมูล
ที ่ ป รึ ก ษาประเมิ น ความพร้ อ มทางด้ า นเทคโนโลยี ช อง พพ. ในทุ ก มิ ต ิ ข อง Analytics Platform
Framework พบว่าอยู่ที่ระดับ Initial ทำให้ พพ. สามารถเริ่มพัฒนาในส่วนของ Data Warehouse และ Data
Management ได้ทันที โดยสามารถนำ Best Practice มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของ พพ. ได้
อีกทั้งการพัฒนาทั้งสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Data Governance อีกด้วย
• ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง (Data Analytics) (TOR 4.4)
ที ่ ป รึ ก ษานำเสนอการออกแบบ Big Data Platform เพื ่ อ รองรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ชั ้ น สู ง
(Data Analytics) โดย platform ประกอบไปด้ว ย (1) Data Source คือแหล่งข้ อ มูล ของระบบ Big Data
ทั้งหมด (2) Data Storage คือการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งมาจาก Data Source (3) Processing คือการประมวลผล
เพื่อการวิเคราะห์ (4) Analytical Data Storage คือการจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ (5) การทำ
Analytics หรือการวิเคราะห์
การออกแบบและนำเสนอ Analytics Dashboards ควรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัต ิ ก าร
ระดับผู้อำนวยการ และระดับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแต่ละระดับจะมีวิธีนำเสนอและรายละเอียดที่ต่างกัน
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จากนั้นที่ปรึกษานำเสนอต้นแบบ Analytics Interactive Dashboard Prototype ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ซึ่งแสดงถึง พื้นที่ประกอบการสำหรับแต่ละประเภทสถานที่ (ระดับปฏิบัติการ) ค่าผิดปกติ
(Outlier) ของข้อมูล (ระดับปฏิบัติการ) มาตรการการประหยัด (ระดับผู้อำนวยการ) การอนุรักษ์พลังงาน
ของแต่ละประเภทธุรกิจ (ระดับอธิบดี) และ การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง (ระดับอธิบดี) และ Dashboard
ด้านพลังงานทดแทนเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบ
วาระที่ 4 – เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชัน้ 6 และ Microsoft Team Meeting สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3)
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. – 16.50 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมงานสัมมนา อบรม
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
3. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
5. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
6. นายเดชา อุปทัมชาติ
7. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้านำเสนอผลการดำเนินงานปัจจุบัน แนวทางและหัวข้อในการจัดงานสัมมนาครั้งที่ 3
และการอบรม Data Governance สามารถสรุปได้ดังนี้
• การเตรี ย ม environment สำหรั บ ติ ด ตั ้ ง ระบบ prototype อ.ทศนั ย ดำเนิ น การแล้ ว และ
กำลังพัฒนาการเรียกข้อมูลผ่าน APIs และระบบ social media อยู่
• กรรมการต้องการให้เพิ่มเติมการเชื่อมต่อกับ กกพ. ผ่าน web services ที่ กกพ. จัดทำไว้ด ้วย
เพื่อดูว่าสามารถเชื่อมต่อกับ กกพ. ได้
• ด้านการออกแบบ Data flow, Meta data, ERD และ Data structure ที่ปรึกษากำลังดำเนิน
การศึกษาระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. และข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่ไปสัมภาษณ์
จากนั ้ น จะทำเป็ น บทสรุป ว่ า มีข ้ อ มู ล พลั ง งานอะไรบ้ า ง เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานในการออกแบบ
และนำเสนอผลต่อไป
• กรรมการต้องการให้อธิบายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูล
• ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance ทปษ. จะนำส่งร่างธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับ ศูนย์ NEIC
ให้กับกรรมการเพื่อ review พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลในการจัดการอบรมเชิงสัมมนาของ Data
Governance โดยจะมี ก ารอบรมให้ ร ู ้ step การทำ data governance ของราชการนั้ น
มีขั้นตอนอะไรบ้าง และการออกแบบ data ที่จัดเก็บนั้นเป็นอย่างไร
• กรรมการให้ความเห็นว่า ในการจัดการอบรม อาจมีคำถามเรื่องข้อมูลพลังงานจากบทสัมภาษณ์
ที่ไปสัมภาษณ์มา ซึ่งควรมีการทำ Meta data ให้ทุกหน่วยงานดูว่า ทปษ. รวบรวมข้อมูลใดมาได้บ้าง
• Action Plan ทปษ. นำส่งแผนโครงการให้กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการให้ช่วยจัด priority ของโครงการ และควรบอกว่าควรจับคู่ว่าทำอะไรก่อนหรือหลัง
• การจัดงานสัมมนาครั้งที่ 3
• สามารถนำเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหัวข้อหนึ่งในงานสัมมนา
่ ัดจะเป็น Centara Central World
• สถานทีจ
• Concept การจัดงานจะเป็น round table discussion
• มีการเปิด logo NEIC
• จะเชิญปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และ เชิญหน่วยงานที่ทำ MOU กันไว้
• อาจมีการสัมภาษณ์ ผอ.สนพ. และ กกพ. เพื่อเปิดงาน
ปิดประชุมเวลา 16.50 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. – 11.15 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการนำเสนองาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
3. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
4. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลี้ยงสุขสันต์
2. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
3. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
4. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
5. นายเดชา อุปธัมชาติ
6. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
7. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
8. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้า update ผลการดำเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
• การออกแบบ workflow และ กระบวนการทวนสอบข้อมูล ตามข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
การทำงาน ณ ปัจจุบันใน สนพ. และพร้อมนำเสนอผลการศึกษา
• กรรมการให้นัดนำเสนอกับ ผอ. ศท. สนพ. คณะกรรมการ และ คณะทำงานในสัปดาห์ถัดไป
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•

•

•

•

ด้ า นการออกแบบและจั ด ทำ prototype จะใช้ ง านปิ โ ตรเลี ย มเป็ น use case โดยขณะนี้
ได้ออกแบบหน้าจอ dashboard เบื้องต้นจากการดึงข้อมูลในฐานข้อมูลของ ศท. สนพ. และ
ต้องการนำเสนอผลการทำงานในเบื้องต้นเพื่อขอความเห็นจากกองปิโตรเลียมและคณะทำงาน
• กรรมการให้นัดนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป
ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance ทปษ. นำส่งร่างธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับศูนย์ NEIC
ให้กับกรรมการเพื่อ review แล้ว และกำลังจัดทำ Meta data เพื่อใช้ใน workshop พร้อมทั้งมี link
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ download เอกสาร
Action Plan ทปษ. นำส่งแผนโครงการให้กรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ในครั้งก่อน
• กรรมการให้ช่วยตรวจสอบยอดงบประมาณของโครงการให้ถูกต้อง
การจัดงานสัมมนาครั้งที่ 3
• จะนำเสนอ prototype
• กรรมการอยากให้มี web site สำหรับเผยแพร่งานของ NEIC ซึ่งอยากให้มีการเปิดตัวในงาน
• Concept การจัดงานจะเป็น round table discussion
• มีการเปิด logo NEIC
• จะเชิญปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และ เชิญหน่วยงานที่ทำ MOU กันไว้
• อาจมีการสัมภาษณ์ ผอ.สนพ. และ กกพ. เพื่อเปิดงาน

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลการศึกษา – Workflow และ Quality Assurance
ผู้เข้าร่วมประชุม
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
12. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
3. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
7. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
12. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษาและออกแบบ Workflow และ Quality assurance มีใจความสรุปดังนี้
-

การออกแบบ workflow นั้นจะเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งสำหรับ สนพ.
เป็นหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลแบบทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และนำมาออกแบบ
นโยบาย ในโครงการจะเสนอแนะให้ ม ีก ารพั ฒ นา workflow สำหรั บ ระบบ big data ซึ ่ ง มี
4 ขั้นตอน คือ (1) collect (2) govern หรือ process data (3) transform และ (4) share
กระบวนการในรายละเอียดจะประกอบไปด้วย
1. Identify Data sources เพิ่มเติม โดยรองรับเป็นรูปแบบเดิมก่อน
2. พัฒนา internal process ของการ processing data ให้มีมาตรฐานโดยใช้ software
ในการ cleansing data แบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน:
a. Staging
b. Cleansing: ตรวจจับปัญหาด้วย software หรือให้ software ประมาณการค่า
และ notify
c. Final
3. สร้าง data model เก็บใน data warehouse ซึ่งไว้สำหรับวิเคราะห์โดยเฉพาะ
4. Share ข้อมูลส่วนที่เป็น public data ผ่าน API โดย data models ที่สร้างนั้นสามารถ
generate ออกมาเป็น API ได้เลย
5. จัดทำ business glossary หรือ data glossary หรือ data catalog เพื่อ identify ว่าข้อมูล
จะเป็นอย่างไร
6. Standardize workflow ว่าจะได้ข้อมูลในวันที่เท่าไหร่และจะนำข้อมูลเผยแพร่เมื่อไหร่
โดยเพิ่มเติมว่าใครเป็นคนแก้ไข ภายในวันที่เท่าไหร่ เพื่อให้ทราบว่า
7. Access control - ผู้ใช้คนใดสามารถเห็นอะไร รับผิดชอบข้อมูล่วนไหน
8. ทำโดย data management platform

-

ด้าน Quality Assurance คือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ซึ่งข้อมูลปัจจุบันมีบางส่วนที่ขาดหายไป
และมีข้อมูลในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง ทำให้นำข้อมูลมาใช้งานยาก และขาดความน่าเชื่อถือ จึงเสนอ
model ของการ impute ข้อมูลโดยใช้ model ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ สนพ. มี
ณ ปัจจุบันเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

-

กระบวนการ sharing ของข้อมูล จะมีการสร้าง Private APIs ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูลมา

-

Process หลักของ สนพ. นั้นเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาใน
กระบวนการย่อย
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-

มีด้านการพัฒนาบุคลากรที่บุคลากรต้องมีความรู้ด้านสถิติ รู้ว่าทาง business ต้องการอะไร
เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือทางสถิติที่ถูกด้อง ด้าน IT เมื่อใช้ software ใหม่เช่น Hadoop นั้น
ต้องรู้ว่าเมื่อมี data source ใหม่เข้ามาจะ config ไปไว้ในส่วนไหน และต้องมี data stewards
ที่เป็น business และ IT ที่จะเข้าใจเรื่องการจัดการ data

-

Technology เป็น เพีย งการ support ส่ว นสำคัญคือด้านการวิเคราะห์ที่ ต้อ งมี การตั้ ง โจทย์
ว่าต่อไปต้องการอะไร ต้องการเห็นอะไร

-

Meta data เป็ น ข้ อ มู ล ที ่ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล เรา โดยแสดงถึ ง data ชุ ด ไหนที ่ ม ี ค วามเกี ่ ย วข้ อ ง
กับสิ่งที่ต้องการ เช่น หากต้องการข้อมูลราคา LPG มีชุดข้อมูลใดเกี่ยวข้องบ้าง

-

Data dictionary เป็นรูปแบบหนึ่งของ meta data สำหรับข้อมูลที่เป็นตาราง แต่จะใช้ไม่ได้
กับข้อมูลที่เป็น unstructured data

-

การปรับกระบวนการทำงานนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงาน

-

ความเห็นกรรมการและคณะทำงาน:
o ห่วงว่าแต่ละชุด data นั้นจะมีกระบวนการอย่างไรในการได้มาและจัดเก็บ ตีความว่า
ทุก data ในถัง หรือ ทุกถัง
o อยากได้ template ที่เป็น standard เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ที่แต่ละบุคคลนั้นใช้ใน
การควบคุมคุณภาพของข้อมูล ให้สามารถนำไปใช้ในการทำ manual ได้บ้าง
o ต้องการ checklist ของกระบวนการการทำ quality assurance ของข้อมูล เพื่อ
ว่าหากมีการ audit จะสามารถแสดงได้ถึงวิธีการทำงาน
o ใน report ที่นำเสนอเป็นทฤษฎีมาก และอยากให้เป็นเชิงปฏิบัติมากขึ้น
o ต้องการมี standard กลางในหลักปฏิบัติว่าหากเป็นชุดข้อมูลลักษณะใด ควรใช้
pattern ในการตรวจจับ QA อย่างไร
- ที่ปรึกษารับข้อสังเกตุและจะดำเนินการปรับรายงาน

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.50 น.
หัวข้อการประชุม
นำเสนอแนวทางการจัดทำระบบต้นแบบสาธิตแก่คณะกรรมการและกองปิโตรเลียม
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุพิตร คำกลัด
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู ้ อ ำนวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา

นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
นางเพทาย ภักดีโชติ
นางสาวบุบผา คุณาไท
นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
นายธเนศร์ ศรีมงคล
นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
นายวิเชียร ตันติวิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
นายเดชา อุปธัมชาติ
นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน

สรุปการประชุม
- ที่ปรึกษานำเสนอระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) ของข้อมูล supply chain ของ ปิโตรเลียม
โดยมีโจทย์หลัก คือ
1. Analytic สามารถทำได้ลึกแค่ไหน - จะเป็นการใช้ Tableau ทำ descriptive analytics
จากข้อมูลที่มี Predictive and Prescriptive นั้นต้องการโจทย์ที่ชัดขึ้น
2. Automate การทำรายงานจากเดิมทำมือ
การวางโครงสร้าง Dashboard จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ
1. Operation
o ดึงค่าข้อมูลออกมาเป็น
o 3 กลุ่มงาน: ปิโตรเลียม Gas and Biofuel
o ปิโตรเลียม
▪ ต้องการโครงสร้างราคา และค่าการตลาด
▪ ปัจจัยของราคาน้ำมันมีภายนอก และ ภายใน
▪ ใน graph อยากใส่เหตุการณ์ว่าราคาขายปลีกมีเหตุการณ์อะไร
2. Management
3. Executive
- หน้าจอ Prototype กป. ให้ความเห็นดังนี้
• % growth 1.72% ให้ใส่ +/- เป็น dollars ซึ่งสำคัญ
• เทียบ WPI, Brent และ Dubai ใน graph เดียว - ดูว่า trend เป็นอย่างไร
• ไม่ต้องดูเส้น mean
• ต้องการให้มีเลือกได้ว่าจะเอา sources ไหนมาเทียบกัน
• เอาข้อมูลตลาดโลกเทียบด้วยกัน หรือ ตลาดโลกเทียบสิงคโปร์
• ตลาดโลกและสิงคโปร์จะมีแค่วันทำการ เวลา plot ไม่ควรใส่ข้อมูล ให้เลือกได้ว่าจะนำ
ข้อมูลวันก่อนหน้ามาแสดง และอีก mode คือเว้นว่างไว้เลยไม่ต้องใส่ค่าแทน
• ดูว่าราคาสิงคโปร์เป็นไปตามตลาดโลกเลยหรือไม่
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•

ให้แสดงแบบ
ข้อมูลดิบเป็น $
o ข้อมูลที่มีปรับค่าที่หายไปแล้ว
o ข้อมูลที่แปลงเป็นบาท
Default แสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนนับแต่วันปัจจุบัน
ช่องราคาสิงคโปร์
o GAS oil 10, 500
o Gasoline, 97, 95, 92, 91, diesel 500, 50, 10
o หัวเป็น $/barrel
o B100 ไปอยู่ในช่องค้าปลีกในประเทศ
ช่องใหม่ ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ: B100 และ Ethanol
ช่องปลีกในประเทศ:
o บาท ต่อ ลิตร
o เอา logo ไว้แนวนอน
o ค่า default ของราคาน้ำมันแสดงข้อมูลของ PTT
o ให้แสดงข้อมูลราคาของทุกบริษัท
o เอา graph เฉลี่ยออก ให้ใช้เป็นตารางที่เค้าใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
o ใช้ข้อมูล +/- ของราคาก่อนหน้า
ช่อง Sentiment
o ใส่ดาวสำหรับข่าวภายใน เช่น กบง.
ข้อมูลจาก source ภายนอก ให้ใช้ program automation ในการดึงข้อมูลมา ซึ่งจะ
เป็นพวก social หากเป็นข้อมูลที่ไปซื้อมานั้นต้องใช้คนอ่านและ key ข้อมูลใน Excel
แล้วให้ program แปลงข้อมูลนั้นลงมาใน database
ช่อง Sentiment ใส่แกนราคาน้ำมันขายปลีกไปด้วยกับข่าว
ภายในให้ดึงข้อมูลจากหน้า press: eppo news ดึงมติ กปง. กปช.
ค่าการตลาด
ตลาด Singapore
โครงสร้างราคา: โครงสร้างพร้อม % ของกลุ่มต่าง ๆ ภาษี (เทศบาล, สรรพสามิต) ex-ref กองทุนน้ำมัน
ค่าการตลาดเฉลี่ย มีแบรนด์แยกกัน
เลือกชนิด และ แบรนด์
ขายปลีก drill down ลงไปรายพื้นที่
o

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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เชื้อเพลิงชีวภาพ ยังไม่มีโจทย์มา Ethanol, Biofuel, CPO เทียบ Ex-ref(?)
• เหตุการณ์
• โจทย์ที่จะยากคือ cross กันระหว่าง น้ำมัน และ biofuel
• เอาปริมาณของโรงกลั่นออกไปไหน ถึงไหน ข้ามไปถังราคา ลงไปในเชิง consumption
by sectors ได้
ปิดประชุมเวลา 15.50 น.
•
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หัวข้อการประชุม
นำเสนอร่างระบบต้นแบบสาธิต Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
3. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
4. นางสาวสุวรรณา สุนทรารักษ์
5. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
4. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
5. นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
6. นายเดชา อุปธัมชาติ
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอหน้าจอ prototype ที่ปรับปรุงจาก comment ครั้งก่อน มีใจความสรุปดังนี้
• ทปษ. เล่า flow ของหน้า dashboard
• หน้า crude จะใช้ filter เป็นวัน และ ลงลึกลงไปได้
• ดูข้อมูล Domestic รายแหล่ง
• จะดูสถานะของแต่ละวัน และดูยอดที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลงสุด ขึ้นสุด
• ปิโตรเก็บ ex rate 2 ตัว คือ อัตราถัวเฉลี่ย และ รายวัน
กป. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลดังนี้
• เรียงตามตารางโครงสร้างจากบนลงล่าง:
• (1) ราคาโรงกลั่น
• (2) ภาษี (สรรพสามิต+เทศบาล + VAT+marketing vat)
• (3) fund (oil fund + conservation fund)
• เรียงกราฟ: retail sing crude
• Default Crude: Dubai, Brent, WTI
• ใช้ข้อมูลน้ำมัน GO500 และ GO10 โดยมี Default: B10 และ 95 E10
• ตัว Event นอกจากกวาดแล้ว และให้ users สามารถ key เพิ่มเติมได้เอง
่ นจาก B7 เป็น B10 เพื่อแสดงผล
• จะเขียน condition เพิ่มให้ว่าหลังวันที่ 1 ตุลาคม ราคาให้เปลีย
• เมื่อ click ไปที่ กล่องการจัดหาน้ำมันดิบ ให้สามารถดูถึงแหล่งข้อมูลได้
• ตรงถังกลาง ให้ใส่ข้อมูลราคาขายปลีกของแต่ละยี่ห้อน้ำมัน
• ด้านบนเป็น current retail price และด้านล่างเป็น area price (drill down on map:
region --> province --> อำเภอ)
• ปริมาณรายเชื้อเพลิงให้อยู่ใน dash 2: price/volume แล้ว click ลงไปเพื่อให้เห็น
รายละเอียด
• Dash 4: ค่าการตลาด และ forecast
• ให้มี forecast ราคาน้ำมันดิบและสำเร็จรูป แสดงไว้เป็นเขียว เหลือง แดง
• จะดูค่าการตลาดเฉลี่ย; diesel ทั้งหมดเฉลี่ย;
• ราคาถ้าเพิ่มขึ้นจะเป็นสีแดง
• *** ค่า threshold ต่าง ๆ ทาง กรรมการจะส่งให้
• ค่าการตลาดอ้างอิง 2.0 - เป็น fix value; +/- .40 จึงจะเปลี่ยนสีเหลือง; ถ้าเกิน
จะเป็นสีแดง
• ทำค่าการตลาดให้ทำทุกตัว
• ขึ้นอยู่กับชนิด crude ดูไบทั้งคู่
• กรมธุรกิจพลังงานเก็บข้อมูลน้ำมันเตาทั้ง 5 เกรด และ ศท. มีเก็บ
• ตัว +/- .40 ให้ users ปรับได้
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•

Dash 5 โครงสร้างราคาน้ำมัน+ค่าขนส่ง - ใช้เฉพาะกิจ
• ตาราง EPPOFACT->ROPอำเภอ2561
• ROP_Price + transport 1 = price 1
• ROP_Price + transport 2 = price 2
• ต้องการทำบัญชีค่าขนส่งเพื่อส่ง กบง.
• ต้องการให้เลือก mode ได้รายภาค เช่น ภาคใต้ เรือ+รถ; ภาคอีสาน ท่อ+รถ;
ภาคเหนือ ท่อ+รถบรรทุก หรือ รถไฟ+รถบรรทุก โดยแต่ละโหมดทำสีต่างกัน
• ทำเพื่อนำเสนอ
• ตัดสินใจภายใต้ภูมิภาค เมื่อตัดสินใจแล้วค่อยนำไปตัดสินใจราคาขายปลีกของอำเภอ
มารวม
• จากนั้นจะรู้ว่าประเทศไทยมีบัญชีค่าขนส่งอะไร แล้วจึงนำอันนั้นไปบวกราคา

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หัวข้อการประชุม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
3. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
4. นางสาวสุวรรณา สุนทรารักษ์
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธงวงศ์
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
5. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
6. นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
7. นายเดชา อุปทัมชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอหน้าจอ prototype ที่ปรับปรุงจาก comment ครั้งก่อน ทาง กป. ให้มีการปรับ
เพิ่มเติมให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องดังนี้
• Dashboard 1: ราคาน้ำมัน ให้มีตัวเลขกำกับในกราฟ และใน 1 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า $5 ให้แสดงตัวที่มีความชันมาก
• ขอ list ค่าการตลาดรายผลิตภัณฑ์
• ค่าการตลาดเฉลี่ยทาง กป. จะดึงข้อมูลมาให้เนื่องจากปัจจุบันเป็นการคำนวณมือ
• Dashboard 4 - ค่าขนส่ง อยากให้ลงแผนที่ระดับอำเภอ --> เชื่อมกับตัวที่เป็น
กรมการปกครอง
• Price structure – กป. มีการตั้งค่าการตลาดอ้างอิง และ +/- 40 ซึ่งจะส่งให้ ทปษ. ใช้ใน
การแสดงข้อมูล
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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การประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. – 20.30 น.
VDO Conference
หัวข้อการประชุม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ผู้เข้าประชุม รวม 9 คน

สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอหน้าจอ prototype ที่ปรับปรุงจาก comment ครั้งก่อน ทาง กป. ให้ความเห็นว่า
• การแสดงข้อมูลยังไม่ถูกต้องทั้งค่า และรูปแบบการนำเสนอ
• การจัดเรียงกราฟ ต้องปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นและตรงกับผู้ใช้ต้องการ
• ให้ ต รวจสอบแหล่ ง ที ่ ม าของข้ อมู ล ว่ า ได้ ม านั ้ น ถู ก ต้ องแล้ ว หรื อไม่ เนื ่ องจากข้ อมู ล ที ่ แ สดง
ยังไม่ถูกต้องนัก
ปิดประชุมเวลา 20.30 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลือ่ นแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 17.10 น.
หัวข้อการประชุม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
4. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
5. นางสาวสุวรรณา สุนทรารักษ์
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
2. นางสาวสิโรรส รุ่งดอนทราย
3. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
7. นางสาวพัชรินทร์ แจงบำรุง
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
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สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานำเสนอหน้าจอ prototype ที่ปรับปรุงจาก comment ครั้งก่อน ทาง กป. และกรรมการ
ตรวจสอบและมีความเห็นว่ายังคงต้องแก้ไข โดยสรุปดังนี้
• Join dbprod3 กับ ข้อมูลใน db เพื่อให้รู้แหล่งข้อมูล
• Join Proddb1x กับ LOC เพื่อได้ location
• Material intake ไม่ใช้ ใช้ dbprod3 เป็นข้อมูลผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ต้อง join กับ item,
company
• Dbprod4p ข้อมูลการใช้ อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ส่งออกต้อง join กับ item, company
• หน้าราคาน้ำมันดิบ (e.g ตะวันออกกลาง) จะมีตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล จะมีข้อมูล
ประเทศด้วย - ราคานำเข้าน้ำมันดิบ dbprod6c
• ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ ต้องแก้ data prep เพราะข้อมูลไม่มีทุก fuel types
• หน้าราคาค่าการตลาด
o ให้ทำเป็น suggestion ว่าราคาควรจะลด
o ตัวราคาการตลาดให้เลือก range ที่แสดงข้อมูลได้
o 8 ชนิดเชื้อเพลิง
o กลุ่มเบนซินและแก๊ซโซฮอล 95 E10; กลุ่มดีเซล B10 ; ค่าการตลาดเฉลี่ยรวม
8 ชนิด (อยู่ในโครงสร้างราคาที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้ว weighting average
ซึ่งยังไม่มีข้อมูลในฐานของ ศท.)
o อันเล็ก ๆ ก็ทำในส่วนที่เหลือ ทำเป็นแค่เหลืองแดง
o Logo code สี กป. จะส่งมาให้
• หน้า supply chain
o ราคานำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป เอาราคาตลาด SG เป็น E10 กับ Gas Oil 0.001
• ปริมาณน้ำมันดิบในประเทศ จะแสดงตามแหล่ง
ปิดประชุมเวลา 17.10 น.
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บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 และ Microsoft Team Meeting
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่ 4)
ผู้เข้าประชุม ณ สนพ.
คณะทำงานศึกษาฯ
1. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายโกมล บัวเกตุ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นายเพทาย หมุดธรรม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวสุพิตร คำกลัด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
5. ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
(ดร.พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

6. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางอรอนุตตร์ สุทธิ์เสงี่ยม)
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
8. ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์
นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
นางสาวนฤมล อินทรักษ์
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด
2. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
3. นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนพ.
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงาน

คณะทำงาน
คณะทำงาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
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5. นางสาวกนกวรรณ เส้งประถม
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นายวิเชียร ตันติวิศาล
9. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
10. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี
12. นางสาวพริ้วแพร สุขเทียบ
13. นายสิทธิชัย โอภาสวชิระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
3. ดร.พฤษภ์ บุญมา
4. ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
5. ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์
6. นางสาวรัชนิกร คำทิพย์
7. นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม
8. นางสาวกิตติยา คำเวียงสา
9. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
10. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
11. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
12. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
13. นายเดชา อุปธัมชาติ
14. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
15. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
16. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
17. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
18. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
เลขานุการโครงการ
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
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ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่าน VDO Conference
1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายนราพันธ์ ยามาลี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้
ความสามารถ

ความเป็นมา
กระทรวงพลั ง งานและหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ ม ี ก ารจั ด ทำแผนบู ร ณาการพลั ง งานระยะยาว
(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากำลั งผลิ ต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และกำหนดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทำแผนและการออกแบบ
การพัฒนาข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่ว ยงาน
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ บรรลุเป้าหมายการเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานของประเทศ สอดรับกับการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ทั้งนี้ สนพ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย และการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
เพื่อบูรณาการโครงการศึกษาทั้ง 2 โครงการร่วมกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
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วาระที่ 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะทำงานศึกษาฯ คณะทำงานโครงการทั้งสองโครงการ
และที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานทั้งสองโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และ /
หรือข้อเสนอแนะจากคณะทำงานศึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนร่างรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3) ให้คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่ามีคณะทำงานฯ ขอแก้ไขและเพิ่มเติมร่างรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ที่ปรึกษานำเสนอผลการศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
-

ผลการดำเนินงาน

1. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
1) การพัฒนาศูนย์ฯ เป็นกลยุทธ์หลักของการขับเคลื่อนนโยบายแบบมุ่งเป้าและพัฒนาแผน
พลังงานเชิ ง พื้ น ที่ ผ่านการบูรณาการข้ อ มูล กับ ทุ กภาคส่ว น ตามวิส ัยทัศ น์ และพั น ธกิ จ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ทางที่ปรึกษานำเสนอให้ความสำคัญทั้งด้านการขับเคลื่อน
และการสนับสนุน ให้ศูนย์ฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่มั่ นคงที่
จะผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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3) ที่ปรึกษาใช้หลักการของ TOGAF Framework เป็นกรอบแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) ด้วยว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรนั้น จะต้องมีความครบถ้วน
จากทั้งมุมมองของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ แบบดั้งเดิม และมุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กร
ซึ่ง TOGAF จะพิจารณาให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมย่อย 3องค์ประกอบหลักทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยี
2. การออกแบบสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Layer)
1) การปรับเปลี่ยนและขยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้สามารถรองรับพันธกิจของศูนย์ฯ โดย
• การเพิ่มขึ้นของรายละเอียดข้อมูล เช่น จากการใช้ข้อมูลนำเข้าในลักษณะรายเดือน
เปลี่ยนเป็นการนำเข้าข้อมูลในรายวัน
• การเพิ่มขึ้นของชุดฐานข้อมูล ที่ทำให้ศูนย์ฯ สามารถทำงานตามพันธกิจได้อย่าง
มีประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การนำเข้าข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับจำนวนรถยนต์
บนท้องถนน หรือข้อมูลจากสมาร์ทมิเตอร์ต่าง ๆ
• การประมวลผลข้อมูลในลักษณะข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งในลักษณะแบทช์
(Batch) และลักษณะออนไลน์ (On-line)
2) ด้านโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ นั้น ที่ปรึกษานำเสนอร่างรูปแบบโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฯ
ซึ่งจะมีบุคลากรทั้งสิ้น 53 คน แบ่งเป็น 4 ฝ่ายงาน ดังภาพ
โครงสร้างบุคคลากรจะมีการจัดตั้ง (1) กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล และ (2) กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล และ
กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล และ (3) กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ
ที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของศูนย์ฯ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะใช้
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยระดับชั้น คือ
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Layer), สถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร (Data Platform) และ สถาปัตยกรรม
ทางโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Layer)
3) ด้านกระบวนการทำงาน ที่ปรึกษาพบว่าในปัจจุบันกองงานต่าง ๆ ภายใน สนพ. ประสบปัญหา
การนำเข้าข้อมูลมาใช้ในงาน โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบจะครอบคลุมตลอดกระบวนการทำงาน
ตั้งแต่ ระบบ (System) การปฏิบัติ (Operation) การวิเคราะห์ (Analytic) โดยสรุปดังนี้
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อมูลไม่ทันสมัย มาไม่พร้อมกัน (Timeliness Frequency)
ข้อมูลที่ต้องมีการจัดหายังขาดงบประมาณ
ข้อมูลล่าช้า ไม่สม่ำเสมอเปลี่ยนรูปแบบ (Inconsistency)
ข้อมูลเดียวกันแต่มีชื่อหรือ Category แตกต่างกัน ((Inconsistency)
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Needs)
ข้อมูลขาดหาย (Missing Date)
ข้อมูลจัดเก็บกระจัดกระจาย (Scattering)
ข้อมูลซ้ำซ้อน ค่าไม่ตรงกัน คำนวณผลลัพธ์ต่างกัน (Duplication and Inaccuracy)
ขาดความยืดหยุ่นของระบบ (Flexibility)
Manual / Repetitive Operational (Key In, Calculate, Filter, DQC)
ขาดการบูรณการข้อมูล (Integration)
ติดตามแหล่งข้อมูล หรือจัดหาข้อมูลใหม่ๆ
ขาดการติดตามโครงการ (Tracking)
บุคลากรต้องอาศัยความรู้เฉพาะบุคคล

การออกแบบผังการไหลของข้อมูลต้องคำนึงถึงหลักธรรมภิบาลข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญ
อย่างยิ่ง และมีส่วนในการจัดการผังการไหลของข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีผลต่อการออกแบบผังการไหลของข้อมูลในทุกขั้นตอนของศูนย์ฯ
ทางที่ปรึกษาจึงนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) สำหรับการจัดการการไหล
ของข้อมูล โดยยึดจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของการทำ Data Management ประกอบด้วย
4 ขั้นตอนหลัก คือ (1) Collect (2) Govern (3) Transform และ (4) Share
สำหรั บ การออกแบบ Workflow ในระดั บ Logical Model ที ่ ป รึ ก ษาได้ จ ั ด ทำ
มาเป็น 3 ขั้นตอน คือ
- ระยะที ่ 1 มี จ ุ ด ประสงค์ เ พื ่ อปรั บ ปรุ ง กระบวนการภายในให้ เ ป็ น แบบอั ต โนมั ติ

(Automation) ให้มากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และประหยัดเวลาการ
ทำงานของผู้รับผิดชอบ พัฒนา Meta data การจัดทำ Business Glossary และ Data Catalog
เพื่อให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน และเพื่อกำหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลตามข้อกำกับในธรรมาภิบาลข้อมูล
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• ระยะที่ 2 (ทางเลือกที่ 1) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูล ยังไม่สามารถ
ให้การบริการเข้าถึงข้อมูลผ่าน APIs ได้ การออกแบบนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ภายในจากระยะที่ 1 ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
เพิ่มเติม เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น โดยเริ่มมีกระบวนการการจัดทำวงจรชีวิตข้อมูล
(Data Lifecycle) เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดสิทธิ์ การเข้ าถึ ง
ข้อมูลตามข้อกำกับในธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์
(Authorization) ที่ได้รับโดยออกแบบภาพรวมระดับ Logical Model
• ระยะที่ 2 (ทางเลือกที่ 2) ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกมีการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ผ่าน APIs การไหลของข้อมูลจะเป็นการปรับปรุง กระบวนการภายในให้เป็นแบบ
อัตโนมัติ (Automation) ให้มากยิ่งขึ้ น เพื่อลดความผิด พลาดที่ เกิดจากมนุ ษ ย์
(Human Error) และประหยัดเวลาการทำงานของผู้รับผิดชอบ มีการพัฒนา Meta data
การจัดทำ Business Glossary และ Data Catalog เพื่อให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลและ
องค์ประกอบอื่ น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน กำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตามข้ อ
กำกับในธรรมาภิบาลข้อมูล และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ตามสิทธิ์ (Authorization)
ที่ได้รับ โดยออกแบบภาพรวมระดับ Logical Model
• ระยะที่ 3 เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในจากระยะที่ 2 ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าระบบเพิ่มเติม เช่น การนำข้อมูลแบบ Near Real-time
เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น มีการสร้างและกำหนดกระบวนการการจัดการ
Data Lifecycle เพิ่มเติมจากระยะที่ 2 ให้สมบูรณ์ แล้วปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้าน
Logical ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในรูปแบบ Big Data Platform โดยสมบูรณ์
3. การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร (Data Layer)
1) การจัดเก็บข้อมูลในอนาคต ในปัจจุบัน สนพ. รวบรวมข้อมูลสถิติด้านพลังงานจากหน่วยงาน
ที่มีการขอความร่วมมือ โดยการรับส่งข้อมูลจะผ่านช่องทางการติดต่อและรูปแบบในการจัดส่ง
ที่มีความแตกต่างกัน และทาง สนพ. ดำเนินการดัดแปลงข้อมูลและเผยแพร่ในรูปแบบ
รายงานสถิติ ในอนาคตศูนย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลพลังงานชาติและเชื่อมต่อ
กับ หน่ว ยงานทั้ งภายในและภายนอกสั งกัด กระทรวงพลัง งาน ในการรับ -ส่งข้ อ มู ล และ
ให้บริการข้อมูลโดยผ่าน APIs ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดทำขึ้น
2) การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร สถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กรเป็นกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
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3) การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล
• Data Mapping Diagram นี้อธิบายแนวคิดของการเชื่อมโยงข้อมูล ในการจั ดทำ
Data Staging ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการออกแบบฐานข้อมูลทั้งแบบรายการ
(Transactional) จนถึงคลังข้อมูล (Data Warehousing)
• โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ และนำมาแยกโครงสร้างการจัดเก็บ
• การออกแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลอภิพันธุ์ (Meta data) ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล (data about data) ใช้เพื่อ
อำนวยความสะดวกและสนับสนุน การระบุชุดข้อมูล การค้นหา การจัดการและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล หลายๆ รูปแบบ โดยการจัดทำ Metadata เป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดทำบัญชีข้อมูลหรือ data catalog ซึ่งหมายถึง รายการของชุดข้อมูล (datasets)
ที่หน่วยงานถือครองหรือบริหารจัดการ
Meta data ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ (i) เนื้อหา (content)
ของข้อมูล (ii) บริบท (context) ของข้อมูล (iii) โครงสร้าง (structure) ของข้อมูล
เกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่ สร้างข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ
ข้อมูลอื่น รูปแบบ APIs เป็นต้น
4) การออกแบบระบบทวนสอบข้อมูล (Data Quality Management) คือ กระบวนการได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ (Data Integrity) สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงตลอดเวลาคือ การทำให้ข้อมูล
มีความถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรก (Do it right the first time)
-

ที่ปรึกษาศึกษาระบบการจัดการคุณภาพปัจจุบันภายใน สนพ. พบว่า

• มีการส่งข้อมูลผ่านทาง Email จากแหล่งข้อมูลต้นทาง ไม่ใช่เป็นข้อมูลแบบทันที
หรือ Real Time ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน โดยทั่วไปมีความล่าช้าอยู่ ประมาณ
1 – 2 เดือน
• ในกรณีที่แหล่งข้อมูลต้นทางไม่ส่งข้อมูลตามกำหนด กระบวนการพยากรณ์
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ สนพ. ซึ่งอาศัยประสบการณ์การทำงานและความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้กระบวนการการพยากรณ์ข้อมูล
ไม่สามารถนำมาเขียนเป็นมาตรฐานได้อย่างชัดเจน
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• กระบวนการทวนสอบข้อมูลโดยตรวจจับความผิดปกติ เจ้าหน้าที่ของทาง สนพ.
อาศัยประสบการณ์การทำงานและความรู้ความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลในการ
ตรวจจับ ความผิดปกติเพียงอย่างเดียวซึ่ งไม่ส ามารถนำมาเขียนเป็น เกณฑ์
มาตรฐานได้อย่างชัดเจน
• ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ สนพ. มีความสงสัยว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องมาจากมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น กระบวนการที่ทาง สนพ. ดำเนินการติดต่อไปยังหน่วยงาน
เข้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลอาจใช้เวลานาน
ที่ปรึกษาเสนอให้มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก Master Database อีก 2 ฐาน คือ
(i) Staging เพื่อนำข้อมูลดิบที่ได้รับมาเตรียมการสำหรับนำไปใช้ต่อ (ii) Profile เพื่อ
เก็บข้อมูลที่ประมาณการสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ หรือข้อมูลที่เป็น Outlier ก่อนที่
จะนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของ สนพ.
ในอนาคต เมื่อศูนย์ฯ มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไว้ใน Data Lake เพื่อรองรับ
การจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลที่จะเข้ามาใน Data Lake ควรมีการ
สร้างโซนข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ (i) โชนข้อมูลชั่วคราว (Transient Zone) (ii)
โซนข้อมูลดิบ (Raw Zone) (iii) โซนข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Trusted Zone) (iv) โซนข้อมูล
พร้อมใช้งาน (Refined Zone) และ (v) โซนตัวอย่างข้อมูล (Sandbox Zone)
-

อีกทั้งเสนอให้ใช้ Time Series Analysis เพื่อพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

-

ข้อเสนอวิธีการพยากรณ์ข้อมูล
• ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บตามเวลา หรือ Time Series Data มักจะมี
Trend และ/หรือ Seasonality
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบถดถอย (Time Series Regression)
• ในการพยากรณ์ค่าข้อมูลในกรณีที่แหล่งข้อมูลส่งข้อมูลมาล่าช้า ทั้งนี้ทาง สนพ.
ต้องระบุช ัดเจนว่าข้อมูล ใดบ้ างที่มาจากการพยากรณ์ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดที่ชัดเจนถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้
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-

ข้อเสนอวิธีการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล (Outlier Detection)
• ใช้ Visualization Tools ร่วมในการตรวจสอบ Outlier
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในการตรวจสอบ Outlier โดยหาก
ข้อมูลอยู่นอกเขต 95% Prediction Interval ที่ได้จากการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาจะถือว่าข้อมูลมีความผิดปกติ

5) ระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงการออกแบบที่นำเสนออย่างเป็นรูปธรรม
โดยตัวระบบแบ่งการทำงานออกเป็นสามส่วน คือ 1) ส่วนของข้อมูลเข้า หรือ Data Acquisition
2) ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Management System 3) การนำเข้ามูล
ไปใช้งาน เช่น โดยการแสดงผลทางทัศนภาพ (Visualization) หรือการสร้างรายงานรายวัน
อัตโนมัติ (Automatic Daily Report) เป็นต้น ซึ่งทั้งสามส่วน เป็นการสาธิตการนำเอาระบบ
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลพลังงานของประเทศ โดยที่ปรึกษา
จัดทำ Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลด้านปิโตรเลียมมาแสดงถึงมิติต่าง ๆ ของ
ข้อมูลปิโตรเลียมของชาติ ดังตัวอย่าง Dashboard วิเคราะห์ข้อมูล
4. การออกแบบโครงสร้า งพื้น ฐานทางเทคโนโลยี (IT Infrastructure Layer) ใช้แนวคิดในการ
ออกแบบแบบหลายชั้น เพื่อแยกการทำงานของส่วนกายภาพ (Physical Layer) ส่วนระบบ (System
Layer) และ ส่วนข้อมูล/บริการ (Data/Service Layer) ออกจากกัน
5. การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน
1) นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน หลักการสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลไ ด้แก่ การสร้าง
ความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงและความเข้ากันกับ
กฎระเบียบและมาตรฐานอย่างเหมาะสม (Balance between value creation, and risk
and compliance) )
ที่ปรึกษาจัดทำร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อเป็นการตั้งต้นการจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลสำหรับศูน ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งกรอบร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้ อ มูล
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
• ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อกำหนดโครงสร้างของการ
กำกับดูแลข้อมูลในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ บทบาทหน้าที่
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• ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) เป็นการกำหนดการวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูล ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
• ส่วนที่ 3 การใช้ข้อมูล (Data Usage) เป็นนโยบายการเข้าถึงข้อมูลภายในศูนย์ฯ
(Internal Data Access) นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
• ส่ ว นที ่ 4 การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล (Data Protection) เป็ น การกำหนดนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
โครงสร้างบุคลากรในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) คณะทำงานด้านข้อมูล (Administration Board)
ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Team) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ เจ้าของข้อมูล
(Data Owner) และผู้ใช้ข้อมูล (Data User)
เมื ่ อ ได้ น โยบาย และบุ ค ลากรการดำเนิ น งานแล้ ว ศู น ย์ ฯ จำเป็ น ต้ อ งกำหนด
กระบวนการทำงานเพื ่ อ เป็ น แนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ท ี ่ เ กี ่ย วข้ อ งจะใช้ ร ูป แบบของกระบวนการ
COLLECT, GOVERN, TRANSFORM, และ SHARE เพื่อให้สามารถดูแลกำกับข้อมูลได้ตลอด
ทั้งวงจรชีวิตของข้อมูลผ่านการประชุมหารือ หรือแบบฟอร์มตามที่กำหนด โดยที่ปรึกษา
ออกแบบตัวอย่างของฟอร์มเอกสารเพื่อใช้งาน เช่น แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่
แบบฟอร์มการแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น
2) การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐด้านพลังงาน (Open Data)
ภาครัฐมีการกำหนดเรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ
ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• จัดทำบัญชีข้อมูลภายในหน่วยงาน ระบุชุดข้อมูล และจัดลำดั บความสำคัญของ
ข้อมูล เปิดภาครัฐ ที่จะนำไปเปิดเผยอย่างน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ตามหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
• จำแนกหมวดหมู่ กำหนด และจัดประเภทชั้นความลับของชุดข้อมูล ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ
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• กำหนดรูป แบบของชุดข้อมูล ของข้ อ มูล เปิดภาครัฐ อย่างน้อยให้อยู่ในรู ป แบบ
คุณลักษณะแบบเปิด และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ทราบรายละเอียด
ของชุดข้อมูล
• ให้จัดส่งหรือเชื่อมโยงชุดข้อมูลของข้อมูลเปิดภาครัฐตามประเภท รูปแบบ และ
มาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด
- ปัจจุบันทางศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ด้านพลังงานจากหลายหน่วยงาน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวน 119 ชุดข้อมูล
จาก 6 หน่วยงาน และรูปแบบข้อมูลตั้งแต่ 1-3 ดาว สำหรับด้านพลังงานแล้ว ชุดข้อมูลส่วนใหญ่
จะอยู่ในกลุ่มชุดข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเห็นและข้อสังเกตุของคณะทำงานศึกษาฯ
คณะทำงานศึกษามีข้อสังเกตุว่า จำนวนบุคลาการที่ระบุในรายงานมาได้อย่างไร และให้ข้อสังเกตุว่ามี
Data Engineer หลายคนแต่ยังไม่ระบุถึงผู้ที่จะจัดทำ Meta data ในระยะที่ 1 และเหตุใดจึงต้องใช้บุคลากร
จำนวนมาก
ที่ปรึกษา แจ้งว่าโครงสร้างนั้นยึดตามจำนวนบุคลากรภายใน สนพ. ปัจจุบันเป็นหลัก ซึ่งในกระบวนการ
ทำงานจริงจำเป็นต้องเสริมด้วยที่ปรึกษาจากภายนอก และเนื่องด้วยข้อมูลพลังงานนั้นมีหลายด้าน มีความรู้
เฉพาะทาง หากทำตามกลยุทธ์ของศูนย์ให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้
บุคลากรมาก
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจำนวนบุคลากรนั้น
สามารถแบ่งจ้างได้เป็นระยะตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเหตุที่ต้องใช้คนจำนวนมากเป็นเพราะรูปแบบข้อมูล เช่น
ธปท. มีเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล 60 คน เพราะรูปแบบข้อมูลไม่สามารถใช้ระบบได้ หากไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้
เจ้าหน้าที่ปจั จุบันก็ต้องมีความสามารถในการทำงานเอง ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดูแลการออกแบบ
รวบรวม Meta data ของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัด หากปฏิบัติตาม process ที่เสนอ
โดยจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลก่อน เกรงว่าจะช้าไปในการจัดทำ meta data และควรเริ่มทำจาก schema ก่อน
โดยไม่ต้องรอ meta data ให้เรียบร้อย และรูปแบบของข้อมูลที่มีทั้ง structure non-structure และ กระดาษ
จะจัดเก็บอย่างไร และการทำ Data Governance นั้นจะเริ่มอย่างไร
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ที่ปรึกษา อธิบายว่าการนำเข้าข้อมูลที่มีทั้งพิมพ์และเขียนนั้นบางส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยได้
หากแต่ยังต้องอาศัยกำลังคน การทำ meta data นั้นจะเป็นการใช้ template ของ IBM ซึ่งจะสามารถเริ่มงานได้เลย
ใน phase 1 การเริ่ม Data governance นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าศูนย์จะอยู่ ณ ที่ใด ซึ่งในการศึกษา
ได้ระบุถึงแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ไว้แล้ว
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าจำนวนบุคลากรนั้น
สามารถแบ่งจ้างได้เป็นระยะตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งเหตุที่ต้องใช้คนจำนวนมากเป็นเพราะรูปแบบข้อมูล เช่น
ธปท. มีเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล 60 คน เพราะรูปแบบข้อมูลไม่สามารถใช้ระบบได้ หากไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้
เจ้าหน้าที่ปัจจุบันก็ต้องมีความสามารถในการทำงานเอง ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ดูแล
การออกแบบ รวบรวม Meta data ของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ซึ่งจะเข้ามาช่วยในตรงนี้ได้
ผู้อำนวยการ สนพ. การจัดตั้งศูนย์ต้องดูแนวทางของคณะปฏิรูป ซึ่งแนวทางตอนนี้จะเป็นการจัดตั้ง
กองเงาภายใน สนพ. เพื่อเริ่มดำเนินการ
มติที่ประชุม รับข้อสังเกต
วาระที่ 3.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อน
แผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) (พพ.)
ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษากล่าวเสนอผลศึกษาโครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีเนื้อหา
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สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของ
อาคารควบคุ ม และโรงงานควบคุ ม (กลุ ่ ม ที ่ 1 การศึ ก ษาการจั ด ทำระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ( Big Data))
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยการดำเนินงานนั้นครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1 งานด้านการศึกษาและออกแบบการจัดการข้อมูล (Data Management)
การศึกษาออกแบบระบบการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของการจัดการข้อมูล
เริ่มด้วยการศึกษากระบวนการทำงาน การไหลของข้อมูล และระบบทวนสอบข้อมูลของกองงานต่าง ๆ ใน พพ.
เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการ (Requirements) ด้านการใช้ข้อมูลและการจัดทำรายงาน ซึ่งที่ปรึกษาเสนอแนะ
การออกแบบโครงสร้างข้อมูล Meta data และ Informatics ในรูปแบบของ Star Schemas ให้มีความยืดหยุ่น
สามารถหมุนมิติได้ เหมาะแก่การนำมาใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ที ่ ป รึ ก ษานำเสนอการออกแบบสถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล Enterprise Data Architecture
ในอนาคตของ พพ. เพื่อสนับ สนุน การทำงานในรูปแบบ Big Data ให้ส ามารถเชื่อมโยงข้อมูล จากหลาย
หน่วยงานเพื่อนำสู่ Data Warehouse กลางในการรวบรวมข้อมูล มีระบบทวนสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ การนำเข้าข้อมูลเน้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ e-Forms APIs
หรือการโหลดข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน APIs หรือ protocols ต่าง ๆ และมีการทำ ETL ก่อนนำเข้าข้อมูล
ซึ่งจะได้สถาปัตยกรรมข้อมูลของกรมฯ
ด้านการทวนสอบข้อมูล Quality Assurance ที่ปรึกษาใช้กรอบแนวคิดของการประกั น
คุณภาพข้อมูล (Data Quality Assurance Framework) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความมั่นใจว่าข้อมูลในองค์กร
ที่จะนำไปใช้มีคุณภาพสูง จะประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ (1) ระบุรายละเอียดของการประกัน
คุณภาพข้อมูลให้ชัดเจน (Definition) (2) ประเมินคุณภาพของข้อมูล (Assessment) (3) วิเคราะห์คุณภาพของข้อมูล
(Analysis) (4) ออกแบบวางแผนการประกันคุณภาพ (Improvement) (5) วางระบบการประกันคุณภาพของข้อมูล
(Implementation) และ (6) ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Control)
-

จากกรอบดังกล่าว ที่ปรึกษาเสนอให้มีระบบทวนสอบข้อมูล ดังนี้

1. ระบบทวนสอบข้อมูล ของฐานข้ อ มูล กองกำกับและอนุรัก ษ์ พลังงาน (กกอ.) ที่นำเข้าข้ อ มู ล
ผ่าน e-Form ที่มีการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติตามเกณฑ์ 10 กลุ่ม 22 เกณฑ์ เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบ Semi-real time ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบ แล้วใช้การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา
(Time Series) โดยใช้ข้อมูลรายเดือนเป็นตัวเปรียบเทียบแทนข้อมูลรายปีซึ่งจะได้ความละเอียดที่
แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบแนวโน้มในระยะยาว (Long-term Trend) และความผันแปร
ตามฤดูกาล (Seasonal Variation) สำหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลอีกชั้นหนึ่ง
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2. ระบบทวนสอบข้อมูลของฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายงานสถิติ (ศทส.)
ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ อันได้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic Tools)
ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟต่าง ๆ (Visualization) มาช่วยตรวจจับข้อมูลผิดปกติ
โดยอาจมีการเปรียบเทียบกับค่าในอดีตได้ อาทิเช่น Box Plot, Time Plot และ Overlay Time Plot
3. ระบบทวนสอบข้อมูลของ Data Lake ทางที่ปรึกษาขอนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best
Practice Framework) คือ สร้างโซนข้อมูล (Data Zone)
2 งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT Infrastructure)
ที ่ ป รึ ก ษาประเมิ น Analytics Platform ปั จ จุ บ ั น ของ พพ. โดยใช้ ห ลั ก การของ CMMI
ที่ประเมินงานด้านบุคลากร กระบวนงาน เทคโนโลยี และจัดระดับการจัดการข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ พบว่า
ในทุกด้านของ Analytics Platform Framework ปัจจุบันที่มีนั้นอยู่ในระดับเริ่มต้น
ที่ป รึกษาเสนอโครงสร้ าง IT Infrastructure สำหรับอนาคตของระบบข้ อ มูล ขนาดใหญ่
ควรมีองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ โดยมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 1-2 ปีแรก
เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับ Enterprise Data Warehouse และการจัดทำรายงาน ระยะ 3-4 ปีต่อมา
เป็นการพัฒนา Meta data Management เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกผ่าน APIs
สำหรับโครงสร้างของการจัดการความเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศทางด้าน Information Security
สามารถพิจารณาโดยใช้มุมมองของ ITU-T Recommendation X.805 ที่ทำการกำหนดโครงสร้างของ Information
Security ในเชิงเทคนิคที่แบ่งมิติของความปลอดภัย (Security Dimension) ส่วนต่าง ๆ และแบ่งการพิจารณา
เป็น 3 ชั้น คือ Infrastructure Security Layer Services Security Layer และ Applications Security Layer
สำหรับการบริหารทางด้าน Information Security นั้น พพ. จำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจั ดการ
(Administrative Framework) โดยใช้ ISO/IEC 27001 ในการจั ด ทำแผนนโยบาย Information Security
ที่สอดคล้องกับแผนการใช้งานระบบข้อมูลขนาดใหญ่
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3 งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง (Data Analytics)
ระบบ Big Data Platform ควรมีองค์ประกอบคือ
- Data Source คือ แหล่งข้อมูลของระบบ Big Data
- Processing คือ การประมวลผลเพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- Analytical Data Storage คือ การจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
- Analytics คื อ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล มี 3 ประเภทได้ แ ก่ Descriptive Analytics หรื อ
การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา Predictive Analytics หรื อ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ทำนาย และ
Prescriptive Analytics เป็นส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางที่ดีที่สุด
ในสถานการณ์ที่ได้รับข้อมูลที่มีอยู่
- Reporting คือ การรายงาน หรือแสดงความรู้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
- สำหรับการออกแบบ Analytics Dashboard มุ่งไปที่การจัดทำเพื่อผู้ใช้งาน 3 ระดับตาม
จำนวนของข้อมูล ที่ต้องการใช้งาน คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติ ก าร
ซึ่งรายละเอียดการนำเสนอ Dashboards นั้นจะมีความแตกต่างเชิงปริมาณและการวิเคราะห์
- ที ่ ปรึ กษาจึ งได้ จ ั ดทำ Interactive Analytics Dashboard Prototype ในรู ปแบบของ Fixed
Report คือ Dashboard ทำการแสดงผลอย่างเดียว โดยข้อมูลจะแสดงโดยใช้การรายงานภาพรวมเพื่อให้ เห็ น
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยการแสดงผล ที่ง่ายและตรงประเด็น และ Interactive Dashboard ซึ่งเป็นการ
แสดงผลที่ให้ผู้ใช้ในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนการดูข้อมูลบน Dashboard ได้หลายมิติ
หลายแง่มุม ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของข้อมูลในมิติต่าง ๆ ที่ออกแบบด้วยหลักการ
Star Schema เพื่อแสดงถึงการนำข้อมูลที่ผ่านการจัดเก็บ ทวนสอบ แล้วมาเป็นผลวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่
4 งานด้านการจัดการธรรมภิบาลข้อมูล
ที่ป รึกษาได้ร วบรวมรายละเอียดเกี่ยวกั บข้ อกฎหมายที่เกี ่ยวข้ องกับการจั ด ทำ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม ซึ่งประกอบด้วย
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3/9/63 - 17

ในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลใน พพ. ควรจะเริ่มจากการร่างนโยบายกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Policy)
ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลที่ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้องกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
กฎหมายด้านข้อมูลของประเทศและสากล และให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ใน พพ. สามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้จัดทำร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลตั้งต้นให้ พพ. นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับพันธกิจของ พพ. ซึ่งนโยบายนี้ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ การกำกับดูแลข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูล
5 ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
- ระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ควรจักต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
สารสนเทศ คือ ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานสำหรับระบบความปลอดภัยสารสนเทศโดยเฉพาะที่กล่าวถึงวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems)
6 งานด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่ปรึกษาจึงสรุปกลุ่มงานที่ควรจะมีในการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มงานตาม คือ
1)
กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูลองค์กร (Enterprise Data Strategy)
2)
กลุ่มงานบริหารข้อมูล (Data Operation Management)
3)
กลุ่มงานวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล (Business and Data Analytics)
แผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรและการฝึกอบรม
จากมิติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ที่ปรึกษาพิจารณาจากแนวทางเพื่อออกแบบแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากร
และการฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของ พพ. โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
ช่วงที่ 1 Early ระยะเริ่มต้น (ระหว่างปี 2564 – 2566) ระยะเริ่มต้น
-

ช่วงที่ 2 Developing ระยะการพัฒนาโครงการ (ระหว่างปี 2567 – 2569) ในระยะการพัฒนาโครงการ

ช่วงที่ 3 Maturity ระยะดำเนินงานเต็มรูปแบบ (ระหว่างปี 2570 – 2579) สามารถศึกษา
เองได้เป็นส่วนใหญ่ และเรียนรู้เพิ่มเติม
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7 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
จากการศึกษาแนวทางจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ
AEDP และพั ฒ นาระบบการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ภาคประชาชนและแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ เ พื ่ อ การปฏิ บ ั ติ
ตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ที่ปรึกษาพบปัญหา อุปสรรค และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
และแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้

-

ปัญหา อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ภายในที ่ ข าดการ จั ด วางระบบข้ อ มู ล แบบรวมศู น ย์ มี ร ู ป แบบ
เชื ่ อ มต่ อ และบู ร ณาการร่ ว มกั น ไม่ ค รบถ้ ว น ในการจัดเก็บข้อมูล และมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง มีความผิดปกติ ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ของข้อมูล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกัน วางนโยบายการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นโยบาย
ธรรมาภิบาลข้อมูล
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
การจัดเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ การทำงานเป็นรูปแบบของ buddy ควบคู่กับ
การใช้งานซอฟแวร์ เช่น ระบบปัญญาวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อี ก ทั้ ง ปรับเปลี่ยนซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับ
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ง านในปั จ จุ บ ั น ยั ง ไม่ ท ั น สมั ย งานใหม่
ไม่สามารถรองรับการประมวลผลแบบ Big Data
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
ร่ า งนโยบายธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล และจั ด ตั้ ง
Data Council
-

การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล นโยบายด้ า นความปลอดภั ย สารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ

บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการ จัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรด้าน
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ Big Data และเทคโนโลยี ที่ Enterprise Data Strategy, Data Operation
ทันสมัย
Management และ Business Data Analytics
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ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงานศึกษาฯ
คณะทำงานศึกษามีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงเสนอให้ใช้ Columnar database และ Robotic Process
Automation (RPA) และโครงสร้างองค์กรที่นำเสนอของ พพ. กับ สนพ. นั้นมีความต่างกันอย่างไร
ที่ปรึกษา กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า columnar database จะให้การประมวลผลที่เร็วกว่า database
ในรูปแบบเดิม และ Robotic Process Automation สามารถมาช่วยได้ในกรณีการนำเข้าข้อมูลที่ปัจจุบัน
เป็นรูปแบบเล่มรายงานทั้งเป็น hard copy และ soft file ทั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่สามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสม
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า columnar
database อาจเหมาะสำหรับบางกรณี และการใช้ RPA นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่สามารถทำได้ทุกอย่างจึงควร
พิจารณาความเหมาะสมในการนำไปใช้
ผอ. สนพ. กล่าวว่าโครงสร้างของ พพ. และ สนพ. ดูแล้วแตกต่างที่ขอบเขตการทำงานที่ พพ นั้นดูภาพ
ภายในกรม ขณะที่ สนพ. ดูภาพใหญ่
รอง.อธิบ ดี พพ. กล่าวว่า พพ. ดำเนินการล้อ กับ แนวทางของ สนพ. และยังมีส ่ว นที่ ต้ อ งจั ด ตั้ ง
เพื่อดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับข้อสังเกต
วาระที่ 4

ไม่มี

ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.
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ภาพการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ชั้น 6 และ Microsoft Team Meeting
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทำ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
(กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่ 4)
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ภาคผนวก ง

ทะเบียนข้อมูล
(Data Catalog)
Meta Data และ
พจนานุกรมข้อมูล
(Data Dictionary)

ทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) และ Meta Data
ปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีการจัดเก็บ
ข้ อมู ลโดยจำแนกตามชนิ ดของพลั งงาน ข้ อมู ลถู กแบ่ งกลุ ่ มข้ อมู ลเป็ นประเภทหลั ก Main Category และประเภท
กิจกรรมย่อย Sub Category ดังนี้
1. ข้อมูลพลังงาน คือ กลุ่มข้อมูลทางด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
− Capacity
− Emission
− Master
− Peak
− Station
− Stock
− การใช้
− การนำเข้า
− การแปรรูป
− การผลิต
− การผลิตและการใช้
− การส่งออก
− ภาษีและกองทุน
− ราคา
− สำรอง
2. ข้อมูลเศรษฐกิจ คือ กลุ่มข้อมูลทางด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่มีสัมพันธ์กับข้อมูล
พลังงาน
− เศรษฐกิจ
− ขนส่ง
− ดัชนีเศรษขกิจ
− ดัชนีอุตฯ
− ประชากร
− อัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ที่จัดเก็บภายใน
ง-1

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14
15
16

DBGDPCON
(Economic
only)
DBGDPCUR
(Economic
only)

GROSS DOMESTIC
PRODUCT
CONSTANT PRICE
GROSS DOMESTIC
PRODUCT CURRENT
PRICE
Import/Export Value
DBIMPORT
of Goods
DBPOP
Thailand Population
DBINDUS
Industrial Index
ปริมาณการใช้ NGV
DBNGVOIL
ทดแทนน้ำมัน
Production of
DBGOODS
Industry Goods
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_AREA_
เขตการไฟฟ้า แยกกลุ่ม
MEA
ผู้ใช้ไฟ (MEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_AREA_
เขตการไฟฟ้า แยกกลุ่ม
PEA
ผู้ใช้ไฟ (PEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_TSIC_
เขตการไฟฟ้า แยก TSIC
MEA
(MEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_TSIC_
เขตการไฟฟ้า แยก TSIC
PEA
(PEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_PROV เขตการไฟฟ้า แยกกลุ่ม
_MEA
ผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด
(MEA)
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
ECRCONS_PROV เขตการไฟฟ้า แยกกลุ่ม
_PEA
ผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด
(PEA)
Load Profile EGAT
ECRCONS_LP_EG
(Sampling every 30
AT
min. / Unit:KW)
ECRCONS_DIREC EGAT sale to direct
T
customer
ECRCONS_DIREC EGAT sale to direct
T_MASTER
customer Master

รายปี

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายปี

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายเดือน

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีอุตฯ

รายปี
รายเดือน

คน
Index

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

ประชากร
ดัชนีอุตฯ

รายเดือน

คัน,MMSCF

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

รายเดือน

Ton

เศรษฐกิจ

ดัชนีอุตฯ

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KW

พลังงาน

การผลิตและ
การใช้

x

รายเดือน

KW

พลังงาน

การใช้

x

รายลูกค้า

รายลูกค้า

พลังงาน

การใช้

x

ง-2

x

Bio.Fuel

Renew

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

สถิติจำนวนรถใหม่ที่จด
ทะเบียนตามกฎหมาย

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

18

tbcarregisc

สถิติจำนวนรถต่อ
ทะเบียนตามกฎหมาย

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

19

tbcarregis

จำนวนรถแยกตาม
ประเภทที่จดทะเบียน
สะสม

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

20

tbcarage

สถิติจำนวนรถจำแนก
ตามอายุรถ

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

21

tbcarenergy

สถิติจำนวนรถจำแนก
ตามชนิดเชื้อเพลิง

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

x

x

x

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

x

x

x

รายปี

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายไตร
มาส

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายปี

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายไตร
มาส

ล้านบาท

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายเดือน

KTOE

พลังงาน

การใช้

รายปี

Billion US
dollar

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

สำรอง

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

รายเดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

22

tbcarnenergy

23

tbgdpconstant

24

tbgdpconstantq

25

tbgdpcurrent

26

tbgdpcurrentq

27

tbrenew

28

tbgdpconstantIE
A

29

TREind1110

30

TREind1111

31

TREind1113

สถิติจำนวนรถใหม่
จำแนกตามชนิด
เชื้อเพลิง
GDP Constant Price
Yearly (used by e
nergy Indicator)
GDP Constant Price
Quarterly (used by e
nergy Indicator)
GDP Current Price
Yearly (used by e
nergy Indicator)
GDP Current Price
Quarterly (used by e
nergy Indicator)
ปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทน
GDP at constant
2005 Prices (Billion
US dollar) จาก IEA
Energy Reserve
Thailand Electricity
Generation
Thailand Electricity
Capacity

ง-3

Crude

tbcarregisn

Coal
17

x

x

x

Bio.Fuel

หน่วย

Renew

ความถี่

Elec.

Table Description

Pet.Prod

Table Name

Energy Type

NG

No.

Category
Main
Sub

dbemishare

35

dbemipwell

36

dbemipfactor

37

TRDOMTariffMEA

38

TRDOMTariffPEA

39

TRTSICMEA

40

TRTSICPEA

41

TRTSICEGAT

42

dbpcrude

43

dbpspore

44

dbpws

45

dbprt

46

dbptaxst

47

dbplpg

Natural Gas Well
Emission from Energy
Production Factor
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้านครหลวงแยก
Tariff
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค
แยก Tariff
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้านครหลวงแยก
TSIC
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้ส่วนภูมิภาค
แยก TSIC
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแยก
TSIC
CRUDE OIL PRICE
SINGAPORE
PRODUCT PRICE
Wholesale price of
petroleum product
Retail price of
petroleum product
Price Structure of
petroleum product
LPG PRICE MONTHLY

Bio.Fuel

34

Emission from Energy
Consumption Factor
Emission from Energy
Consumption Sector
Sharing

Renew

dbemi

Elec.

33

หน่วย

Pet.Prod

TREind1310

Energy Elasticity
(GDP, PEC,
Population)

ความถี่

NG

32

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

x

x

x

x

x

x

x

x

Coal

No.

Category
Main
Sub

รายปี

GDP : Billion US
dollar ,
PEC : British
thermal units
(Btu) ,
POP : persons

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

รายเดือน

IPCC Factor

พลังงาน

Emission

x

รายเดือน

Percent Share

พลังงาน

Emission

x

รายเดือน

หลุม

พลังงาน

Emission

รายเดือน

IPCC Factor

พลังงาน

Emission

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH,จำนวนราย

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

KWH

พลังงาน

การใช้

x

รายวัน

USD/BBL

พลังงาน

ราคา

รายวัน

USD/BBL

พลังงาน

ราคา

x

รายวัน

Baht/Litre

พลังงาน

ราคา

x

รายวัน

Baht/Litre

พลังงาน

ราคา

x

รายวัน

Baht/Litre

พลังงาน

ราคา

x

รายเดือน

USD/TON

พลังงาน

ราคา

x

ง-4

x
x

x

x

x

48

dbplpg_d

LPG PRICE - DAILY

รายวัน

USD/TON

พลังงาน

ราคา

49

dbpreen

RENEWABLE ENERGY
PRICE

รายวัน

Baht/Litre

พลังงาน

ราคา

50

dbpngv

NGV PRICE

รายวัน

Baht/KG

พลังงาน

ราคา

51

dbpcurrd

Daily exchange rate

รายวัน

Baht/USD

เศรษฐกิจ

อัตรา
แลกเปลี่ยน

52

dbppool

Gas Pool Quantity
and Price

รายเดือน

MMBTU,BAHT

พลังงาน

ราคา

x

53

dbprate

Gas Pool Rate and
Exchange Rate

รายเดือน

USD/MMBTU
usd/bbl
baht/usd

พลังงาน

ราคา

x

54

IEPPRICE

พลังงาน

ราคา

IEPCURRATE

ราย
สัปดาห์
ราย
สัปดาห์

สกุลเงิน/ลิตร

55

INTERNATIONAL
ENERGY PRICE
INTERNATIONAL
EXCHANGE RATE

สกุลเงิน

เศรษฐกิจ

อัตรา
แลกเปลี่ยน

56

IEPGNICAP

GNI PER CAPITA

รายปี

US.Dollars/pers
on

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษกิจ

57

IEPWDIPOP

World Population

รายปี

คน

เศรษฐกิจ

ประชากร

IPSDB_PEAKSYST
EM
IPSDB_PEAKTHAI
LAND

System Peak (MW EGAT + VSPP)
Thailand Peak (MW SYSTEM PEAK + IPS)

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

x

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

x

58
59

x
x

x

IPSDB_COMP_IPS Master of IPS

รายโรงงาน

รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

61

IPSDB_COMP_SP
P

รายโรงงาน

รายโรงงาน

พลังงาน

Master

x

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและ
การใช้

x

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิตและ
การใช้

x

Generation
Production of IPS
(Ownuse)
Generation
Production of SPP
(Ownuse)

62

IPSDB_IPS

63

IPSDB_SPP

64

IPSDB_CAPIPS

Capacity of IPS

1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

65

IPSDB_CAPSPP

Capacity of SPP in IPS 1 เดือน

MW

พลังงาน

Capacity

x

66

RNPROD

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การผลิต

x

67

RNIMPORT

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การนำเข้า

x

พลังงานทดแทน - การ
ผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การ
นำเข้า

ง-5

Bio.Fuel

x

60

Master of SPP

Renew

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

Bio.Fuel

68

RNEXPORT

69

RNSTOCK

70

RNTRANS

71

RNOWNUSE

72

RNLOSS

73

RNFINALNON

74

RNFINALCONS

75

RNYPROD

76

RNYIMPORT

77

RNYEXPORT

78

RNYSTOCK

79

RNYTRANS

80

RNYOWNUSE

81

RNYLOSS

82

RNYFINALNON

83

RNYFINALCONS

84

DBPDCAR

85

DBPROD1H

พลังงานทดแทน - การ
ส่งออก
พลังงานทดแทน - ส่วน
เปลี่ยนของสต็อก / ส่วน
ต่างทางสถิติ
พลังงานทดแทน - การ
แปรรูป

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การส่งออก

x

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

Stock

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

x

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

พลังงานทดแทน สูญเสีย
พลังงานทดแทน - การ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่
ไม่เป็นพลังงาน
พลังงานทดแทน - การ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
แยก Sector
พลังงานทดแทน - การ
ผลิตภายในประเทศ
พลังงานทดแทน - การ
นำเข้า
พลังงานทดแทน - การ
ส่งออก
พลังงานทดแทน - ส่วน
เปลี่ยนของสต็อก / ส่วน
ต่างทางสถิติ
พลังงานทดแทน - การ
แปรรูป

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การผลิต

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การนำเข้า

x

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การส่งออก

x

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

Stock

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

x

พลังงานทดแทน - ใช้เอง

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

พลังงานทดแทน สูญเสีย
พลังงานทดแทน - การ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่
ไม่เป็นพลังงาน
พลังงานทดแทน - การ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
แยก Sector
Domestic Production
and Sales of Cars
Domestic Generation
of Hydro Electricity

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายปี

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

คัน

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การผลิต

ง-6

Elec.

Renew

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x

86

DBPROD1M

87

DBPROD1X

88

DBPROD2

89

dbprod2i

90

DBPROD2L

91

DBPROD3

92

DBPROD3P

93

DBGENSPP

94

DBNGSPP

95

DBPROD4

96

DBPROD4C

97

DBPROD4F

98

DBPROD4G

99

DBPROD4J

100

DBPROD4L

101

DBPROD4N

102

DBPROD4NG

103

DBPROD4NRE

Domestic Production
of Lignite
Domestic Production
of Crude,
Condensate and
Natural Gas
Fuel Consumption in
Power Generation
Material Intake II
(Detail)
Material Intake I
(Petroleum Only)
Power Generation by
EGAT
Production of
Petroleum Products
Power Generation by
SPP
Consumption of
Natural Gas by SPP
Consumption of
Electricity
Consumption of
Imported Coal
Consumption of Fuel
Oil
Consumption of
Natural Gas (Sales of
NGL)
Purchase of
Petroleum Products
CONSUMPTION
LANNA & BANPU
LIGNITE IN ANOTHER
SECTOR
Consumption of
Domestic Lignite
Consumption of NG
by Sector
Quantity and Prices
of Renewable Energy

พลังงาน

การผลิต

รายเดือน

BBL,MSCF,Baht

พลังงาน

การผลิต

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

x

x

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การแปรรูป

x

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การแปรรูป

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การผลิต

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การแปรรูป

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การใช้

รายเดือน

Ton

พลังงาน

การใช้

รายเดือน

K.Litres

พลังงาน

การใช้

รายเดือน

Litres

พลังงาน

การใช้

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

รายเดือน

Ton

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

Ton

พลังงาน

การแปรรูป

x

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

รายเดือน

MKG,บาท/กก.

พลังงาน

การใช้

Bio.Fuel

x

x

Ton

Renew

x

x

รายเดือน

ง-7

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

การใช้

x

พลังงาน

การนำเข้า

x

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

การนำเข้า
การนำเข้า
การนำเข้า

105

DBPROD4S

106

DBPROD6

107
108
109

DBPROD6A
DBPROD6C
DBPROD6E

Supply Sales of
Petroleum Products
Import of Petroleum
Products
Import of Coal
Import of Crude Oil
Import of Electricity

110

DBPROD6N

111

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

Original Unit,
บาท
Ton,บาท
BBL,บาท
Gwh,บาท

Import of Natural Gas

รายเดือน

1000MSCF,บาท

พลังงาน

การนำเข้า

DBPROD7

Export of Petroleum
Products

รายเดือน

Original Unit,
บาท

พลังงาน

การส่งออก

112

DBPROD7A

Export of Coal

รายเดือน

Ton,บาท

พลังงาน

การส่งออก

113

DBPROD9

รายเดือน

Original Unit

พลังงาน

Stock

114

DBPROD12

รายเดือน

Gwh

พลังงาน

การผลิต

x

115

DBPROD13

รายเดือน

MW

พลังงาน

Peak

x

116

DBPROD14

รายเดือน

MW

พลังงาน

การใช้

x

117

DBPD15NG

รายปี

MMSCFD

พลังงาน

Capacity

118

DBPD15P

รายปี

bbld

พลังงาน

Capacity

119

DBPROD15

รายเดือน

KW

พลังงาน

Capacity

x

120

DBPROD17

รายเดือน

Kwh

พลังงาน

การใช้

x

121

DBPROD18

รายเดือน

Kwh,Baht/Kwh

พลังงาน

การส่งออก

x

122

DBPROD19

รายเดือน

MW,Gwh

พลังงาน

การใช้

x

123

DBEXCISE

รายเดือน

บาท

พลังงาน

124

DBPNG

รายเดือน

บาท

พลังงาน

ภาษีและ
กองทุน
ราคา

125

DBPRCOAL

รายเดือน

บาท

พลังงาน

ราคา

Oil Stock and Legal
Reserve
Power Generation by
Fuel Type
Peak Demand by
Region
Electricity Sale by
Region
Natural Gas
Separation Plant
Capacity
Refining Capacity
EGAT.'s Generation
Capacity
Electricity Own Used
(EGAT)
Export of Electricity
by EGAT
System Peak and
Station Services
Excise Tax and oil
Fund
Retail Prices of NG
Retail Prices of Coal
(Price,Transport)

รายเดือน

ง-8

Bio.Fuel

รายเดือน

DBPROD4P

Renew

Consumption of
Petroleum Products

104

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

126

DBPRELE

127

DBPRPET

128

DBPROD23

129

DBGASDEL

130

DBGASPRO

131

DBGASUP

132

DBRATE

133
134
135

dbelevs2
dbelevs3
dbelevs4

136

vspp_pea_adder

137

vspp_pea_adder
_gen

138

vspp_pea_fit

139

vspp_pea_fit_ge
n

140
141
142
143
144

Retail Prices of
Electricity (with FT)
Price and Tax of
Petroleum Product

รายเดือน

บาท

พลังงาน

ราคา

รายเดือน

บาท/ลิตร

พลังงาน

ราคา

Gwh

พลังงาน

การผลิต

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

x

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การแปรรูป

x

รายเดือน

MMBTU

พลังงาน

การผลิต

x

Exchange Rate

รายเดือน

baht/usd

เศรษฐกิจ

อัตรา
แลกเปลี่ยน

VSPP (PEA)
VSPP (MEA)
VSPP (ERC)
VSPP PEA Adder
Master
VSPP PEA Adder
Monthly Capacity &
Generation

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

Kwh
Kwh
Kwh

พลังงาน
พลังงาน
พลังงาน

การผลิต
การผลิต
การผลิต

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

VSPP PEA FiT Master

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

รายเดือน

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

x

รายผู้ผลิต

รายผู้ผลิต

พลังงาน

Master

x

IPP Power Generation รายเดือน
Gas Utilization: Gas
Delivery
Gas Utilization:
Production of Gas
Gas Utilization:
Supply of Gas

VSPP PEA FiT
Monthly Capacity &
Generation
VSPP PEA Rooftop
vspp_pea_rt
Master
VSPP PEA Rooftop
vspp_pea_rt_gen Monthly Capacity &
Generation
vspp_mea_adde VSPP MEA Adder
r
Master
VSPP MEA Adder
vspp_mea_adde
Monthly Capacity &
r_gen
Generation
vspp_mea_fit

VSPP MEA FiT Master

ง-9

x
x
x

x
x
x

Bio.Fuel

Renew

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

ความถี่

NG

Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

147

EETB

148

GRSE

149

CO2EPEC

150

CO2EPC

151

PEP

152

FEC

153

RPR

154

TPESSSR

155

SSRFT

156

ICOR

157

INGL

Consumption,
import, export of
energy in Thai Baht
Government
Revenue Structure
from Energy in Thai
Baht
CO2 Emission per
Primary Energy
Consumption
CO2 Emission per
Capita
Primary Energy
Production in ktoe
Final Energy
Consumption in
ktoe
Reserves to
Production (R/P)
ratio in year
TPES Selfsufficiency ratio in
ktoe
Self-sufficiency
ratio by Fuel Type
in percentage
Import of Crude oil
by Regions in
percentage
Import of Natural
Gas and LNG by
region

MW,Kwh

พลังงาน

การผลิต

รายเดือน

BBL/DAY
(Crude Oil
Equivalent)

รายงาน
สถิติ

ภาพรวมสถิติ
พลังงาน

x

x

รายเดือน

Million Thai
Baht

รายงาน
สถิติ

ภาพรวมสถิติ
พลังงาน

x

x

รายเดือน

Million Thai
Baht

รายงาน
สถิติ

ภาพรวมสถิติ
พลังงาน

รายปี

1,000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

1,000 Tons

รายเดือน

ktoe

รายเดือน

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

Year

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

รายปี

Percentage

รายปี

Percentage

ง-10

รายงาน
สถิติ
รายงาน
สถิติ

Bio.Fuel

EFEC

รายเดือน

Renew

146

VSPP MEA FiT
Monthly Capacity &
Generation
Production,
Consumption, and
Import (Net) of
Commerial Primary
Energy

Elec.

หน่วย

Pet.Prod

vspp_mea_fit_ge
n

ความถี่

NG
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Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ดัชนีพลังงาน
ดัชนีพลังงาน

x

x
x

x

x

x

x

ดัชนีพลังงาน

x

x

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

x

x

x

PE

Percentage

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

Million Litre
per day

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

รายปี

Million Litre
per day

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

161

SEIV

162

SEEV

163

EE10YFEC

164

EE10YELC

165

EI

166

ECGDP

167

FECPC

168

ECPC

169

CO2EAS

170

CO2EECS

Share of Energy
Import Value to
Total Import Value
in Billion Thai Baht
Share of Energy
Import Value to
Total Export Value
in Billion Thai Baht
Energy Elasticity for
The Last 10 Years
in FEC by GDP
Electricity Elasticity
for The Last 10
Years in ELC by
GDP
Energy Intensity in
ktoe
Electricity
Consumption per
GDP in ELC by GDP
Final Energy
Consumption Per
Capita in ktoe
Electricity
Consumption Per
Capita in GWH
CO2 Emission in All
Sector by Energy
Type
CO2 Emission from
Energy
Consumption by
Sector

รายปี

Billion Thai
Baht

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

Billion Thai
Baht

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

รายปี

GWH

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

GWH

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

GWH

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

ง-11

Bio.Fuel

160

รายปี

Renew

PB100

Fuel Mixed for
Power Generation
by percentage
Production of B100
By Litre/Day
Production of
Ethanol By
Litre/Day

Elec.

159

หน่วย

Pet.Prod

FMPG

ความถี่

NG
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Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CO2EIOET

174

CO2EOEET

175

CO2ESET

176

CO2EPEC

177

CO2EC

178

CO2EGDP

179

CO2EPGS

180

CO2ETS

181

CO2EIS

182

CO2EOES

183

CO2EKWH

184

PCICPE

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

1000 Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

Ratio

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

Ratio

รายปี

Ratio

รายปี

1,000,000
Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

1,000,000
Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

1,000,000
Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

1,000,000
Tons

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายปี

Ratio

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

รายเดือน

BBL/DAY
(Crude Oil
Equivalent)

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

ง-12

รายงาน
สถิติ
รายงาน
สถิติ

Bio.Fuel

173

1000 Tons

Renew

CO2ETET

รายเดือน

Elec.

172

CO2 Emission in
Power Generation
by Energy Type
CO2 Emission in
Transport by
Energy Type
CO2 Emission in
Industry & Other
Industry by Energy
Type
CO2 Emission in
Other Economic
Sectors by Energy
Type
CO2 Emission by
Sector and Energy
Type
CO2 Emission per
Primary Energy
Consumption
CO2 Emission per
Capita
CO2 Emission per
GDP
CO2 Emission in
the Power
Generation Sector
CO2 Emission in
Transportation
Sector
CO2 Emission in
Industrial Sector
CO2 Emission in
Other Economic
Sector
CO2 Emission per
kWh (Generation)
Production,
consumption, and
import (net) of
commercial
primary energy

หน่วย

Pet.Prod

CO2EPGET

ความถี่

NG
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Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

x

x

x

x

x

x

x

ดัชนีพลังงาน
ดัชนีพลังงาน

CPEPK

188

CEINO

189

CEINE

190

CEINK

191

CPECO

192

CPECE

193

CPECK

194

FMECO

195

FMECE

196

FMECK

197

SFES

Bio.Fuel

187

Renew

CPEPE

Elec.

186

Commercial
Primary Energy
Production
Commercial
Primary Energy
Production
(Equivalent Unit)
Commercial
Primary Energy
Production in ktoe
Commercial Energy
Import (Net)
(Original Unit)
Commercial Energy
Import (Net)
(Equivalent Unit)
Commercial Energy
Import (Net)
Commercial
Primary Energy
Consumption
(Original Unit)
Commercial
Primary Energy
Consumption
(Equivalent Unit)
Commercial
Primary Energy
Consumption in
ktoe
Final Modern
Energy
Consumption
(Original Unit)
Final Modern
Energy
Consumption
(Equivalent Unit)
Final Modern
Energy
Consumption (ktoe)
Share of Final
Energy by Sector

หน่วย

Pet.Prod

CPEP

ความถี่

NG
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Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

รายปี

Various

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

x

x

รายปี

BBL/DAY
(Crude Oil
Equivalent)

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

x

x

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

x

x

รายปี

Various

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

Equivalent
Unit

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

Various

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

BBL/DAY
(Crude Oil
Equivalent)

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

Various

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

BBL/DAY
(Crude Oil
Equivalent)

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

ktoe

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

x

x

รายปี

Percentage

รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

ง-13

CO2EPKWH

Various

CO2 Emission per
GDP
CO2 Emission per
kWh (Generation)

รายปี

1000 Tons

รายปี

1000 Tons

รายงาน
สถิติ
รายงาน
สถิติ
รายงาน
สถิติ

ดัชนีพลังงาน

x

x

x

Bio.Fuel

200

รายปี

Renew

CO2EPGDP

Energy Reserves

Elec.

199

หน่วย

Pet.Prod

ER

ความถี่

NG
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Table Description

Crude

Table Name

Energy Type

Coal

No.

Category
Main
Sub

ดัชนีพลังงาน
ดัชนีพลังงาน

ที่ปรึกษาจัดทำ Meta Data ระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูลข้างต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับและ
อธิบายข้อมูลในรูปแบบโครงสร้าง (Template) ดังนี้
ฐานข้อมูล ชื่อภาษาไทย English name (Abbrevation)
ตารางจัดเก็บข้อมูล ชื่อไทย: English name
General information
Name
Dataset Name
Category
Description
Owner
Owner unit
Frequency
Language
Energy Type
Regulation
Format
Source
Source Type
Keywords
Classification
Schema
# Columns
# Rows
Size (GB)

ชื่อตารางไทย
ชื่อตารางในระบบ
ชื่อฐานข้อมูล.ชื่อตารางในระบบ
คำอธิบาย
เจ้าของข้อมูล
หน่วยงานของเจ้าของข้อมูล
ความถี่
ภาษาที่จัดเก็บ
ประเภทพลังงาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล
รูปแบบการจัดเก็บในระบบ
แหล่งที่มา/การได้มาของข้อมูล
เทคโนโลยีที่ใช้รับส่งข้อมูล
คำสำคัญ
ลำดับชั้นความลัล
จำนวนคอลัมน์
จำนวนแถว
ขนาด (Gigabytes)

ง-14

รายละเอียดคำอธิบาย
No. Field Name
เลข ชื่อฟิลด์

Type
ชนิดข้อมูล

Description
คำอธิบายฟิลด์

คำอธิบายเพิ่มเติม
คำอธิบายฟิลด์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง Meta Data
General information
Name

GROSS DOMESTIC PRODUCT CONSTANT PRICE

Dataset Name
Category
Description
Owner
Owner unit
Frequency
Added on
Expired on
Timeless
Language
Energy Type
Unit
Regulation
Format
Source
Source Type
Keywords
Classification

DBGDPCON
Economic.DBGDPCON
GROSS DOMESTIC PRODUCT CONSTANT PRICE
สนพ.
รายปี
On-time
English
ล้านบาท
RDBMS
GDP;Economic;DBGDPCON;
-

Publish
Published on
Note

-

-

Schema
# Columns
# Rows
Size (GB)
Updated on

11
609
0.000052452
-

ง-15

Sample data
idpk pag yy
sector3 sector7 sector29 val
usid date time qt
1 51 1990
3
1
1 334726 NULL NULL NULL
5
2 51 1990
3
2
2
63342 NULL NULL NULL
5
3 51 1990
3
5
27
49829 NULL NULL NULL
5
4 51 1990
3
4
26 229271 NULL NULL NULL
5
5 51 1990
2
6
28 211240 NULL NULL NULL
5
6 51 1990
3
7
29 1650692 NULL NULL NULL
5
7 51 1991
3
1
1 357471 NULL NULL NULL
5
8 51 1991
3
2
2
73575 NULL NULL NULL
5
9 51 1991
3
5
27
61042 NULL NULL NULL
5
10 51 1991
3
4
26 261323 NULL NULL NULL
5

Meta data ที่จัดทำขึ้นบรรจุไว้ในไฟล์ดังต่อไปนี้โดยเรียงลำดับตามข้อมูลในตาราง Data Catalog
1-36.zip

37-73.zip

74-110.zip

ง-16

111-145.zip

146-200.zip

รายการทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ในแบบฟอร์ม DGA
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดทะเบียนข้อมูล (Data Catalog) ที่จัดเก็บภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศท.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ ปัจจุบัน ในแบบฟอร์มของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (DGA)
คำอธิบายการจัดกลุ่มข้อมูล
• สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล (Right of Usage) ได้ระบุสิทธิการใช้ข้อมูล ณ ข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. ที่ได้นำมา
จัดทำ Data Catalog โดยสรุปจากที่จัดทำจะได้ สิทธิ์ดังต่อไปนี้
- ใช้โดยอิสระ
- สัญญาอนุญาต
ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลได้เตรียมประเภทสิทธิ์สำหรรับศูนย์ฯ ในอนาคตจะมีการปรับเพิ่มเติมตามที่ระบุ
ในแบบสอบถามในการสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีการระบุสิทธิ์ไว้ คือ
-

ใช้โดยอิสระ
ให้เมื่อร้องขอ
สัญญาอนุญาต
ขอบเขตความร่วมมือ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

• ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล (Frequency) / วันที่ปรับปรุงล่าสุด ) ณ ที่นี้ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล
ในตาราง เป็นความถึ่ ณ ข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. ที่ได้นำมาจัดทำ Frequency โดย คำจำกัดความของ
ความถี่ที่ดำเนินการอยู่ คือ
-

ตรวจสอบการเพิ่มทุกเดือน
ทุกไตรมาส
ทุกวันทำการ
ทุกวันที่ 12 ของทุกเดือน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
รายปี
วันทำการแรกของสัปดาห์
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แ

สนพ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

เศรษฐกิจ

ดัชนีอุตฯ

สนพ

เศรษฐกิจ

ประชากร

Econom
ic

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

ดัชนีอุตฯ

Econom
ic

ขนส่ง

Econom
ic

ดัชนีอุตฯ

การใช้

การใช้

การใช้

DBGDPCUR

ศท. สนพ.

GROSS
DOMESTIC
PRODUCT
CONSTANT
PRICE

ศท. สนพ.

GROSS
DOMESTIC
GDP
PRODUCT
CURRENT PRICE

1993

ธปท

1993

ปค

GDP

DBIMPORT

ศท. สนพ.

DBPOP

ศท. สนพ.

Thailand
Population

DBNGVOIL

Population

ศท. สนพ.

Industrial Index Industrial
Index

ศท. สนพ.

ปริมาณการใช้
NGV ทดแทน
น้ำมัน

1993

1993

2000

NGV
Consumptio 2002
n

Econom
ic

DBGOODS

ECRDB

ECRCONS_ARE
ศท. สนพ.
A_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
Electricity
แต่ละเขตการ
Consumptio 2016
ไฟฟ้า แยกกลุ่ม
n
ผู้ใช้ไฟ (MEA)

ECRCONS_ARE
ศท. สนพ.
A_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
Electricity
แต่ละเขตการ
Consumptio 2017
ไฟฟ้า แยกกลุ่ม
n
ผู้ใช้ไฟ (PEA)

ECRCONS_TSI ศท. สนพ.
C_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
แต่ละเขตการ
Consumptio 2017
ไฟฟ้า แยก TSIC n
(MEA)

ECRDB

ECRDB

x

x

x

ศท. สนพ.

Production of Goods
Industry Goods Production

2000

สศช

สศช

29 Sector

29 Sector

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

-

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

24 Record
/ ปี

มี

29 Record
/ ปี

มี

68

48

ทั้งประเทศ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทั้งประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

78 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

61

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

7,381
Record / ปี

มี

61

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

ทั้งประเทศ

ปตท

แยกตาม
เชื้อเพลิง

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สศอ

บาง
Databas อังกฤษ
อุตสาหกรรม e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟน

tsic,tariff,pr Databas
อังกฤษ
ovince
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

tsic,tariff,pr Databas
อังกฤษ
ovince
e

tsic,tariff,pr Databas อังกฤษ
ovince
e
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ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

Modify

1.93
1

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สศอ

กฟน

Modify

รายปี

ใช้โดย
อิสระ

40
ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Databas อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

กฟภ

Modify

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

DataSize / Year (kByte)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

Import
Import/Export Export
Value of Goods Goods

DBINDUS

x

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

DBGDPCON

Econom
ic

สนพ

เศรษฐกิจ

Pet.Prod

Econom
ic

Econom
ic

สนพ

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

0.05

56

37

1.31

92

2

0.09

49

7

0.57

59

13

0.69

56

90

4.27

64

-

879 439.69

-

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

การใช้

ECRDB

ECRDB

พลังงาน

การใช้

พลังงาน

การผลิต
และการใช้ ECRDB

พลังงาน

พลังงาน

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

การใช้

การใช้

ขนส่ง

ขนส่ง

ขนส่ง

ECRDB

ECRDB

ECRDB

E-Index

E-Index

E-Index

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ECRCONS_TSI ศท. สนพ.
C_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
แต่ละเขตการ
Consumptio 2015
ไฟฟ้า แยก TSIC n
(PEA)

ECRCONS_PRO
ศท. สนพ.
V_MEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
แต่ละเขตการ
Electricity
ไฟฟ้า แยกกลุ่ม
Consumptio 2015
ผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด n
(MEA)

x

ECRCONS_PRO
ศท. สนพ.
V_PEA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
แต่ละเขตการ
Electricity
ไฟฟ้า แยกกลุ่ม
Consumptio 2014
ผู้ใช้ไฟ รายจังหวัด n
(PEA)

x

ECRCONS_LP_
ศท. สนพ.
EGAT

Load Profile
EGAT (Sampling
every 30 min. / Load Profile 2016
Unit:KW)

x

ECRCONS_DIR
ศท. สนพ.
ECT

Electriccity
EGAT sale to
direct Customer Consumptio 2017
n

x

ECRCONS_DIR
ECT_MASTER ศท. สนพ.

EGAT Direct
Customer
Master

tbcarregisn

ศท. สนพ.

Number of new
vehicle
Vehicle
registration

ศท. สนพ.

Number of
vehicle contract Vehicle
registration

ศท. สนพ.

Number of
vehicle
registration

x

x

tbcarregisc

tbcarregis

Electricity
Consumptio 2018
n

Vehicle

1991

1991

1991

กฟภ

กฟน

tsic,tariff,pr Databas อังกฤษ
ovince
e

tsic,tariff,pr Databas
อังกฤษ
ovince
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟภ

tsic,tariff,pr Databas
อังกฤษ
ovince
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟผ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟผ

กฟผ

ขบ

ขบ

ขบ

region

company

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

company

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ประเภทรถ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ประเภทรถ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ประเภทรถ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต
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DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

5,190
Record / ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

26,596
Record / ปี

มี

66

8,571 1,714.20

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

111,443
Record / ปี

มี

66

50,28 7,182.85
0

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1,488
Record / ปี

มี

119

692

172.92

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

431 Record
/ ปี

มี

50

63

21.04

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

51 Record

มี

247

12

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

245 Record
/ ปี

มี

51

366

12.20

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

22 Record
/ ปี

มี

51

31

1.10

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

264 Record
/ ปี

มี

51

394

13.15

Modify

Modify

Modify

64

649

324.38

-

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

ขนส่ง

เศรษฐกิจ

ขนส่ง

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

พลังงาน

การใช้

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

E-Index

E-Index

tbcarage

x

x

x

x

x

tbcarenergy

x

tbcarnenergy

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท. สนพ.

Number of
Vehicle by Age

ศท. สนพ.

Number of
Vehicle by
Energy Type

ศท. สนพ.

Number of New
Vehicle
Vehicle
Reistration,
byEnergy Type

E-Index

tbgdpconstant ศท. สนพ.

GDP Constant
Price Yearly

E-Index

tbgdpconstant
ศท. สนพ.
q

GDP Constant
Price Quarterly

tbgdpcurrent

GDP Current
Price Yearly

E-Index

E-Index

E-Index

E-Index

x

ศท. สนพ.

Vehicle

Vehicle

GDP

GDP

GDP

tbgdpcurrentq ศท. สนพ.

GDP Current
Price Quarterly

GDP

tbrenew

ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทน

RENEW
ENERGY

ศท. สนพ.

tbgdpconstant
ศท. สนพ.
IEA

GDP at constant
2005 Prices
GDP
(Billion US
dollar) จาก IEA

2007

2006

2006

1993

1993

1993

1993

1990

1995

ขบ

ขบ

ขบ

สศช

สศช

สศช

สศช

พพ

สศช

121

359

32.61

121

391

32.61

121

391

32.61

63

17

0.55

มี

68

65

2.39

8 Record /
ปี

มี

63

13

0.49

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

32 Record
/ ปี

มี

68

57

2.13

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

71

26

0.83

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

48

1

0.05

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

ประเภทรถ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ประเภทรถ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ประเภทรถ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

29 Sector

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

29 Sector

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

29 Sector

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

29 Sector

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Summary

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ทั้งประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ง-20

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

276 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

276 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

276 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

9 Record /
ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกไตรมาส

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

36 Record
/ ปี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกไตรมาส

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

E-Index

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

DataSize / Year (kByte)

สนพ

เศรษฐกิจ

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Data Size Current (kByte)

สนพ

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

สำรอง

การผลิต

E-Index

Capacity

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

พลังงาน

Emission
Emission I
x

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

TREind1111

x

TREind1113

E-Index

TREind1310

x

x

x

Emission
Emission II

EPPO
ECS

x

x

x

x dbemi

dbemishare

x

x

x

dbemipwell

x

x

ศท. สนพ.

Energy Reserve Energy
Reserve

ศท. สนพ.

Thailand
Electricity
Generation

ศท. สนพ.

Thailand
Electricity
Capacity

ศท. สนพ.

Energy Elasticity GDP PEC
1980
(GDP,PEC,POP) POPULATION

ศท. สนพ.

Emission from
Energy
Consumption
Factor

ศท. สนพ.

Emission from
Energy
Consumption
Sector Sharing

ศท. สนพ.

Natural Gas
Well

Electricity
Generation

Electricity
Capacity

Emission

Emission

Natural Gas

1994

1994

N/A

1981

1981

N/A

dbemipfactor ศท. สนพ.

Emission from
Energy
Production
Factor

TRDOMTariffM
ศท. สนพ.
EA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
จากการไฟฟ้านคร Consumptio 2002
หลวงแยก Tariff n

Emission

1997

ชธ

สกพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ทั้งประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ทั้งประเทศ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

IEA

ทั้งประเทศ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

IPCC

fuel ,
Emission
Type

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สกพ

พพ

fuel ,
Sector

Databas
อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ชธ

ทั้งประเทศ

IPCC

fuel,
process ,
Emission
Type

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

tariff

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟน
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Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

4 Record /
ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

67 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

456 Record
/ ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

E-Index

Emission
Emission II
x

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

TREind1110

x

Emission
Emission I
x

การใช้

x

E-Index

พลังงาน

พลังงาน

x

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

41

4

0.16

58

1

0.06

76

-

33

67

มี

233

4,150 103.76

17 Record
/ ปี

มี

34

23

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

49

-

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

228 Record
/ ปี

มี

114

533

25.38

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

120 Record
/ ปี

มี

69

154

8.09

-

2.16

0.56

-

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

EPPO
ECS

การใช้

EPPO
ECS

การใช้

EPPO
ECS

สนพ

พลังงาน

การใช้

EPPO
ECS

สนพ

พลังงาน

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

x

x

x

x

x

x

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

TRDOMTariffP
ศท. สนพ.
EA

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
จากการไฟฟ้ส่วน Consumptio 2002
ภูมิภาคแยก Tariff n

TRTSICMEA

ศท. สนพ.

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
จากการไฟฟ้านคร Consumptio 2002
หลวงแยก TSIC n

ศท. สนพ.

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
จากการไฟฟ้ส่วน Consumptio 2002
ภูมิภาคแยก TSIC n

TRTSICEGAT

ศท. สนพ.

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า Electricity
จากการไฟฟ้าฝ่าย Consumptio 1999
ผลิตแยก TSIC
n

dbpcrude

กองนโยบาย CRUDE OIL
ปิโตรเลียม PRICE
สนพ.

dbpspore

SINGAPORE
กองนโยบาย SINGAPORE
PETROLEUM
ปิโตรเลียม PETROLEUM
สนพ.
PRODUCT PRICE PRODUCT

TRTSICPEA

CRUDE OIL
PRICE

1990

1991

กฟภ

กฟน

tariff

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

tsic

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟภ

tsic

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟผ

tsic,compa Databas อังกฤษ
ny
e

Platt's

fuel

x

x

x

x

x

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

19,222
Record / ปี

มี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

215,581
Record / ปี

มี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

894 Record
/ ปี

มี

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1,506
Record / ปี

มี

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

3,669
Record / ปี

มี

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

33,883
Record / ปี

มี

ตลอดไป/ไม่มี
กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

16,790
Record / ปี

มี

ตลอดไป/ไม่มี
กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

4,975
Record / ปี

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล
ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

114

40,65
2,139.95
9

114

456,0 ######
#
04

210

4,033 183.34

51

2,325 75.01

51

5,482 182.73

49

25,94 1,621.35
2

43

11,28
705.05
1

มี

81

5,903 393.53

49

18

0.57

51

74

12.25

สัญญา
อนุญาต

Platt's

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

สัญญา
อนุญาต

โรงกลั่น

fuel,compa Databas
อังกฤษ
ny
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

สัญญา
อนุญาต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันทำการ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันทำการ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

246 Record
/ ปี

มี

dbptaxst

PRICE
กองนโยบาย STRUCTURE OF
ปิโตรเลียม PETROLEUM
สนพ.
PRODUCT

ผู้ค้าน้ำมัน

fuel

dbplpg

กองนโยบาย LPG PRICE ปิโตรเลียม MONTHLY
สนพ.

dbplpg_d

กองนโยบาย
ปิโตรเลียม LPG PRICE DAILY
สนพ.

2015

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

3,495 183.94

Modify

ผู้ค้าน้ำมัน

LPG PRICE

Modify

ใช้โดย
อิสระ

109

ไม่จำกัด
ขอบเขต

dbprt

1990

มี

Databas
อังกฤษ
e

fuel,compa Databas อังกฤษ
ny
e

LPG PRICE

1,728
Record / ปี

Modify

กองนโยบาย RETAIL PRICE OF RETAIL PRICE
OF
ปิโตรเลียม PETROLEUM
2001
PETROLEUM
สนพ.
PRODUCT
2006

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

dbpws

PRICE
STRUCTURE OF
PETROLEUM
PRODUCT

-

ไม่จำกัด
ขอบเขต

PRODUCT

x

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

ใช้โดย
อิสระ

WHOLE SALE
กองนโยบาย PRICE OF
ปิโตรเลียม PETROLEUM
สนพ.
PRODUCT

2001

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

PRICE

WHOLE SALE
PRICE OF
PETROLEUM
PRODUCT

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Platts

propane,
butane

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Platts

propane,
butane

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ง-22

Full per
month &
Incremental
per day
Full per
month &
Incremental
per day

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

EPPO
PPD

พลังงาน

ราคา

EPPO
PPD

เศรษฐกิจ

อัตรา
EPPO
แลกเปลี่ยน PPD

พลังงาน

พลังงาน

ราคา

EPPO
PPD

ราคา

EPPO
PPD

พลังงาน

ราคา

สนพ

เศรษฐกิจ

อัตรา
แลกเปลี่ยน IEP

สนพ

เศรษฐกิจ

ดัชนีเศรษ
กิจ

สนพ

สนพ

เศรษฐกิจ

พลังงาน

ประชากร

Peak

IEP

x

x

x

x

dbpreen

กองนโยบาย RENEWABLE
ปิโตรเลียม ENERGY PRICE
สนพ.

dbpngv

กองนโยบาย
ปิโตรเลียม NGV PRICE
สนพ.

dbpcurrd

กองนโยบาย
ปิโตรเลียม Daily exchange Exchange
rate
Rate
สนพ.

dbppool

กองนโยบาย Gas Pool
ปิโตรเลียม Quantity and
สนพ.
Price

dbprate

กองนโยบาย Gas Pool Rate
ปิโตรเลียม and Exchange
สนพ.
Rate

NGV PRICE

Natural Gas

Natural Gas

2006

2005

1997

2000

2010

คน

ปตท

ธปท

Etha,B100

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ทั้งประเทศ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไทย

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

11.68

53

170

8.07

60

8

0.70

มี

61

1,419 157.62

3,120
Record / ปี

มี

56

1,536 170.63

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

231 Record
/ ปี

มี

44

268

9.93

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

262 Record
/ ปี

มี

44

304

11.26

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

52

3

0.61

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

46 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

244 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

156 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

วันทำการแรก
ของสัปดาห์

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2,646
Record / ปี

วันทำการแรก
ของสัปดาห์

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

Modify

ตปท

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

ธปท

IEPGNICAP

ศท. สนพ.

GNI PER CAPITA GNI PER
CAPITA

1990

WB

ทุกประเทศ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ศท. สนพ.

World
Population

World
Population

ทุกประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

System Peak
(MW - EGAT +
VSPP)

Electricity
Peak

ทั้งประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สกพ

280

-

Modify

ไม่จำกัด
ขอบเขต

2012

2016

49

ทุกวันทำการ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

ใช้โดย
อิสระ

Databas
บางประเทศ e
อังกฤษ

ศท. สนพ.

IPSDB

1.84

มี

ปตท, ธปท บางแหล่ง

IEPCURRATE

IPSDB_PEAKSY
ศท. สนพ.
STEM

26

715 Record
/ ปี

ไม่จำกัด
ขอบเขต

WB

41

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Databas อังกฤษ
e

Databas
บางประเทศ e
อังกฤษ

1990

28.63

-

location

INTERNATIONAL Exchange
EXCHANGE
Rate
RATE

IEPWDIPOP

429

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

ใช้โดย
อิสระ

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ปตท

41

ทุกวันทำการ

Modify

Databas อังกฤษ
e

ศท. สนพ.

IEP

x

RENEW
ENERGY
PRICE

INTERNATIONAL
ENERGY PRICE Energy Price 2012

IEPPRICE

IEP

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

ง-23

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

x

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

DataSize / Year (kByte)

สนพ

ราคา

พลังงาน

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Data Size Current (kByte)

สนพ

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

Peak

Master

Master

IPSDB

IPSDB

IPSDB

การผลิต IPSDB
และการใช้

การผลิต
และการใช้ IPSDB

Capacity

Capacity

การผลิต

IPSDB

IPSDB

Renew

การนำเข้า Renew

การส่งออก Renew

x

IPSDB_COMP_
ศท. สนพ.
SPP

Master of SPP

IPSDB_IPS

ศท. สนพ.

Generation
Production of
IPS (Ownuse)

ศท. สนพ.

Generation
Production of
SPP (Ownuse)

x

x

IPSDB_SPP

x

IPSDB_CAPIPS ศท. สนพ.

x

x

x

x

Master of IPS

Capacity of IPS

IPS

IPS SPP

IPS

IPS SPP

IPS

IPSDB_CAPSPP ศท. สนพ.

Capacity of SPP IPS SPP
in IPS

RNPROD

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
การผลิต
Energy
ภายในประเทศ
Production

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
Energy
การนำเข้า
Import

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy
การส่งออก
Export

x RNIMPORT

x RNEXPORT

2017

2018

2018

2011

2011

2018

2018

2013

2013

2013

สกพ

สกพ

สกพ

สกพ

ทั้งประเทศ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

province,
fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สกพ

province,
fuel

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สกพ

province,
fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

สกพ

พพ

พพ

พพ

province,
fuel

fuel

fuel

fuel

Databas อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

ง-24

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

DataSize / Year (kByte)

x

IPSDB_COMP_I
ศท. สนพ.
PS

Electricity
Peak

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

IPSDB_PEAKTH
ศท. สนพ.
AILAND

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

x

Thailand Peak
(MW - SYSTEM
PEAK + IPS)

Bio.Fuel

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

Renew

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

125 Record

มี

228

28

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

339 Record

มี

228

75

-

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

749 Record
/ ปี

มี

91

666

66.56

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

460 Record
/ ปี

มี

91

409

40.88

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

73 Record

มี

51

4

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

48 Record

มี

69

3

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

204 Record
/ ปี

มี

51

71

10.16

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

51

4

0.60

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

51

4

0.60

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

52

2

0.61

-

-

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

Stock

Renew

การแปรรูป Renew

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การผลิต

Renew

Renew

Renew

Renew

Renew

x

x

x

x

x

x

x

RNSTOCK

RNTRANS

RNOWNUSE

RNLOSS

RNFINALNON

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน ส่วนเปลี่ยนของ Renew
2013
สต็อก / ส่วนต่าง Energy Stock
ทางสถิติ

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy
2013
การแปรรูป
Transformati
on

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
Energy Own N/A
ใช้เอง
Used

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
สูญเสีย
Energy Loss N/A

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานขั้น Renew
สุดท้ายที่ไม่เป็น Energy Non N/A
Energy Used
พลังงาน

พพ

พพ

พพ

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

fuel, วิธีแปร Databas อังกฤษ
รูป
e

fuel

ไม่จำกัด
ขอบเขต

fuel

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

22 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

216 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

Modify

พพ

fuel

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

fuel, Sector Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

RNFINALCONS ศท. สนพ.

RNYPROD

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
การผลิต
Energy
ภายในประเทศ
Production

2000

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

2000

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Databas
อังกฤษ
e

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานขั้น Renew
สุดท้ายแยก
Energy FEC
Sector

2013

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

51

8

1.10

54

80

11.39

มี

51

-

-

0 Record /
ปี

มี

51

-

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

51

-

-

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

132 Record
/ ปี

มี

53

48

6.83

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

18 Record
/ ปี

มี

46

15

0.81

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

46

1

0.04

46

1

0.04

46

1

0.09

สนพ

พลังงาน

การนำเข้า Renew

x

x RNYIMPORT

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy
การนำเข้า
Import

สนพ

พลังงาน

การส่งออก Renew

x

x RNYEXPORT

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy
การส่งออก
Export

2000

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1 Record /
ปี

มี

สนพ

พลังงาน

Stock

x

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน ส่วนเปลี่ยนของ Renew
2006
สต็อก / ส่วนต่าง Energy Stock
ทางสถิติ

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2 Record /
ปี

มี

Renew

RNYSTOCK

ง-25

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

สนพ

พลังงาน

การแปรรูป Renew

x

RNYTRANS

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy
การแปรรูป
Transformati 2000
on

สนพ

พลังงาน

การใช้

x

RNYOWNUSE

ศท. สนพ.

Renew
พลังงานทดแทน - Energy Own N/A
ใช้เอง
Used

ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน - Renew
สูญเสีย
Energy Loss N/A

x

RNYFINALNON ศท. สนพ.

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานขั้น Renew
สุดท้ายที่ไม่เป็น Energy Non N/A
Energy Used
พลังงาน

x

RNYFINALCON
ศท. สนพ.
S

พลังงานทดแทน การใช้พลังงานขั้น Renew
สุดท้ายแยก
Energy FEC
Sector

DBPDCAR

ศท. สนพ.

Domestic
Production and Vehicle
Sales of Cars

ศท. สนพ.

Domestic
Electricity
Generation of Generation
Hydro Electricity Capacity

ศท. สนพ.

Domestic
Production of
Lignite

Lignite
Production

ศท. สนพ.

Domestic
Production of
Crude,
Condensate
and Natural Gas

Domestic
Production
of Crude,
1981
Condensate
and Natural
Gas

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

การใช้

การใช้

ขนส่ง

การผลิต

การผลิต

การผลิต

Renew

Renew

x

Renew

Renew

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

x

x

x

RNYLOSS

DBPROD1H

DBPROD1M

x

x

DBPROD1X

2000

1980

1971

1972

พพ

fuel, วิธีแปร Databas
อังกฤษ
รูป
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

fuel

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

fuel

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

fuel

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

Fuel,
Sector

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธปท

Production,
Sale 3 กลุ่ม Databas
อังกฤษ
(pass,com e
m,bike)

ไม่จำกัด
ขอบเขต

พพ

กฟผ

plant

Databas
อังกฤษ
e

กพร

fuel,
company,
location

Databas
อังกฤษ
e

ชธ

location

Databas อังกฤษ
e
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ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

19 Record
/ ปี

มี

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

มี

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

0 Record /
ปี

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

49

17

0.91

46

-

มี

46

-

-

0 Record /
ปี

มี

46

-

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

11 Record
/ ปี

มี

48

10

0.52

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

65

31

0.76

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

305 Record
/ ปี

มี

107

1,594 31.87

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

20 Record
/ ปี

มี

96

92

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

1,702
Record / ปี

มี

132

8,776 219.40

-

1.88

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การแปรรูป Statistic

การแปรรูป Statistic

การแปรรูป Statistic

x

x

x

x

x

dbprod2i

DBPROD2L

x

x

การแปรรูป Statistic

DBPROD3P

x

x

DBPROD3

x

DBGENSPP

DBNGSPP

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท. สนพ.

Fuel
Consumption in
Power
Generation

Fuel
Consumptio 1969
n in Power
Generation

ศท. สนพ.

Material Intake
II (Detail)

Material
Intake II
(Detail)

ศท. สนพ.

Material Intake I Material
Intake I
(Petroleum
(Petroleum
Only)
Only)

ศท. สนพ.

Power
Generation by
EGAT

Power
Generation
by EGAT

ศท. สนพ.

Production of
Petroleum
Products

Production
of
Petroleum
Products

ศท. สนพ.

Power
Generation by
SPP

Power
Generation
by SPP

ศท. สนพ.

Consumption of Consumptio
Natural Gas by n of Natural 1996
SPP
Gas by SPP

1998

1970

1969

1964

1996

กฟผ

plant,fuel

ธพ,พ.ทหาร fuel,
company

Databas อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ,พ.ทหาร company

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟผ

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ

กฟผ

กฟผ

plant

fuel,
company

Summary

Summary

Databas
อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e
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ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

186 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

356 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

79 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2,306
Record / ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

3,107
Record / ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

x DBPROD2

x

x

Statistic

การแปรรูป Statistic

x

x

การแปรรูป Statistic

การผลิต

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

111

1,048 20.16

78

624

27.12

111

437

8.56

102

11,94
229.70
4

มี

113

19,54 342.86
3

12 Record
/ ปี

มี

56

16

0.66

24 Record
/ ปี

มี

47

28

1.10

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

การใช้

Statistic

x

x

x

Statistic

x

Statistic

การแปรรูป Statistic

การแปรรูป Statistic

DBPROD4

DBPROD4G

x

x

DBPROD4F

DBPROD4J

DBPROD4L

x

DBPROD4N

x

DBPROD4NG

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท. สนพ.

Consumption of Consumptio
n of
1967
Electricity
Electricity

ศท. สนพ.

Consumptio
Consumption of n of
1978
Imported Coal Imported
Coal

ศท. สนพ.

Consumption of Consumptio
Fuel Oil
n of Fuel Oil 1986

ศท. สนพ.

Consumptio
Consumption of n of Natural
Natural Gas
Gas (Sales of 1987
(Sales of NGL) NGL)

ศท. สนพ.

Purchase of
Petroleum
Products

ศท. สนพ.

CONSUMPTION
LANNA &
Coal
BANPU LIGNITE Consumptio 1986
IN ANOTHER
n
SECTOR

ศท. สนพ.

Consumptio
Consumption of n of
Domestic
1969
Domestic
Lignite
Lignite

ศท. สนพ.

Consumptio
Consumption of n of NG by 1981
NG by Sector
Sector

Purchase of
Petroleum 1988
Products

กฟผ, กฟน
Summary
,กฟภ

Databas
อังกฤษ
e

ศก

sector

Databas อังกฤษ
e

ธพ

sector,
company

Databas
อังกฤษ
e

ปตท

ธพ

บ้านปู

company

fuel,
company

company,
Industry

119

979

18.13

68

103

2.39

มี

111

1,722 49.21

43 Record
/ ปี

มี

70

100

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2,973
Record / ปี

มี

113

10,49
328.08
8

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

32 Record
/ ปี

มี

73

55

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

24 Record
/ ปี

มี

84

102

1.97

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

96 Record
/ ปี

มี

116

435

10.88

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

กฟผ

plant

Databas
อังกฤษ
e

ปตท

sector,
subsector

Databas อังกฤษ
e

ง-28

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

156 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

36 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

454 Record
/ ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

Modify

Modify

Modify

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

DBPROD4C

Statistic

Statistic

Elec.

Pet.Prod

NG

Statistic

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

DataSize / Year (kByte)

สนพ

พลังงาน

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Data Size Current (kByte)

สนพ

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

2.94

-

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การใช้

การใช้

การใช้

Statistic

x

Statistic

x

Statistic

x

การนำเข้า Statistic

การนำเข้า Statistic

การนำเข้า Statistic

DBPROD4NRE ศท. สนพ.

DBPROD4P

ศท. สนพ.

Consumption of Petroleum
Products
Petroleum
1954
Consumptio
Products
n

ศท. สนพ.

Supply Sales of Petroleam
Petroleum
Supply Sale 1985
Products

ศท. สนพ.

Import of
Petroleum
Products

DBPROD6A

x

DBPROD6C

x

x

DBPROD6E

DBPROD6N

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

Import of Coal

Renew
Energy Price 1990

Import of
Petroleum
Products

Import of
Coal

Import of Crude Import of
Oil
Crude Oil

ศท. สนพ.

Import of
Electricity

Import of
Electricity

ศท. สนพ.

Import of
Natural Gas

Import of
Natural Gas

1954

1978

1970

1997

1998

สนพ

5 renew

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ

fuel,
company

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ

fuel, saler
,buyer

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ

fuel,
company

ศก

fuel

ชธ

fuel,
country,
zone,
company

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

กฟผ

country

Databas
อังกฤษ
e

ชธ,ธพ

fuel,
location

Databas อังกฤษ
e

ง-29

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

60 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

3,365
Record / ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

5,759
Record / ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

Modify

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

Quantity and
Prices of
Renewable
Energy

x DBPROD6

x

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

DBPROD4S

x

การนำเข้า Statistic

การนำเข้า Statistic

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

88

160

5.16

132

29,06
433.77
3

มี

118

23,22 663.63
7

590 Record
/ ปี

มี

127

4,903 73.17

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

78 Record
/ ปี

มี

116

380

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

473 Record
/ ปี

มี

121

2,850 55.89

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

24 Record
/ ปี

มี

112

63

2.63

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

82 Record
/ ปี

มี

112

206

8.97

8.84

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การส่งออก Statistic

การส่งออก Statistic

Stock

การผลิต

Peak

การใช้

Capacity

Capacity

Statistic

x

DBPROD7A

x

x

DBPROD9

x

Statistic

x

Statistic

x

Statistic

x

x

DBPROD12

DBPROD13

DBPROD14

DBPD15NG

x

DBPD15P

ศท. สนพ.

Export of
Petroleum
Products

Export of
Petroleum
Products

ศท. สนพ.

Export of Coal

Export of
Coal

ศท. สนพ.

Oil Stock and
Legal Reserve

Oil Stock
and Legal
Reserve

ศท. สนพ.

Power
Generation by
Fuel Type

Electricity
Generation
Capacity

ศท. สนพ.

Peak Demand
by Region

Electricity
Peak

ศท. สนพ.

Electricity Sale
by Region

Electricity
Sale

ศท. สนพ.

Natural Gas
Separation
Plant Capacity

Natural Gas
Capacity

ศท. สนพ.

Refining
Capacity

Refining
Capacity

1954

2007

1966

1977

1984

1984

1982

1980

ธพ

fuel,
company

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ศก

fuel,
country

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ธพ

fuel,
company

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟผ

กฟผ

กฟผ

ปตท

ธพ

fuel

region

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

region

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

comp

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

company

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ง-30

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

3,268
Record / ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

121 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

3,990
Record / ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

x DBPROD7

x

Statistic

Statistic

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

119

25,44 379.78
5

119

197

มี

139

29,78 541.61
9

12 Record
/ ปี

มี

163

84

1.91

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

132 Record
/ ปี

มี

99

332

12.76

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

156 Record
/ ปี

มี

99

392

15.08

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

5 Record /
ปี

มี

47

8

0.23

รายปี

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

7 Record /
ปี

มี

57

16

0.39

14.06

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

Capacity

การใช้

Statistic

x

Statistic

x

การส่งออก Statistic

การใช้

ภาษีและ
กองทุน

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา

x

Statistic

x

Statistic

x

Statistic

Statistic

DBPROD15

DBPROD17

DBPROD18

DBPROD19

DBPNG

x

DBPRCOAL

x

x

DBPRELE

DBPRPET

ศท. สนพ.

EGAT.'s
Generation
Capacity

Electricity
Generation
Capacity

ศท. สนพ.

Elect Own Used Electricity
(EGAT)
Own Used

ศท. สนพ.

Export of
Electricity by
EGAT

ศท. สนพ.

System Peak
and Station
Services

ศท. สนพ.

Excise Tax and
oil Fund

1987

1990

Export of
Electricity by 1971
EGAT

Electricity
Peak

1983

Excise Tax
and oil Fund 1986

ศท. สนพ.

Retail Prices of
NG

Natural Gas
Price

ศท. สนพ.

Retail Prices of
Coal
Coal Price
(Price,Transport)

ศท. สนพ.

Retail Prices of Electricity
Electricity (with Price
FT)

ศท. สนพ.

Price and Tax of Petroleum
Petroleum
Price
Product

1985

1985

1981

1985

กฟผ

กฟผ

กฟผ,กฟภ

กฟผ

plant

สนพ,ศก

Summary

ไม่จำกัด
ขอบเขต

country

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Summary

sector

fuel

Databas อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

สกพ, กฟผ,
Databas
อังกฤษ
กฟน, กฟภ 3 การไฟฟ้า e

สนพ

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Databas อังกฤษ
e

สรรพสามิต Summary

ปตท

Databas
อังกฤษ
e

fuel

Databas
อังกฤษ
e

ง-31

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

577 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

71 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

24 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

216 Record
/ ปี

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

DBEXCISE

x

Statistic

Statistic

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

93

1,782 52.40

58

21

0.68

90

312

6.24

91

41

1.07

72

24

0.84

68

29

0.80

64

54

1.50

มี

69

32

0.81

มี

75

570

15.82

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

เศรษฐกิจ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

การผลิต

การแปรรูป Statistic

การแปรรูป Statistic

การผลิต

Statistic

x

DBPROD23

x

DBGASDEL

x

DBGASPRO

x

DBGASUP

อัตรา
แลกเปลี่ยน Statistic

การผลิต

การผลิต

DBRATE

VSPP

x

VSPP

การผลิต

VSPP

Master

VSPP
2018

x

x

x

dbelevs2

dbelevs3

dbelevs4

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

IPP Power
Generation

Electricity
Generation
Capacity

ศท. สนพ.

Gas Utilization:
Gas Delivery

Gas
Utilization: 1981
Gas Delivery

ศท. สนพ.

Gas Utilization:
Production of
Gas

Gas
Utilization:
Production
of Gas

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

ศท. สนพ.

vspp_pea_add
ศท. สนพ.
er

Gas Utilization:
Supply of Gas

Natural Gas
Supply

Exchange Rate

Exchange
Rate

VSPP (PEA)

VSPP
Capacity
Generation

VSPP (MEA)

VSPP
Capacity
Generation

VSPP (ERC)

VSPP
Capacity
Generation

VSPP PEA Adder VSPP
Capacity
Master
Generation

1994

1984

1981

1984

2010

2010

2011

2018

กฟผ

plant

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ปตท

lacation by Databas
อังกฤษ
field
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ปตท

lacation by Databas
อังกฤษ
field
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ปตท

ธปท

กฟภ

กฟน

สกพ

กฟภ

lacation by Databas อังกฤษ
field
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไทย

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

93

284

10.54

มี

176

83

2.06

24 Record
/ ปี

มี

99

86

2.32

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

221

104

2.59

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

มี

20

9

0.23

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

5,140
Record / ปี

มี

261

14,41 1,310.10
1

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

363 Record
/ ปี

มี

63

246

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

5,332
Record / ปี

มี

279

7,264

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

515 Record

มี

495

249

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ง-32

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

116 Record
/ ปี

มี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12 Record
/ ปี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

Modify

Modify

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

Statistic

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

DataSize / Year (kByte)

สนพ

พลังงาน

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Data Size Current (kByte)

สนพ

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

22.33

-

-

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

รายงาน
สถิติ

VSPP
Capacity
Generation

VSPP
VSPP PEA
Rooftop Master Capacity
Generation

การผลิต

VSPP
2018

Master

VSPP
2018

การผลิต

VSPP
2018

Master

VSPP
2018

การผลิต

x

-

x

x

x

x

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

416 Record

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2015

กฟภ

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

2018

กฟภ

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Modify

ใช้โดย
อิสระ

Modify

x

vspp_mea_fit ศท. สนพ.

VSPP MEA FiT
Master

VSPP
Capacity
Generation

vspp_mea_fit_
ศท. สนพ.
gen

VSPP MEA FiT
Monthly
Capacity &
Generation

VSPP MEA
FiT Monthly
Capacity & 2014
Generation

ศท.สนพ.

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

province,
plant

VSPP MEA
VSPP
Adder Monthly Capacity
Capacity &
Generation
Generation

x EFEC

Modify

ใช้โดย
อิสระ

plant

vspp_mea_ad ศท. สนพ.
der_gen

x

มี

กฟภ

2018

x

x

6,083
Record / ปี

ไม่จำกัด
ขอบเขต

VSPP MEA
Adder Master

Production,
Consumption, Production;
and Import
Consumptio
(Net) of
n; Import;
Commerial
Primary Energy

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Databas
อังกฤษ
e

2009

vspp_mea_ad
ศท. สนพ.
der

x

-

ไม่จำกัด
ขอบเขต

vspp_pea_rt_g ศท. สนพ.
en

VSPP
Capacity
Generation

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

Databas อังกฤษ
e

x

VSPP
Capacity
Generation

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

province,
plant

VSPP PEA
Rooftop
Monthly
Capacity &
Generation

x

VSPP
2018

ศท. สนพ.

2014

2018

2006

2018

กฟภ

province,
plant

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟน

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟน

province,
plant

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

กฟภ

กฟน

กฟน

province,
plant

Databas
อังกฤษ
e

Excel

ง-33

ภาษาอังกฤษ

ไม่จำกัด
ขอบเขต

Modify

DataSize / Year (kByte)

Data Size Current (kByte)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Pet.Prod

Elec.

VSPP PEA FiT
Monthly
Capacity &
Generation

vspp_pea_rt

VSPP
2018

สนพ

ศท. สนพ.

x

Master

พลังงาน

vspp_pea_fit

VSPP
Capacity
Generation

x

พลังงาน

สนพ

x

VSPP PEA FiT
Master

vspp_pea_fit_
ศท. สนพ.
gen

สนพ

พลังงาน

vspp_pea_add ศท. สนพ.
er_gen

Master

การผลิต

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

VSPP PEA Adder VSPP
Monthly
Capacity
Capacity &
Generation
Generation

VSPP
2018

พลังงาน

สนพ

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การผลิต

สนพ

พลังงาน

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

VSPP
2018

VSPP
2018

สนพ

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

77

5,032 457.41

มี

613

249

4,465
Record / ปี

มี

77

1,679 335.75

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

4,026
Record

มี

475

1,868

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

47,806
Record / ปี

มี

77

21,56
3,594.79
9

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

57 Record

มี

834

46

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

600 Record
/ ปี

มี

75

615

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

2,151
Record

มี

475

998

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

25,752
Record / ปี

มี

183

27,61 4,602.16
3

ใช้โดย
อิสระ

-

-

-

43.95

-

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท.สนพ.

Consumption, Production;
import, export Consumptio
of energy in n; Import;
Thai Baht

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

GRSE

ศท.สนพ.

Government
Revenue
Structure from Revenue
Energy in Thai
Baht

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EPEC

ศท.สนพ.

CO2 Emission
per Primary
Energy
Consumption

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EPC

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2; Capita
per Capita

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

PEP

ศท.สนพ.

Primary Energy Primary
Production in Energy
ktoe

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

FEC

ศท.สนพ.

Final Energy
Consumption Final Energy
in ktoe

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

RPR

ศท.สนพ.

Reserves to
Production
(R/P) ratio in
year

Reserves to
Production

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

x TPESSSR

ศท.สนพ.

TPES Selfsufficiency
ratio in ktoe

TPES; Self
sufficiency

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

ศท.สนพ.

Self-sufficiency
ratio by Fuel Self
Type in
sufficiency
percentage

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

-

-

x

x

x

EETB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SSRFT

CO2; Primary
Energy;
Consumptio
n
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DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

ศท.สนพ.

Import of
Crude oil by
Regions in
percentage

INGL

-

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Import of
Natural Gas
Import; NG;
and LNG by LNG
region Energy

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

FMPG

ศท.สนพ.

Fuel Mixed for Power
Power
Generation by Generation;
Fuel
percentage

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

x PB100

ศท.สนพ.

Production of Production;
B100 By
B100
Litre/Day

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Import

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Import;
Export

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Elasticity

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Elasticity

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ICOR

x

x

x PE

-

ศท.สนพ.

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

SEIV

ศท.สนพ.

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

SEEV

ศท.สนพ.

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

EE10YFEC

ศท.สนพ.

สนพ

รายงาน
สถิติ

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

-

x

x

EE10YELC

ศท.สนพ.

Import;
Crude oil

Production of
Ethanol By
Production;
Ethanol
Litre/Day
Share of
Energy Import
Value to
Total Import
Value in
Billion Thai
Baht
Share of
Energy Import
Value to
Total Export
Value in
Billion Thai
Baht
Energy
Elasticity for
The Last 10
Years in FEC
by GDP
Electricity
Elasticity for
The Last 10
Years in ELC
by GDP

ง-35

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

ศท.สนพ.

Energy
Intensity in
ktoe

ECGDP

x FCCPC

ECPC

CO2EAS

CO2EECS

CO2EPGET

CO2ETET

CO2IEOET

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Electricity
Consumption Electricity;
Consumptio
per GDP in
ELC by GDP n

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Final Energy Final Energy;
Consumption Consumptio
Per Capita in n
ktoe Energy

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Electricity
Consumption Electricity;
Per Capita in Consumptio
n
GWH

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
in All Sector Emission;
by Energy
Energy Type
Type

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
from Energy Emission;
Consumption Sector
by Sector

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

CO2 Emission
in Power
Generation by
Energy Type

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
in Transport Emission;
by Energy
Transport
Type

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

CO2 Emission
in Industry & CO2
Other Industry Emission;
by Energy
Industry
Type

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Intensity

CO2
Emission;
Power
Generation
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DataSize / Year (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

EI

-

-

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2IOEET

ศท.สนพ.

CO2 Emission
in Other
CO2
Economic
Emission;
Sectors by
Other
Energy Type

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2ESET

ศท.สนพ.

CO2 Emission keywords
by Sector and (sheet
Energy Type สุดท้าย)
CO2
Emission;
Primary
Energy;
Consumptio
n

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EPEC

ศท.สนพ.

CO2 Emission
per Primary
Energy
Consumption

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EC

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
Emission;
per Capita
Capita

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EGDP

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
Emission;
per GDP
GDP

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EPGS

ศท.สนพ.

CO2 Emission
in the Power
Generation
Sector

CO2
Emission;
Power
Generation

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2ETS

ศท.สนพ.

CO2 Emission
in
Transportation
Sector

CO2
Emission;
Transportati
on

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EIS

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
in Industrial Emission;
Sector
Industrial

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
in Other
Emission;
Economic
Other
Sector

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

-

CO2EOES
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DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

รายงาน
สถิติ

CO2EKWH

-

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2
per kWh
Emission;
(Generation) kWh

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

X

X PCICPE

ศท.สนพ.

Production,
consumption,
and import
(net) of
commercial
primary energy

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

X

X CPEP

ศท.สนพ.

Commercial Primary
Primary Energy Energy;
Production
Production

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Commercial
Primary Energy Primary
Production
Energy;
(Equivalent
Equivalent
Unit)

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Commercial
Primary Energy Primary
Production in Energy; ktoe
ktoe

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Commercial Primary
Energy Import Energy;
(Net) (Original Original unit
Unit)

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X CPEPE

X CPEPK

CEINO

Production;
Consumptio
n; Import;
Primary
Energy

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

CEINE

ศท.สนพ.

Commercial
Energy Import Primary
(Net)
Energy;
(Equivalent
Equivalent
Unit)

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

CEINK

ศท.สนพ.

Commercial Energy
Energy Import Import
(Net)

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

ศท.สนพ.

Commercial Commercial;
Primary Energy Consumptio
Consumption n; Original
(Original Unit)

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

-

X

X

X

X

X

CPECO

ง-38

DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

ศท.สนพ.

Commercial
Primary Energy Commercial;
Consumption Consumptio
(Equivalent
n; Equivalent
Unit)

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

CPECK

ศท.สนพ.

Commercial Commercial;
Primary Energy Consumptio
Consumption n
in ktoe

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

X

X

X

X

X

FMECO

ศท.สนพ.

Final Modern
Energy
Consumption
(Original Unit)

Final
Modern;
Consumptio
n; Original

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ศท.สนพ.

Final Modern
Energy
Consumption
(Equivalent
Unit)

Final
Modern;
Consumptio
n; Equivalent

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

FMECK

ศท.สนพ.

Final Modern
Energy
Consumption
(ktoe)

Final
Modern;
Consumptio
n

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

SFES

ศท.สนพ.

Share of Final Share; Final
Energy by
Energy;
Sector
Sector

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

ER

ศท.สนพ.

Energy
Reserves

Energy
Reserves

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

-

X

X

X

X

X

CEPECE

สนพ

รายงาน
สถิติ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EPGDP

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2; GDP
per GDP

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

สนพ

รายงาน
สถิติ

-

CO2EKWH

ศท.สนพ.

CO2 Emission CO2;
per kWh
Genration;
(Generation) kWh

Excel

ภาษาอังกฤษ

ใช้โดย
อิสระ

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FMECE
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DataSize / Year (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

Elec.

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

สนพ

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน

สำรอง

ยกเลิก

x

x

ราคา

Master

ยกเลิก
BIOGAS

การผลิต

ยกเลิก
BIOGAS

การผลิต

ยกเลิก
BIOGAS

DPV

x

DBPROD21

x

DBPROD20

x

x

x

dbbiopt

dbbiomaster

dbbiotran

ศท. สนพ.

Thailand Coal
and Petroleum Energy
Reserve
Reserves

ศท. สนพ.

Import of
Petroleum
Products from
Custom Dept.

ศท. สนพ.

Export of
Bunker Oil (or
International
Sales)

Export

ศท. สนพ.

Consumption
by province

Consumptio 1986
n

ศท. สนพ.

Import

Number of Gas Gas Station
Station

1993

1987

1985

1991

ศท. สนพ.

Prices (NG)

Natural Gas
Price

ศท. สนพ.

BIOGAS
CAPACITY POTENTIAL

BIOGAS
CAPACITY POTENTIAL

ศท. สนพ.

ข้อมูลโรงงาน
BIOGAS

ข้อมูลโรงงาน
BIOGAS

ศท. สนพ.

BIOGAS
CAPACITY PRODUCTION

BIOGAS
CAPACITY PRODUCTIO 2003
N

N/A

2003

1997

ชธ,กพร

แหล่ง, Block Databas อังกฤษ
e

ศก

fuel
Databas
(Crude,Petr e
อังกฤษ
oleum)

fuel,compa Databas
สรรพสามิต ny
อังกฤษ
e

ธพ

ธพ

ปตท

สนพ

สนพ

สนพ

province,
company,
fuel

province,
company

N/A

Databas อังกฤษ
e

Databas อังกฤษ
e

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas อังกฤษ
e

ไม่จำกัด
ขอบเขต

plant

Databas
อังกฤษ
e
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ไม่จำกัด
ขอบเขต

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

11 Record
/ ปี

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

24 Record
/ ปี

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

Modify

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมือ่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

Modify

DataSize / Year (kByte)

คำ
อธิบายอย่างย่อ
(Description)

การ Backup
หน่วยระยะ
ภาษา
ขอบเขตที่ สิทธิ์ในการ
ข้อ
ปริมาณ
รูปแบบ
เข้
า
ถึ
ง
สิ
ท
ธิ
ใ
์
น
ความถี
ใ
่
นการ
ข้
อ
มู
ล
เวลาในการ
ที่ใช้
เผยแพร่
ระยะเวลาในการ
กำหนด
ข้อมูล
Data
การเก็บ ภาษาที่ใช้
ข้
อ
มู
ล
การใช้
ปรั
บ
ปรุ
ง
ข้
อ
มู
ล
(Backup_Me
เก็
บ
ข้
อ
มู
ล
(Data_L
ข้อมูล
เก็บข้อมูล
การล้าง
(Records/ Structure
ข้อมูล (Data_Lang (AreaofDi หลังจาก ข้อมูล
(Frequen
thod)
(Data_Retenti (Unit_Dat ข้อมูล anguage Month,
(มี/ไม่มี/
(Data_F
uage)
เผยแพร่
(Rightof
cy)/วั
น
ที
่
เช่
น
Full,
)
sseminati
on_Period) a_Retenti (Purge_C
Records/P มีบางส่วน)
ormat)
(RightofA Usage) ปรับปรุงล่าสุด Incremental
on_Period riteria) (Databa eriod)
on)
ccess)
, Tape
)
se)

Data Size Current (kByte)

เจ้าของ
ข้อมูล
(Data_
Owner)

วันที่
เริ่มต้น
แหล่ง หน่วยที่ย่อย
สร้
า
ง/มี
ที่สุดของการ
คำสำคัญ
ที่มา
ข้
อ
มู
ล
จั
ดเก็บข้อมูล
(Keyword)
(Data_
(Create Source) (Data_Coll
d_Date
ect)
)

Record Length (Byte)

Bio.Fuel

Renew

DBPROD8

x

ยกเลิก

ยกเลิก

DBPROD6X

x

ยกเลิก

ชื่อชุดข้อมูล
(Dataset_Na
me)

DBPRO11P

x

การส่งออก ยกเลิก

Station

Elec.

x

การนำเข้า ยกเลิก

การใช้

Pet.Prod

NG

ที่มา /
ระบบ

Crude

กลุ่มชนิด ประเภท
เจ้าของ พลังงาน / ข้อมูล /
ข้อมูล
หมวด
หมวด
ข้อมูล ข้อมูลย่อย

Coal

Energy Type

-

182

2

มี

108

20

-

2,076
Record / ปี

มี

107

2,169

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

97,725
Record / ปี

มี

59

95,72
1

-

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

830 Record
/ ปี

มี

54

350

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

ไม่มี

54

-

-

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12,444
Record

มี

23

3,634

-

ใช้โดย
อิสระ

ตรวจสอบการ
เพิ่มทุกเดือน

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
กำหนดที่จะลบ
Incremental ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

43 Record

มี

ใช้โดย
อิสระ

ทุกวันที่ 12 ของ
ทุกเดือน หรือ
เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ของข้อมูล

Full per
ตลอดไป/ไม่มี
month &
Incremental กำหนดที่จะลบ
ข้อมูล
per day

-

ไม่มีกำหนด
ที่จะลบ
SQL
ข้อมูล

12,404
Record / ปี

มี

2,906 2,197

23

3,622

-

-

-

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลดังนี้
1. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
2. ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by
Region (ECRDB)
3. ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX (E-INDEX)
4. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน : EMISSION I
5. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน : EMISSION II
6. ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)
7. ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)
8. ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ International energy price (IEP)
9. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้า
ให้ลูกค้าตรง (IPS) IPS
10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
12. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
ตารางดังต่อไปนี้แสดงโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละฐานข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ
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1.

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ Economic

ตารางข้อมูล GROSS DOMESTIC PRODUCT CONSTANT PRICE : DBGDPCON
NO Field Name
Type
1* IDPK*
INTEGER
2 PAG
CHAR

Length Dec
2

3
4

YY
SECTOR3

NUMBER
NUMBER

4
1

5

SECTOR7

NUMBER

1

6

SECTOR29

NUMBER

2

Description
Primary Key
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปีของการรายงานข้อมูล

สาขาเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม อ้างถึงค่า sector3 ใน
ตาราง DBSEC3
อ้างถึงค่า
สาขาเศรษฐกิจ 7
sector3,sector7 ใน
กลุ่ม
ตาราง DBSEC7
อ้างถึงค่า
สาขาเศรษฐกิจย่อย
sector3,sector7,sector
29 ในตาราง DBSEC29

7
8
9
10
11

VAL
USID
DATE
TIME
QT

NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR
NUMBER

13
10

0

10
1

มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
ไตรมาสของการรายงาน
ข้อมูล

ตารางข้อมูล GROSS DOMESTIC PRODUCT CURRENT PRICE : DBGDPCUR
NO
1*
2
3
4
5
6
7

Field Name
IDPK*
PAG
YY
VAL
USID
DATE
TIME

Type
Length
INTEGER
CHAR
2
NUMBER
4
NUMBER
13
CHAR
10
DATETIME
CHAR
10

Dec

0
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Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล Import/Export Value of Goods : DBIMPORT
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type

I
CHAR
NUMBER
NUMBER

5
6
7
8
9

IMEX
VAL
USID
DATE
TIME

NUMBER
NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

Length

Dec

2
4
2
1
13
10
10

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
1=Import,2=Export
มูลค่า
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล Thailand Population : DBPOP
NO Field Name
1
PAG
2*
YY
3
QTY
4
5
6

USID
DATE
TIME

Type
CHAR
NUMBER
NUMBER

Length Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
4
ปีของการรายงานข้อมูล
14
0 จำนวนประชากรของ
จากกรมการปกครอง
ประเทศไทยรายปี
CHAR
10
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
DATETIME
วันที่แก้ไขล่าสุด
CHAR
10
เวลาแก้ไขล่าสุด

ตารางข้อมูล Industrial Index : DBINDUS
NO
1*
2
3
4
5
6
7
8

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
QTY
USID
DATE
TIME

Type
I
CHAR
NUMBER
NUMBER
NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

Length Dec
2
4
2
14
10
10
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Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ดัชนีอุตสาหกรรม
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน : DBNGVOIL
NO
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
cargaso
carhsd
mmscfd
USID
DATE
TIME

Type

I
CHAR
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

Length
2
4
2
7
7
9
10

Dec

2

10

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
จำนวนรถใช้เบนซิน
จำนวนรถใช้ดีเซล
ปริมาณการใช้ NGV
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล Production of Industry Goods : DBGOODS
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
idg

Type

I
CHAR
NUMBER
NUMBER
NUMBER

6
7
8
9

QTY
USID
DATE
TIME

NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

Length

Dec

2
4
2
3
14
10
10
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Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสผลิตภัณฑ์
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง
DBITEMGOODS
ปริมาณผลิตภัณฑ์
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

2.

ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by
Region (ECRDB)

ตารางจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ไ ฟฟ้ า แต่ ล ะเขตการไฟฟ้ า แยกกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ไ ฟรายเดื อนของการไฟฟ้ า นครหลวง :
ECRCONS_AREA_MEA
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
AREA

Type
I
N
N
N
C

Length Dec

6

PROV

C

2

7

TARIFF

C

2

8
9
10
11

QTY
N
HH_NO
N
UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

2
4
2
2

13
13
10
8

2
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Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTARIFF
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า
แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟรายเดือนของการไฟฟ้าภูมิภาค : ECRCONS_AREA_PEA
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length Dec
2
4
2

5

AREA

C

2

6

PROV

C

2

7

TARIFF

C

2

8

QTY

N

13

9 HH_NO
N
10 UPDATE_USER_ID
C
11 UPDATE_DATE
DateTime

2

13
10
8

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTARIFF
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้าแยก TSIC ของการไฟฟ้านครหลวง:ECRCONS_TSIC_MEA
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length Dec

5

AREA

C

2

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า

6

PROV

C

2

รหัสจังหวัด

7

TSIC

C

5

รหัส TSIC 5 Digit

8
9
10
11

QTY
N
HH_NO
N
UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

2
4
2

13
13
10
8

2

ง-46

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC ของการไฟฟ้าภูมิภาค: ECRCONS_TSIC_PEA
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length
2
4
2

5

AREA

C

2

6

PROV

C

2

7

TSIC

C

5

8

QTY

N

13

N
C
DateTi
me

13
10
8

9 HH_NO
10 UPDATE_USER_ID
11 UPDATE_DATE

Dec

2

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
รหัส TSIC 5 Digit
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกจังหวัด ของการไฟฟ้านครหลวง: ECRCONS_PROV_MEA
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length Dec
2
4
2

5

AREA

C

2

6

PROV

C

2

7

TARIFF

C

2

8
9

TSIC
QTY

C
N

5
13

10 HH_NO
N
11 UPDATE_USER_ID
C
12 UPDATE_DATE
DateTime

2

13
10
8
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Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTARIFF
รหัส TSIC 5 Digit
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกจังหวัดของการไฟฟ้าภูมิภาค: ECRCONS_PROV_PEA
NO
Field Name
1* IDPK
2 PAG

Type
I
N

Length

3

YY

N

4

4

MM

N

2

5

AREA

C

2

Description
Primary Key
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล
ปีของการรายงาน
ข้อมูล
เดือนของการ
รายงานข้อมูล
เขตการไฟฟ้า

6

PROV

C

2

รหัสจังหวัด

7

TARIFF

C

2

รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ

8

TSIC

C

5

รหัส TSIC 5 Digit

9

QTY

N

13

10 HH_NO
N
11 UPDATE_USER_ID
C
12 UPDATE_DATE
DateTime

Dec

2

2

13
10
8
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kwh)
จำนวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCREGION
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTARIFF
อ้างถึงค่า tsi_id ในตาราง
TCTSIC

ตารางจัดเก็บข้อมูลการ Generate และจำหน่ายไฟฟ้าทุก 30 นาที การไฟฟ้าฝ่ายผลิต : ECRCONS_LP_EGAT
NO

Field Name

Type

Length

Dec

1*
2*
3*
4*
5
6

yy
mm
dd
hhmm
central
northeastern

varchar
varchar
varchar
varchar
N
N

4
2
2
5
13
13

2
2

7
8
9
10
11
12

southern
northern
totalpea
mea
pea_mea
central_mea

N
N
N
N
N
N

13
13
13
13
13
13

2
2
2
2
2
2

13
14
15
16
17

directcus
totalsale
totalgen
update_user_id
update_date

N
N
N
varchar
DateTime

13
13
13
10
8

2
2
2

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันของการรายงานข้อมูล
เวลาของข้อมูลทุก 30 นาที
ปริมาณการจำหน่ายภาคกลาง
ปริมาณการจำหน่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณการจำหน่ายภาคใต้
ปริมาณการจำหน่ายภาคเหนือ
ปริมาณการจำหน่าย กฟภ
ปริมาณการจำหน่าย กฟน
ปริมาณการจำหน่าย กฟภ + กฟน
ปริมาณการจำหน่าย ภาคกลาง +
กฟน
จำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง
จำหน่ายทั้งหมด
Generate ทั้งหมด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบาย
เพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล EGAT DIRECT CUSTOMER MONTHLY TRANSACTION : ECRCONS_DIRECT
NO
Field Name
1* PAG
2* YY
3* MM
4* DIRECT_ID

Type
N
N
N
C

5

QTY

N

6
7

UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

Length Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
4
ปีของข้อมูล
2
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
2
รหัสลูกค้า EGAT ขาย อ้างถึงค่า direct_id ใน
ตรง
ตาราง
13

2

10
8
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(kwh)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ECRCONS_DIRECT_
MASTER

ตารางจัดเก็บข้อมูล EGAT DIRECT CUSTOMER MASTER : ECRCONS_DIRECT_MASTER
NO

Field Name

1* direct_id
2
3

direct_name
direct_tsic

4

direct_prov

5
6
7
8

direct_createuser
direct_createdate
direct_updateuser
direct_updatedate

Type

Lengt Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
h
INT
2
รหัสลูกค้า EGAT ขาย
ตรง
C
200
ชื่อลูกค้า EGAT ขายตรง
C
5
รหัส TSIC
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC
C
2
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
prv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
C
10
ผู้บันทึกข้อมูล
DateTime
8
วันที่สร้างข้อมูล
C
10
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
DateTime
8
วันที่แก้ไขล่าสุด
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3.

ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX (E-INDEX)

จำนวนยานพาหนะจดทะเบียนใหม่ TBCARREGISN
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
VH_ID

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
CHAR
2
ประเภทยานพาหนะ

5

QTY

NUMBER

9

6
7
8

USID
DATE
TIME

CHAR
DATETIME
CHAR

10

0

จำนวนยานพาหนะจด
ทะเบียนใหม่
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า vh_id ใน
ตาราง tcvehicletype

จำนวนยานพาหนะต่อทะเบียนใหม่ TBCARREGISC
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
VH_ID

Type
INTEGER
CHAR
NUMBER
CHAR

Length Dec

5

QTY

NUMBER

9

6
7
8

USID
DATE
TIME

CHAR
DATETIME
CHAR

10

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ประเภทยานพาหนะ

2
4
2
0

จำนวนยานพาหนะจด
ทะเบียนใหม่
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า vh_id ใน
ตาราง tcvehicletype

จำนวนยานพาหนะจดทะเบียนสะสม TBCARREGIS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
VH_ID

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
CHAR
2
ประเภทยานพาหนะ

5

QTY

NUMBER

9

6
7
8

USID
DATE
TIME

CHAR
DATETIME
CHAR

10
10

0

จำนวนยานพาหนะจด
ทะเบียนใหม่
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า vh_id ในตาราง
tcvehicletype

จำนวนยานพาหนะตามอายุรถ TBCARAGE
NO
1*
3*
4*
5*
6

Field Name
IDPK*
PAG
YY
MM
CAR_TYPE

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
2
เดือนของการรายงานข้อมูล
CHAR
2
ประเภทยานพาหนะ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

QTY_TOT
QTY_0
QTY_1
QTY_2
QTY_3
QTY_4
QTY_5
QTY_6
QTY_7
QTY_8
QTY_9
QTY_10
QTY_11
QTY_16
QTY_20
USID
DATE
TIME

NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จำนวนรถรวม
จำนวนรถอายุน้อยกว่า 1 ปี
จำนวนรถอายุ 1 ปี
จำนวนรถอายุ 2 ปี
จำนวนรถอายุ 3 ปี
จำนวนรถอายุ 4 ปี
จำนวนรถอายุ 5 ปี
จำนวนรถอายุ 6 ปี
จำนวนรถอายุ 7 ปี
จำนวนรถอายุ 8 ปี
จำนวนรถอายุ 9 ปี
จำนวนรถอายุ 10 ปี
จำนวนรถอายุ 11-15 ปี
จำนวนรถอายุ 16-20 ปี
จำนวนรถอายุมากกว่า 20 ปี
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า vh_id ใน
ตาราง tcvehicletype

จำนวนยานพาหนะตามชนิดเชื้อเพลิง TBCARENERGY
NO
1*
3*
4*
5*
6

Field Name
IDPK*
PAG
YY
MM
CAR_TYPE

Type
INTEGER
CHAR
NUMBER
NUMBER
CHAR

Length

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

QTY_1
QTY_2
QTY_3
QTY_4
QTY_5
QTY_6
QTY_7
QTY_8
QTY_9
QTY_10
QTY_11
QTY_12
QTY_13
QTY_14
QTY_15
USID
DATE
TIME

NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10

Dec

2
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ประเภทยานพาหนะ
อ้างถึงค่า vh_id ใน
ตาราง tcvehicletype
จำนวนรวม
จำนวนรถเบนซิน
จำนวนรถดีเซล
จำนวนรถรวม LPG
จำนวนรถ LPG
จำนวนรถ LPGและเบนซิน
จำนวนรถ LPGและดีเซล
จำนวนรถรวม CNG
จำนวนรถ CNG
จำนวนรถ CNGและเบนซิน
จำนวนรถ CNGและดีเซล
จำนวนรถไฟฟ้า
จำนวนรถไม่ใช้เชื้อเพลิง
จำนวนรถไฮบริด
จำนวนรถอื่น ๆ
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP CONSTANT YEARLY) TBGDPCONSTANT
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
SECTOR3

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
1
สาขาเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม

5

SECTOR7

NUMBER

1

สาขาเศรษฐกิจ 7 กลุ่ม

6

SECTOR29

NUMBER

2

สาขาเศรษฐกิจย่อย

7
8
9
10

VAL
USID
DATE
TIME

NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

13
10

มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า sector3 ใน
ตาราง DBSEC3
อ้างถึงค่า sector3,sector7
ในตาราง DBSEC7
อ้างถึงค่า
sector3,sector7,sector29
ในตาราง DBSEC29

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP CONSTANT QUARTERLY) TBGDPCONSTANTQ
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK*
PAG
YY
QT
SECTOR3

Type
INTEGER
CHAR
NUMBER
NUMBER
NUMBER

Length

Dec

2
4
1
1

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ไตรมาสข้อมูล
สาขาเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม

6

SECTOR7

NUMBER

1

สาขาเศรษฐกิจ 7 กลุ่ม

7

SECTOR29

NUMBER

2

สาขาเศรษฐกิจย่อย

8
9
10
11

VAL
USID
DATE
TIME

NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

13
10

มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า sector3 ใน
ตาราง DBSEC3
อ้างถึงค่า
sector3,sector7 ใน
ตาราง DBSEC7
อ้างถึงค่า
sector3,sector7,sector
29 ในตาราง DBSEC29

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP CURRENT YEARLY) TBGDPCURRENT
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
SECTOR3

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
1
สาขาเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม

5

SECTOR7

NUMBER

1

สาขาเศรษฐกิจ 7 กลุ่ม

6

SECTOR29

NUMBER

2

สาขาเศรษฐกิจย่อย

7
8
9
10

VAL
USID
DATE
TIME

NUMBER
CHAR
DATETIME
CHAR

13
10

มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า sector3 ในตาราง

DBSEC3

อ้างถึงค่า sector3,sector7
ในตาราง DBSEC7
อ้างถึงค่า
sector3,sector7,sector29
ในตาราง DBSEC29

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP CURRENT QUARTERLY) TBGDPCURRENTQ
NO
1*
2
3
4

Field Name Type Length
IDPK*
INTEGER
PAG
CHAR
2
YY
NUMBER
4
QT
NUMBER
1

5

SECTOR3

NUMBER

1

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ไตรมาสของการรายงาน
ข้อมูล
สาขาเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม

6

SECTOR7

NUMBER

1

สาขาเศรษฐกิจ 7 กลุ่ม

7

SECTOR29

NUMBER

2

สาขาเศรษฐกิจย่อย

8
9
10

VAL
USID
DATE

13
10

11

TIME

NUMBER
CHAR
DATETI
ME
CHAR

10

Dec

0

มูลค่า GDP (ล้านบาท)
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า sector3 ใน
ตาราง DBSEC3
อ้างถึงค่า sector3,sector7
ในตาราง DBSEC7
อ้างถึงค่า
sector3,sector7,sector2
9 ในตาราง DBSEC29

เวลาแก้ไขล่าสุด

ข้อมูลพลังงานทดแทน TBRENEW
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK*
PAG
YY
MM
QTY_PEP

6

QTY_PES

7

QTY_FEC

8
9
10

USID
DATE
TIME

Type Length Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
2
เดือนของการรายงานข้อมูล
NUMBER
12
3 Primary Energy
ข้อมูลรายเดือนของกรม
Production
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
NUMBER
12
3 Primary Energy Supply ข้อมูลรายเดือนของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
NUMBER
12
3 Final Energy
ข้อมูลรายเดือนของกรม
Consumption
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
CHAR
10
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
DATETIME
วันที่แก้ไขล่าสุด
CHAR
10
เวลาแก้ไขล่าสุด
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจาก IEA (GDP IEA YEARLY) TBGDPCONSTANTIEA
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK*
PAG
YY
VAL

Type Length Dec
Description
INTEGER
Primary Key
CHAR
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
13
มูลค่า GDP (ล้านบาท)

5
6
7

USID
DATE
TIME

CHAR
DATETIME
CHAR

10

ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด

10

คำอธิบายเพิ่มเติม

GDP ของประเทศต่างๆจาก
IEA

Energy Reserve : TREind1110
NO Field Name Type Length Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
1* YY
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
2 TYPE
CHAR
10
รหัสชนิดพลังงาน
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
3 P1
NUMBER 18
3 ข้อมูลสำรอง P1
P1 = PROVED RESERVES
4 P2
NUMBER 18
3 ข้อมูลสำรอง P2
P2 = PROBABLE RESERVES
5 P3
NUMBER 18
3 ข้อมูลสำรอง P3
P3 = POSSIBLE RESERVES

Thailand Electricity Generation : TREind1111
NO Field Name
1* yy
2 qty

Type Length Dec
Description
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
NUMBER
18
2 Installed Capacity : MH

3

margin

NUMBER

18

4
5
6
7

createuser
createdate
updateuser
updatedate

CHAR
DATETIME
CHAR
DATETIME

10
10

2

Reserve Margin (%)
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

Thailand Electricity Capacity : TREind1113
NO Field Name
1*
yy
2
IPP
3

SPP

4

VSPP

5

IMPORT

6
7
8
9

createuser
createdate
updateuser
updatedate

Type
NUMBER
NUMBER

Length Dec
Description
4
ปีของการรายงานข้อมูล
18
2 ปริมาณ Generation capacity
ของโรงไฟฟ้า IPP
NUMBER
18
2 ปริมาณ Generation capacity
ของโรงไฟฟ้า SPP
NUMBER
18
2 ปริมาณ Generation capacity
ของโรงไฟฟ้า VSPP
NUMBER
18
2 ปริมาณ Generation capacity
ของโรงไฟฟ้า IMPORT
CHAR
10
ผู้บันทึก
DATETIME
วันที่บนั ทึก
CHAR
10
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
DATETIME
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

Energy Elasticity : TREind1310
NO
1*
2

Field Name Type Length Dec
Description
yy
NUMBER
4
ปีของการรายงานข้อมูล
ctr_id
CHAR
2
รหัสประเทศ

3
4

gdp
pec

NUMBER
NUMBER

18
18

4
4

5

population

NUMBER

18

4
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มูลค่า gdp
Primary Energy
Consumption
จำนวนประชากร

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า ctr_id ใน
ตาราง tccountry

4.

ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน : EMISSION I

ตารางจัดเก็บค่าสัมประสิทธิ์จากกระบวนการใช้พลังงาน Emission Factor : dbemi
NO Field Name
1* item

Type
Char

Length
4

3* yy
4* mm
5* sector

Integer
integer
Char

4
2
2

number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
number
char
Text
DateTime

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
100
10
8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

det_so2
det_n2o
det_co2
det_co
det_ch4
em_so2
em_n2o
em_nox
em_co2
em_co
em_ch4
rem_det
user
udate

Dec

Description
รหัสชนิดพลังงาน

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
สาขาเศรษฐกิจ
อ้างถึงค่า sector ใน
ตาราง dbemisec
so2 determinant
n2o determinant
co2 determinant
co determinant
ch4 determinant
so2 factor
N2O factor
Nox factor
co2 factor
co factor
ch4 factor
หมายเหตุ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

ตาราง Emission Sector Sharing : dbemishare
NO Field Name
1* item

Type
Char

Length
4

2* yy
3* sector

Integer
Char

4
2

4

share

number

5

5
6

user
udate

Text
DateTime

10
8

Dec

Description
รหัสชนิดพลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
สาขาเศรษฐกิจ

2
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สัดส่วน Share แต่ละชนิด
พลังงาน
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า sector ใน
ตาราง dbemisec

5.

ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน : EMISSION II

ตารางจัดเก็บจำนวนหลุมสำรวจ NG : DBEMIPWELL
NO Field Name
1* item
2*
3*
4
5
6

yy
mm
well
userid
date

Type
Text
Integer
integer
number
Text
DateTime

Length Dec
Description
4
รหัสชนิดพลังงาน
4
2
5
10
8

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
จำนวนหลุมขุดเจาะ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ตารางจัดเก็บค่าสัมประสิทธิ์จากกระบวนการ PRODUCTION : DBEmipFactor
NO
1*

Field Name
item

Type
Text

Length Dec
4

Description
ชนิดพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

2*

subproc_id

Text

4

รหัสกระบวนการ

อ้างถึงค่า
subproc_id ในตาราง
dbemipsubprocnj

3*

yy

Integer

4

ปีของการรายงานข้อมูล

4*

mm

integer

2

เดือนของการรายงานข้อมูล

5

Ch4_det

number

20

15 GHG CH4 determinant

6

Ch4_emi

number

20

15 GHG CH4 factor

7

Co2_det

number

20

15 GHG CO2 determinant

8

Co2_emi

number

20

15 GHG CO2 factor

9

N2O_det

number

20

15 OTHER N2O
determinant

10

N2O_emi

number

20

15 OTHER N2O factor

11

userid

Text

10

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

12

date

DateTime

8

วันเวลาแก้ไขล่าสุด
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6.

ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ MEA by Tariff : TRDOMTariffMEA
NO Field Name
1* Dtm_seq
2 Dtm_uti_id

Type
Integer
Varchar

Length Dec Description
Running Key Number
4
หน่วยงานการไฟฟ้า

3

Dtm_tar_id

Varchar

2

ประเภทการใช้ไฟฟ้า

4

Dtm_reg_id

Varchar

2

เขตการไฟฟ้า

5
6
7
8
9
10
11
12

Dtm_year
Integer
Dtm_month
Integer
Dtm_no
Integer
Dtm_Energy
Numeric
Dtm_createuser Varchar
Dtm_createdate DateTime
Dtm_updateuser Varchar
Dtm_updatedate DateTime

18
10
8
10
8

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
จำนวนลูกค้า
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

2

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน
ตารางTCUtilities
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตารางTCTariff
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตารางTCRegion

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ PEA by Tariff : TRDOMTariffPEA
NO Field Name
1* Dtp_seq
2 Dtp_uti_id

Type
Int
Varchar

Length Dec
4

Description
Running Key Number
หน่วยงานการไฟฟ้า

3

Dtp_tar_id

Varchar

2

ประเภทการใช้ไฟฟ้า

4

Dtp_reg_id

Varchar

2

เขตการไฟฟ้า

5
6
7
8
9
10
11
12

Dtp_year
Dtp_month
Dtp_no
Dtp_Energy
Dtp_createuser
Dtp_createdate
Dtp_updateuser
Dtp_updatedate

18
10
8
10
8

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
จำนวนลูกค้า
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

Integer
Integer
Integer
Numeric
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

2
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน
ตารางTCUtilities
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตารางTCTariff
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตารางTCRegion

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ MEA by TSIC : TRTSICMEA
NO Field Name
1* Tsm_seq
2 Tsm_uti_id

Type
Integer
Varchar

Length Dec Description
Running Key Number
4
หน่วยงานการไฟฟ้า

3

Tsm_tsi_id

Varchar

5

4

Tsm_reg_id

Varchar

2

5
6
7

Tsm_year
Tsm_month
Tsm_tar_id

Integer
Integer
Varchar

8
9
10
11
12
13

Tsm_no
Integer
Tsm_Energy
Numeric
Tsm_createuser
Varchar
Tsm_createdate DateTime
Tsm_updateuser Varchar
Tsm_updatedate DateTime

ประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
เขตการไฟฟ้า

2
18
10
8
10
8

2

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน
ตาราง TCUtilities
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCRegion

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ประเภทการใช้ไฟฟ้า
อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTariff
จำนวนลูกค้า
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ PEA by TSIC : TRTSICPEA
NO Field Name
1* Tsp_seq
2 Tsp_uti_id

Type
Integer
Varchar

Length Dec Description
Running Key Number
4
หน่วยงานการไฟฟ้า

3

Tsp_tsi_id

Varchar

5

4

Tsp_reg_id

Varchar

2

ประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
เขตการไฟฟ้า

5
6

Tsp_year
Tsp_month

Integer
Integer

7

Tsp_tar_id

Varchar

2

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ประเภทการใช้ไฟฟ้า

8
9
10
11
12
13

Tsp_no
Integer
Tsp_Energy
Numeric
Tsp_createuser
Varchar
Tsp_createdate DateTime
Tsp_updateuser Varchar
Tsp_updatedate DateTime

18
10
8
10
8

จำนวนลูกค้า
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

2
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน
ตาราง TCUtilities
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCRegion

อ้างถึงค่า tar_id ใน
ตาราง TCTariff

ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ EGAT by TSIC : TRTSICEGAT
NO Field Name
1* Tsd_seq
2 Tsd_uti_id

Type
Integer
Varchar

Length Dec Description
Running Key Number
4
หน่วยงานการไฟฟ้า

3

Tsd_tsi_id

Varchar

5

4

Tsd_tsi_name

Varchar

100

5

Tsd_reg_id

Varchar

2

ประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ชื่อประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
เขตการไฟฟ้า

6
7
8
9
10
11
12

Tsd_year
Integer
Tsd_month
Integer
Tsd_Energy
Numeric
Tsd_createuser
Varchar
Tsd_createdate DateTime
Tsd_updateuser Varchar
Tsd_updatedate DateTime

18
10
8
10
8

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผู้บันทึก
วันที่บนั ทึก
ผู้บันทึกแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

2
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน
ตาราง TCUtilities
อ้างถึงค่า tsi_id ใน
ตาราง TCTSIC
อ้างถึงค่า reg_id ใน
ตาราง TCRegion

7.

ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาน้ำมันดิบ :DBPCRUDE
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

5
6
7
8
9

Price
Pr1
Pr2
USER
UDATE

N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
C(10)
DATETIME(8)

ราคาเฉลี่ยในวันรายงานข้อมูล
ราคาต้ำสุดในวันรายงานข้อมูล
ราคาสูงสุดในวันรายงานข้อมูล
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM
คำนวณจาก (PR1+PR2)/2

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ :DBPSPORE
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

5
6
7
8
9

Price
Pr1
Pr2
USER
UDATE

N(9,3)
N(9,3)
N(9,3)
C(10)
DATETIME(8)

ราคาเฉลี่ยในวันรายงานข้อมูล
ราคาต้ำสุดในวันรายงานข้อมูล
ราคาสูงสุดในวันรายงานข้อมูล
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM
คำนวณจาก (PR1+PR2)/2

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาหน้าโรงกลั่น :DBPWS
No.
1*
2*
3*
4*
5*
6
7
8

Field Name
YY
MM
DD
Item
Comp
Price1
Price2
TRGroup

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)
C(2)
N(9,4)
N(9,4)
C(1)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน
รหัสผู้ค้าน้ำมัน
ราคาขายส่งประมาณการ (บาท/ลิตร)
ราคาขายส่งจริง (บาท/ลิตร)
ประเภทกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน

9
10

USER
UDATE

C(10)
ผู้แก้ไขล่าสุด
DATETIME(8) วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง DBPITEM
อ้างถึงค่าในตาราง DBPCOMP
อ้างถึงค่าในตาราง DBPCOMPG
(กลุ่ม Trader = 1 , Buyer = 2 ,
EPPO = 3)

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาขายปลีก :DBPRT
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

5*
6

Comp
Price

C(2)
N(9,4)

7
8

USER
UDATE

C(10)
DATETIME(8)

รหัสผู้ค้าน้ำมัน
ราคาขายปลีกประมาณการ
(บาท/ลิตร)
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM
อ้างถึงค่าในตาราง DBPCOMP

ตารางจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างภาษี :DBPTAXST
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
ITEM

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

5
6
7
8
9
10
11
12

exrefine
retailprc
EXCISE
OILFUND1
OILFUND2
OILFUND3
mmargin
CONSV

N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)

13
14
15

VAT
USER
UDATE

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

ราคาหน้าโรงกลั่น
ราคาขายปลีก
ภาษีสรรพสามิต
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3
ค่าการตลาด
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
N(9,4)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)
C(10)
ผู้แก้ไขล่าสุด
DATETIME(8) วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายเดือน :DBPLPG
No.
1*
2*
3*

Field Name
YY
MM
Item

Type
C(4)
C(2)
C(5)

4

Price

N(9,2)

5
6
7
8

Propane
Butane
USER
UDATE

N(9,2)
N(9,2)
C(10)
DATETIME

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM
ราคาก๊าซแอลพีจี (USD/M.TON) คำนวณจากราคา ก๊าซโพรเพน
และบิวเทนในสัดส่วน (Propane
50% ,Butane 50%)
ราคาก๊าซโพรเพน
ราคาก๊าซบิวเทน
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายวัน :DBPLPG_D
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

5

Price

N(7,2)

ราคาก๊าซแอลพีจี (USD/M.TON)

6
7
8
9

Propane
Butane
USER
UDATE

N(7,2)
N(7,2)
C(10)
DATETIME

ราคาก๊าซโพรเพน
ราคาก๊าซบิวเทน
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM
คำนวณจากราคา ก๊าซโพร
เพน และบิวเทนในสัดส่วน
(Propane 50% ,Butane
50%)

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทน :DBPREEN
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

5
6
7

Price
USER
UDATE

N(9,4)
C(10)
DATETIME(8)

ราคาพลังงานทดแทน
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคา NGV รายวัน :DBPNGV
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Item

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(5)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

5
6
7

Price
USER
UDATE

N(9,4)
C(10)
DATETIME

ราคาขายปลีก NGV
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBPITEM

ตารางจัดเก็บข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทรายวัน :DBPCURRD
No.
1*
2*
3*
4*

Field Name
YY
MM
DD
Curr

Type
C(4)
C(2)
C(2)
C(3)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสสกุลเงิน

5
6
7
8
9

Bprice
Sprice
Aprice
USER
UDATE

N(9,4)
N(9,4)
N(9,4)
C(10)
DATETIME(8)

ราคาซื้อประจำวัน
ราคาขายประจำวัน
ราคาเฉลี่ยประจำวัน
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่าในตาราง
DBPCURR

ตารางจัดเก็บข้อมูล Gas Pool : DBPPOOL
No.
1*
2*
3*

Field Name
YY
MM
SOURCE

Type
C(4)
C(2)
C(3)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสแหล่งก๊าซธรรมชาติ

4
5
6
7

QTY
PRICE
USER
UDATE

N(20,6)
N(20,2)
C(10)
DATETIME

ปริมาณก๊าซที่จดั ส่ง (MMBTU)
มูลค่าก๊าซที่จัดส่ง (บาท)
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่าในตาราง
DBPSOURCE

ตารางจัดเก็บข้อมูล Gas Pool Rate : DBPRATE
No.
1*
2*
3

Field Name
YY
MM
JKM

Type
C(4)
C(2)
N(12,4)

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ราคาจาก JKM

4

JCC

N(12,4)

ราคาจาก JCC

5

NYMEX

N(12,4)

ราคาจาก NYMEX HENRY HUB

6

EXRATE

N(12,4)

7
8

USER
UDATE

C(10)
DATETIME

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือน
(THB/USD)
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ราคาก๊าซธรรมชาติจาก
spot : Japan/Korea
Marker(JKM)
(USD/MMBTU)
ราคาก๊าซธรรมชาติจาก
Japan Crude Cocktail
(JCC)
(USD/bbl)
ราคาก๊าซธรรมชาติจาก
NYMEX Henry Hub (US)
(USD/MMBTU)
จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

8.

ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ International energy price (IEP)

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาพลังงานไทยและต่างประเทศ : IEPPRICE
NO
1*
2
3
4
5
6

Field Name
idpk
PAG
YY
MM
DD
ITEM

Type
int
N
N
N
N
C

Length Dec
2
4
2
1
4

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน
รหัสประเทศ

7

CTR

C

2

8
9

PRC
CRC_ID

N
C

13
3

10 UPDATE_USER_ID
C
11 UPDATE_DATE
DateTime

2

10
8

ราคาพลังงาน
รหัสสกุลเงิน
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า ctr ใน
ตาราง iepctr
และเชื่อมการอ้างถึง
ค่า ctr ในตาราง
dbctr
อ้างถึงค่า crc_id ใน
ตาราง
iepcurrency

ตารางจัดเก็บข้อมูลราคาพลังงาน LPG ไทยและต่างประเทศ : IEPLPG
NO
1*
2
3
4
5
6

Field Name
idpk
pag
yy
mm
dd
item

Type
int
N
N
N
N
C

Length Dec
2
4
2
1
4

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันที่ของการรายงานข้อมูล
รหัสชนิดพลังงาน

7

ctr

C

2

รหัสประเทศ

8

crc_id

C

3

รหัสสกุลเงิน

9
10
11
12

prc_lt
prc_kg
update_user_id
update_date

N
N
C
DateTime

13
13
10
8

2
2
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ราคาพลังงานหน่วยลิตร
ราคาพลังงานหน่วยกิโลกรัม
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า ctr ใน
ตาราง dbctr
อ้างถึงค่า crc_id ใน
ตาราง iepcurrency

ตารางจัดเก็บข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Exchage Rate) : IEPCURRATE
NO
1*
2
3
4

Field Name
idpk
PAG
YY
MM

Type
int
N
N
N

Length Dec
2
4
2

5

DD

N

1

6

CTR

C

2

7

CRC_ID

C

3

8

RATE

N

13

9 UPDATE_USER_ID
C
10 UPDATE_DATE
DateTime

4

10
8

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
วันที่ของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสประเทศ
อ้างถึงค่า ctr ในตาราง
iepctr
และเชื่อมการอ้างถึงค่า
ctr ในตาราง dbctr
รหัสสกุลเงิน
อ้างถึงค่า crc_id ใน
ตาราง iepcurrency
อัตราแลกเปลี่ยน(บาท
ต่อหน่วย)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูล Gross National Income per Capita : IEPGNICAP
NO
Field Name
1* idpk
1* PAG

Type
int
N

Length Dec
2

Description
Primary Key
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล
ปีของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสประเทศ

2* YY

N

4

3* CTR

C

2

4

GNIPERCAP

N

13

5

CRC_ID

C

3

Gross National
Income per
Capita
รหัสสกุลเงิน

6
7

UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

10
8

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

2
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า ctr ในตาราง iepctr
และเชื่อมการอ้างถึงค่า ctr ใน
ตาราง dbctr

อ้างถึงค่า crc_id ในตาราง
iepcurrency

ตารางจัดเก็บข้อมูล World Population : IEPWDIPOP
NO Field Name
1* idpk
2 pag

Type
int
N

3
4

yy
wdi_ctr

N
C

5
6
7

Qty
N
update_user_id C
update_date
datetime

Length Dec
Description
2
Primary Key
2
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล
4
ปี
3
รหัสประเทศ
13
10
8

จำนวนประชากร
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ง-70

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า wdi_ctr ใน
ตาราง iepctr_wdi

9.

ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้
ลูกค้าตรง (IPS) IPS

ตารางจัดเก็บข้อมูลSystem Peak (MW - EGAT + VSPP) : ECR_PEAKSYSTEM
NO
1*
2*
3
4
5
6
7
8

Field Name

Type

YY
N
MM
N
DD
C
HHMM
C
SYSTEM_PEAK_MW
N
TEMP
C
UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

Length Dec
4
2
2
3
13
5
10
8

Description

คำอธิบาย
เพิ่มเติม

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันของข้อมูล
เวลา peak
System peak (MW)
อุณหภูมิ ณ จุด peak
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

2

ตารางจัดเก็บข้อมูลThailand Peak (MW - SYSTEM PEAK + IPS) : ECR_PEAKTHAILAND
NO
1*
2*
3
4
5
6
7
8

Field Name

Type

YY
N
MM
N
DD
C
HHMM
C
THAILAND_PEAK_MW
N
TEMP
C
UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

Length
4
2
2
3
13
5
10
8
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Dec

2

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
วันของข้อมูล
เวลา peak
Thailand peak (MW)
อุณหภูมิ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบาย
เพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ IPS : IPSDB_COMP_IPS
NO
1*
2
3
4

Field Name
PROJECT_ID
PROJECT_NAME
PROJECT_TYPE
PROV

Type
C
C
C
C

Length
20
150
10
2

Dec

5

AMPHUR

C

2

6

TECHNOLOGY_CODE

C

3

7

FUEL_CODE

C

3

8

INSTALLED_CAP_MW

N

18

6

9

CONTRACTED_CAP_MW

N

18

6

C
DateTime

10
8

10 UPDATE_USER_ID
11 UPDATE_DATE

Description
รหัสโครงการ
ชื่อผู้ผลิตไฟฟ้า
ประเภทโครงการ
รหัสจังหวัด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า
pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE
รหัสอำเภอ
อ้างถึงค่า am_dpacode
ในตาราง TCAMPHUR
ประเภทเทคโนโลยี อ้างถึงค่า
technology_code ใน
ตาราง tctechnology
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน อ้างถึงค่า fuel_code ใน
การผลิตไฟฟ้า
ตาราง tcfueltype
กำลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้ง
กำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ SPP : IPSDB_COMP_SPP
NO
1*
2
3
4

PROJECT_ID
PROJECT_NAME
PROJECT_TYPE
PROV

C
C
C
C

Leng
th
20
100
10
2

5

AMPHUR

C

2

6

TECHNOLOGY_CODE

C

3

7

FUEL_CODE

C

3

8

INSTALLED_CAP_MW

N

18

6

9

CONTRACTED_CAP_M
N
W
UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

18

6

10
11

Field Name

Type

Dec

Description
รหัสโครงการ
ชื่อผู้ผลิตไฟฟ้า
ประเภทโครงการ
รหัสจังหวัด

10
8
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า pv_dopacode
ในตาราง TCPROVINCE
รหัสอำเภอ
อ้างถึงค่า am_dpacode
ในตาราง TCAMPHUR
ประเภทเทคโนโลยี อ้างถึงค่า
technology_code ใน
ตาราง tctechnology
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน อ้างถึงค่า fuel_code ใน
การผลิตไฟฟ้า
ตาราง tcfueltype
กำลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้ง
กำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญา
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายเดือนการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ IPS : IPSDB_IPS
NO
1*
2
3
4

Field Name

Type Length Dec
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
IDPK
I
Primary key
PAG
N
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
YY
N
4
ปีของการรายงานข้อมูล
MM
N
2
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
5 PROV
C
2
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า
pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE
6 TECHNOLOGY_CODE
C
3
ประเภทเทคโนโลยี
อ้างถึงค่า
technology_code ใน
ตาราง tctechnology
7 FUEL_CODE
C
3
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
อ้างถึงค่า fuel_code ใน
การผลิตไฟฟ้า
ตาราง tcfueltype
8 PROJECT_TYPE
C
10
ประเภทโครงการ
9 SYSTEMSALE
N
13
2 ปริมาณขายเข้าระบบ
(Kwh)
10 DIRECTCUS
N
13
2 ปริมาณขายลูกค้าตรง
(Kwh)
11 OWNUSE
N
13
2 ปริมาณใช้ในกิจการ
(Kwh)
12 PUSE
N
13
2 ปริมาณใช้ในการผลิต
(Kwh)
13 UPDATE_USER_ID
C
10
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
14 UPDATE_DATE
Date
8
วันที่แก้ไขล่าสุด
Time
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ตารางจัดเก็บข้อมูลรายเดือนการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ SPP : IPSDB_SPP
NO
Field Name
1* IDPK
2 PAG
3

YY

N

4

4

MM

N

2

5

PROV

C

2

Dec Description
Primary key
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล
ปีของการรายงาน
ข้อมูล
เดือนของการ
รายงานข้อมูล
รหัสจังหวัด

6

TECHNOLOGY_CODE

C

3

ประเภทเทคโนโลยี

7

FUEL_CODE

C

3

ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้า

8
9

PROJECT_TYPE
SYSTEMSALE

C
N

10
13

2

10 DIRECTCUS

N

13

2

11 OWNUSE

N

13

2

12 PUSE

N

13

2

C
DateTime

10
8

ประเภทโครงการ
ปริมาณขายเข้า
ระบบ (Kwh)
ปริมาณขายลูกค้า
ตรง (Kwh)
ปริมาณใช้ในกิจการ
(Kwh)
ปริมาณใช้ในการ
ผลิต (Kwh)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

13 UPDATE_USER_ID
14 UPDATE_DATE

Type
I
N

Length
2

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า
pv_dopacode ใน
ตาราง
TCPROVINCE
อ้างถึงค่า
technology_code
ในตาราง
tctechnology
อ้างถึงค่า
fuel_code ใน
ตาราง tcfueltype

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายเดือนกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ IPS : IPSDB_CAPIPS
NO Field Name
1* prv_dopacode
2* fuel_code

Type
C
C

Length Dec
Description
2
รหัสจังหวัด
3
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า
3* PROJECT_TYPE
C
10
ประเภทโครงการ
4 plant_no
N
6
จำนวนโรงไฟฟ้า
5 install_mw
N
18
3 กำลังผลิตไฟฟ้าที่
ติดตั้ง (MW)
6 update_user_id
C
10
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
7 update_date
DateTime
8
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า fuel_code
ในตาราง tcfueltype

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายเดือนกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของ SPP : IPSDB_CAPSPP
NO Field Name
1* prv_dopacode
2* fuel_code
3* PROJECT_TYPE
4 plant_no
5 install_mw
6 update_user_id
7 update_date

Type
C
C

Length Dec
Description
2
รหัสจังหวัด
3
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า
C
10
ประเภทโครงการ
N
6
จำนวนโรงไฟฟ้า
N
18
3 กำลังผลิตไฟฟ้าที่
ติดตั้ง (MW)
C
10
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
DateTime
8
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า fuel_code
ในตาราง tcfueltype

10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการผลิตภายในประเทศรายเดือน : RNPROD
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
ITEM

6

QTY

7
8

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
N
C

Length

N

13

C
DateTime

10
8

Dec

2
4
2
5
2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ปริมาณพลังงานทดแทนด้าน ข้อมูลจาก Energy
การผลิตภายในประเทศ
Balance ของ พพ.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการนำเข้ารายเดือน : RNIMPORT
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
ITEM

6

QTY

7
8
9

UNIT
UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
N
C

Length

N

13

C
C
DateTime

10
10
8

Dec

2
4
2
5
2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ปริมาณพลังงานทดแทนด้าน ข้อมูลจาก Energy
การนำเข้า
Balance ของ พพ.
หน่วยกายภาพ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการส่งออกรายเดือน: RNEXPORT
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
ITEM

6

QTY

7
8

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
N
C

Length

N

13

C
DateTime

10
8

Dec

2
4
2
5
2
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Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านการส่งออกรายเดือน
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ รายเดือน: RNSTOCK
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length
2
4
2

5

ITEM

C

4

6

QTY

N

13

7
8
9

UNIT
UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

C
C
DateTime

10
10
8

Dec Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ทดแทน
2 ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านส่วนเปลี่ยนของ
สต็อก
หน่วยกายภาพ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการแปรรูปรายเดือน: RNTRANS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length

Dec

5

ITEM

C

5

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน

6

RTT_ID

C

2

ประเภทการแปรรูป

7

QTY

N

13

8
9

UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

2
4
2

2

10
8

ง-77

ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านการแปรรูปรายเดือน
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า rtt_id ใน
ตาราง
RNTRANSTYPE
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านใช้เองรายเดือน : RNOWNUSE
NO
Field Name
1* IDPK
2 PAG

Type
I
N

Length

Dec

2

3

YY

N

4

4

MM

N

2

5

ITEM

C

5

6

QTY

N

13

7
8

UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

2

10
8

Description
Primary key
เลขทะเบียน
ตารางข้อมูล
ปีของการรายงาน
ข้อมูล
เดือนของการ
รายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ทดแทน
ปริมาณพลังงาน
ทดแทนด้านใช้เอง
(own use)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านสูญเสียรายเดือน: RNLOSS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type
I
N
N
N

Length

Dec

2
4
2

5

ITEM

C

5

6

QTY

N

13

7
8

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

C
DateTime

10
8

2
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Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านสูญเสีย (Loss)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงานรายเดือน: RNFINALNON
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type Length
I
N
2
N
4
N
2

5

ITEM

C

5

6

QTY

N

13

7
8

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

C
Date
Time

10
8

Dec

2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านการใช้พลังงานขัน้
สุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector รายเดือน : RNFINALCONS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM

Type Length
I
N
2
N
4
N
2

5

ITEM

C

5

6

RNS_ID

C

2

7

QTY

N

13

8
9

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

C
Date
Time

10
8

Dec

2

ง-79

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
สาขาเศรษฐกิจ
อ้างถึงค่า rns_id ใน
ตาราง RNSECTOR
ปริมาณพลังงานทดแทน ข้อมูลจาก Energy
ด้านการใช้พลังงานขัน้
Balance ของ พพ.
สุดท้าย
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการผลิตภายในประเทศรายปี : RNYPROD
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type Length
I
N
2
N
4
C
5
N

13

C
Date
Time

10
8

Dec

2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน

ด้านการผลิต
ภายในประเทศ

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ พพ.

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการนำเข้ารายปี : RNYIMPORT
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7
8

UNIT
UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
C

Length Dec
2
4
5

N

13

C
C
DateTi
me

10
10
8

2

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ปริมาณพลังงานทดแทน ข้อมูลจาก Energy
ด้านการนำเข้า
Balance รายปี ของ พพ.
หน่วยกายภาพ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการส่งออกรายปี : RNYEXPORT
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
C

Length Dec
2
4
5

N

13

C
DateTi
me

10
8

2
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Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ปริมาณพลังงานทดแทน ข้อมูลจาก Energy
ด้านการส่งออก
Balance รายปี ของ พพ.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านส่วนเปลี่ยนของสต็อก / ส่วนต่างทางสถิติ รายปี : RNYSTOCK
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7
8

UNIT
UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type
I
N
N
C

Length

N

13

C
C
DateTime

10
10
8

Dec

2
4
4
2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านส่วนเปลี่ยนของสต็อก /
ส่วนต่างทางสถิติ
หน่วยกายภาพ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ
พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการแปรรูปรายปี : RNYTRANS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

Type
I
N
N
C

Length Dec
2
4
5

5

RTT_ID

C

2

6

QTY

N

13

7
8

UPDATE_USER_ID
C
UPDATE_DATE
DateTime

2

10
8

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ประเภทการแปรรูป
อ้างถึงค่า rtt_id ใน
ตาราง
RNTRANSTYPE
ปริมาณพลังงานทดแทน ข้อมูลจาก Energy
ด้านการแปรรูป
Balance รายปี ของ
พพ.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านใช้เองรายปี : RNOWNUSE
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type Length
I
N
2
N
4
C
5
N

13

C
Date
Time

10
8

Dec

2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านใช้เอง (Own use)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านสูญเสียรายปี : RNLOSS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type Length
I
N
2
N
4
C
5
N

13

C
Date
Time

10
8

Dec

2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน
ด้านสูญเสีย (Loss)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ พพ.

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงานรายปี : RNFINALNON
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

5

QTY

6
7

UPDATE_USER_ID
UPDATE_DATE

Type Length
I
N
2
N
4
C
5
N

13

C
Date
Time

10
8

Dec

2

Description
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลังงานทดแทน

ด้านการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายที่ไม่เป็นพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ พพ.

ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยก Sector รายปี : RNFINALCONS
NO
1*
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
YY
ITEM

Type Length
I
N
2
N
4
C
5

5 RNS_ID

C

2

6 QTY

N

13

C
Date
Time

10
8

7 UPDATE_USER_ID
8 UPDATE_DATE

Dec

2
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Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ชนิดของพลังงานทดแทน อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
สาขาเศรษฐกิจ
อ้างถึงค่า rns_id ใน
ตาราง RNSECTOR
ปริมาณพลังงานทดแทน ข้อมูลจาก Energy
ข้อมูลจาก Energy
Balance รายปี ของ พพ.
Balance รายปี ของ พพ.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตและการจำหน่ายยานยนต์: Production and Sales of Cars
Page= 1, Code= DBPDCAR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
YY
PPASS
PCOM
PMOTOR
SPASS
SCOM
SMOTOR
DATE
TIME

Type Length
I
N
2
N
4
N
2
N
4
N
9
N
9
N
9
N
9
C
9
N
9
DATE
8
C
8

Dec

0
0
0
0
0
0

Description

คำอธิบายเพิ่มเติม

Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์
ปริมาณการขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ปริมาณการขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขายรถจักรยานยนต์
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ: Generation of Hydro Electricity
Page= 1, Code= DBPROD1H
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

4

Dec

2
4

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

SYST

C

1

ประเภทของการผลิตไฟฟ้า

5
6
7

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท

8
9

PROV
LOC

N
N

2
3

รหัสจังหวัด
รหัสเขื่อน

10
11
12
13
14
15
16
17

UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

C
N
N
N
N
DATE
C
C

10
13
7
14
13
8
8
10

หน่วยไฟฟ้า
ปริมาณผลิตไฟฟ้า
ราคาต่อหน่วย
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
รหัสผู้คีย์ข้อมูล

2
2
2
2
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงค่า syst ในตาราง
DBSYST
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า LOC ในตาราง
DBLOC
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตถ่านหิน: Production of Lignite Page= 1, Code= DBPROD1M
1
2
3

No.

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท

7
8

PROV
LOC

N
N

2
3

รหัสจังหวัด
รหัสแหล่งที่ผลิต

9
10
11
12
13
14
15

UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME

C
N
N
N
N
DATE
C

10
13
7
14
13
8
8

หน่วย
ปริมาณผลิตถ่านหิน
ราคาต่อหน่วย
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

2
2
2
2

ง-84

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า LOC ใน
ตาราง DBLOC
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ , คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ : Production of Crude, Condensate and
Natural Gas
Page= 1, Code= DBPROD1X
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPE

Type
I
N
C

Length Dec
2
4

4
5
6
7

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

8
9
10

REGION
PROV
LOC

C
N
N

2
2
3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

UNIT
MSCF
MMBTU
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID
LOC_NEW

C
N
N
N
N
N
N
DATE
C
C
N

10
13
12
13
7
14
13
8
8
10
3

0
0
2
2
2
2

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้

ประเภทของการผลิตไฟฟ้า
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
รหัสแหล่งที่ผลิต
อ้างถึงค่า LOC ในตาราง
DBLOC
หน่วย
ขายในหน่วย MSCF
ขายในหน่วย MMBTU
ปริมาณผลิต
ราคาต่อหน่วย
มูลค่า
ค่าภาคหลวง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
รหัสผู้คีย์ข้อมูล
รหัสแหล่งที่ผลิตใหม่
อ้างถึงค่า LOC ในตาราง
DBLOC

ง-85

ตารางข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า: Fuel Consumption in Power Generation
Page= 2, Code= DBPROD2
For each page of data inputted, 4 Output records will be generated and written into the database.
No.
1
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
ITEMPROD
TYPE

Type
I
N
C
C

Length

5

Dec

2
4
4

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

SYST

C

1

ระบบการผลิตไฟฟ้า

6
7
8

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

9
10

PROV
LOC

N
N

2
3

11
12
13
14
15
16
17
18

UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

C
N
N
N
N
DATE
C
C

10
13
7
14
13
8
8
10

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
รหัสแหล่งที่ผลิต
อ้างถึงค่า LOC ใน
ตาราง DBLOC
หน่วย
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
รหัสผู้คีย์ข้อมูล

2
2
2
2

ง-86

คำอธิบายเพิ่มเติม
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า syst ใน
ตาราง DBSYST

ตารางข้อมูลปริมาณวัตดุดิบที่ใช้ในการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง: Material Intake II
Page= 2, Code= DBPROD2i
No.
1
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
ITEMPROD
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4
C
4

Dec

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

9
10

UNIT
QTY

C
N

10
12

11
12
13

DATE
TIME
USID

DATE
C
C

8
8
10

No.
1
2
3
4

Field Name
IDPK
PAG
ITEMPROD
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4
C
4

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

ระบบการผลิต
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสโรงกลั่น

9
10
11
12

PROV
LOC
UNIT
QTY

N
N
C
N

2
3
10
13

13
14
15
16
17
18

PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

N
N
N
DATE
C
C

7
14
13
8
8
10

หน่วย
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการกลัน่
น้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ชนิดของพลังงาน

3

คำอธิบายเพิ่มเติม
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสโรงกลั่น
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
หน่วย
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการ

กลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณวัตดุดิบที่ใช้ในการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง: Material Intake I
Page= 2, Code= DBPROD2L
Dec

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

3
2
2
2

ง-87

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: Power Generation by EGAT
Page= 3, Code= DBPROD3
1
2
3

No.

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

4

SYST

C

1

5

FUELTYPE

N

2

6
7
8

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

9
10

PROV
LOC

N
N

2
3

11
12
13
14
15
16
17

UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME

C
N
N
N
N
DATE
C

10
13
7
14
13
8
8

3
2
2
2

ง-88

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ระบบการผลิตไฟฟ้า
อ้างถึงค่า syst ใน
ตาราง DBSYST
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ อ้างถึงค่า fueltype
ผลิตไฟฟ้า
ในตาราง dbfuelty
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
รหัสโรงไฟฟ้า
อ้างถึงค่า LOC ใน
ตาราง DBLOC
หน่วยไฟฟ้า
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมัน: Production of Petroleum Products
Page=3, Code= DBPROD3P
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

4

SUBTYPE

C

1

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
N
DATE
C
C

2
3
10
13
7
14
13
2
8
8
10

Dec

2
4

3
2
2
2

ง-89

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
Sub-type ของชนิดพลังงาน อ้างถึงหลักที่ 5 ของ
ค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสโรงกลั่น
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการผลิต
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก: Power Generation by SPP
Page= 3, Code= DBGENSPP (Convert the quantity of Natural Gas used by SPP into GWh.)
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

4
5
6
7
8

SECTOR
YY
MM
QTY
NG

N
N
N
N
N

2
4
2
12
12

9

USID

C

10

Dec

2
4

3
3

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

สาขาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ปริมาณการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ Input quantity of
NG and program
will convert to
Electricity
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก: Consumption of Natural Gas by SPP
Page= 4, Code= DBNGSPP
1
2
3

No.

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

4
5
6
7

SECTOR
YY
MM
QTY

N
N
N
N

2
4
2
12

8

USID

C

10

3

ง-90

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
สาขาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก
ผู้บันทึกข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ตารางข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า: Consumption of Electricity : Page= 4, Code= DBPROD4
No. Field Name Type Length
1
IDPK
I
2
PAG
N
2
3
TYPE
C
4
4
5
6
7

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

8
9
10
11
12
13
14
15

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC5

N
N
C
N
N
N
N
N

2
3
10
13
7
14
13
2

16

ACC

N

2

17

REGION

C

2

18
19
20

DATE
TIME
USID

DATE
C
C

8
8
10

Dec

3
2
2
2

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสองค์กรไฟฟ้า
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วยไฟฟ้า
ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
รหัสสาขาการใช้
อ้างถึงค่า ACC5 ในตาราง
DBACC5E
ระบุกลุ่ม Account 98,99 ใช้ในการจำหน่ายให้ลูกค้า
ตรงของ EGAT เท่านั้น
R1-R5 เป็นกลุ่ม ลูกค้าตรง ใช้ในการจำหน่ายให้ลูกค้า
ในรายงานของ EGAT
ตรงของ EGAT เท่านั้น
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าถ่านหิน: Consumption of Imported Coal : Page= 4, Code= DBPROD4C
No. Field Name Type Length
1
IDPK
I
2
PAG
N
2
3
TYPE
C
4
4
5
6
7
8

YY
MM
COMP
QTY
ACC5

N
N
N
N
N

4
2
3
13
2

9
10
11

DATE
TIME
USID

DATE
C
C

8
8
10

Dec

3

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ไม่ได้ใช้
ปริมาณการใช้ถ่านหิน
สาขาการใช้ถา่ นหิน
อ้างถึงค่า ACC5 ในตาราง
DBACCOAL
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล
ง-91

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง: Consumption of Fuel Oil :
Page= 4, Code= DBPROD4F
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท

7

SECTOR

N

2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
DATE
C
C

2
3
10
12
6
13
12
8
8
10

สาขาอุตสาหกรรม
1 Food and Beverages
2 Textiles
3 Wood and Furniture
4 Paper
5 Chemical
6 Non-Metalic
7 Basic Metal
8 Fabricated Metal
9 Others
10 Transport
หน่วย
ปริมาณการจำหน่าย
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

3
2
2
2

ง-92

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
อ้างถึงค่า sector
ในตาราง
dbfuelsec

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ: Consumption of Natural Gas (Sales of NGL)
Page= 4, Code= DBPROD4G
No.
1
2
3

Field Name Type Length Dec
Description
IDPK
I
Primary Key
PAG
N
2
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
TYPE
C
4
ชนิดของพลังงาน

4

SECTOR

N

1

Sector ของการจำหน่าย NGL

5
6
7

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัทที่ซื้อ

8
9
10
11

UNIT
QTY
DATE
TIME

C
N
DATE
C

10
13
8
8

หน่วย
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

3

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
1 = EXPORT
2 = ENERGY USES
3 = SOLVENT
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP

ตารางข้อมูลปริมาณการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง: Purchase of Petroleum Products
Page= 4, Code= DBPROD4J
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4

4

SUBTYPE

C

1

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
N
DATE
C
C

2
3
10
12
6
13
12
2
8
8
10

Dec

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
Sub-type ของชนิดพลังงาน อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า item
ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัทที่จัดซื้อ

3
2
2
2

หน่วย
ปริมาณการจัดซื้อ
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-93

อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายถ่านหินของบริษัทลานนาและบริษัทบ้านปู: Sale of Lignite by LANNA and BANPU :
Page= 4, Code= DBPROD4L
No.
1
2

Field Name
PAG
TYPE

3
4
5

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

6
7

QTY
ACC5

N
N

13
2

3

8
9
10
11

PR
DATE
TIME

N
DATE
C

7
8
8

0

USID

Type
N
C

Length
2
4

C

Dec

10

Description
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ปริมาณการจำหน่าย
สาขาเศรษฐกิจที่ใช้ลิกไนต์ อ้างถึงค่า acc5 ใน
1 ELECTRICITY
ตาราง dbacclig
2 CEMENT
3 TOBACCO
4 PULP AND PAPER
5 FOOD PROCESSING
6 LIME
7 TEXTILE
99 OTHERS
ราคาเฉลี่ย
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-94

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน: Consumption of Lignite : Page= 4, Code= DBPROD4N
1
2

No.

Field Name
PAG
TYPE

Type
N
C

Length
2
4

Dec

Description
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า syst ใน
ตาราง DBSYST

3

SYST

C

1

ระบบการผลิตไฟฟ้า

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

7

LOC

N

3

8
9
10

UNIT
QTY
ACC

C
N
N

10
13
2

11
12
13

DATE
TIME

DATE
C

8
8

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัทผู้ซื้อ
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
รหัสแหล่งผลิต (จังหวัด)
อ้างถึงค่า LOC ใน
ตาราง DBLOC
หน่วย
ปริมาณการใช้
สาขาเศรษฐกิจที่ใช้ลิกไนต์ อ้างถึงค่า acc5 ใน
1 ELECTRICITY
ตาราง dbacclig
2 CEMENT
3 TOBACCO
ปัจจุบนั เป็น 0
4 PULP AND PAPER
ไม่ได้ใช้
5 FOOD PROCESSING
6 LIME
7 TEXTILE
99 OTHERS
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

USID

C

3

10

ผู้บันทึกข้อมูล

ง-95

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน: Consumption of Lignite : Page= 4, Code= DBPROD4NG
No. Field Name

Type Length Dec

Description

1
2
3

IDPK
PAG
TYPE

I
N
C

2
4

Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดของพลังงาน

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท

7

SECTOR

N

2

รหัส NG Sector

8

SUBSECTOR N

2

รหัสย่อย NG Sector

9

QTY

N

12

10
11
12
13
14
15
16
17
18

UNIT
PROV
LOC
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

C
N
N
N
N
N
DATE
C
C

10
2
3
6
13
12
8
8
10

3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิง
หน่วย
2 2 2 วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-96

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
อ้างถึงค่า sec ในตาราง
dbngsec
อ้างถึงค่า subsec ใน
ตาราง dbngsec

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน: Consumption of Lignite : Page= 4, Code= DBPROD4NNRE
1
2
3

No.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type Length Dec
Description
I
Primary Key
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
C
4
ชนิดของพลังงาน

SUBTYPE
YY
MM
COMP
UNIT
QTY
PR
VAL
DATE
TIME
USID

C
N
N
N
C
N
N
N
DATE
C
C

1
4
2
3
10
12
6
13
8
8
10

3
2
2

Sub-type ของชนิดพลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
หน่วย
ปริมาณการจำหน่ายถ่านหิน
ราคาถ่านหิน
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-97

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง: Consumption of Petroleum Products
Page= 4, Code= DBPROD4P
No.
1
2
3

Field Name Type Length Dec
Description
IDPK
I
Primary Key
PAG
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
TYPE
C
4
ชนิดของพลังงาน

4

SUBTYPE

C

1

5
6
7

SYST
YY
MM

C
N
N

1
4
2

8

COMP

N

3

9
10
11
12

PROV
LOC
UNIT
QTY

N
N
C
N

2
3
10
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

PR
VAL
ROY
ACC5
ACC
OLDQTY
DATE
TIME
USID

N
N
N
N
N
N
DATE
C
C

6
13
12
2
2
12
8
8
10

Sub-type ของชนิด
พลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสบริษัท

3
2
2
2
3

หน่วย
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-98

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า
item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระทำกันระหว่างผู้ค้าน้ำมันด้วยกัน: Supply Sales of Petroleum
Products : Page= 4, Code= DBPROD4S
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPE

Type Length Dec
Description
I
Primary Key
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
C
4
ชนิดของพลังงาน

4

SUBTYPE

C

1

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMPP

C
N
N
N

1
4
2
3

9

COMP

N

3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
N
DATE
C
C

2
3
10
13
7
14
13
2
8
8
10

3
2
2
2

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า item
ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

Sub-type ของชนิด
พลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัทที่ขาย
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
รหัสบริษัทที่ซื้อ
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการจำหน่าย
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-99

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง: Import of Petroleum Products
ข้อมูลได้รับจากกรมธุรกิจพลังงาน (Department of Business Energy) : Page= 6, Code= DBPROD6
No. Field Name Type Length
1
IDPK
I
2
PAG
N
2
3
TYPEOLD
C
4

Dec

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเดิม

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า
item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

4

TYPE

C

4

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

5

SUBTYPE

C

1

6
7
8
9

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
CTR

N
N
C
N
N
N
N
N
C

2
3
10
13
7
14
13
2
2

19
20
21
22

PETROCHEM
DATE
TIME
USID

I
DATE
C
C

8
8
10

Sub-type ของชนิด
พลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการนำเข้า
ราคานำเข้า
มูลค่านำเข้า
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
รหัสประเทศ
อ้างถึงค่า ctr ในตาราง
DBCTR
ประเภทปิโตรเคมี
ถ้ามีค่าเป็น 1
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

3
2
2
2

ง-100

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าถ่านหิน: Import of Coal : Page= 6, Code= DBPROD6A
No. Field Name Type Length
1
IDPK
I
2
PAG
N
2
3
TYPE
C
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SYST
YY
MM
COMP
PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME
USID

C
N
N
N
N
N
C
N
N
N
N
N
DATE
C
C

1
4
2
3
2
3
10
13
7
14
13
2
8
8
10

Dec

3
2
2
2

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดถ่านหิน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
หน่วย
ปริมาณการนำเข้า
ราคานำเข้า
มูลค่านำเข้า
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-101

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ: Import of Crude Oil : Page= 6, Code= DBPROD6C
No. Field Name Type Length Dec
Description
1
IDPK
I
Primary Key
2
PAG
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
3
OILTYPE
N
3
รหัสน้ำมันดิบ

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า otype ในตาราง
dboiltyp
อ้างถึงค่า zone ในตาราง
dbzone
อ้างถึงค่า ctr ในตาราง dbctr
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้

4

ZONE

C

2

ทวีป

5
6

CTR
TYPE

C
C

2
4

ประเทศ
ชนิดของพลังงาน

7
8
9

SYST
YY
MM

C
N
N

1
4
2

10

COMP

N

3

11
12
13
14

PROV
LOC
UNIT
QTY

N
N
C
N

2
3
10
13

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการนำเข้า

15
16
17
18
19
20
21

PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME
USID

N
N
N
N
DATE
C
C

7
14
13
2
8
8
10

3
2
2
2

น้ำมันดิบ

ราคานำเข้า
มูลค่านำเข้า
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-102

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าไฟฟ้า: Import of Electricity : Page= 6, Code= DBPROD6E
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Field Name Type Length Dec
Description
IDPK
I
Primary Key
PAG
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
TYPE
C
4
ชนิดของพลังงาน
SYST
C
1
YY
N
4
ปีของการรายงานข้อมูล
MM
N
2
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
COMP
N
3
PROV
N
2
LOC
N
3
แหล่งนำเข้า
UNIT
C
10
หน่วย
QTY
N
13
3 ปริมาณการนำเข้า
พลังงานไฟฟ้า
PR
N
7
2 VAL
N
14
2 มูลค่านำเข้า
ROY
N
13
2 ACC
N
2
DATE
DATE
8
วันที่คีย์ข้อมูล
TIME
C
8
เวลาที่คีย์ข้อมูล
USID
C
10
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-103

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า LOC ในตาราง DBLOC

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ: Import of Natural Gas : Page= 6, Code= DBPROD6N
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Field Name Type Length Dec
Description
IDPK
I
Primary Key
PAG
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
TYPE
C
4
ชนิดของพลังงาน
SYST
C
1
YY
N
4
ปีของการรายงานข้อมูล
MM
N
2
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
COMP
N
3
PROV
N
2
LOC
N
3
แหล่งนำเข้า
UNIT
C
10
หน่วย
QTY
N
13
3 ปริมาณการนำเข้า
PR
N
7
2 VAL
N
14
2 มูลค่านำเข้า
ROY
N
13
2 ACC
N
2
DATE
DATE
8
วันที่คีย์ข้อมูล
TIME
C
8
เวลาที่คีย์ข้อมูล
USID
C
10
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-104

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า LOC ในตาราง DBLOC
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลจากกรมศุลกากร: Import of Petroleum Products from
Custom Department : Page= 6, Code= DBPROD6X
No.
Field Name
1 PAG
2 TYPE

Type
N
C

Length
2
4

Dec

Description
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

3
4
5

SYST
YY
MM

C
N
N

1
4
2

6

COMP

N

3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสบริษัท

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
DATE
TIME

N
N
C
N
N
N
N
N
DATE
C

2
3
10
13
7
14
13
2
8
8

หน่วย
ปริมาณการนำเข้า
ราคานำเข้า
มูลค่านำเข้า
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

USID

C

3
2
2
2

10

ผู้บันทึกข้อมูล

ง-105

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBIPPCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง: Export of Petroleum Products :
Page= 7, Code= DBPROD7
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPEOLD

Type Length Dec
Description
I
Primary Key
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
C
4
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงเดิม

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า
item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

4

TYPE

C

4

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

5

SUBTYPE

C

1

6
7
8
9

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
CTR

N
N
C
N
N
N
N
N
C

2
3
10
13
7
14
13
2
2

19
20
21

DATE
TIME
USID

DATE
C
C

8
8
10

Sub-type ของชนิด
พลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการส่งออก
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
รหัสประเทศ
อ้างถึงค่า ctr ในตาราง
DBCTR
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

3
2
2
2

ง-106

ตารางข้อมูลปริมาณการส่งออกถ่านหิน: Export of Coal : Page= 7, Code= DBPROD7A
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4

4

SUBTYPE

C

1

5
6
7
8

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
ACC
CTR
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
N
C
DATE
C
C

2
3
10
16
10
16
12
2
2
8
8
10

Dec Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

3
2
2
2

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า item
ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วน
ขยาย
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการส่งออก
ราคาต่อหน่วย
มูลค่า
ไม่ได้ใช้
รหัสประเทศที่ส่งออก
อ้างถึงค่า ctr ในตาราง DBCTR
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกแก้ไขข้อมูล

ง-107

ตารางข้อมูลปริมาณการส่งออกน้ำมันเรือเดินสมุทร: Export of Bunker Oil (or International Sales)
Page= 8, Code= DBPROD8
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

4
5
6

SYST
YY
MM

C
N
N

1
4
2

7

COMP

N

3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
รหัสบริษัท

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME
USID

N
N
C
N
N
N
N
DATE
C
C

2
3
10
13
7
14
13
8
8
10

หน่วย
ปริมาณการส่งออก
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

3
2
2
2

ง-108

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBIPPCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณสต้อกน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมาย: Oil Stock and Legal Reserve :
Page= 9, Code= DBPROD9
No.
1
2
3

Field Name Type Length
IDPK
I
PAG
N
2
TYPE
C
4

Dec

4

SUBTYPE

C

1

-

5
6
7
8
9

SYST
YY
MMNEW
MM
COMP

C
N
N
N
N

1
4
2
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสบริษัท

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LOC
UNIT
RES
STKBEG
STKEND
MRES
MSTKBEG
MSTKEND
QTY
DATE
TIME
USID

N
C
N
N
N
N
N
N
N
DATE
C
C

3
10
13
13
13
13
13
13
13
8
8
10

หน่วย
ปริมาณการสำรองตามกฎหมาย
ปริมาณสต้อกต้นเดือน
ปริมาณสต้อกสิน้ เดือน
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ปริมาณสต้อกต้นเดือน
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

3
3
3
3
3
3
3

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

ง-109

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า
item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าจำแนกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้: Power Generation by Fuel Type
Page= 12, Code= DBPROD12
No. Field Name

Type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IDPK
PAG
YY
MM
UNIT
HYDRO
FUEL
LIGN
NG
HSD
IMP
DEDP
GEO
NON

I
N
N
N
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N

15
16
17
18
19
20

SPP
IPP
IPPCOAL
DATE
TIME
USID

N
N
N
DATE
C
C

Lengt
h
2
4
2
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
8
8
10

Dec

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
หน่วย
การผลิตไฟฟ้าจาก Hydro Electricity
การผลิตไฟฟ้าจาก Fuel Oil
การผลิตไฟฟ้าจาก Lignite
การผลิตไฟฟ้าจาก NG
การผลิตไฟฟ้าจาก Hi-Speed Diesel
การผลิตไฟฟ้าจาก Import
Purchase from DEDP
การผลิตไฟฟ้าจากGeothermal
การผลิตไฟฟ้าจาก NonConventional Energy
Purchase from SPP
Purchase from IPP
Purchase from IPP
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ง-110

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูล Peak Demand by Region : Page=13, Code= DBPROD13
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

4
5
6
7

Dec

2
4

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

SYST
YY
MM
REGION

C
N
N
C

1
4
2
2

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ภาคของกฟผ.

8

COMP

N

3

รหัสหน่วยงาน

9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME

N
N
C
N
N
N
N
DATE
C

2
3
10
13
7
14
13
8
8

หน่วย
การใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายภาค
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

3
2
2
2

ง-111

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า reg ในตาราง
DBREG
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามภาค: Electricity Sale by Region
Page= 14, Code= DBPROD14
1
2
3

No.

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4

4
5
6
7

SYST
YY
MM
REGION

C
N
N
C

1
4
2
2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COMP
PROV
LOC
UNIT
QTY
PR
VAL
ROY
DATE
TIME

N
N
N
C
N
N
N
N
DATE
C

3
2
3
10
13
7
14
13
8
8

Dec

3
2
2
2

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ภาคของกฟผ.
อ้างถึงค่า reg ใน
ตาราง DBREG
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณการจำหน่าย
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

ตารางข้อมูลกำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ: Natural Gas Separation Plant Capacity
Page= 15, Code= DBPD15NG
No. Field Name
1
IDPK
2
PAG
3
TYPE

Type
I
N
C

Length

Dec

2
4

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสโรงแยกก๊าซ

7
8

UNIT
QTY

C
N

10
13

หน่วย
กำลังการผลิตของโรงแยกก๊าซ

2

ธรรมชาติ

ง-112

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP

ตารางข้อมูลกำลังการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง: Refining Capacity : Page= 15, Code= DBPD15P
1
2
3

No.

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4

4
5
6

YY
MM
COMP

N
N
N

4
2
3

7
8
9
10
11

UNIT
QTY
DATE
TIME
USID

C
N
DATE
C
C

10
13
8
8
10

Dec

2

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสโรงกลั่นน้ำมัน
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
หน่วย
กำลังการผลิต
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลกำลังการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: Generation Capacity
Page= 15, Code= DBPROD15
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length Dec

4
5
6
7

YY
MM
REGION
COMP

N
N
C
N

4
2
2
3

8

ELEGROUP

N

1

9
10

PROV
LOC

N
N

2
3

11
12
13
14
15

UNIT
QTY
DATE
TIME
USID

C
N
DATE
C
C

10
13
8
8
10

2
4

2

ง-113

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ไม่ได้ใช้
รหัสหน่วยงาน
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ผลิต
1=Egat
2=IPP
3=SPP
4=VSPP
5=Imported
ไม่ได้ใช้
แหล่งผลิต
อ้างถึงค่า LOC ใน
ตาราง DBLOC
หน่วย
กำลังการผลิต
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการตนเองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : Own Used (EGAT)
Page= 17, Code= DBPROD17
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type Length
I
N
2
C
4

4
5
6
7

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

8
9
10
11

PROV
LOC
UNIT
QTY

N
N
C
N

2
3
10
13

Dec

3

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสหน่วยงาน
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
หน่วย
ปริมาณ

ตารางข้อมูลปริมาณการส่งออกไฟฟ้า: Export of Electricity : Page=18, Code= DBPROD18
No.
1
2
3

Field Name
IDPK
PAG
TYPE

Type
I
N
C

Length

4
5
6
7

SYST
YY
MM
COMP

C
N
N
N

1
4
2
3

8
9
10
11
12
13
14

PR
UNIT
QTY
VAL
DATE
TIME
USID

N
C
N
N
DATE
C
C

7
10
13
14
8
8
10

Dec

2
4

2
3
2
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Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสหน่วยงาน
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
หน่วย
ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
มูลค่าการส่งออกไฟฟ้า
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล

ตารางข้อมูล System Peak and Station Services : Page=19, Code= DBPROD19
No.
1
2
3

Field Name Type Length
IDPK
I
PAG
N
2
TYPE
C
4

4
5
6

YY
MM
COMP

7
8
9
10
11
12
13
14

PROV
LOC
UNIT
QTY
PEAK
OWNUSE
DATE
TIME

Dec

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

N
N
N

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
รหัสหน่วยงาน

N
N
C
N
N
N
DATE
C

2
3
10
13
13
13
8
8

หน่วย
ปริมาณผลิตไฟฟ้า
หน่วยการผลิตสูงสุด
ปริมาณใช้เอง
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

3
3
3

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
Gross Generation
System Peak
Station Service

ตารางข้อมูลราคาขายก๊าซธรรมชาติ: Prices (NG) : Page= 20, Code= DBPROD20
No. Field Name Type Length
1 PAG
N
2
2 TYPE
C
4
3
4
5
6
7
8
9
10

YY
MM
EGAT
IND
BMTA
SPP
IPP
AVG

N
N
N
N
N
N
N
N

4
2
9
9
9
9
9
9

Dec

4
4
4
4
4
4

Description
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ราคาขายให้ กฟผ.
ราคาขายให้ อุตสาหกรรม
ราคาขายให้ ขสมก.
ราคาขายให้ SPP
ราคาขายให้ IPP
ราคาขายเฉลี่ย
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM

ตารางข้อมูลจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : Number of Gas Station : Page= 21, Code= DBPROD21
No.
1
2
3
4

Field Name Type Length
PAG
N
2
YY
N
4
QUAR
N
2
COMP
N
3

5

PVCODE

N

2

6

ECREG

N

3

7

BIGREG

C

10

8

QTY

N

13

Dec

2

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
ไตรมาสของข้อมูล
รหัส บริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBIPPCOMP
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า code ในตาราง
dprov
รหัสภาค (ตาม สศช.)
อ้างถึงค่า ecreg ในตาราง
dpvecreg
ภาค 5 ภาค
อ้างถึงค่า begreg ในตาราง
dprov
จำนวนสถานีบริการ

ตารางจัดเก็บข้อมูล IPP Power Generation : DBPROD23
No. Field Name
1 IDPK
2 PAG
3 TYPE

Type Length Dec
Description
I
Primary Key
N
2
รหัสของไฟล์ข้อมูล
C
4
ชนิดของพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

4
5
6
7

SYST
YY
MM
FUELTYPE

C
N
N
N

1
4
2
2

เทคโนโลยีผลิต
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ชนิดเชื้อเพลิง
อ้างถึงค่า fueltype

8

COMP

N

3

รหัสโรงไฟฟ้า IPP

9
10

UNIT
QTY

C
N

10
12

11
12
13
14
15

PR
VAL
DATE
TIME
USID

N
N
DATE
C
C

6
13
8
8
10

หน่วย
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้า IPP
ราคา
มูลค่า
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาที่แก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขล่าสุด

3
2
2
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ในตาราง DBFUELTY
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBIPPCOMP

ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้

ตารางข้อมูลภาษีและกองทุนของน้ำมันเชื้อเพลิง: Excise Tax and oil Fund : Page= 20, Code= DBEXCISE
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Field Name
IDPK
PAG
YY
MM
EXCISE
MUNI
OILFUND
USID
DATE_KEY
TIME_KEY

Type Length
I
N
2
N
4
N
2
N
11
N
11
N
11
C
10
DATE
8
C
8

Dec

2
2
2

Description
Primary Key
รหัสของไฟล์ข้อมูล
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีสรรพสามิต x 0.1
เงินกองทุน
ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาที่คีย์ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Retail Price of NG : DBPNG
No.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Field Name
idpk
pag
type
yy
mm
egat
ind
bmta
spp
ipp
avg
poolpr
usid

Type

int
decimal(2, 0)
char(4)
decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 5)
char(10)

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
รหัสพลังงาน

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM

ราคาขาย NG ให้ EGAT
ราคาขาย NG ให้ Industry
ราคาขาย NG ให้ ภาคขนส่ง
ราคาขาย NG ให้ SPP
ราคาขาย NG ให้ IPP
ราคาขาย NG เฉลี่ย
ราคา Pool Price
ผู้แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูล Retail Price of Coal : DBPRCOAL
No.
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Field Name
idpk
pag
type
yy
mm
pr
prcoal
tran
usid
time_key
date_key

Type
int
decimal(2, 0)
char(4)
decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(9, 4)
decimal(9, 4)
decimal(9, 4)
char(10)
char(8)
datetime

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
รหัสพลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ราคาถ่านหินรวมค่าขนส่ง
ราคาถ่านหิน
ค่าขนส่งถ่านหิน
ผู้แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM

ตารางจัดเก็บข้อมูล Retail Price of Electricity : DBPRELE
No. Field
Name
1* idpk
2
pag
3
type
4
yy
5
mm
6
MEA
7
PEA
8
EGAT
9
FT
10 usid
11 time_key
12 date_key

Type

Description

คำอธิบายเพิ่มเติม

int
decimal(2, 0)
char(4)
decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
decimal(8, 4)
char(10)
char(8)
datetime

Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
รหัสพลังงาน

อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล

อัตราค่าไฟเฉลี่ยของ MEA
อัตราค่าไฟเฉลี่ยของ PEA
อัตราค่าไฟเฉลี่ยของ EGAT
อัตราค่า FT
ผู้แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูล Price and Tax of Petroleum Product : DBPRPET
No.
1*
2
3
4

Field Name
idpk
pag
type
Subtype

Type
int
decimal(2, 0)
char(4)
Char(1)

Description
Primary Key
เลขทะเบียนตารางข้อมูล
รหัสพลังงาน

5
6
7
8
9

yy
mm
Unit
Pr
Oilfund

decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
Char(10)
decimal(9, 4)
decimal(9, 4)

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล

10 encon

decimal(6, 4)

11 date
12 time
13 usid

datetime
char(8)
char(10)

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนขยาย

หน่วย (บาท/ลิตร)
ราคาขายปลีก
จำนวนเงินกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง
จำนวนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
วันที่แก้ไขล่าสุด
เวลาแก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
อ้างถึงหลักที่ 5 ของค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ตารางข้อมูลปริมาณก๊าซที่ส่งไปยังโรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆ: Gas Utilization: Gas Delivery
Page= 16, Code= DBGASDEL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Field Name

IDPK

Type

Length

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

4
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

I

yy
mm
bpk
sbk
nb
ry2
namphong
knom
wangnoi
rachaburi
chana
tot
tot1
industry
npc
scc
totdel
tot2
ethane
propane

Dec

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Description

Primary Key

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
บางปะกง
พระนครใต้
พระนครเหนือ
ระยอง
น้ำพอง
ขนิม
วังน้อย
ราชบุรี
จะนะ
รวม
รวม1
ตรวจสอบกับ TOT
อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีแห่งชาติ
ปูนซิเมนต์ไทย
รวม
รวม2
ตรวจสอบกับTOTDEL
ก๊าซอีเทนที่ ปตท. รับ
ก๊าซโพรเพนที่ ปตท. รับ

ตารางข้อมูลปริมาณการผลิตก๊าซ: Gas Utilization: Production of Gas : Page= 16, Code= DBGASPRO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Field Name Type Length

IDPK

PLANT
YY
MM
IN
OUT
USED
ETHANE
LPG
PROPANE
S-NGL
U-NGL
CO2

I

C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

4
4
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Dec

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Description

Primary Key

รหัสโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
NG Input
NG Output
NG Used
ปริมาณการผลิต Ethane
ปริมาณการผลิต LPG
ปริมาณการผลิต Propane
ปริมาณการผลิต Stabilized NGL
ปริมาณการผลิต Unstabilized NGL
ปริมาณการผลิต CO2
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลแหล่งที่ Supply ก๊าซธรรมชาติ: Gas Utilization: Supply of Gas : Page= 16, Code= DBGASUP
No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Field Name
IDPK
YY
MM
erawan
baanpot
satun
platong
surat
funan
platong2
pailin
bongkot
gbs
tantawan
benjamas
arthit
jda18
jda17
yanada
yetakun
zawtika
namphong
phuhom
pttlng
tot
totsup

Type
I
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Length

Dec

4
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
Primary Key
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
เอราวัณ
บรรพต
สตูล
ปลาทอง
สุราษฎร์
ฟูนาน
ปลาทอง 2
ไพลิน
บงกช
น้ำพอง
ทานตะวัน
เบญจมาส
อาทิตย์
เจดีเอ
เจดีเอ
ยานาดา
เยตากุน
ซอติก้า
น้ำพอง
ภูหอม
LNG ของ ปตท.
รวม
รวมทั้งหมด
ตรวจสอบกับ “รวม”

ตารางข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายเดือนของ US Dollar/Baht : DBRATE
No.
1*
2*
3
4

Field Name Type Length
yy
N
2
mm
N
4
buying
N
2
selling
N
3

Dec

Description
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล

เฉลี่ยรับซื้อรายเดือน
เฉลี่ยขายรายเดือน
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คำอธิบายเพิ่มเติม

12. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
ตารางข้อมูลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ EGAT : DBELEVS1
NO
1*
2
3

Field Name
Idpk
Pag
Type

Type
Integer
Number
Text

Length

Dec

2
4

0

4
5
6

Yy
Mm
Comp

Number
Number
Number

4
2
3

7

Elecomp

Text

20

8
9

Region
Qty

Text
Number

2
12

0

2

Description
รหัสข้อมูล
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ใน
ตาราง DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ข้อมูลของบริษัท
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
ผู้ผลิตไฟฟ้า
อ้างถึงค่า elecomp ใน
ตาราง DBELECOM
พื้นที่
ปริมาณการผลิต

ตารางข้อมูลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ PEA : DBELEVS2
NO
1*
2
3

Field Name Type
Idpk
Integer
pag
Number
type
Varchar

Length

Dec

2
4

4
5
6

yy
mm
Comp

Number
Number
Number

4
2
3

7

Elecomp

Varchar

20

8
9

Region
Qty

Varchar
Number

50
12

2

Description
รหัสข้อมูล
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ข้อมูลของบริษัท
อ้างถึงค่า comp ในตาราง
DBCOMP
ผู้ผลิตไฟฟ้า
อ้างถึงค่า elecomp ใน
ตาราง DBELECOM
เขตการไฟฟ้า
ปริมาณการผลิต
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ตารางข้อมูลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ MEA : DBELEVS3
NO Field Name
1* Idpk
2 pag
3 type

Type
Integer
Number
Varchar

Length Dec
2
4

Description
รหัสข้อมูล
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

4
5

yy
mm

Number
Number

4
2

6

Comp

Number

3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงาน
ข้อมูล
ข้อมูลของบริษัท

7

Elecomp

Varchar

20

ผู้ผลิตไฟฟ้า

8
9

Region
Qty

Varchar
Number

2
12

เขตการไฟฟ้า
ปริมาณการผลิต

2

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM

อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
อ้างถึงค่า elecomp ใน
ตาราง DBELECOM

ตารางข้อมูลไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ ERC : DBELEVS4
NO
1*
2
3

Field Name Type
Idpk
Integer
pag
Number
type
Varchar

Length

Dec

2
4

Description
รหัสข้อมูล
รหัสของไฟล์ข้อมูล
รหัสพลังงาน

4
5
6

yy
mm
Comp

Number
Number
Number

4
2
3

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ข้อมูลของบริษัท

7

Elecomp

Varchar

20

ผู้ผลิตไฟฟ้า

8
9

Region
Qty

Varchar
Number

2
12

เขตการไฟฟ้า
ปริมาณการผลิต

2
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง
DBITEM
อ้างถึงค่า comp ใน
ตาราง DBCOMP
อ้างถึงค่า elecomp ใน
ตาราง DBELECOM

ตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ PEA ประเภท Adder : vspp_pea_adder
NO
1
2
3
4

Field Name
vspp_id
ppname
address
prov

Type

Description
รหัส VSPP
ชื่อผู้ผลิต VSPP
ทีอยู่ผู้ผลิต VSPP
รหัสจังหวัด

int
varchar(150)
varchar(150)
varchar(2)

5
6
7
8
9
10
11

contract
install_mw
cap_mw
codtxt
cod
cod_end
Fuel_Code

varchar(100)
float
float
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(3)

เลขที่สัญญา
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา

12
13
14

tariff
ratetype
status

int
varchar(10)
varchar(20)

ประเภท Tariff
ประเภทผู้ผลิต VSPP
สถานะ

วัน COD
วันเลิก COD
ชนิดเชื้อเพลิง Adder

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE

อ้างถึงค่า fuelcode ในตาราง
TCFUELTYPE

ตารางข้อมูลกำลังและปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ PEA ประเภท Adder รายเดือน :
vspp_pea_adder_gen
NO Field Name
Type
1 vspp_id
int

Description
รหัส VSPP

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
ปริมาณการผลิต onpeak
ปริมาณการผลิต offpeak
ปริมาณการผลิตรวม
รหัสผู้แก้ไขข้อมูล
วันที่แก้ไขข้อมูล

yy
mm
install_mw
cap_mw
onpeak_kwh
offpeak_kwh
total_kwh
usid
udate

decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(18, 6)
decimal(18, 6)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
varchar(10)
datetime
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า vspp_id ในตาราง
vspp_pea_adder

ตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ PEA ประเภท FiT : vspp_pea_fit
NO
1
2
3
4

Field Name
vspp_id
ppname
address
prov

Type

Description
รหัส VSPP
ชื่อผู้ผลิต VSPP
ทีอยู่ผู้ผลิต VSPP
รหัสจังหวัด

int
varchar(150)
varchar(150)
varchar(2)

5
6
7
8
9
10
11

contract
install_mw
cap_mw
codtxt
cod
cod_end
Fuel_Code

varchar(100)
float
float
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(3)

เลขที่สัญญา
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา

12
13
14

tariff
ratetype
status

int
varchar(10)
varchar(20)

ประเภท Tariff
ประเภทผู้ผลิต VSPP
สถานะ

วัน COD
วันเลิก COD
ชนิดเชื้อเพลิง Adder

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE

อ้างถึงค่า fuelcode ในตาราง
TCFUELTYPE

ตารางข้ อ มู ล กำลั ง และปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ ก มากของ PEA ประเภท FiT :
vspp_pea_fit_gen
NO Field Name
Type
1 vspp_id
int

Description
รหัส VSPP

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
ปริมาณการผลิต onpeak
ปริมาณการผลิต offpeak
ปริมาณการผลิตรวม
รหัสผู้แก้ไขข้อมูล
วันที่แก้ไขข้อมูล

yy
mm
install_mw
cap_mw
onpeak_kwh
offpeak_kwh
total_kwh
usid
udate

decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(18, 6)
decimal(18, 6)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
varchar(10)
datetime
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า vspp_id ในตาราง
vspp_pea_fit

ตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของ PEA ประเภท Solar Rooftop : vspp_pea_rt
NO
1
2
3
4

Field Name
vspp_id
ppname
address
prov

Type
int
varchar(150)
varchar(150)
varchar(2)

Description
รหัส VSPP
ชื่อผู้ผลิต VSPP
ทีอยู่ผู้ผลิต VSPP
รหัสจังหวัด

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

contract
install_mw
cap_mw
codtxt
cod
cod_end
Fuel_Code
tariff
ratetype
status

varchar(100)
float
float
varchar(20)
datetime
datetime
varchar(3)
int
varchar(10)
varchar(20)

เลขที่สัญญา
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
ข้อมูลวัน COD ต้นฉบับ
วัน COD
วันเลิก COD
ชนิดเชื้อเพลิง Adder
ประเภท Tariff
ประเภทผู้ผลิต VSPP
สถานะ

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า pv_dopacode ในตาราง
TCPROVINCE

ไม่ได้ใช้งาน
อ้างถึงค่า fuelcode ในตาราง TCFUELTYPE

ตารางข้อมูลกำลังและปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของของ PEA ประเภท Solar Rooftop :
vspp_pea_rt_gen
NO Field Name
Type
1 vspp_id
int

Description
รหัส VSPP

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
ปริมาณการผลิต onpeak
ปริมาณการผลิต offpeak
ปริมาณการผลิตรวม
รหัสผู้แก้ไขข้อมูล
วันที่แก้ไขข้อมูล

yy
mm
install_mw
cap_mw
onpeak_kwh
offpeak_kwh
total_kwh
usid
udate

decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(18, 6)
decimal(18, 6)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
decimal(18, 2)
varchar(10)
datetime
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า vspp_id ในตาราง
vspp_pea_rt

ตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากของของ MEA ประเภท Adder : vspp_mea_adder
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Field Name

ord
project_code
project_name
project_addr
contract_no
area
province
energy_type
plant_type
techno
fuel_type
fuel_addr_type
install_mw
contract_mw
scod
scod_shift
cod
cod_final
cod_year
cancel_date
adder_status
project_type
contract_type
owner
adder_rate
adder_time
bill_day
prov

29 Fuel_Code

Type

Description

คำอธิบายเพิ่มเติม

int
varchar(20)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(3)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
decimal(18, 6)
decimal(18, 6)
varchar(10)
varchar(10)
datetime
datetime
int
varchar(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
int
varchar(2)

ลำดับ
รหัสผู้ผลิต VSPP
ชื่อผู้ผลิต VSPP
ที่อยู่ผู้ผลิต VSPP
เลขที่สัญญา
ชื่อย่อเขตการไฟฟ้านครหลวง
ชื่อจังหวัด
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ประเภทโรงไฟฟ้า
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ประเภทเชื้อเพลิง Adder
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
วันที่ SCOD
วันที่เลื่อน SCOD
วันที COD
วันที่สิ้นสุดโครงการ
ปีที่สิ้นสุดโครงการ
วันที่ยกเลิกโครงการ
สถานะ Adder
ประเภทโครงการ
ประเภทสัญญา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
อัตราค่าไฟซื้อ
ช่วงเวลาที่ใช้อัตรา
วันที่ออกบิล
รหัสจังหวัด
อ้างถึงค่า pv_dopacode

varchar(3)

รหัสประเภทเชื้อเพลิง Adder
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ในตาราง TCPROVINCE
อ้างถึงค่า fuelcode ใน
ตาราง TCFUELTYPE

ตารางข้ อมู ลกำลั งและปริ มาณการผลิ ตไฟฟ้ าพลั งงานหมุ นเวี ยนขนาดเล็ กมากของของ MEA ประเภท Adder :
vspp_mea_adder_gen
NO Field Name
1 vspp_id

Type
varchar(20)

Description
รหัส VSPP

2
3
4
5
6
7
8

decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(18, 6)
decimal(18, 6)
decimal(18, 2)
varchar(10)
datetime

ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา
ปริมาณการผลิตรวม
รหัสผู้แก้ไขข้อมูล
วันที่แก้ไขข้อมูล

yy
mm
install_mw
cap_mw
total_kwh
usid
udate

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า vspp_id ในตาราง
vspp_mea_adder

ตารางข้ อ มู ล กำลั ง และปริ ม าณการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นขนาดเล็ ก มากของของ MEA ประเภท FiT :
vspp_mea_fit_gen
NO
1
2
3
4
5
6
7

Field Name
vspp_id
yy
mm
total_kwh
cap_mw
vspp_name
fuel_code

Type
varchar(20)
decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
decimal(18, 2)
decimal(18, 6)
varchar(100)
varchar(3)

Description
รหัส VSPP
ปีของการรายงานข้อมูล
เดือนของการรายงานข้อมูล
ปริมาณการผลิตรวม
กำลังการผลิตตามสัญญา
ชื่อผู้ผลิต VSPP
ชนิดเชื้อเพลิง Adder

8

prov

varchar(2)

รหัสจังหวัด

9

tariff

varchar(2)

รหัสประเภท Tariff

varchar(10)
datetime

รหัสผู้แก้ไขข้อมูล
วันที่แก้ไขข้อมูล

10 usid
11 udate
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า fuelcode ในตาราง
TCFUELTYPE
อ้างถึงค่า pv_dopacode ใน
ตาราง TCPROVINCE
อ้างถึงค่า tar_id ในตาราง
TCTARIFF

โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน
ตารางจัดเก็บข้อมูลชนิดพลังงาน : DBITEM
NO
1*
2
3

Field Name
item
des
old_des

Type
C
C
C

Length
5
50
50

4
5
6

unitq
unitp
unitv

C
C
C

50
50
50

Dec

Description
รหัสชนิดพลังงาน
ชื่อชนิดพลังงาน
ชื่อชนิดพลังงาน(เดิม)

คำอธิบายเพิ่มเติม

เผื่อไว้ใช้เป็นชื่อพลังงาน
ภาษาไทย

หน่วยปริมาณ
หน่วยราคาต่อหน่วย
หน่ายมูลค่า

ตารางจัดเก็บข้อมูลชนิดพลังงาน : DBCOMP
No.
1

Field Name Type
Indtype
char(1)

2*
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Comp
Name
NameT
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11

Decimal(3,0)
char(50)
char(50)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
รหั ส ประเภทอุ ตสาหกรรม อ้างถึงค่า indtype ในตาราง
พลังงาน
dbindtyp
รหัสผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
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ตารางจัดเก็บข้อมูลชนิดพลังงาน : DBLOC
No.
1*
2
3

Field Name
loc
des
fueltype

Type
decimal(3, 0)
char(30)
decimal(2, 0)

Description
รหัสแหล่งผลิต
ชื่อแหล่งผลิต
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้

4

compl

decimal(3, 0)

รหัสบริษัท

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
project_name

char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
varchar(150)

สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
สถานะใช้ใน Data Entry
ชื่อโรงไฟฟ้าหรือหน่วยงาน
ผลิตไฟฟ้า
รหัสจังหวัด

17 prv_dopacode

varchar(2)

18 technology_code

varchar(3)

รหัสประเทศเทคโนโลยีใน
การผลิตไฟฟ้า

19 fuel_code

varchar(3)

20
21
22
23

datetime
datetime
decimal(18, 3)
decimal(18, 3)

รหัสชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า
วันที่ COD
วันที่สิ้นสุดโครงการ
กำลังการผลิตติดตั้ง
กำลังการผลิตตามสัญญา

cod
eod
installed_cap_mw
contracted_cap_mw
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คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า fueltype ใน
ตาราง dbfuelty
อ้างถึงค่า indtype ใน
ตาราง dbindtyp

อ้างถึงค่า prv_dopacode
ในตาราง tcprovince
อ้างถึงค่า
technology_code ใน
ตาราง tctechnology
อ้างถึงค่า fuel_code ใน
ตาราง tcfueltype

เป็นข้อมูลของโรงไฟฟ้า
เป็นข้อมูลของโรงไฟฟ้า

No.
24
25
26
27

Field Name
loc_createuser
loc_createdate
loc_updateuser
loc_updatedate

Type
varchar(10)
datetime
varchar(10)
datetime

Description

คำอธิบายเพิ่มเติม

ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลชนิดน้ำมันดิบและแหล่งน้ำมันดิบ : dboiltyp

No.
1*
2
3
4
5
6

Field Name
otype
odes
ctr
ctrdes
ozone
ozondes

Type
decimal(3, 0)
varchar(30)
char(2)
varchar(20)
char(2)
varchar(20)

Description
รหัสชนิดน้ำมันดิบ
ชื่อชนิดน้ำมันดิบ
รหัสประเทศ
ชื่อประเทศ
รหัสกลุ่มประเทศ
ชื่อกลุ่มประเทศ

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า ctr ในตาราง dbctr
อ้างถึงค่า zone ในตาราง dbzone

ตารางจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานระบบ Supply Sale : dbsscomp
No. Field Name
Type
Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
1* Comp
Decimal(3,0) รหัสผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
2 Name
char(20)
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
ตารางจัดเก็บข้อมูลโรงไฟฟ้า IPP : dbippcom
No. Field Name
Type
Description
1 fueltype
Decimal(2,0) รหั สประเภทอุ ตสาหกรรม
พลังงาน
2* Comp
Decimal(3,0) รหัสผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
3 Name
char(50)
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
4 loc
Decimal(3,0) รหัสแหล่งผลิต
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คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า fueltype ในตาราง
dbfuelty

อ้ า งถึ ง ค่ า loc ในตาร า ง
dbloc

ตารางจัดเก็บข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม : dbindtyp
No. Field Name
1* indtype
2 Desc

Type
char(1)
char(30)

Description
รหัสประเภทอุตสาหกรรม
ชื่อประเภทอุตสาหกรรม

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลประเภทเชื้อเพลิง : dbfuelty
No. Field Name
1* fueltype
2 Desc

Type
Description
decimal(2, 0) รหัสประเภทเชื้อเพลิง
char(30)
ชื่อประเภทเชื้อเพลิง

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสประเทศ : dbctr
NO
1*
2
3

Field Name
CTR
CTRDES
CTRDESTH

Type
C
C
C

Length
2
50
50

Dec

Description
รหัสประเทศ
ชื่อประเทศ (ENG)
ชื่อประเทศ (ไทย)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประเทศ : dbzone
No. Field Name
1* zone
2 zonedes

Type
char(2)
char(20)

Description
รหัสกลุ่มประเทศน้ำมันดิบ
ชื่อกลุ่มประเทศน้ำมันดิบ

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Economy Sector : dbfuelsec
No. Field Name
1* sector
2 Des

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Economic Sector
char(25)
ชื่อ Economic Sector

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Industry Sector รวมสถานีบริการ : DBACC1
No. Field Name
1* Acc1
2 Des1

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Industry Sector
char(20)
ชื่อ Industry Sector
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Electric Tariff : DBACC2
No.
1*
2
3

Field Name
Acc2
Des2
Acc5

Type
decimal(2, 0)
char(20)
decimal(2, 0)

4

Des5

char(20)

Description
คำอธิบายเพิ่มเติม
รหัส Electricity Tariff
ชื่อ Electricity Tariff
รหัส Electricity Tariff
Sector
ชื่อ Electricity Tariff Sector

ตารางจัดเก็บข้อมูล Industry Sector : DBACC3
No. Field Name
1* Acc1
2 Des1

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Industry Sector
char(20)
ชื่อ Industry Sector

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Electricity Tariff : DBACC5
No. Field Name
1* Acc2
2 Des2

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Electricity Tariff
char(20)
ชื่อ Electricity Tariff

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Electricity Tariff Sector: DBACC5E
No. Field Name
1* Acc5
2 Des5

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Electricity Tariff Sector
char(20)
ชื่อ Electricity Tariff Sector

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล NG Sector : DBNGSEC
No.
1*
2
3

Field Name
Sec
Subsec
Des

Type
decimal(2, 0)
decimal(2, 0)
char(12)

Description
รหัส NG Sector
รหัสย่อย NG Sector
ชื่อ Electricity Tariff Sector

ง-132

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล COAL Sector : DBACCOAL
No. Field Name
1* Acc5
2 Des5

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Coal Sector
char(20)
ชื่อ Coal Sector

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล LIGNITE Sector : DBACCLIG
No. Field Name
1* Acc5
2 Des5

Type
Description
decimal(2, 0) รหัส Lignite Sector
char(20)
ชื่อ Lignite Sector

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Electricity Generation System : DBSYST
No. Field Name
1* syst
2 sysdes

Type
char(1)
char(20)

Description
รหัส Electricity Generation System
ชื่อ Electricity Generation System

คำอธิบายเพิ่มเติม

Description
รหัสจังหวัดข้อมูล Sale
รหัสจังหวัดของ MOC
รหัสจังหวัด
รหัสจังหวัดของ MOC 37
ชื่อจังหวัด (Eng)
รหัสเขตการไฟฟ้า
รหัสภาคไฟฟ้า
รหัสภาคไฟฟ้า BIG

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลจังหวัด : DPROV
No.
1
2
3*
4
5
6
7
8
9
10
11

Field Name
salepv
moccode
code
moc37
prov
region
ecreg
bigreg
date
time
namet

Type
decimal(3, 0)
decimal(3, 0)
decimal(3, 0)
decimal(3, 0)
char(30)
decimal(2, 0)
decimal(2, 0)
decimal(2, 0)
datetime
char(8)
varchar(30)

วันที่แก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ชื่อจังหวัด (ไทย)
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ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสสินค้า : DBITEMGOODS
No.
1*
2
3

Field Name
item
itemname
item_unit

Type
int
varchar(100)
varchar(20)

Description
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
หน่วยของสินค้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ : DBBIOTYPE
No.
1*
2
3

Field Name
biotype_id
biotype_name
biotype_namee

Type
varchar(3)
varchar(30)
varchar(30)

Description
รหัสประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ (Eng)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลขนาดโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ : DBBIOSIZE
No. Field Name

Type

Description

1
2
3

int
varchar(10)
varchar(50)

รหัสชนาดโรงงาน
รายละเอียดชนาดโรงงาน
ช่วงชนาดโรงงาน

bio_size
bio_sizename
bio_sizerange
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คำอธิบายเพิ่มเติม

โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ
ตารางจัดเก็บสกุลเงิน (CURRENCY TYPE) : IEPCURRENCY
NO
1*
2
3

Field Name
CRC_ID
CRC_NAME
CRC_NAMETHAI

Type
C
C
C

Length
3
50
50

Dec

Description
รหัสสกุลเงิน
ชื่อสกุลเงิน (ENG)
ชื่อสกุลเงิน (ไทย)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บสถานะแต่ละประเทศ : IEPCTR
NO Field Name

Type Length

1*
2

C
C

CTR
CRC_ID

De Description
c
รหัสประเทศ
รหัสสกุลเงิน

2
3

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า CTR ในตาราง DBCTR
อ้างถึงค่า CRC_ID ในตาราง

IEPCURRENCY
3
4

CTRGROUP
CTRCLASS

C
C

2
2

รหัสกลุ่มประเทศ

อ้างถึงค่า CTRGROUP ในตาราง

รหัส Class

IEPCTRGROUP
อ้างถึงค่า CTRCLASS ในตาราง
IEPCTRCLASS

ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มประเทศ : IEPCTRGROUP
NO
1*
2
3

Field Name
CTRGROUP
CTRGROUPNAME
CTRGROUPNAMETH

Type
C
C
C

Length
2
50
50

Dec
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Description
รหัสกลุ่มประเทศ
ชื่อกลุ่มประเทศ (ENG)
ชื่อกลุ่มประเทศ (ไทย)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Countries classifications: IEPCTRCLASS
NO Field Name
1* CTRCLASS

Type Length
C
2

2

CTRCLASSNAME

C

50

3

CTRCLASSNAMETH

C

50

Dec Description
รหัส Countries
classifications
ชื่อ Countries
classifications (ENG)
ชื่อ Countries
classifications (ไทย)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล World Development Indicators Country: IEPCTR_WDI
NO Field Name

Type

1*

Wdi_ctr

C

2

Wdi_ctr_name

C

3
4

erg _updateuser
erg _updatedate

C
DateTime

คำอธิบายเพิ่มเติม
Lengt De Description
h
c
3
รหัส World Development
Indicators Country
50
ชื่อ World Development
Indicators Country
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลชนิดพลังงานในระบบราคาพลังงานต่างประเทศ : IEPITEM
NO Field Name Type Length
1*

item

C

5

คำอธิบายเพิ่มเติม
De Description
c
รหัสชนิดพลังงาน อ้างถึงค่า item ในตาราง dbitem
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โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลทางด้านข้อมูลไฟฟ้า
ตารางจัดเก็บข้อมูลเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : DBREG
NO Field Name
1* reg
2 regdes

Type
Varchar
Varchar

คำอธิบายเพิ่มเติม
Length Dec Description
2
รหัสเขตการไฟฟ้า
25
ชื่อรหัสเขตการไฟฟ้า

ตารางจัดเก็บข้อมูลภาคของจังหวัด : DPVECREG
NO
1*
2
3
4
5
6

Field Name
ECREG
ECNAME
erg_createuser
erg _createdate
erg _updateuser
erg _updatedate

Type
Varchar
Varchar
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

Length Dec Description
2
รหัสภาคไฟฟ้า
25
ชื่อรหัสภาคไฟฟ้า
ผู้บันทึกข้อมูล
10
วันที่สร้างข้อมูล
8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสจังหวัด : TCPROVINCE
NO
1
2
3*
4

Field Name
prv_dopacode
prv_botcode
prv_ncode
prv_reg_id

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

Length Dec Description
2
รหัสจังหวัด กรมการปกครอง
3
รหัสจังหวัด ธปท
3
รหัสจังหวัด
2
รหัสเขตการไฟฟ้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า reg_id
ในตาราง

tcregion
5
6
7
8

prv_meacode
prv_namethai
prv_name
prv_reg_egat

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

2
50
50
1

รหัสจังหวัด MEA
ชื่อจังหวัดไทย
ชื่อจังหวัดอังกฤษ
ภาค EGAT

อ้างถึงค่า
region_code ใน
ตาราง

tcegatregion
9
10
11
12

prv_createuser
prv_createdate
prv _updateuser
prv_updatedate

Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

10
8
10
8

ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสอำเภอ : TCAMPHUR
NO Field Name
1 pv_dpacode
2 am_dpacode
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Amphor_th
Amphor_en
LAT
LONG
AP_IDN
XCOORD
YCOORD
am_createuser
am_createdate
am_updateuser
am_updatedate

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Number
Number
Varchar
Number
Number
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

Length Dec Description
รหัสจังหวัด กรมการปกครอง
2
รหัสจังหวัดอำเภอ กรมการ
4
100
100
18
18
4
18
18
10
8
10
8

6
6
6
6

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปกครอง
ชื่ออำเภอ (ไทย)
ชื่ออำเภอ (Eng)
พิกัดละติจูด
พิกัดลองติจูด
พิกัด X
พิกัด Y
ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูลภาคของเขตการไฟฟ้า : TCAREA
NO Field Name
1* Are_id
2 Are_name
3
4
5
6
7

Type
int
Varchar

Length Dec Description
รหัสภาคของเขตการไฟฟ้า
30
รหัสภาคของเขตการไฟฟ้า
(English)
Are_nameThai Varchar 30
รหัสภาคของเขตการไฟฟ้า
(ไทย)
ผู้บันทึกข้อมูล
Are_createuser Varchar 10
วันที่สร้างข้อมูล
Are_createdate DateTime 8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
Are_updateuser Varchar 10
วันที่แก้ไขล่าสุด
Are_updatedate DateTime 8
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลเขตการใช้ไฟฟ้า : TCREGION
NO Field Name

Type

Length Dec Description

1* Reg_id
2 Reg_are_id

Varchar
Integer

2

รหัสเขตการไฟฟ้า
รหัสภาคของเขตการไฟฟ้า

คำอธิบาย
เพิ่มเติม
อ้างถึงค่า
are_id ใน
ตาราง

tcarea
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Reg_shortname
Reg_shortnameThai
Reg_name
Reg_nameThai
Reg_createuser
Reg_createdate
Reg_updateuser
Reg_updatedate
Reg_ecs_region

12 Reg_SAP

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime
Number

5
5
20
20
10
8
10
8
2

Varchar

1

ชื่อย่อเขตการไฟฟ้า (Eng)
ชื่อย่อเขตการไฟฟ้า (ไทย)
ชื่อเขตการไฟฟ้า (Eng)
ชื่อเขตการไฟฟ้า (ไทย)
ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

รหัสเขตการไฟฟ้า เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูล EPPOECS
รหัสเขตการไฟฟ้า PEA ระบบ SAP
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ตารางจัดเก็บข้อมูลหลัก TSIC : TCTSIC
NO Field Name
1* Tsi_id
2 Tsg_id

Type
Varchar
Varchar

Length Dec Description
5
รหัส TSIC
1
TSIC Group ID

คำอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า tsg_id ในตาราง

TCTSICGROUP
3

TSS_id

Varchar

1

TSIC SET ID

อ้างถึงค่า tss_id ในตาราง

tctsicset
4
5
6
7
8
9
10

Tsi_name
Tsi_nameThai
tsi_rpt_seq
Tsi_createuser
Tsi_createdate
Tsi_updateuser
Tsi_updatedate

Varchar
Varchar
Integer
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

100
100
1
10
8
10
8

ชื่อ TSIC (English)
ชื่อ TSIC (Thai)
Report Sequence
ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูล TSIC SET: TCTSICSET
NO
1*
2
3
4
5
6
7

Field Name
TSS_id
TSS_name
TSS_nameThai
TSS_createuser
TSS_createdate
TSS_updateuser
TSS_updatedate

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

Length Dec Description
1
รหัส TSIC SET
50
ชื่อ TSIC SET (English)
50
ชื่อ TSIC SET (Thai)
ผู้บันทึกข้อมูล
10
วันที่สร้างข้อมูล
8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล TSIC SECTOR GROUP : TCTSICGROUP
NO Field Name
Type
Length Dec Description
1* Tsg_id
Varchar 1
รหัส TSIC Group
2 Tsg_name
Varchar 50
ชื่อ TSIC Group (English)
3 Tsg_nameThai Varchar 50
ชื่อ TSIC Group (Thai)
4 Tsg_rpt_seq
Integer
1
Report Sequence
ผู้บันทึกข้อมูล
5 Tsg_createuser Varchar 10
วันที่สร้างข้อมูล
6 Tsg_createdate DateTime 8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
7 Tsg_updateuser Varchar 10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8 Tsg_updatedate DateTime 8
ตารางจัดเก็บข้อมูล Sub TSIC Level 1 : TCSUB1TSIC
NO Field Name
Type
Length Dec
1* St1_id
Varchar 1
2 St1_name
Varchar 100
3 St1_nameThai Varchar 100
4 St1_rpq_seq
Int
5 St1_createuser Varchar 10
6 St1_createdate DateTime 8
7 St1_updateuser Varchar 10
8 St1_updatedate DateTime 8

Description
รหัส TSIC Level 1
ชื่อ TSIC Level 1 (English)
ชื่อ TSIC Level 1 (Thai)
ลำดับในการออกรายงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำอธิบายเพิ่มเติม

ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บข้อมูล Sub TSIC Level 2 : TCSUB2TSIC
NO Field Name
Type
Length Dec Description
1* St2_id
Varchar
2
รหัส TSIC Level 2
2 St2_name
Varchar
100
ชื่อ TSIC Level 2 (English)
3 St2_nameThai Varchar
100
ชื่อ TSIC Level 2 (Thai)
4 St2_rpq_seq
Int
ลำดับในการออกรายงาน
ผู้บันทึกข้อมูล
5 St2_createuser Varchar
10
วันที่สร้างข้อมูล
6 St2_createdate DateTime 8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
7 St2_updateuser Varchar
10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8 St2_updatedate DateTime 8
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูล Sub TSIC Level 3 : TCSUB3TSIC
NO
1*
2
3
4
5
6
7
8

Field Name
St3_id
St3_name
St3_nameThai
St3_rpq_seq
St3_createuser
St3_createdate
St3_updateuser
St3_updatedate

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Int
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

Length Dec Description
3
รหัส TSIC Level 3
100
ชื่อ TSIC Level 3 (English)
100
ชื่อ TSIC Level 3 (Thai)
ลำดับในการออกรายงาน
ผู้บันทึกข้อมูล
10
วันที่สร้างข้อมูล
8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลหลัก Tariff Group : TCTariff
NO
1*
2
3
4
5
6
7
8

Field Name
Tar_id
Tar_name
Tar_nameThai
Tar_createuser
Tar_createdate
Tar_updateuser
Tar_updatedate
Tar_1digit

Type
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime
Varchar

Length Dec Description
2
รหัส Tariff
50
ชื่อ Tariff (English)
50
ชื่อ Tariff (Thai)
ผู้บันทึกข้อมูล
10
วันที่สร้างข้อมูล
8
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
10
วันที่แก้ไขล่าสุด
8
1
รหัส Tariff 1 digit

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder : DBELEADT
NO Field
Name
1* Adtype
2 Adtname
3 Adtnamet
4 Cdate
5 usid

Type

Lengt De Description
h
c
Text
4
รหัสประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
Text
30
ชื่อประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
Text
30
ชื่อไทยประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
Datetime
วันเวลาแก้ไขล่าสุด
Text
10
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
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คำอธิบา
ยเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า : DBELECOM
NO
1*
2
3
4

Field Name
elecomp
name
namet
adtype

Type
varchar(20)
varchar(150)
varchar(150)
char(4)

Description
รหัสผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP
ชื่อผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP
ชื่อไทย ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP
ประเภท Adder

คำอธิบายเพิ่มเติม

อ้างถึงค่า adtype ในตาราง

dbeleadt
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

comp
elegroup
cntfirm
amphur
province
fctype
pwtype
pwdetail
pwsetup
pwsale
CODDate
YY
MM
status

varchar(30)
varchar(30)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(50)
decimal(10, 3)
decimal(10, 3)
datetime
decimal(4, 0)
decimal(2, 0)
varchar(30)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มโรงไฟฟ้า
สถานะ Confirm
ชื่ออำเภอ
ชื่อจังหวัด
เทคนิคการผลิต
ชื่อประเภทเชื้อเพลิง
ประเภทเชื้อเพลิง
กำลังผลิต
ปริมาณที่จำหน่าย
วัน COD
ปีล่าสุดของข้อมูล
เดือนล่าสุดของข้อมูล
สถานะโครงการ

ตารางข้อมูลประเภทโรงไฟฟ้า : DBELEFCT
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
fctype
fctname
fctnamet
Cdate
usid

Type
Text
Text
Text
Datetime
Text

Length
4
30
30

Dec

10
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คำอธิบายเพิ่มเติม
Description
รหัสประเภทโรงไฟฟ้า
ชื่อประเภทโรงไฟฟ้า
ชื่อไทยประเภทโรงไฟฟ้า
วันเวลาแก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางข้อมูลกลุ่มไฟฟ้า : DBELEGROUP
NO Field Name
1* Ele_id
2 Ele_name

Type
Number
Text

Length
1
10

Dec

Description
รหัสกลุ่มไฟฟ้า
ชื่อกลุ่มไฟฟ้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

Dec

Description
รหัสประเภทพลังงาน
ชื่อประเภทพลังงาน
ชื่อไทยประเภทพลังงาน
วันเวลาแก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

Dec

Description
รหัสประเภทเทคโนโลยี
ชื่อประเภทเทคโนโลยี
ชื่อไทยประเภทเทคโนโลยี
วันเวลาแก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลประเภทพลังงาน : DBELEPWT
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
pwtype
pwtname
pwtnamet
Cdate
usid

Type
Text
Text
Text
Datetime
Text

Length
4
30
30
10

ตารางข้อมูลประเภทเทคโนโลยี : DBELETCT
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
tctype
tctname
tctnamet
Cdate
usid

Type
Text
Text
Text
Datetime
Text

Length
4
30
30
10

ตารางข้อมูลประเภทเชื้อเพลิง : DBELETYP
NO
1*
2
3
4
5

Field Name
Eletype
Eltname
Eltnamet
Cdate
Used

Type
Text
Text
Text
Datetime
Text

Length
4
30
30

Dec

10
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Description
รหัสประเภทเชื้อเพลิง
ชื่อประเภทเชื้อเพลิง
ชื่อไทย
วันเวลาแก้ไขล่าสุด
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลประเภทเชื้อเพลิง : Tcfueltype
NO
1
2
3
4*

Field Name
Fuel_Group
Fuel_Name_EN
Fuel_Name_TH
Fuel_Code

Type
varchar(20)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(3)

คำอธิบายเพิ่มเติม
Description
กลุ่มชนิดพลังงานใช้ผลิตไฟฟ้า
ชื่อพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า EN
ชื่อพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า TH
รหัสพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

ตารางข้อมูลประเภทเทคโนโลยี : Tctechnology
NO
1
2
3*

Field Name
TECHNOLOGY_GROUP
TECHNOLOGY_NAME
TECHNOLOGY_CODE

Type
varchar(20)
varchar(50)
varchar(3)

Description
กลุ่มเทคโนโลยีใช้ผลิตไฟฟ้า
ชื่อเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
รหัสเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลภาคของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต : TCEgatRegion
NO Field Name
1* Region_code
2 Region_name_th

Type
Description
varchar(2)
รหัสภาคของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
varchar(100) ชื่อภาคของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางข้อมูลภาคย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต : TCEgatSubRegion
NO
1
2
3

Field Name
Region_code
Subregion_code
subregion_name

Type
varchar(2)
varchar(4)
varchar(20)

Description
รหัสภาคของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
รหัสภาคย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ชื่อภาคย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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คำอธิบายเพิ่มเติม

โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน
ตารางสาขาเศรษฐกิจ - Economic Sector 3 : DBSEC3
NO Field Name
1* SECTOR3
2 SECTOR3NAME
3

Type
Length
Number 1
Char
120

SECTOR3NAMETH Char

Dec

คำอธิบายเพิ่มเติม
Description
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
ชื่อแสดงสาขาเศรษฐกิจ
(Eng)
ชื่อแสดงสาขาเศรษฐกิจ
(ไทย)

Dec

คำอธิบายเพิ่มเติม
Description
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
ชื่อแสดงสาขาเศรษฐกิจ
(Eng)
ชื่อแสดงสาขาเศรษฐกิจ
(ไทย)

120

ตารางสาขาเศรษฐกิจ - Economic Sector 7 : DBSEC7
NO
1*
2*
3

Field Name
SECTOR3
SECTOR7
SECTOR7NAME

Type
Number
Number
Char

4

SECTOR7NAMETH Char

Length
1
1
120
120

ตารางสาขาเศรษฐกิจ - Economic Sector 3 : DBSEC29
NO
1*
2*
3*
4

Field Name
SECTOR3
SECTOR7
SECTOR29
SECTOR29NAME

Type
Number
Number
Number
Char

Length
1
1
2
120

5

SECTOR29NAMETH

Char

120

Dec
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Description
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
ชื่อแสดงสาขา
เศรษฐกิจ (Eng)
ชื่อแสดงสาขา
เศรษฐกิจ (ไทย)

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางประเภทยานพาหนะ – Vehicle Type : TCVEHICLETYPE
NO Field Name

Type

Length Dec

Description

1* VH_ID
2 VH_NAME

Char
Char

2
50

3

VH_NAMETH

Char

50

4

VH_LEGAL

Char

1

รหัสประเภทยานพาหนะ
ชื่อแสดงประเภท
ยานพาหนะ (Eng)
ชื่อแสดงประเภท
ยานพาหนะ (ไทย)
หมวดกฎหมาย

คำอธิบาย
เพิ่มเติม

ตารางกลุ่มยุทธศาสตร์ - Strategic Group : TCENERGYINDEX
NO Field Name

Type

Length Dec

Description

1* EINDIX_ID
2 EINDIX_NAME

Char
Char

2
30

3

Char

30

รหัสกลุ่มยุทธศาสตร์
ชื่อแสดงกลุ่ม
ยุทธศาสตร์(Eng)
ชื่อแสดงกลุ่มยุทธศาสตร์
(ไทย)

EINDIX_ID NAMETH

คำอธิบาย
เพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสประเทศ : TCCOUNTRY
NO Field Name

Type

Length Dec

Description

1*
2
3
4
5
6
7

Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
DateTime
Varchar
DateTime

2
30
30
10
8
10
8

รหัสประเทศ
ชื่อประเทศ (English)
ชื่อประเทศ (ไทย)

Ctr_id
ctr_name
ctr_namethai
ctr_createuser
ctr_createdate
ctr_updateuser
ctr_updatedate

ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่สร้างข้อมูล
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบาย
เพิ่มเติม

โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน
ตารางจัดเก็บสาขาเศรษฐกิจของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final energy cons. Sector) : RNSECTOR
NO
1
2
3
4
5

Field Name
RNS_ID
RNS_NAME
RNS_NAMETHAI
USERID
DATE

Type
C
C
C
C
DateTime

Length
2
30
30
10
8

Dec

คำอธิบายเพิ่มเติม
Description
รหัสสาขาเศรษฐกิจ
ชื่อสาขาเศรษฐกิจ(Eng)
ชื่อสาขาเศรษฐกิจ (Thai)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

ตารางจัดเก็บประเภทการแปรรูป (Transform type) : RNTRANSTYPE
NO Field Name
1 RTT_ID
2 RTT_NAME

Type
C
C

3

RTT_NAMETHAI C

4
5

USERID
DATE

Length
3
30

Dec

30

C
10
DateTime 8

Description
รหัสประเภทการแปรรูป
ชื่อประเภทการแปรรูป
(Eng)
ชื่อประเภทการแปรรูป
(Thai)
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บค่าแปลงหน่วยจาก Original เป็น KTOE (KTOE conversion) : RNTOKTOE
NO Field Name
1 ITEM
2 TO_KTOE

Type
C
N

3
3
4

C
100
C
10
DateTime 8

Remark
USERID
DATE

Length
5
13

Dec
4
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Description
รหัสพลังงาน
ค่าแปลงจากหน่วย
กายภาพเป็น KTOE
หมายเหตุ
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
วันเวลาแก้ไขล่าสุด

คำอธิบายเพิ่มเติม

โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม
ตารางจัดเก็บข้อมูลรหัสชนิดพลังงาน : DBPITEM
No. Field Name
1* Item

Type
C(5)

Description
รหัสชนิดพลังงาน

2
3
4

DES
DESTHAI
T1

C(30)
C(30)
C(1)

รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
สถานการณ์ใช้ในน้ำมันดิบ

5
6
7

T1MIN
T1MAX
T2

N(10,4)
N(10,4)
C(1)

8 T2MIN
9 T2MAX
10 T3
11 T3MIN
12 T3MAX
13 T4
14
15
16
17
18
19
20
21

T4MIN
T4MAX
T5
T6
T6MIN
T6MAX
USER
UDATE

คำอธิบายเพิ่มเติม

เพื่อแสดงให้เลือกใช้ในชนิด
พลังงานที่เกี่ยวข้อง

MIN VALUE
MAX VALUE
สถานะการใช้ในราคาสิงคโปร์ เพื่อแสดงให้เลือกใช้ในชนิด
พลังงานที่เกี่ยวข้อง
N(10,2)
MIN VALUE
N(10,2)
MAX VALUE
C(1)
สถานะการใช้ในราคาขายส่ง เพื่อแสดงให้เลือกใช้ในชนิด
พลังงานที่เกี่ยวข้อง
N(10,4)
MIN VALUE
N(10,4)
MAX VALUE
C(1)
สถานะการใช้ในราคาขายปลีก เพื่อแสดงให้เลือกใช้ในชนิด
พลังงานที่เกี่ยวข้อง
N(10,2)
MIN VALUE
N(10,2)
MAX VALUE
C(1)
สำรองใช้งาน
C(1)
สำรองใช้งาน
N(10,2)
MIN VALUE
N(10,2)
MAX VALUE
C(15)
ผู้แก้ไขล่าสุด
DATETIME วันที่แก้ไขล่าสุด
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ตารางจัดเก็บข้อมูลสกุลเงินในอัตราแลกเปลี่ยน :DBPCURR
No. Field Name

Type

Description

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C(3)
C(30)
C(30)
C(1)
N(10,2)
N(10,2)
C(10)
N(10,2)
N(10,2)
C(15)
DATETIME(8)

รหัสสกุลเงิน
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
สถานะใช้งาน
MIN VALUE
MAX VALUE
สถานะใช้งาน 2
MIN VALUE
MAX VALUE
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

Curr
Cname
Cnamethai
Active
CURMIN
CURMAX
Active2
USMIN
USMAX
USER
UDATE

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง : DBPCOMP
No. Field Name

Type

Description

1*
2
3
4
5
6
7
8

C(2)
C(30)
C(30)
C(15)
DATETIME(8)
C(1)
C(2)
C(1)

รหัสผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด
สถานะการใช้ข้อมูลในขายส่ง
ลำดับในขายส่ง
สถานะการใช้ข้อมูลในขายปลีก

Comp
Des
Desthai
User
Udate
WS_Group
WS_Order
RT_Group
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง : DBPCOMPG
No. Field Name

Type

Description

1*
2
3
4
5

C(1)
C(30)
C(30)
C(15)
DATETIME(8)

กลุ่มผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
ผู้แก้ไขล่าสุด
วันที่แก้ไขล่าสุด

Trgroup
Des
Desthai
USER
UDATE

คำอธิบายเพิ่มเติม

ตารางจัดเก็บข้อมูลรายชื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติ : DBPSOURCE
No. Field Name

Type

1*
2
3
4
5
6

Varchar(3)
Varchar(50)
Varchar (50)
Varchar (10)
Varchar (10)

Source
Des
Desthai
stype
User
Udate

Description

รหัสแหล่งก๊าซธรรมชาติ
รายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษ
รายละเอียดชื่อภาษาไทย
ประเภทแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ผู้แก้ไขล่าสุด
DATETIME(8) วันที่แก้ไขล่าสุด
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คำอธิบายเพิ่มเติม

ภาคผนวก จ

(ร่าง) รายละเอียด
คุณลักษณะกลุ่มงาน
ภายใต้โครงสร้างหน่วยงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
สำ�นักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

(ร่าง) ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ลักษณะงาน ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานภายใน ตามโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง 1 ระดับ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562
ลำดับ
ที่
1

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่
กลุ่มงานจัดการระบบ
สารสนเทศ
(Management
Information System)

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
ความรู้

-

-

-

ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลสภาพปัญหา อุปสรรค
ความต้องการของระบบงาน กระบวนการทำงาน เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ กำหนดทางเลือกการแก้ปัญหา (Alternative
Solution) และออกแบบ พัฒนา ติดตั้งวางระบบ ข้อกำหนด
และรายละเอี ย ดงานใหม่ โ ดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจ ิทัล (Information Technology Digital
Transformation) สอดคล้ อ งกั บ สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร
ที่ทันสมัย (Enterprise Architecture) และมีความคุ้มค่าใน
การลงทุนระบบใหม่ ครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์ (Hardware)
โปรแกรม (Software) เครื่องมือ (Tools) ระบบปฏิบัติการ
(Application) ระบบเครื อ ข่ า ย (Network) และบุ ค ลากร
(People)
ศึกษาออกแบบ ลักษณะการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่ม
ผู้บ ริห าร ผู้ใช้งาน ผู้พ ัฒนาโปรแกรม และผู้พ ัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-
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ความรู้ทางด้านองค์ประกอบของระบบ (system
component) และวั ฏ จั ก รการพั ฒ นาระบบ
(system development life cycle)
ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์การไหลของข้อมูล
(data flow diagram)
มี ความรู ้ ทางด้ านการวิ เคราะห์และออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software engineering) และกระบวนก า ร
ซอฟต์แวร์
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านสถาปัตยกรรมระบบ
คอมพิวเตอร์ (System architecture)
ความรู้ ความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ท ั ้ ง การทำงาน การออกแบบ
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
ความรู้เกี่ยวกับ System และ Network Security

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
-

-

-

วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุ ก ที่มีผลกระทบกั บ
องค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้กับบุคลากร
ออกแบบ พั ฒ นา ติ ด ตั ้ ง วางระบบ ตามมาตรฐาน และ
ข้อ กำหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
โดยใช้มาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO/IEC27001, ISO/IEC20000
หรือ ITIL เป็นต้น รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย
ทั้งด้านอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) เครื่องมือ
(Tools) และระบบเครือข่าย (Network) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดและกฎหมายไซเบอร์ในปัจจุบัน
บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
จั ด ทำรายงาน และนำเสนอผลวิ เ คราะห์ ภ ั ย คุ ก คาม
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
-

-

-

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบ ตามหลักมาตรฐาน
FCAPS (Fault, Configuration, Accounting,
Performance Security Management)
ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบ Security
products เช ่ น NG Firewall, IDS/IPS, Web
Application Firewall, Email Security
Gateway, Web Security Gateway, SIEM,
DLP, NAC, PAM, DRM
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ มาตรฐาน เช่ น
ISO/IEC27001:2013

ทักษะ
-

มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ
ได้เป็นอย่างดี
มี ท ั ก ษะในการคิ ดและวิ เ คราะห์ ก ารทำงาน
อย่างเป็นระบบ
มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความ
สำคัญได้
มีทักษะในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
มีทักษะในการบริหารจัดการเอกสาร

สมรรถนะ
งานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (API / API Gateways)
-

ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการของระบบงานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล
-

จ-2

การเข้าใจลักษณะองค์กร
การเข้าใจความต้องการของระบบ
การเข้าใจกระบวนการทำงาน
การสืบค้นหาข้อมูลใหม่

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

-

ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งวางระบบโดยการประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของการส่ ง ข้ อ มู ล ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน API Gateways การส่งข้อมูลเป็นแพค
เก็ต การโอนไฟล์ โปรโตคอลสำหรับงานระยะไกล ซึ่งจะต้อง
รองรับข้อมูลขนาดใหญ่
ศึ ก ษาและออกแบบระบบเครื อ ข่ า ย การจั ด การระบบ
เครือข่าย และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง
ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลและสร้างคุณสมบัติ
ของส่วนติดต่อของโปรแกรม (API)
สามารถออกแบบให้ Service ใช้งาน โปรโตคอลที่หลากหลาย
ได้ เช่น การใช้งานผ่าน HTTP / REST หรือ ProtoBuf, SOAP,
RPC, Web Service
ดำเนินการกำหนดรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลผ่าน API Gateways เช่น XML หรือ JSON ทั้งที่เข้ารหัส
และไม่เข้ารหัส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล
และป้องกันการโจมตีจากผู้บุกรุก
ออกแบบและดำเนิ น การให้ บ ริ ก ารสารสนเทศทั ้ ง บน
Intranet และ Internet

งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-

ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลสภาพปัญหา อุปสรรค
ความต้องการของงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
การทำงานเป็นทีม
ค้ นหา และติ ดตามข่ าวสารด้าน Technology
และ Cyber Security

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

2

กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล
(Enterprise Data
Strategy)

ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและวางระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)
และเครื่องลูกข่าย (Client) และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้หลายแพลตฟอร์ม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และรองรับการทำงานกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
ศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบเครือข่าย การจัดการระบบ
เครื อ ข่ า ยที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ่ ค ุ ้ ม ค่ า กั บ การลงทุ น และ
ตอบสนองความต้องการขององค์กร สอดคล้องกับนโยบาย
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ให้ ค ำปรึ ก ษาและดำเนิ น การงานด้ า นการสร้ า งและการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐาน
ให้ ค ำปรึ ก ษาในการจั ด ซื ้ อ จั ด หาและเลื อ กใช้ Storage
ระบบปฏิบัติการ Software การสำรองข้อมูลและฐานข้อมูล
ให้คำปรึกษา/แนะนำ ควบคุมดูแล และดำเนิน งานด้าน IT
Security การออกแบบและดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
ด้าน IT ให้กับศูนย์ฯ

งานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
-

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป

ความรู้

ศึ ก ษาออกแบบและพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการทะเบีย น ข้อ มูลกลาง (Central Data Registry) และการกำหนดชั้น
ความลับข้อมูลที่ชัดเจน ให้ทันสมัย และเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์ฯ
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ความรู้ ความสามารถในด้านการพัฒนาธุรกิจ
ดิ จ ิ ท ั ล ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื ่ อ สาร ด้ า นนวั ต กรรม (Innovation) และ
บริบ ทการเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีที ่รวดเร็ ว
(Disruptive Technology)

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

-

ให้คำปรึกษา/แนะนำ ควบคุมดูแล การกำกับดูแลการป้องกัน
การรั ่ ว ไหลข้ อ มู ล สำคั ญ ทั ้ ง โครงสร้ า งและกรอบการ
ดำเนินงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ศึก ษาวิเคราะห์ ก ระบวนการ พัฒนาระบบประเมิ น และ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลสารสนเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของศูนย์ฯ
ศึกษาทบทวน จัดทำ ปรับปรุง นโยบาย ให้คำแนะนำด้าน
เทคนิ ค ในแนวทางพัฒ นาหรือ ปรั บ ปรุง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทำแนวปฏิบัติ และชุดข้อมูลเพื่อใช้เป็นธรร
มาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงานให้รองรับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 รวมถึ ง มาตรฐาน ข้ อ กำหนด และหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน เครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐด้านพลังงาน

งานด้านสรรหาข้อมูล
-

-

ศึก ษาลัก ษณะข้อ มูลจากทุกหน่ว ยงานได้เป็นอย่า งดีและ
สามารถพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล (Data Acquisition) และกล
ยุทธ์การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน กฎหมาย
หรือระเบียบคำสั่งต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงระบบให้รองรับ
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ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
-

-

-

ความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงาน
ของหน่ ว ยงานทั ้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ย วข้อ งด้า นพลังงานและด้านอื่น ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์กับการสรรหาข้อมูลใหม่ภายใต้ศูนย์ฯ
ความรู้ ความสามารถในด้านประชาสัมพันธ์
การสื่อ สารองค์ก รและภาคประชาชน ทั้ งใน
รู ป แบบสื ่ อ ออนไลน์ Social Media และ
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ทันสมัย
ความรู้ ความสามารถด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายทางด้า นการพัฒนาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม

ทักษะ
-

การประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การเข้าใจด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
การติดต่อประสานงานที่คล่องตัว
การสื่อสารที่ดี

สมรรถนะ
-

การคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
การสืบค้นหาข้อมูลใหม่
การเข้าใจธุรกิจ
การให้บริการที่เต็มใจ

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

ดำเนินการสรรหา จัดเก็บ ข้อ มูลด้า นพลังงานและด้ า นที่
เกี่ยวข้องที่จะนำมาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่แยก
เป็นแต่ละประเภท
ร่ ว มผลั ก ดั น การสร้ า งความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
(Networking) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบที่รองรับด้านสถาปัตยกรรม
ข้อมูลให้มีความสอดคล้อง รองรับกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ทั้งปริมาณ ความหลากหลายและความรวดเร็วในการบริหาร
จัดการข้อมูล

งานด้านกฎหมาย
-

-

ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ การปรับปรุงฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ม ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่ า งประเทศที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ศึกษาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลและสามารถประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับศูนย์ฯ

งานด้านสื่อสารองค์กร
- วางแผน กลยุทธ์และดำเนินการงานด้านประชาสั ม พั น ธ์
ภาพลักษณ์และเผยแพร่ภารกิจกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์กร
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ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

-

3

กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล
(Data Operations
Management)

ประมวลกิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร
ข้อเท็จจริงเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งภาคสังคม
และภาคประชาชน เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบที่มี
ต่อศูนย์ฯ
ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เผยแพร่ให้การยอมรับ และ
ตรงตามความต้องการจากผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของข่าวสารก่อนที่
จะเสนอผู้บริหารภายในศูนย์ฯ
วางแผนดำเนินการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร

งานด้านวิศวกรรมข้อมูล
-

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป

ความรู้

ศึ ก ษาออกแบบ พั ฒ นา ควบคุ ม และบำรุ ง รั ก ษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ตั้งแต่การได้มาและการไหลเข้าของ
ข้อมูล (Data Acquisition) การจัดเก็บ ข้อมูล (Data Storage)
การดูแ ลคุณภาพข้อมูล ( Data Quality) และการจัดเตรียม
ข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (Data Preparation)

-

ศึกษาออกแบบและพัฒนาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การ
จัดการสิทธิเข้า ถึง และการใช้ข ้อ มูลภายในระบบนิเวศน์ ข้อมูล
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ความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพือ่
ปรั บ ตั ้ ง ค่ า ระบบสถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล ตั้ ง
ค่าพารามิเตอร์สำหรับการไหลเข้าของข้อ มูล
การพัฒนา API
ความรู้ ความสามารถการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ทั ้ ง ปริ ม าณ ความ
หลากหลาย และความรวดเร็วของข้อมูล
ความรู ้ ความสามารถการพัฒ นา Software
Application สำหรั บ ระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

-

-

-

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป

ศึกษาออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลให้มีความ
เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมู ล
ทั้งในส่วนของคลังข้อมูล (Data warehouse) หรือทะเลสาบ ข้อมูล (Data lake)
ศึ ก ษาออกแบบและพั ฒ นาระบบซอฟท์ แ วร์ ส ำหรั บ การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและส่งผลย้อนกลับให้ไปที่ต้นทาง
เพื่อแก้ไขคุณภาพข้อมูลหรือทำให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อประสานงานร่วมกับงานด้านวิทยาการข้อมูลในการนำ
ข้อมูลที่มีความพร้อมไปใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง (Model)
ให้ตรงตามความต้องการ ใช้งานได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดกับศูนย์ฯ

เช่น สถาปัตยกรรมแบบ Serviced Oriented
และสถาปัตยกรรมแบบ Lambda เป็นต้น
ความรู้ ความสามารถการออกแบบและพัฒนา
ระบบสถาปั ต ยกรรมข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big
Data Architecture) ตั ้ ง แต่ ก ารติ ด ตั ้ ง ระบบ
การจั ด การและการเข้ า ถึ ง และเชื่ อมต่ อ
แหล่งข้อ มูลขนาดใหญ่ ทั้งแบบ Batch และ
Streaming รวมทั ้ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบ
Cloud and Distributed Computing
ความรู ้ ความสามารถในการออกแบบและ
พัฒนา ETL/ELT การทวนสอบข้อมูล (Quality
Assurance) รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาและจัดการ
คลั ง ข้ อ มู ล และระบบฐานข้ อ มู ล ทั ้ ง แบบ
Rational Database แ ล ะ Non-Rational
Database

ทักษะ
-

การเขียนโปรแกรมได้ดี
การประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การเข้าใจด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล

สมรรถนะ
-
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การคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
การสืบค้นหาข้อมูลใหม่

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
-

4

กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล
(Business and Data
Analytics)

การเข้าใจธุรกิจ
การให้บริการที่เต็มใจ

งานด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)

ความรู้

-

-

-

-

-

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและความต้องการตามพันธ
กิจของศูนย์ฯ โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในการ
วางแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถใช้งานได้จริง
ศึกษา ทำความเข้าใจและคัดเลือกข้อมูลที่เป็นปัจจัยหรือตัว
แปรที่สำคัญในการออกแบบและพัฒนาแบบจำลอง (Model)
โดยพิจารณาทั้งปริมาณและระยะเวลาของข้อมูล
ศึ ก ษาทบทวน รวบรวม วิ เ คราะห์ ข ้ อ มูล ขนาดใหญ่ (Big
Data) จากหลายแหล่งที่ได้รับการจัดระเบียบหรือพร้อมใช้
งานนำมาทดลอง ออกแบบ พั ฒ นาและประเมิ น ผล
แบบจำลอง (Model) ใหม่ ๆ เพื ่ อ ทำความเข้ า ใจลัก ษณะ
รูปแบบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีความหลากหลายก่อน
การนำข้อมูลไปใช้งาน (Implementation) โดยใช้เครื่องมือ
และทักษะการเขียนโปรแกรมในการตอบโจทย์พันธกิจหลัก
ของศูนย์ฯ
ติดต่อประสานงานร่วมกับงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูล
นำข้ อ มู ล ที ่ ม ีอ ยู ่ ม าพั ฒ นาสารสนเทศและต่ อ ยอดให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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-

-

-

ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา R และ
Python เพื ่ อ ใช้ ใ นการออกแบบแบบจำลอง
(Model) และพัฒนา Machine Learning
ความรู ้ ความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สถิติ ความน่าจะเป็นขั้นสูง และ
Econometric
คว า มรู ้ คว า มสา มา รถ ด้ า น Computer
Science และการเขี ย น Coding และ Deep
Learning
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า รถ ด ้ า น Operation
Research, Data Mining, Neural Network

ทักษะ
-

การเขียนโปรแกรมได้ดี
การประยุกต์ใช้งาน
การสื่อสารที่ดี
การเข้าใจด้านธุรกิจ
ความคิดสร้างสรรค์
การทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
งานด้ า นวิ เคราะห์ ธ ุ รกิ จ และข้ อ มู ล (Business and สมรรถนะ
- การคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
Data Analytics)
-

-

-

-

-

ควบคุมดูแล ให้ปรึกษา/คำแนะนำ ปฏิบัติงานด้านเทคนิค การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือ เพื ่ อ คาดการณ์ (Predictor) โดยใช้ Machine Learning Techniques (ML) / Artificial Intelligence (AI) จากข้อมูล
มี โ ครงสร้ า ง (Structured Data) และแบบไร้ โ ครงสร้ า ง
(Unstructured Data) บน Big Data Platform
วิเคราะห์ นำเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก
ใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้เพื่อตอบ
โจทย์พันธกิจหลักของศูนย์ฯ ในทุกด้าน
ร่ว มพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ในด้า นการพัฒนาองค์
ความรู ้ ใ หม่ ด ้ า น Data Analytics เพื ่ อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ฯ
ร่วมสื่อสารและประสานงานกับกลุ่มงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ ในการผลักดันกลยุทธ์ด้านการใช้ข้อมูลใน
ลั ก ษณะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก (Data Analytics) ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
ด้ า นนโยบาย ด้ า นการจั ด การข้ อ มู ล และด้ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ โดยให้คำแนะนำแนวคิด
เทคนิ ค และเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการการวิ เ คราะห์ รวมทั้ ง
ควบคุมดูแ ลให้ก ารทำงานเป็ นไปตามกระบวนการ Data
Analytics เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
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การสืบค้นหาข้อมูลใหม่
การเข้าใจธุรกิจ
การให้บริการที่เต็มใจ

หมายเหตุ

ลำดับ
ที่

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงเดิม

กลุ่มงานภายใน
ตามกฎกระทรวงใหม่

ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานด้านนิทัศน์ข้อมูล และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data
Visualization and Multimedia Technology)
-

-

การออกแบบภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูล และการเล่าเรื่องจาก
ภาพนิทัศน์
การวิเคราะห์และออกแบบภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลจัดประเภท
ภาพนิทัศน์สำหรับการแจกแจงของข้อมูล ภาพนิทัศน์สำหรับ
สหสัมพันธ์ และการถดถอยรวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิง
เส้นตรงและการวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual Analysis) ภาพ
นิทัศน์สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลเชิง
พื้นที่
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและ
การสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล
การออกแบบมัลติมีเดียสำหรับนำเสนอข้อมูล
การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอ
ข้อมูล
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ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ

บทวิเคราะห์
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ มีหน้าที่
(1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน
ของประเทศ
(2) เป็นศูนย์กลางการให้บริการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศให้ได้
มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล
(3) เป๋นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือ ทันต่อสถานการณ์ทั้งใน
สภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
(4) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ และผลั ก ดั น การใช้ ร ะบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
(5) สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศด้านพลังงานให้ทันต่อสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(6) ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลสารสนเทศพลังงานกั บผู้ม ีส่ว นได้เสีย ทั ้ ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ (Management
Information System) (2) กลุ ่ ม งานกลยุ ท ธ์ ข ้ อ มู ล (Enterprise Data Strategy) (3) กลุ ่ ม งานวิ ศ วกรรมข้ อ มู ล (Data
Operations Management) และ (4) กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล (Business and Data Analytics)
(1) กลุ่มงานจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) มีหน้าที่หลัก
▪ ให้ ค ำปรึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ประเมิ นผลความต้ อ งการของระบบงาน กระบวนการทำงาน
เพื่อออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม
องค์ ก รที ่ ท ั นสมั ย (Enterprise Architecture) ครอบคลุ มทั ้งด้า นอุ ปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม
(Software) เครื่องมือ (Tools) ระบบปฏิบัติการ (Application) ระบบเครือข่าย (Network) และ
บุคลากร (People)
▪ ให้ ค ำปรึ ก ษา ออกแบบ ลั ก ษณะการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ใ ช้ ง าน
ผู้พัฒนาโปรแกรม และผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐานและทั นสมั ยทั ้ งด้ านอุ ป กรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software)
เครื่องมือ (Tools) และระบบเครือข่าย (Network) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารภายในศูนย์ฯ
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▪ ให้ ค ำปรึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา และติ ด ตั ้ งระบบแลกเปลี ่ ย น รั บ -ส่ งข้ อมูล
ขนาดใหญ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผ่าน API Gateways ที่มีความหลากหลายรูปแบบ
▪ ให้คำปรึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและดูแลรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบ IT Security ระบบสำรองข้อมูล และการบริหารจัดการศูนย์ฯ
เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายแพลตฟอร์ม โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และรองรับการทำงานกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
(2) กลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูล (Enterprise Data Strategy) มีหน้าที่หลัก
▪ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ปรับปรุง ออกแบบ พัฒนา ควบคุมดูแล และการกำกับดูแล ธรรมาภิบาล
ข้ อ มู ล ภาครัฐ ด้ านพลั งงาน ครอบคลุ ม ระบบบริห ารจัดการทะเบี ยนข้ อ มูลกลาง (Central Data
Registry) การกำหนดชั้นความลับข้อมูล การป้องกันการรั่วไหลข้อมูล สำคัญ การปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูล ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กำหนดขึ้น
▪ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ วิเคราะห์ พัฒนากลยุทธ์สรรหาข้อมูลด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้องที่จะ
นำมาพัฒนาเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่จากทุกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
▪ ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูล (Data Acquisition) และกลยุทธ์การนำเสนอ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้รองรับกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งปริมาณ ความหลากหลายและ
ความรวดเร็วในการบริหารจัดการข้อมูล
▪ ให้ ค ำปรึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ เสนอแนะ การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บคำสั ่ ง ต่ า ง ๆ
หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่มีผลบังคั บใช้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลกระทบ
ต่อการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับศูนย์ฯ
▪ ให้คำปรึกษา รวบรวม วิเคราะห์ วางแผน กลยุทธ์ และดำเนินการงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
เผยแพร่ภารกิจกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์กรและตรงตามความต้องการให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การให้ข้อมูลสื่อสารภายในองค์กรทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์
(3) กลุ่มงานวิศวกรรมข้อมูล (Data Operations Management) มีหน้าที่หลัก
▪ ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ควบคุมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์
ตั้งแต่การได้มาและการไหลเข้าของข้อมูล (Data Acquisition) การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)
การดู แ ลคุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Data Quality) การจั ด เตรี ย มข้ อ มู ลและการเชื ่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล เพื ่ อ นำไป
ใช้ประโยชน์ (Data Preparation)
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▪ ให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลให้มีความเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ทั ้ ง ในส่ ว นของคลั ง ข้ อ มู ล (Data warehouse) หรื อ ทะเลสาบข้ อ มู ล
(Data lake)
▪ ติดต่อประสานงาน เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มงานกลยุทธ์ข้อมูลและกลุ่มงานบูรณาการข้อมูล
เพื่อให้ การดำเนินงานตรงตามความต้องการ สามารถใช้งานได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กับศูนย์ฯ
(4) กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล (Business and Data Analytics) มีหน้าที่หลัก
▪ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ออกแบบ พัฒนาและประเมินผลแบบจำลอง (Model) โดยพิจารณา
ทั ้ งปริ ม าณและระยะเวลาของข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด ระเบี ย บหรื อ พร้ อ มใช้ งาน
เพื ่ อ ทำความเข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วามหลากหลายก่ อ นการนำข้ อ มู ล ไปใช้ งาน
(Implementation) โดยใช้เครื่องมือและทักษะการเขียนโปรแกรมในการตอบโจทย์พันธกิจหลัก
ของศูนย์ฯ
▪ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ควบคุมดูแล ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง
(Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor) โดยใช้ Machine Learning Techniques (ML) /
Artificial Intelligence (AI) จากข้ อ มู ล มี โ ครงสร้ า ง (Structured Data) และแบบไร้ โ ครงสร้ า ง
(Unstructured Data)
▪ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงลึ กใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้เพื่อตอบโจทย์พันธกิจหลักของศูนย์ฯ ในทุกด้าน
▪ ร่วมพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ฯ และสื่อสารประสานงานกับภายนอกศูนย์ฯ ในการผลักดันกล
ยุทธ์ด้านการใช้ข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง
เป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
▪ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้เครื่องมือและเทคนิค งานด้านนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยี
มั ล ติ ม ี เ ดี ย (Data Visualization and Multimedia Technology) เช่ น ภาพนิ ท ั ศน์ สำหรั บข้ อมู ล
จัดประเภท ภาพนิทัศน์สำหรับการแจกแจงของข้อมูล ภาพนิทัศน์สำหรับสหสัมพันธ์ และการถดถอย
รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual Analysis) ภาพนิทัศน์
สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา และภาพนิทัศน์สำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นต้น
ซึ่งจากการพิจารณาทุกประเด็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรากฏว่ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน มีภารกิจ ลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะหรือทักษะที่แตกต่างอย่างชัดเจน และไม่มีภาระหน้าที่ที่มีความซ้ำซ้อนกับภารกิจ
หน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
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คู่มือธรรมาภิบาล
ข้อมูลพลังงาน
ศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.
2.
3.
4.

คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูลพลังงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

บทนำ
นโยบายธรรมาภิบาล
โครงสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
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1. บทนำ
จากการที่ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ต้องได้รับข้อมูลพลังงานมาจากหลายแหล่งตามบทบาท
หน้าที่และความร่วมมือ โดยเป็นข้อมูลที่มีความละเอียด (Granularity) และมีข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัย
ที่หลากหลายตามฐานการได้มาของข้อมูล จึงจำเป็นต้องมีการวางกรอบนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) ในการจัดเก็บ จัดการดูแล นำไปใช้ และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่ประมวลและค้นพบ
(Process และ Discovery Insights) เกี่ย วกับพลังงานของประเทศให้เป็นระบบและมาตรฐาน พร้อมทั้ ง
มีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในที่เป็นไปตามกฎหมายด้านข้อมูลดังที่ได้กล่าวมา
กรอบนโยบายจะเป็ น จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ฝ ่ า ยงานต่ า ง ๆ ภายในศู น ย์ ฯ และส่ ว นงาน
ที ่ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในกระทรวงพลั ง งานต้ อ งนำไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยเข้ า ใจถึ ง สิ ท ธิ หน้ า ที่
และความรับผิดชอบของการมีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล รวมทั้งเป็นต้นแบบการดูแลข้อมูล และส่งเสริมความ
เชื่อมั่นของศูนย์ฯ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อีกด้วย
โดยธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ครอบคลุมถึง การกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงการกำหนด
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งวงจรชีวิต (Life Cycle) ตั้งแต่
การสร้าง ประมวลผล จัดเก็ บ ใช้งาน และการจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งานข้อมูล ทั้งนี้ หลักการสำคัญของ
ธรรมาภิบาลข้อมูลได้แก่ การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงและ
ความเข้ากันกับกฎระเบียบและมาตรฐานอย่างเหมาะสม (Balance between value creation, and risk
and compliance) ซึ่งการสร้างคุณค่าสามารถครอบคลุมถึงการได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน
มีคุณภาพ และการเตรียมข้อมูลให้การเข้าถึงอย่างสะดวกและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้
ทันท่วงที การใช้ข้อมูลให้ก่อประโยชน์ให้คุ้มค่า ในขณะที่ การบริหารความเสี่ยง (Risk) และความเข้ากัน
(Compliance) กับกฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ จะครอบคลุมถึงความปลอดภัยข้อมูล คุณภาพข้อมูล การจัด
ชั้นข้อมูล ความครบถ้วนของคำอธิบายข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล
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2. นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบดังนี้
1. บทสรุปภาพรวม
1.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในการบริหารจัดการข้อมูล จะแบ่งเป็นส่วน ๆ
ดังนี้
a) ส่วนที่ 1 {การกำกับดูแลข้อมูล | Data Governance} จะกล่าวถึงโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลข้อมูลของส่วนงานภายในศูนย์ฯ
b) ส่ว นที่ 2 {การเก็บ รวบรวมข้อมูล | Data Acquisition} จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการวางแผน
การเก็บรวบรวม การสร้าง การตรวจสอบความถูกต้อง และ การจัดระเบียบข้อมูล ที่รับมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงพลังงาน
c) ส่วนที่ 3 {การใช้ข้อมูล | Data Usage} จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ และ
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ และประชาชน
ภายนอก
d) ส่วนที่ 4 {การคุ้มครองข้อมูล | Data Protection} จะกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
รวมถึ ง ข้ อ กำหนดขั ้ น ต่ ำ ในการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากข้ อ มู ล ที ่ ร ั บ เข้ า มาในศู น ย์ ฯ
ซึ่งเป็น ไปตามข้อกำหนดจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบั ญ ญั ติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1.2 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ในที่นี้ นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์ฯ ร่างขึ้นครอบคลุมแค่ข้อมูลด้านพลังงาน โดยไม่รวมถึงข้อมูล
ที่ใช้ในการบริหารองค์กร (Administrative/corporate data)
2. คำจำกัดความ
2.1 “ข้ อ มู ล | Data” หมายถึ ง การแสดงข้ อ มู ล ทั ้ ง ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละไม่ เ ป็ น รู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาแปลความหมายสำหรับการสื่อสารหรือการประมวลผล โดยจะมี
หมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
2.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล
และมีแบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
2.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต
ข้อมูลและไม่ได้อยู่ฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น เอกสารจาก
MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
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2.4 “ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ช ั ้ น ความลั บ | Classified data” จะหมายถึ ง ชื ่ อ และสารบั ญ ข้ อ มู ล ที ่ ถ ู ก จั ด ชั้ น
ว่าเป็นความลับ และไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน (public data)
2.5 “ข้อมูลสาธารณะ | Public data” หมายถึงข้อมูลที่โดยทั่วไปเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
สิ่งตีพิมพ์ หรือวิธีการอื่น ๆ รวมถึงการแชร์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
2.6 “แบบจำลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
ชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
2.7 “ข้อมูลอภิพันธุ์ | Metadata” หมายถึงข้อมูลของข้อมูล เป็นคำอธิบายที่มีโครงสร้างของข้อมูล
รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงื่อนไขในการใช้งาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้อมูล เช่น
ระดับในการเข้าถึง หรือ คุณสมบัติต่าง ๆ ข้อมูลอภิพันธุ์จะอธิบายว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร
และอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ
2.8 “ชุดข้อมูล | Data set” หมายถึงการรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีลักษณะคล้ายคลึง กัน
เช่น ในเรื่องของ หัว ข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือห้ว งเวลาในการรายงาน โดยชุดข้อมูล อาจ
ประกอบด้วยชุดข้อมูลหลายชุด อาจเป็นแหล่งข้อมูลภายใน (เช่น เกิดขึ้นจากโครงการภายใน
กระทรวงพลังงาน) หรือแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น รวบรวมจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล)
2.9 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วนของ
ชุดข้อมูล รวมถึงความถี่ในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
2.10 “ความถู กต้ อง | Accuracy” หมายถึ งระดั บของความถู กต้ องและเที ่ ยงตรงต่ อวั ตถุ การวั ด หรื อ
ธุรกรรมใด ๆ ของชุดข้อมูล
2.11 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสำหรับ
ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มี ส ่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2.12 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเมื่อต้องการ
2.13 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึงการกระทำเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือ การได้ข้อมูลจากแหล่ ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.14 “การควบคุ ม | Control” หมายถึ ง อำนาจของส่ ว นงานในการกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ประมวลผลข้อมูลและวิธีการประมวลผล
2.15 “การประมวลผล | Processing” หมายถึ ง การดำเนิ น การใด ๆ หรื อ ชุ ด ของการดำเนิ น การที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็ นแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม การบันทึก การถือครอง
การใช้งาน การจัดการ การเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง การรับมา การให้คำปรึกษา
การเผยแพร่ การแจกจ่ายหรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่ง การปิดกั้น ลบหรือทำลาย
2.16 “การเปิ ด เผยข้ อ มู ล | Disclosure” หมายถึ ง การกระทำในการจั ด ทำข้ อ มู ล ที ่ ม ี ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค คล
ภายนอกศูนย์ฯ
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2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล | Personal data” หมายถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่
สามารถยืนยันตัวตนได้
2.18 “การให้ ความยิน ยอม | Consent” หมายถึงข้อตกลงที่ได้รับแจ้งจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร โดยความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจเป็นได้ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
ส่วนที่ 1 การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
3. โครงสร้างของการกำกับดูแลข้อมูลในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ศู น ย์ ฯ จะต้ อ งมี ก ารจั ด ตั ้ ง คณะที ่ ป รึ ก ษาด้ า นข้ อ มู ล (Data Council) ซึ ่ ง ตามหลั ก การ
ควรประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก
นโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อำนวยการศูนย์ต่าง ๆ ในกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องทำหน้ าที่
พิจารณา กลั่นกรอง หรือตัดสินใจนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลของศูนย์ฯ ในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การสรรหา จัดเก็บ การใช้ การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลแก่ภายนอก การประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับข้อมูล เพื่อให้รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ขณะที่มีถูกนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด
ศูนย์ฯ ควรจะมีการจัดตั้งหรือมอบหมายคณะทำงานภายใน ให้ทำหน้าที่บูรณาการการกำกับดูแล
ข้ อ มู ล (Data Administrators Council) ทำหน้ า ที ่ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และให้ ข ้ อ เสนอแนะในเรื่อง
นโยบาย ทิศทาง หรือมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลในกระทรวงพลังงาน ประเมินความเสี่ยง
ด้านข้อมูล สื่อสารผลักดันการใช้แนวปฏิบัติทางด้านข้อมูลในกระทรวง ติดตามสถานะของการกำกับดูแล
ข้อมูลของกระทรวง และรายงานผลต่อคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
ศูนย์ฯ ต้องมีกรอบ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน ตั้งแต่การสร้าง การประมวลผล
การจัดเก็บ การใช้ การจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งาน เพื่อให้ เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล และ/หรือ
ผู้ใช้ข้อมูล สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยขอบเขตข้อมูลที่อยู่
ภายใต้กรอบของนโยบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดที่อยู่ภายในศูนย์ฯ โดยลักษณะข้อมูลเป็นทั้ ง
กลุ่มตัวเลข ข้อความ หรือสิ่งใด ๆ ที่สื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ
ในทุกรูปแบบ ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรือรูปแบบอื่นใดก็ตาม
4. บทบาทหน้าที่
4.1 เจ้าของข้อมูล (Data Owner/Steward) คือส่ว นงานภายในศูนย์ฯ ที่เก็บ ข้อมูล ขึ้นมาใหม่ห รือ
รับข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งจะเป็นผู้ กำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุดข้อมูล รวมถึงการจัดทำ
ทะเบียนข้อมูล การกำหนดชั้นความลับข้อมูล และการกำหนดแนวทางในการดูแลรักษาคุณภาพ
ข้อมูล กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ และพิจารณาอนุญาตการใช้ข้อมูล แก่ผู้ อื่นหากมี
การขอใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูล ควรมีการทบทวนด้วยว่าข้อมูลนั้น ๆ ยังสามารถใช้ฐ านดั้งเดิม
ในการจัดเก็บและประมวลผลได้อยู่หรือไม่ (เช่น กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ หรือความยินยอนครอบคลุมหรือไม่)
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4.1.1 ทุกชุดข้อมูลจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเจ้าของข้อมูล
4.1.2 เมื่อชุดข้อมูลมีหลายเจ้าของ เจ้าของข้อมูลทั้งหลายจะต้องเห็นด้วยร่วมกันกับนโยบาย
เกี่ยวข้องกับการจัดการชุดของข้อมูล
4.1.3 การเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถส่งผ่านไปยังหน่วยงานอื่นได้เมื่อมีการตกลงกันถ้า
a) ในระยะยาวแล้วชุดข้อมูลนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงานของหน่วยงานอื่น
b) ชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลที่หน่วยงานอื่นเป็นเจ้าของ
4.1.4 เจ้าของข้อมูลสามารถมอบหมายไปให้คนอื่นตามดำเนินการบริหารข้อ มูลแทน (เรียกว่า
ผู้บริหารข้อมูล)
4.2 ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทำการบริหาร
จัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล ที่กำหนดโดย
เจ้าของข้อมูล ตั้งแต่การดำเนินการรับข้อมูล การรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ การจัดการ
ข้อมูลอภิพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพ และการให้บริการด้านข้อมูล ให้ครบตามวงจรชีวิตข้อมูล
4.3 ผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล (Data User) คื อ ส่ ว นงานหรื อ บุ ค คลใด ๆ ที ่ ใ ช้ หรื อ เปิ ด เผยชุ ด ข้ อ มู ล จากศูนย์ฯ
ซึ่งส่วนงานดังกล่าวอาจจะรวมถึง หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เอง หรือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่
ของกระทรวง หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ผู้ใช้ข้อมูลทุกคนสามารถนำข้อมูลไปใช้ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการขอใช้ข้อมูล รวมทั้งมีหน้าที่และมีส่ วนร่วมดูแลรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ให้ ก ั บ ข้ อ มู ล ของ ศู น ย์ ฯ ให้ ส อดคล้ อ งตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ก ารกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ทั ้ ง นี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition)
5. การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ทุกส่วนงานในศูนย์ฯ จะต้องปรึกษากับ คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใหม่ หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กำลังเก็บรวบรวม โดยมีการระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ช ั ด เจน รวมถึ ง ระบุ ฐ านที ่ จ ะใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล และให้ ร ะบุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์
การประมวลผลข้อมูลและกระบวนการการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งฐานที่ใช้ในการประมวลผล
5.2 ข้อมูลที่สรรหา หรือได้รับ จะต้องได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานที่ชัดเจน คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงและรอบด้าน และต้องพิจารณา
ภาระของผู้ให้ข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และการดูแลเรื่องการใช้และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม หรือตามข้อตกลงของการได้มาซึ่งข้อมูล
5.3 ส่วนงานต่าง ๆ ใน ศูนย์ฯ จะต้องมุ่งในการลดภาระของแหล่งข้อมูลโดยลดการร้องขอข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
ให้มากที่สุด โดยผ่านทางความต้องการข้อมูลผ่านทางคณะทำงานที่ศูนย์ฯ ได้จัดตั้ง
5.4 ส่วนงานต่าง ๆ ควรจะมีส่วนร่วมกับแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยต้องมีการพิจารณาร่วมกันในประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างน้อย
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a) แจ้งและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
b) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงความพร้อมของข้อมูล และอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นในการดึงข้อมูล
5.5 เจ้าของข้อมูลควรจะกำหนดนโยบายสำหรับชุดข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมอันประกอบไปด้วย
a) กำหนดขอบเขตของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม
b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าการเก็บข้อมูลนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
c) กำหนดมาตรฐานคุณภาพของข้อมูลรวมถึงนโยบายในการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลที่ได้รับ
5.6 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องมุ่งที่จะให้มีการใช้ข้อมูลให้มากที่สุดเมื่อทำการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
6. ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องแน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล
ที่กำหนดไว้โดยเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
6.1.1 เจ้าของข้อมูลจะต้องประเมินคำขอเพื่อทำการยกเว้นในการส่งข้อมูล และการขยายเวลา
กำหนดส่งข้อมูลนั้น ๆ ทั้งหมด
6.1.2 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการส่งข้อมูลล่าช้า และประสานกับ
แหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุด
6.1.3 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในชุดข้อมูลและ
เทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ฯ และประสานงานกับแหล่งข้อมูล ในการกู้คืน
ข้อความผิดพลาดของข้อมูลที่ส่ง
6.1.4 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องยกประเด็น (Raise Issue) ของปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลที่พบ
ให้แก่เจ้าของข้อมูลเพื่อหาหนทางแก้ไข
6.2 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย ต้องมีการสร้างทะเบียน นิยาม ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) และ
ชั้นความลับข้อมูล แบ่งเป็น ลับที่สุด (Top Secret) ลับมาก (Secret) ลับ (Confidential) การใช้
ภายในศูนย์ฯ (Internal) และเปิดเผยต่อสาธารณชน (Public) ตามนิยามและกฎเกณฑ์ที่ได้ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการข้อมูล ผู้บริหารข้อมูลจะต้องตรวจสอบว่าความทันสมัยของข้อมูลอภิพันธุ์
ในแคตตาล็อก (Catalog) ข้อมูล ซึ่งข้อมูลอภิพันธุ์จะต้องประกอบไปด้วย
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a) วัตถุประสงค์เฉพาะในการเก็บข้อมูล
b) คำจำกัดความและรูปแบบของชุดข้อมูล
c) มาตรฐานคุณภาพของชุดข้อมูล
d) ขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
e) รายละเอียดในการติดต่อเจ้าของข้อมูลและผู้บริหารข้อมูล
6.3 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลอภิพันธุ์ และเจ้าของข้อมูลจะต้องตรวจสอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนโยบาย
การเข้าถึงข้อมูลนั้นมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่มี เข้าใจเนื้อหาหรือข้อจำกัด
ของข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
6.4 มีมาตรการในการควบคุม ดู แลคุ ณภาพข้ อ มูล ในด้าน ความถูกต้ อ ง (Accuracy) ความครบถ้ ว น
(Completeness) ความสอดคล้อง (Consistency) ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ตรงตามความ
ต้ อ งการหรื อ สถานการณ์ (Relevancy) และความพร้ อ มใช้ (Availability) รวมถึ ง มาตรฐาน
การเชื่อมโยงข้อมูลที่มีและข้อมูลภายนอก และประเมินคุณภาพข้อมูลเป็นระยะ (Data Quality
Assessment) เพื่อปรับปรุงรักษาคุณภาพข้อมูล ได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อ มูล
(Storage) ต้องเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
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ส่วนที่ 3 การใช้ข้อมูล (Data Usage)
7. การเข้าถึงข้อมูลภายในศูนย์ฯ (Internal Data Access)
7.1 เจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้พิจารณาระดับการรักษาความปลอดภัยและเงื่อนไขการเข้าใช้งานชุดข้อมูล
นั้น ๆ โดยที่ผ ู้บ ริห ารข้อมูล จะต้อ งแน่ใจว่า เงื่ อนไขต่า ง ๆ ได้มีการสื่อสารออกไปอย่างชั ด เจน
ไปยังผู้ใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ฯ
7.2 เจ้าของข้อมูลจะต้องไม่ปฏิเสธคำร้องขอการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ฯ เว้นเสียแต่ว่า
a) ข้ อ มู ล นั ้ น มี ช ั ้ น ความลั บ และการร้ อ งขอข้ อ มู ล ของผู ้ ใ ช้ ง านไม่ ม ี เ หตุ ผ ลที ่ ช อบธรรมหรื อ
ไม่สมเหตุสมผล
b) การแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนตามกฎหมาย หรือข้อตกลงในการได้มาขอข้อมูล
7.3 มีการกำหนดแนวทางการขอสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ที่ช ัดเจน ผู้ใช้งานข้อมูล จะต้องขออนุมัติจาก
เจ้าของข้อมูลหรือผู้บริหารข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งในคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลนั้น
ผู้ใช้งานข้อมูลจะรวมถึง
a) ขอบเขตและความละเอียดของข้อมูลที่ร้องขอ เช่น ห้วงเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล
b) วัตถุประสงค์ในการร้องขอข้อมูล
c) ความถี่ในการเข้าใช้งานข้อมูล (เช่น เป็นครั้งคราวหรือใช้ประจำ)
7.4 มีแนวทางการขอสิทธิ์และเข้าถึงข้อมูลที่ สะดวก รวดเร็ว ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม และ
ช่วยให้ผู้ควบคุมและผู้ดูแลจัดการข้อมูลสามารถติดตามและประเมินความคุ้มค่าของข้อมูลที่มี ป้องกัน
ความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
7.5 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่แบ่งปันกันทั้งหมดนั้นถูกต้อง ทันสมัย และมีความพร้อม
ตามเวลาที่ กำหนด และจะต้อ งแจ้ง ให้ผ ู ้ ใ ช้ งานข้ อ มูล ทราบถึ งคุ ณภาพของข้ อ มู ล และข้ อ จำกั ด
ของชุดข้อมูลก่อนที่จะให้ชุดข้อมูลกับผู้ใช้งาน
7.6 ผู้บ ริห ารข้อมูล จะต้องสื่อสารกับ ผู้ใช้งานข้อมูล ภายในศูนย์ฯ ถึงระยะเวลาโดยประมาณในการ
ตอบสนองต่อการร้องขอการเข้าถึงข้อมูล
7.7 ผู้ใช้งานข้อมูลจะต้องจะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดโดยเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
ที่ให้ข้อมูล สำหรับการใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ
7.7.1 ผู้ใช้งานข้อมูลควรใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
ถ้ามีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นจะต้องขออนุมัติอีกครั้ง
7.7.2 ผู้ใช้งานข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งข้อมูลเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลนั้น ๆ ได้รับอนุมัติล่วงหน้าไว้แล้ว
เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานทั้งหมดจากแหล่งข้อมูล
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8. นโยบายในการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอก
8.1 มีกรอบและแนวทางการเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลแก่ภายนอก (Data Sharing Framework) ที่ชัดเจน
และเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
และความเป็นส่วนบุคคล เพื่อขยายประโยชน์ของข้อมูลของศูนย์ฯ สู่ภายนอก และเป็นการเตรียม
ความพร้อมขององค์กรสู่ Digital Government and Open Government Data ที่จะมีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน และเปิดเผยมากขึ้น
8.2 เจ้าของข้อมูลจะต้องกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน ระดับและรูปแบบที่เหมาะสมของการแบ่งปันข้อมูล
และมีการสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนไปยังผู้ขอข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูล
8.3 เจ้าของข้อมูลจะต้องอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
ของศูนย์ฯ เว้นเสียแต่ว่า
a) ถูกห้ามไว้ตามกฎหมาย
b) ทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนและความมั่นใจในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคล
8.4 สำหรับ ข้อมูล ทั้งหมดที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เจ้าของข้อมูล จะต้องกำหนดข้อตกลงในการใช้งาน
เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและปกป้องผลประโยชน์ของศูนย์ฯ
8.5 หากเจ้าของข้อมูล ได้ร ับ อนุมัติให้เผยแพร่ช ุดข้อมูล ผู้บริห ารข้อมูล จะต้องประสานงานกับทาง
คณะกรรมการข้อมูลของศูนย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมทั้งข้อมูลอภิพันธุ์ ดังนี้
8.5.1 ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมด และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
8.5.2 สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่จะเผยแพร่ จะต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลอภิพันธุ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
ของศูนย์ฯ ด้วย
8.5.3 ในกรณีที่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยุติชุดข้อมูลที่เผยแพร่เป็นประจำ เจ้าของข้อมูลจะต้อง
เผยแพร่แผนที่ได้วางไว้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ พร้อมเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
การยุติพร้อมทั้งเสนอทางเลือกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องให้เหตุผลทุกครั้งสำหรับการปฏิเสธการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐบาล
8.7 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล เจ้าของข้อมูลจะต้องทำข้อตกลง
และบันทึกเหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้งในการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานรัฐบาลที่ร้องขอ
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ส่วนที่ 4 การคุ้มครองข้อมูล (Data Protection)
9. การคุ้มครองข้อมูลทุกประเภท
9.1 เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องตรวจสอบเป็นระยะว่ามีการป้องกัน
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติในการจัดการ
ข้อมูล
9.1.1 การป้องกั นด้ านความปลอดภั ยจะต้ องปกป้ องข้ อมูลต่ อ การเข้ าถึ งโดยไม่ ได้รั บอนุ ญาต
การเปลี่ยนแปลง การใช้งาน การเปิดเผย การถูกกำจัดหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่
ก็ตาม
9.1.2 ผู้ใช้งานข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
ทั้งหมดที่กำหนดโดยเจ้าของข้อมูลสำหรับชุดข้อมูลนั้น ๆ
9.1.3 ผู้ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ จะต้องประเมินความต้องการและความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ได้รับ
และทำลายข้อมูลเมื่อไม่มีการใช้งานอีกต่อไป
9.1.4 ในกรณีมีเหตุที่มีการจัดการ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อศูนย์ฯ หรือ
เห็นว่าขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้พบเห็นจะต้องรายงานการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล ต่อคณะกรรมการข้อมูลของศูนย์ฯ โดยทันทีที่พบเหตุ
เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
9.2 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการจัดการในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ ภัยคุกคาม
หรือการละเมิดข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
9.3 มีการจัดตั้ง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer: DPO) ของศูนย์ฯ
ที่เข้ามารับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการด้านข้อมูลของศูนย์ฯ และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความเป็ น ส่ ว นบุ ค คลของข้ อ มู ล สอดคล้ อ งตามกฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
โดยตามกฎหมายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรายงานตรงไปยังผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคล มีความอิส ระและไม่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรด้านข้อมูล
เพียงแต่ให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
9.4 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยรวมดังนี้
a) สร้างมาตรฐานและกระบวนการปกปิดความเป็นส่วนบุค คลของข้อมูล โดยมุ่งเน้นการลดระดับ
ความอ่อนไหว ความเสี่ยง หรือผลกระทบต่อศูนย์ฯ
b) กำหนดและทบทวนสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่ การรับส่ง ประมวลผล
จัดเก็บ ใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ผิด
วัตถุประสงค์การใช้ ส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข
การให้ใช้ หรือบทบาทหน้าที่ รวมถึง การทุจริตหรือละเมิดข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ
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3. โครงสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
จากนโยบายธรรมาภิบาลข้อ มูล โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ประกอบไปด้ว ยคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) คณะกรรมการบริห ารจัดการข้อมูล (Data
Administration Board) คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Team) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ เจ้าของข้อมูล (Data Owner) และผู้ใช้ข้อมูล (Data User) โดยองค์ประกอบการทำงาน
ตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล แสดงดังรูปต่อไปนี้
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4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
1.
2.
3.
4.

แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-COL-001 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-STO-001 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-USE-001 เรื่อง การใช้ข้อมูล
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-SHA-001 เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล

ฉ-13

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-COL-001
เรื่อง การรวบรวมข้อมูล

จัดทำโดย

: ………………………………………………………………… พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจทานโดย

: ………………………………………………………………… หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจสอบโดย

: ………………………………………………………………… เลขานุการศูนย์ฯ
(……………………)

ทบทวนโดย

: ………………………………………………………………… ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล
(……………………)

อนุมัติโดย

: …………………………………………………………………
(……………………)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่อเอกสาร

การรวบรวมข้อมูล

รหัสเอกสาร

GL-COL-001

ประกาศใช้
ฉบับที่ 1

แนวปฏิบัติ (Guideline)
สารบัญ
ตอนที่
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติ
แผนผังกระบวนการ
เอกสารแนบ

0
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1.0 วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานภายในศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฯ ด้วยหลักเกณฑ์ ความคุ้มค่าของการนำเข้า
ข้อมูล การทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดำเนินงาน และการตรวจสอบได้
2.0 ขอบเขต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลที่จะนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภายหลั ง
ทั้งข้อมูลในลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง ทั้งนี้แนวปฏิบัตินี้ไม่รวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำนิยามศัพท์
3.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูล ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาแปลความหมายสำหรับการสื่อสารหรือการประมวลผล โดยจะมี
หมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล
และมีแบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
3.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต
ข้อมูลและไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูล ที่ไม่มีโ ครงสร้ าง เช่น
เอกสารจาก MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
3.4 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วน
ของชุดข้อมูล รวมถึงความถี่ในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
3.5 “ความถูกต้อง | Accuracy” หมายถึงระดับของความถู กต้ องและเที่ ยงตรงต่ อวัตถุ การวัด
หรือธุรกรรมใด ๆ ของชุดข้อมูล
3.6 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสำหรับ
ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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3.7 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.8 “การเก็บ รวบรวม | Acquisition” หมายถึงการกระทำเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือการได้ข้อมู ล
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.9 “การให้ ความยิ น ยอม | Consent” หมายถึงข้ อ ตกลงที่ ไ ด้ รั บแจ้ งจากบุค คลหรื อนิต ิบ ุ ค คล
เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจเป็นได้ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
3.10 ผู้บ ริห ารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่ว นงานภายในศูนย์ ฯ ที่ทำการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คำสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ x/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้บริหารข้อมูล
4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ำของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เป็นผู้อนุมัติการรวบรวมข้อมูลใหม่ ปรับปรุงรายละเอียดการ
รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการรวบรวมข้อมูล
5.2 คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล ทำหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในด้านการรวบรวม
ข้อมูล แก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูล ทำหน้าที่พิจารณาคำขอร้องการรวบรวมข้อมูลใหม่ ปรับปรุงรายละเอียดการรวบรวม
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การประสานงานรายละเอียดในด้านการรวบรวมข้อมูล การบริหารข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถ
ดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 ผู้ร้องขอข้อมูล จัดทำเอกสารในการร้องขอการขอข้อมูลเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลเดิมตามแบบฟอร์ม
DGF-COL-001 โดยต้ อ งระบุ ป ระเภทการร้ อ งขอ วั ต ถุ ป ระสงค์ รายละเอี ย ด และส่ ง ไปยั ง
คณะผู้บริหารข้อมูล
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6.2 ผู ้ บ ริ ห ารข้ อมู ล ทำการวิ เคราะห์ ตรวจสอบโดยอาศั ยข้ อมู ล อภิ พ ั นธุ ์ (Metadata) ว่ าข้ อมู ล
ที ่ ม ี ความต้ องการมากขึ ้ น มี อยู ่ แล้ วหรื อไม่ เพื ่ อให้ เป็ นไปตามหลั กการความคุ ้ ม ค่ า ของการ
นำเข้าข้อมูล
6.3 หากข้อมูลที่มีความต้องการไม่ได้มีการจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ฯ ให้ผู้บริหารข้อมูลทำการรวบรวมคำขอ
ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ แง่มุมด้านความพร้อม อุปสรรค ขอบเขต และฐานมูลเหตุที่จะใช้
ในการขอ เพื่อเสนอต่อคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล โดยไม่ให้เสนอล่าช้ากว่ารอบไตรมาส นับจาก
วันที่ได้รับการร้องขอที่สมบูรณ์
6.4 หากได้รับอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลในการดำเนินการ ให้คณะผู้บริหารข้อมูลทำความเข้าใจ
และจัดทำข้อตกลงการรวบรวมข้อมูลตามฐานมูลเหตุกับแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ และพิจารณา
วัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อม ขอบเขต การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล รวมถึงการแก้ไขหากจำเป็น
6.5 เมื่อข้อตกลงมีผลทางกฎหมาย (หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ) ให้ผู้บริหารข้อมูลดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่
คลังข้อมูลของศูนย์ฯ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนทุกครั้ง โดยข้อมูลต้องเป็นไปตาม
คุณภาพขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ำของศูนย์ฯ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูล
อภิพันธุ์ภายในศูนย์ฯ
6.6 ทำการวัดและประเมินผลกระบวนการรวบรวมข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการในรายปีต่อไป
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7.0 แผนผังกระบวนการ

8.0 เอกสารแนบ
หมายเลขแบบฟอร์ม
8.1 DGF-COL-001

ชื่อแบบฟอร์ม
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล

4

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

เอกสารเลขที่ DGF-COL-001

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

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

)
ผู้ร้องขอ

(

)
ผู้รับรองการร้องขอ

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

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-STO-001
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล

จัดทำโดย

: ………………………………………………………………… พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจทานโดย

: ………………………………………………………………… หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจสอบโดย

: ………………………………………………………………… เลขานุการศูนย์ฯ
(……………………)

ทบทวนโดย

: ………………………………………………………………… ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล
(……………………)

อนุมัติโดย

: …………………………………………………………………
(……………………)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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แนวปฏิบัติ (Guideline)
สารบัญ
ตอนที่
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติ
แผนผังกระบวนการ
เอกสารแนบ
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1.0 วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฯ ด้วยหลักเกณฑ์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การทำให้มั่นใจ
ถึงคุณภาพข้อมูล และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และการตรวจสอบได้
2.0 ขอบเขต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมข้อมูล
ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งข้อมูลในลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง รวมไปถึงแบบจำลองข้อมูล
ภายในศูน ย์ ฯ ทั้งนี้แนวปฏิบ ัติน ี้ไม่ร วมถึงการจัดเก็บข้อมูล ส่ว นบุคคลที่อ่อนไหวตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำนิยามศัพท์
3.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูล ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ส ามารถนำมาแปลความหมายสำหรั บ การสื ่ อ สารหรื อ การประมวลผล
โดยจะมีหมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล
และมีแบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
3.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต
ข้อมูลและไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ ไม่มีโครงสร้าง เช่น
เอกสารจาก MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
3.4 “แบบจำลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
3.5 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วน
ของชุดข้อมูล รวมถึงความถี่ในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
3.6 “ความถูกต้อง | Accuracy” หมายถึงระดับของความถูกต้องและเที่ยงตรงต่ อวัตถุ การวัด
หรือธุรกรรมใด ๆ ของชุดข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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3.7 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสำหรับ
ชุดของข้อมูล นั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่ว ยงานในกระทรวงพลังงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.8 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.9 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึง การกระทำเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือการได้ข้ อ มูล
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.10 ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล (Data Management Administrator) คื อ ส่ ว นงานภายในศู น ย์ ฯ ที ่ ท ำการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คำสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ x/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้บริหารข้อมูล
4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ำของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เป็นผู้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพข้อมูล และแนวทาง
ในจัดเก็บข้อมูล
5.2 คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล ทำหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล แก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูล ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพข้อมูลในมิติต่าง ๆ และจัดทำแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล
เพื ่ อให้ เกิ ดคุ ณภาพในการใช้ ข ้ อมู ลสูงสุด การประสานงานรายละเอี ยดในด้ านคุ ณภาพข้อมูล
การบริหารข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
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6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของข้อมูลที่กำหนดไว้โดยเจ้าของข้อมูล
และผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของศูนย์ฯ โดยพิจารณาในมิติดังนี้
6.1.1 ความครบถ้วนของข้อมูล ต้องนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบให้มีการใช้งานข้อมูลที่มี
ความครบถ้ วน 100% เท่ านั ้ น โดยต้ องทำการตรวจสอบทุ กครั ้ งที ่ ม ี การนำเข้ า
และสุ่มตรวจการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีในทุก ๆ ถังข้อมูล
6.1.2 ความถูกต้องของข้อมูล ต้องนำเข้าข้อมูล และตรวจสอบให้มีการใช้งานข้อมูลที่มี
ความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของข้อมูล หรือข้อมูลเก่าในอดีต โดยยอมรับ
ความผิดปกติได้ไม่เกิน 1% ของข้อมูล โดยต้องทำการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการนำเข้า
และสุ่มตรวจการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีในทุก ๆ ถังข้อมูล
6.1.3 ความสอดคล้องของข้ อมูล ต้องนำเข้าข้ อมูล และตรวจสอบให้มีการใช้งานข้ อมู ล
ที ่ ม ี ความสอดคล้ องกั บข้ อมู ลฐานที ่ ม ี ความสั มพั นธ์ ก ั น (Related Data Baseline)
ซึ่งทำความสะอาดแล้ว หรือเป็นไปตามเงื่ อนไขโดเมนและการอ้างอิ ง โดยยอมรั บ
ความไม่สอดคล้องได้ไม่เกิน 1 % ของข้อมูล โดยต้องทำการตรวจสอบทุกครั้งที่มี
การนำเข้า และสุ่มตรวจการใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปีในทุก ๆ ถังข้อมูล
6.1.4 ความเป็นไปตามรอบเวลา ในกรณีที่เป็นข้อมูลภายนอก ผู้บริหารข้อมูลต้องแจ้งให้
เจ้ าของข้ อมู ลทราบถึ งการส่ งข้ อมู ลล่าช้ า และประสานกั บแหล่งข้ อมู ลเพื ่ อที่จะ
ได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุด หากเป็นข้อมูลที่ประมวลผลภายใน ผู้บริหารข้อมูลต้องประเมิน
คำขอเพื่อทำการยกเว้นในการส่งข้อมูล และการขยายเวลากำหนดส่งข้อมูลนั้น ๆ ทั้งหมด
6.2 ผู้บริหารข้อมูลต้องมีการประเมินคุณภาพข้อมูล ข้อมูลอภิพันธุ์ แบบจำลองข้อมูลในภาพรวมเพื่อเสนอ
เชิงสถิติให้กับคณะที่ปรึกษาด้านข้อมู ลผ่านคณะทำงานธรรมภิบาลข้อมูล รวมถึงเสนอแนวทาง
การแก้ไขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่อเอกสาร

การจัดเก็บข้อมูล

ชื่่�อเอกสาร การจััดเก็บข้อมูล
ศููนำย์ส่�รส่นำเทศูพลังง�นำแห่่งช้�ติิรหัสเอกสาร
รหััสเอกสารGL-STO-001
GL-STO-001

แนวปฏิบัตแนำวปฏิิ
ิ (Guideline)
บัติิ (Guideline)

ประกาศใช้
ประกาศใชื่้
ฉบับทีฉบัั่ บัที่่� 1
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7.0 แผนผังกระบวนการ
7.0 แผนผังกัรุะบวนกัารุ
ผู้รับผิดูช้อบ

ก�รรวบรวมข้้อมูล

ผู้บริหารข้อมูล

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
รายครั้ง เมื่อม่การนำาเข้า

ผู้บริหารข้อมูล

สุ่มตรวจคุณภาพ

ผู้บริหารข้อมูล คณะทำางานฯ
ธรรมาภิบาลข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล

เอกส่�รท่�เก่�ยวข้้อง

สรุปผลคุณภาพข้อมูล
และจัดทำาแนวทาง
ในการปรับปรุง

พิจารณา
แนวทาง

เห่็นำช้อบ

ผู้บริหารข้อมูล

ดำาเนินการปรับปรุงแนวทาง

ปรับปร้งวิธ่ท่�เส่นำอ

8.0 เอกัสารุแนบ
-

8.0 เอกสารแนบ
-
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โครงการศึกษาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-USE-001
เรื่อง การใช้ข้อมูล
จัดทำโดย

: ………………………………………………………………… พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจทานโดย

: ………………………………………………………………… หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจสอบโดย

: ………………………………………………………………… เลขานุการศูนย์ฯ
(……………………)

ทบทวนโดย

: ………………………………………………………………
(……………………)

ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล

อนุมัติโดย

: ………………………………………………………………
(……………………)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่อเอกสาร

การใช้ข้อมูล

รหัสเอกสาร

GL-USE-001

ประกาศใช้
ฉบับที่ 1

แนวปฏิบัติ (Guideline)
,
สารบัญ
ตอนที่
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติ
แผนผังกระบวนการ
เอกสารแนบ

…........ 2564
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ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แนวปฏิบัติ (Guideline)

ชื่อเอกสาร

การใช้ข้อมูล

รหัสเอกสาร

GL-USE-001

ประกาศใช้
ฉบับที่ 1

…........ 2564
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1.0 วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลภายในศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฯ ด้วยหลักเกณฑ์ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความคุ้มค่า
ของการใช้ข้อมูล และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และการตรวจสอบได้
2.0 ขอบเขต
เพื่อใช้ เป็น แนวทางในการใช้ แ ละประมวลผลข้ อ มู ล ภายในศูน ย์ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อมูลในลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง รวมไปถึง
แบบจำลองข้อมูลภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้แนวปฏิบัตินี้ไม่รวมถึงการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำนิยามศัพท์
3.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูล ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ส ามารถนำมาแปลความหมายสำหรั บ การสื ่ อ สารหรื อ การประมวลผล
โดยจะมีหมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล
และมีแบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
3.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต
ข้อมูลและไม่ได้อยู่ ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูล ที่ ไม่มีโครงสร้าง เช่น
เอกสารจาก MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
3.4 “แบบจำลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
3.5 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดำเนินการใด ๆ หรือชุดของการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่
3.6 ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล (Data Management Administrator) คื อ ส่ ว นงานภายในศู น ย์ ฯ ที ่ ท ำการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แนวปฏิบัติ (Guideline)

ชื่อเอกสาร

การใช้ข้อมูล

รหัสเอกสาร

GL-USE-001

ประกาศใช้
ฉบับที่ 1

…........ 2564
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4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คำสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ x/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้บริหารข้อมูล
4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ำของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เป็นผู้อนุมัติการใช้ข้อมูล ในกรณีที่สิทธิและระดับชั้นความลับ
ไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
5.2 คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล ทำหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในด้านใช้ข้อมูล
แก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูล ทำหน้าที่พิจารณาคำขอร้องการใช้ข้อมูล ปรับปรุงรายละเอียดการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
และยกเลิกการใช้ข้อมูล รวมไปถึงการประสานงานรายละเอียดในด้านการใช้ข้อมูล การบริหารข้อมูล
เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 ผู้ร้องขอใช้หรือประมวลผลข้อมูลขออนุมัติไปยังคณะผู้บริหารข้อมูล โดยระบุขอบเขตและความ
ละเอียดของข้อมูลที่ร้องขอ อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลาที่ต้องใช้
6.2 ผู้บริหารข้อมูลและเจ้าของข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ สิทธิ และชั้นความลับ
รวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ (ถ้ามี)
6.3 หากโดยสิทธิ ผู้ร้องขอไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ร้องขอได้ และผู้ร้องขอจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อการปฏิบัติงาน ให้ส่งผ่านคำขอไปยังคณะทำงานฯ เพื่อเสนอขออนุมัติการใช้ไปยังคณะที่ปรึกษา
ด้านข้อมูลต่อไป
6.4 หากพิจารณาแล้ว สามารถใช้ข้อมูลได้ ให้ผู้บริหารข้อมูลกำหนดสิทธิตามระบบ และทำความเข้าใจ
ถึงข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลให้กับผู้ร้องขอ
6.5 ผู้บริหารข้อมูลปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อบันทึกเพิ่มผู้ใช้และประมวลผลข้อมูลชุดนี้ต่อไป
6.6 ทำการวัดและประเมินผลกระบวนการใช้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการในรายปีต่อไป

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่อเอกสาร

การใช้ข้อมูล

ชื่่�อเอกสาร

การใช้ข้อมูล

ศููนำย์ส่�รส่นำเทศูพลังง�นำแห่่งช้�ติิรหัสเอกสาร
รหััสเอกสารGL-USE-001
GL-USE-001

แนวปฏิบัติ (Guideline)

แนำวปฏิิบัติิ (Guideline)

ประกาศใช้
ประกาศใชื่้
ฉบับฉบัั
ที่ บัที่่� 1

…........ 2564
2564
หน้า 4

7.0 แผนผังกระบวนการ
7.0 แผนผังกัรุะบวนกัารุ
ผู้รับผิดูช้อบ
ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล

ผู้บริหารข้อมูล

ก�รรวบรวมข้้อมูล

เอกส่�รท่�เก่�ยวข้้อง

จัดทำาเอกสารในการ
ร้องขอใช้ข้อมูล

DGF-USE-001

ตรวจสอบ
วัตถุุประสงค์ สิทธิ
ชั้นความลับ

วัตถุุประสงค์
ไม่เหมาะสม
แจ้งขัดข้อง

เห่ม�ะส่ม

ผู้บริหารข้อมูล

สิทธิเพียงพอ
ในการใช้

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

คณะทำางานธรรมาภิบาล
ข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล

เสนอพิจารณาเป็นกรณ่พิเศษ

พิจารณาเป็น
กรณ่พิเศษ

แจ้งขัดข้อง

เห่็นำช้อบ

ผู้บริหารข้อมูล

กำาหนดสิทธิทำาความเข้าใจ

ผู้บริหารข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์

ผู้บริหารข้อมูล

ประเมินกระบวนการ

8.0 เอกสารแนบ
8.0 เอกัสารุแนบ
ห่มูาย์เลัข้แบบฟอร์
มู
ชื�อแบบฟอร์
หมายเลขแบบฟอร์
ม
ชื่อแบบฟอร์
ม มู
8.1 DGF-USE-001
การร้องข้อการแบ่งป็ัน/ใช้ข้้อมููลัภัาย์ใน
8.1 DGF-USE-001
การร้องขอการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลภายใน
30
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โครงการศึกษาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ผูผู้ร้รับับผิผิด้ดชอบ
ชอบ
ผูบ้ ริห่ารข้้อมููลั
ผู้บริหารข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

เอกสารเลขที่ DGF-USE-001

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

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

)

แผนก

(

)

ผู้ร้องขอ

ผู้รับรองการร้องขอ

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

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปัน/ใช้ข้อมูลภายในศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่
โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยัง
หน่วยงานที่ร้องขอ กำหนดผู้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์
ข้อมูลต่อไป

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-SHA-001
เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล
จัดทำโดย

: ………………………………………………………………… พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจทานโดย

: ………………………………………………………………… หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล
(……………………)

ตรวจสอบโดย

: ………………………………………………………………… เลขานุการศูนย์ฯ
(……………………)

ทบทวนโดย

: ………………………………………………………………
(……………………)

ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล

อนุมัติโดย

: ………………………………………………………………
(……………………)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่อเอกสาร

การแบ่งปันข้อมูล

รหัสเอกสาร

GL-SHA-001

ประกาศใช้
ฉบับที่ 1

แนวปฏิบัติ (Guideline)
สารบัญ
ตอนที่
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
คำนิยามศัพท์
เอกสารอ้างอิง
ความรับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติ
แผนผังกระบวนการ
เอกสารแนบ
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1.0 วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์ฯ ด้วยหลักเกณฑ์ ความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล การทำให้มั่นใจถึงคุณภาพข้อมูล และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและ
การตรวจสอบได้
2.0 ขอบเขต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งปันข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งข้อมูลในลักษณะมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง รวมไปถึง
แบบจำลองข้ อ มู ล ภายในศู น ย์ ทั ้ ง นี้ แ นวปฏิ บ ั ต ิ น ี ้ ไ ม่ ร วมถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ อ ่ อ นไหว
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3.0 คำนิยามศัพท์
3.1 “ข้อมูล | Data” หมายถึงการแสดงข้อมูล ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาแปลความหมายสำหรับการสื่อสารหรือการประมวลผล โดยจะมี
หมวดหมู่ของข้อมูลโดยทั่วไปเป็นแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3.2 “ข้อมูลที่มีโครงสร้าง | Structured data” หมายถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบของขอบเขตข้อมูล
และมีแบบจำลองข้อมูลที่อธิบายว่าข้อมูลนั้นมีการนำเสนออย่างไร
3.3 “ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง | Unstructured data” หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบของขอบเขต
ข้อมูลและไม่ได้อยู่ ในฐานข้อมูลหรือในระบบใด ๆ ตัวอย่างของข้อมูลที่ไม่มีโ ครงสร้ าง เช่น
เอกสารจาก MS Word, สไลด์, วีดีโอ และไฟล์เสียง
3.4 “แบบจำลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ของชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
3.5 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อ ง ความสอดคล้อง และความครบถ้วน
ของชุดข้อมูล รวมถึงความถี่ในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดที่มี
3.6 “ความถูกต้อง | Accuracy” หมายถึงระดับของความถูกต้องและเที่ยงตรงต่อวัตถุ การวัด หรือ
ธุรกรรมใด ๆ ของชุดข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

แนวปฏิบัติ (Guideline)

ชื่อเอกสาร

การแบ่งปันข้อมูล

รหัสเอกสาร
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ประกาศใช้
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3.7 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสำหรับ
ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.8 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.9 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดำเนิน การใด ๆ หรือชุดของการดำเนิ น การ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่
3.10 “การเปิ ด เผยข้ อ มู ล | Disclosure” หมายถึ ง การกระทำในการจั ด ทำข้ อ มู ล ที ่ ม ี ใ ห้ แ ก่
บุคคลภายนอกศูนย์ฯ
3.11 ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล (Data Management Administrator) คื อ ส่ ว นงานภายในศู น ย์ ฯ ที ่ ท ำการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คำสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่ x/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะผู้บริหารข้อมูล
4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ำของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล เป็นผู้พิจารณาการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศ
5.2 คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล ทำหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุ ง และให้ข้อเสนอแนะในด้านใช้ แบ่งปัน
ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกแก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูล ทำหน้าที่พิจารณาคำขอร้องการแบ่งปันข้อมูล ปรับปรุงรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูล
ที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการแบ่งปันข้อมูล รวมไปถึงการประสานงานรายละเอียดในด้านการแบ่งปัน
ข้อมูล การบริหารข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
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6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 สำหรับการแบ่งปันภายใน ผู้ร้องขอแบ่งปันข้อมูล จะเป็นบุคคลภายในศูนย์ฯ หรือเป็นบุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐก็ได้ ให้ขออนุมัติการแบ่งปันไปยังคณะผู้บริหารข้อมูล โดยระบุขอบเขตและ
ความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการขอแบ่งปัน อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลาที่ต้องใช้
ข้อมูลตามขั้นตอนตาม GL-USE-001
6.2 สำหรับการแบ่งปันภายนอก ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูล ผู้ร้องขอแบ่ งปันข้อมูล จะเป็นบุคคล
ภายในศูนย์ฯ ซึ่งพิจารณาว่าข้อมูลนั้น ๆ ควรเปิดเผย หรืออาจเป็นบุคลากรภายนอกศูนย์ฯ ก็ได้
ให้ขออนุมัติการแบ่งปันไปยังคณะผู้บริหารข้อมูล โดยระบุขอบเขตและความละเอียดของข้อมูล
ที่ต้องการขอแบ่งปันอย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเบื้องต้น
6.3 ผู้บริหารข้อมูลและเจ้าของข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ สิทธิ และชั้นความลับ
รวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าใช้งานชุดข้อมูลนั้น ๆ (ถ้ามี)
6.4 หากโดยสิทธิ หากผู้ร้องเป็นบุคคลภายในศูนย์หรือหน่วยงานภาครัฐและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่ร้องขอได้ และผู้ร้องขอจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติงาน ให้ส่งผ่านคำขอไปยัง
คณะทำงานฯ เพื่อเสนอขออนุมัติการใช้ไปยังคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลต่อไป
6.5 หากพิจารณาแล้ว สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ ให้ผู้บริหารข้อมูลกำหนดสิทธิตามระบบ และทำความ
เข้าใจ ถึงข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลให้กับผู้ร้องขอ
6.6 ผู้บริหารข้อมูลปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์เพื่อบันทึกเพิ่มผู้ใช้และประมวลผลข้อมูลชุดนี้ต่อไป
6.7 ในกรณีที่เป็นการแบ่งปันข้อมูลภายนอก ให้ส่งผ่านคำขอไปยังคณะทำงานฯ เพื่อเสนอขออนุมัติการใช้
ไปยังคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลต่อไป
6.8 ในการแบ่งปันข้อมูลสูภ่ ายนอกต้องมีการระบุถึงคุณภาพของข้อมูลและข้อจำกัดของชุดข้อมูลทุกครั้ง
6.9 ทำการวัดและประเมินผลกระบวนการใช้ข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการในรายปีต่อไป

การแบ่งปันข้อมูล

ชื่อเอกสาร

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ชื่่�อเอกสาร การแบ่งปันข้อมูล
รหัสสเอกสาร
เอกสาร GL-SHA-001
GL-SHA-001
รหัั

ศููนำย์ส่�รส่นำเทศูพลังง�นำแห่่งช้�ติิ

ประกาศใช้

แนวปฏิบัติ (Guideline)

…........ 2564
2564
หน้า 5

ประกาศใชื่้
ฉบับับที่่ที� ่ 1
ฉบัั

แนำวปฏิิบัติิ (Guideline)

7.0 แผนผั7.0
งกระบวนการ
แผนผังกัรุะบวนกัารุ
ผู้รับผิดูช้อบ

ก�รรวบรวมข้้อมูล

เอกส่�รท่�เก่�ยวข้้อง

ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล

จัดทำาเอกสารในการร้องขอ
ใช้ข้อมูล

DGF-SHA-001

ผู้บริหารข้อมูล

ตรวจสอบ
วัตถุุประสงค์ สิทธิ
ชั้นความลับ

วัตถุุประสงค์
ไม่เหมาะสม
แจ้งขัดข้อง

เห่ม�ะส่ม

ผู้บริหารข้อมูล
คณะทำางานธรรมาภิบาล
ข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล

สิทธิเพียงพอ
ในการใช้

เพียงพอ

เสนอพิจารณาพร้อมมูลฐาน
พิจารณา
ความเหมาะสม

แจ้งขัดข้อง

เห่็นำช้อบ

ผู้บริหารข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลพร้อม
ข้อมูลอภิพันธุ์

ผู้บริหารข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์

8.0 เอกสารแนบ
8.0 เอกัสารุแนบ
หมายเลขแบบฟอร์
ม มู
ชื่อแบบฟอร์
ม มู
ผู้รผูับ้รผิับผิดด้ชอบ
ห่มูาย์เลัข้แบบฟอร์
ชื�อแบบฟอร์
ชอบ
8.1 DGF-SHA-001การร้องขอการแบ่งการร้
งป็ันข้้อมููลัสู่ภัาย์นอก ผู้บริผูหบ้ ริารข้
ห่ารข้้ออมูมููลลั
8.1 DGF-SHA-001
ปันข้อองข้อการแบ่
มูลสูภ่ ายนอก
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โครงการศึกษาการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

เอกสารเลขที่ DGF-SHA-001

แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

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

)

(

)

ผู้ร้องขอ

ผู้รับรองการร้องขอ

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

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่

โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกีย่ วข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้อ งขอ
กำหนดผู้ลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ขอ้ มูลต่อไป

ภาคผนวก ช

Entity-Relationship
Diagram (ERD)
และ
Data Structure

ภาคผนวก ช
Entity-Relationship Diagram (ERD)
และ
Data Structure

Entity-Relationship Diagram (ERD) แล Data Structure
ภาคผนวก ช รวบรวมแผนภาพรายละเอียดการออกแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ ในรูปแบบ Entity Relationship Diagram (ERD) ซึ่งเป็นโครงสร้ างข้ อมู ล (Data Structure)
แบบหนึ่ง โดยในการออกแบบนี้เริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบของฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลปัจจุบันที่ดูแลโดย
สนพ. (ดังแสดงในรูปแรก) และความต้องการข้อมูลในอนาคตที่ได้ ศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก สนพ. เพื่อให้ได้มาซึ่ง ERDs ที่ศูนย์ฯ ควรจะมี โดยจะแบ่งการแสดงแผนภาพ ERD ออกเป็นสองกลุ่ ม
กล่าวคือกลุ่มแรกเป็นแผนภาพโดยละเอียดแสดงตัวอย่างของการแบ่งข้อมูลในฐานข้อมูล ENGDB ปัจจุบัน ให้เป็น
ฐานข้อมูลจำเพาะตามประเภทของข้อมูล (ภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 9) เนื่องจากฐาน ENGDB มีการเก็บข้อมูลภายใน
อยู่จำนวนมาก และมีข้อมูลอยู่หลากหลายประเภทอยู่รวมกัน จึงควรทำการแยกออกมาเป็นฐานย่อย ในขณะที่
กลุ่มที่สอง (ภาพที่ 4 และ 9) เป็นการแสดง ERD ในภาพรวมของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่แสดงถึง
การเชื ่ อมโยงข้ อมู ลระหว่ างฐาน และ ตารางในฐาน โดยเป็ นการแบ่ งฐานข้ อมู ลตามชนิ ดเชื ้ อเพลิ งดั งที ่ ได้
เสนอไปในสถาปัตยกรรมข้อมูล (EA) เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการข้อมูลของศูนย์ฯ ในอนาคต
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ข้อมูลที่จัดเก็บสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของ สนพ. ซึ่งกรอบเส้นประแสดงถึงถังข้อมูลที่จัดเก็บภายใน สนพ.
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ภาพที่ 2 ERD ของข้อมูลการนำเข้าพลังงาน
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ภ า ร ที่ 3 E R D ข อ ง ข้ อ มู ล ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น
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ภาพที่ 4 ERD ของข้อมูลการใช้พลังงาน
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ภ า พ ที่ 5 E R D ข อ ง ข้ อ มู ล โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ก า ร ส่ ง อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ พ ลั ง ง า น
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ภ า พ ที่ 6 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น
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ภ า พ ที่ 7 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ร า ค า ปิ โ ต ร เ ลี ย ม
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ภ า พ ที่ 8 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ร า ค า น้ ำ มั น ค้ า ป ลี ก
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ภาพที่ 9 โครงสร้างข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน
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ภาพที่ 10 โครงสร้างข้อมูลข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม
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ภ า พ ที่ 1 1 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ร า ค า แ ก๊ ส ปิ โ ต ร เ ลี ย ม เ ห ล ว ( L P G )
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ภ า พ ที่ 1 2 โ ค ร ง ส ร้ า ง ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ น้ ำ มั น ส ำ ร อ ง
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ERDs และ Data Structures ของข้อมูลที่จัดเก็บโดยศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ
ในการออกแบบ ERD และ Data Structure นั้น ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อมูลพลังงานที่ควรจัดเก็บ
ในอนาคตของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ถึงข้อมูล ที่จัดเก็บในปัจจุบั น
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติม (Gap Analysis) ดังแสดงในบทที่ 5.1 ซึ่งเมื่อทำการจำแนกข้อมูล
จะจำแนกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ข้อมูลภายใน (Internal Data) ดังภาพที่ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
โดยตรง และ ข้อมูลภายนอก (External Data) ดังภาพที่ 3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรง แต่เป็น
ข้อมูลที่สามารถใช้ในการอธิบาย ตรวจสอบ หรือ คาดการณ์สถานการณ์พลังงานได้ เช่น มติการประชุม และ ข้อมูล
จากเครือข่ายสังคมต่าง ๆ
สำหรั บ ข้ อมู ล ภายในนั ้ น .การออกแบบการจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล ในบทที ่ 5.1 ได้ จำแนกข้ อ มู ล ออกมา
ตามกลุ่มพลังงาน โดยประกอบไปด้วย
1. กลุ่มพลังงานถ่านหิน ซึ่งจะจัดเก็บในฐาน CoalDB
2. กลุ่มพลังงานน้ำมันดิบคอนเดนเสท ซึ่งจะจัดเก็บในฐาน CrudeDB
3. กลุ่มพลังงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งจะจัดเก็บในฐาน PetroliumDB
4. กลุ่มพลังงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งจะเก็บในฐาน NaturalGasDB
5. กลุ่มพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะจัดเก็นในฐาน ElectricityDB
6. กลุ่มพลังงานทดแทน ซึ่งจะจัดเก็บในฐาน RenewableDB
อย่างไรก็ตาม ภาพที่ 1 แสดงตารางข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น สำหรับตารางข้อมูลทั้งหมด สามารถดูได้
จากรู ปฐานข้ อมู ลแต่ ละฐานต่ อไป และนอกจากฐานข้ อมู ล ที ่ ออกแบบตามการออกแบบการจั ดเก็ บข้ อมู ล
ในบทที่ 5.1 แล้ว ยังมีฐานข้อมูลพิเศษอีกสองกลุ่ม คือ ฐานข้อมูลระบบ (System Database) และฐานข้ อมู ล
เฉพาะด้ าน โดยฐานข้ อมู ลระบบที ่ รวบรวมข้ อมู ลอ้ างอิ ง (Reference Data) ที่ ใช้ เชื ่ อมโยงฐานข้ อมู ลอื ่ น ๆ
อันประกอบไปด้วยสี่ตาราง (Table) หลักคือ
1. EnergyType เป็นตารางที่รวบรวมประเภทพลังงาน
2. IndustryType เป็นตารางที่รวมรวมประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งด้านการผลิต
แปรรูป และการใช้พลังงาน
3. Location เป็นตารางที่รวบรวมสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีความละเอียดในระดับสถานที่ตั้ง
ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ และ ภูมิภาค ที่สอดคล้องกับข้อมูลพลังงานนั้น ๆ
4. Company เป็นตารางที่รวบรวมรายชื่อบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัท เช่น การเป็นบริษัทลูกเป็นต้น
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โดยข้ อมู ลในฐานข้ อมู ลระบบนี ้ จะเป็ นข้ อมู ลที ่ ม ี การเปลี ่ ยนแปลงน้ อย และเป็ นข้ อมู ลที ่ ไม่ เป็ น
Time Series
สำหรับฐานข้อมูลพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งคือฐานข้อมูลเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้เก็บข้อมูลในตัวเอง แต่เป็นฐานข้อมูล
ที่ดึงข้อมูลจากฐานอื่นมารวมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลต่อไปนี้คือ
1. ฐานข้อมูลราคา (PriceDB) จะเป็นการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานรูปแบบต่าง ๆ มารวมอยู่
ที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเทียบเคียงราคาพลังงาน
2. ฐานการปล่อยมลภาวะ (CO2EmissionDB) เป็นการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการปล่อยมลภาวะ
ในรูปของก๊าซเรือนกระจก (CO2) มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ
3. ฐานเศรษฐกิจ (EconimicsDB) เป็นการดึข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ หรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
มารวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ
อย่ างไรก็ ตาม ฐานเหล่ านี ้ ไม่ ได้ เก็ บข้ อมู ลในตั วเอง แต่ ใช้ ว ิ ธี การเชื่ อมโยงผ่ านการสร้ างวิ ว (View)
หรือการทำตารางเชื่อมโยง (Linked Table) เพื่อให้มั่นใจว่า ถึงแม้จะมีการเข้าถึงข้อมูลจากหลายฐาน แต่ข้อมูล
เหล่านั้น จะเป็นข้อมูลเดียวกัน และ ในการอธิบายถึงข้อมูลในแต่ละฐาน จะไม่กล่าวถึงฐานข้อมูลพิเศษเหล่านี้
เพราะเป็นข้อมูลเดียวกับฐานทั่วไปอยู่แล้วนั่ นเอง และสำหรับการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จะอยู่ทั้งในรูป ของ
ฐานข้อมูล Relational และฐานข้ อมูลแบบ Document-Based ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสำหรั บข้ อมู ล
ภายนอก จะเก็บอยู่ในรูปของ Document-Based เป็นหลัก
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน ควรจัดเก็บไว้ในฐานอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
กับข้อมูลในฐานพลังงาน
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ภาพที่ 13 ERD ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Internal Data ERD)
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ภาพที่ 14 ERD ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (External Data ERD)
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CoalType

CoalGDP

CoalID

idpk

Coal_Type

EnergyID

EnergyID

CoalExport

EnergyType

CoalRetrailPrice

CoalImported

idpk

idpk

EnergyID

EnergyID

CompID

CompID

EnergyID

idpk_retail
EnergyID

CoalProductionMonthly
idpk_prodmm

CoalStock

CoalSector

idpk_stock
CompID

idpk_prod

CoalPolution

EnergyID

idpk_con

idpk

EnergyID

EnergyID

CoalProduction
idpk
idkp_prod

idpk_loc

CompID

idpk_sector

idpk_loc

CoalDomescticProduction

CoalPopulation

idpk_prod
CompID
EnergyID

idpk_sector

CoalConsumption

idpk

Location

Company

idpk_loc

idpk_loc

CompID

CoalConsumptionElectric
CoalConsumptionElectricIPSVSPP
CoalLaw
idpk

idpk

Name

Name

CoalExpert
idpk

idpk_con

CoalStudy

idpk

idpk_con
idpk
CompID
idpk_loc

CompID
idpk_loc

CoalVendorLicense

CoalConsumptionIndustrial

licenseID

idpk_con

Name

idpk
CompID
EnergyID

ภาพที่ 15 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลถ่านหินในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ภาพที่ 15 แสดงโครงสร้างข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มพลังงานถ่านหิน ซึ่งสอดคล้องกับตาราง 5.1.1 ในบทที่ 5.1 และมีรายเอียดของแต่ละตารางข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล CoalDB และ CoalDBN
(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด ความละเอียด
ตารางข้อมูล
(G)ap
เชิงเวลา
เชิงพื้นที่
G
CoalDBN เมื่อมีข้อมูล
ตามแหล่งผลิต
CoalReserve
G
CoalDB รายเดือน
ตามแหล่งผลิต
CoalProductionMonthly
E
CoalDB รายเดือน
ตามแหล่งผลิต
CoalDomescticProduction
G
CoalDB รายวัน
ตามแหล่งผลิต
CoalProduction
E
CoalDB รายเดือน
ตามแหล่งผลิต
CoalImported
(ประเทศ,ชื่อ
แหล่ง)
E
CoalDB รายเดือน
บริษทั
CoalConsumption
G
CoalDB รายเดือน
บริษทั
CoalConsumptionElectric
G
CoalDB รายเดือน
บริษทั
CoalConsumptionElectricIPSVSPP
G
CoalDB รายเดือน
ตามแหล่งจัดเก็บ CoalStock
E
CoalDB รายเดือน
บริษทั , โรงงาน CoalConsumptionIndustrial
E

CoalDB

รายเดือน

E

CoalDB

รายเดือน

ตามแหล่งส่งออก CoalExport
(ประเทศ,ชื่อ
แหล่ง)
CoalRetrailPrice

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
สำรองทางธรณีวิทยา
กำลังการผลิตรายเดือน
ผลิตในประเทศ (รวมแม่เมาะให้ EGAT และ อื่น ๆ)
การผลิต
นำเข้า (ศก)

การใช้โดยรวม
การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า (รวม IPP, EGAT, SPP)
การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า (แยกเฉพาะ IPS, VSPP)
Business Stock
ใช้ในอุตสาหกรรม รวมโรงงานควบคุมโรงงานทั่วไป EI ราย
จังหวัด แยกตาม TSIC
ส่งออก (ศก)

Retail Price
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(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด ความละเอียด
(G)ap
เชิงเวลา
เชิงพื้นที่
E
C o al D B
รายเดือน
บริษัท
E
E
E
G
G
G
G

C o al D B
C o al D B
C o al D B
C o al D B N
C o al D B N
C o al D B N
C o al D B N

รายเดือน
รายเดือน
ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อมีข้อมูล
เมื่อมีข้อมูล
เมื่อมีข้อมูล
เมื่อมีข้อมูล

ตารางข้อมูล

การปล่อยจากการใช้ และ การปล่อยจากการผลิต รวมสาขา
ไฟฟ้า และ สาขาอุตสาหกรรม
G D P , Q G D P รวม G P P , รายจังหวัด
จำนวนประชากร รวม ประชากรรายจังหวัด
ประเภทของผู้ใช้หรือผู้ผลิตถ่านหิน
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านถ่านหิน
ข้อมูลผู้ประกอบการ

C o a l P o l u ti o n

จังหวัด
จังหวัด

C o al G D P

-

C o alS ect or

ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล

C o alSt u d y

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

C o a l P o p l u a ti o n

C o alLa w
C o a l E x p e rt
C o a l V e n d o r Li c e n s e
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จากตารางที่ 1 ข้างต้น คอลัมน์ Existing/Gap แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงานหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดที่ตารางที่ 4 ในภาคผนวก ข. ประกอบ สำหรับในคอลั มน์
ฐานข้ อมู ลแสดงว่ าตารางข้ อมู ลนี ้ ควรอยู ่ ในฐานข้ อมู ลแบบ Relational (CoalDB) หรื อ Document-Based
(CoalDBN) สำหรับ ความละเอียดเชิงเวลา และ ความละเอียดเชิงพื้นที่ จะแสดงระดับความละเอียดของข้อมูล
ในเชิงเวลา (Temporal Resolution) และ เชิงพื้ นที ่ (Spatial Resolution) ที่ละเอี ยดที่ส ุ ด ที่สามารถเก็ บได้
แต่ในการเก็บข้อมูลจริง ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลที่หยาบกว่าแต่ เกี่ยวข้องกัน เช่น เมื่อมีการเก็บข้อมูลจังหวัด
ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลประเทศร่วมด้วย หรือ อาจจะแยกการเชื่อมโยงจังหวัดและประเทศออกไปอี กตารางข้อมูล
หนึ่ งก็ได้ สำหรับการเก็ บข้ อมู ลเชิ งเวลานั้น ไม่จำเป็นต้องเก็ บข้ อมู ลเชิ งเวลาซ้ ำซ้ อนกั น เช่น ตารางข้ อมู ล
CoalProduction และ CoalProductionMonthly ควรเป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่มีการเก็บรายวัน แล้วจึงทำการสร้าง
วิว (View) เพื่อสร้างเป็นตารางข้อมูล CoalProductionMonthly ที่ทำการประมวล (Summarize) จากรายวันเป็น
รายเดือนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะมีความสอดคล้อง (Consistency) กัน
คอลัมน์ ตารางข้อมูล แสดงชื่อตารางข้อมูล (เมื่อเก็บบนฐานแบบ Relational) หรือ Collection (เมื่อเก็บ
บนฐานแบบ Document-Based) โดยตารางข้อมูลควรจะแอททริบิวส์ (Attribute) มีความสอดคล้องกับรายละเอียด
ของข้อมูลในภาคผนวก ข เป็นอย่างน้อย ส่วนคอลัมน์ ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บ
ในตารางข้อมูลนั้น
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CrudeResearch
idpk

CrudeRefine

CrudeGDP

Name

idpk_refine

idpk

EnergyID

EnergyID

CompID

CrudeExport

CrudeLaw

idpk

yy

EnergyID

idpk

CompID

Name

CrudeConsume
idpk_con

CrudeExpert

CrudeStock

EnergyID

CrudeReserve

idpk_stock

CrudePrice

idpk_reserve

CompID

CompID

EnergyID

qty

licenseID

EnergyType

price

EnergyID

EnergyID

EnergyType

Company

EnergySubType

CompID
Name

CrudeProductImport

Address

idpk_imp

EnergyID

idpk_reserveLaw
CompID

CrudeSurvey

idpk_loc

idpk_survey
EnergyID
idpk_loc

CrudePopulation

CrudeReserveLaw
qty

CompID

idpk

Name

CrudeVendorLicense

qty

idpk_price

idpk

CompID

Location

CrudeProductDomestic
idpk_prod
CompID
idpk_loc
qty

idpk_loc

CrudePolution
idpk
idpk_indus

Name

ภาพที่ 16 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลน้ำมันดิบในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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IndustryType
idpk_indus
Name

ตารางที่ 2 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล CrudeDB และ CrudeDBN
(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด ความละเอียดเชิงพื้นที่
(G)ap

ตารางข้อมูล

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

เชิงเวลา

G

CrudeDB

เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งผลิต

CrudeSurvey

ข้อมูลการสำรวจแหล่งน้ำมันดิบ

E

CrudeDB

รายปี

ตามแหล่งผลิต

CrudeReserve

ปริมาณสำรองทางธรณีวิทยา

G

CrudeDB

เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งผลิตและผู้ค้า CrudeReserveLaw

ปริมาณสำรองทางธรณีวิทยาตามกฎหมาย

E

CrudeDB

รายเดือน

ตามแหล่งผลิต

CrudeProductDomestic

น้ำมันดิบและคอนเดนเสทผลิตในประเทศ รวม ฝาง

E

CrudeDB

รายเดือน

แหล่งที่มาและบริษทั

CrudeProductImport

นำมันดิบและคอนเดนเสทนำเข้า

E

CrudeDB

รายเดือน

บริษทั

CrudeStock

Business Stock

E

CrudeDB

รายวัน

บริษทั หรือโรงกลั่น

CrudeRefine

กำลังการกลั่นรายวัน รวมในประเทศ, ทหาร ปตท นำเข้า
รับจ้าง, สรุปรวมรายเดือน รายปี รายโรงกลั่น ประเภท
ผลิตภัณฑ์

E

CrudeDB

รายเดือน

บริษทั

CrudeExport

ส่งออกน้ำมันดิบ คอนเดนเสท

G

CrudeDB

รายเดือน

โรงงาน

CrudeConsume

การใช้คอนเดนเสทในโรงงานปิโตรเคมี

E

CrudeDB

รายวัน

แหล่งและบริษัท

CrudePrice

ราคา

E

CrudeDB

รายเดือน

บริษทั

CrudePolution

มลภาวะจากการใช้และการผลิต

E

CrudeDB

รายเดือน

จังหวัด

CrudeGDP

GDP, QGDP รวม GPP, รายจังหวัด

E

CrudeDB

รายเดือน

จังหวัด

CrudePopulation

จำนวนประชากร รวม รายจังหวัด

G

CrudeDBN เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งข้อมูล

CrudeResearch

ข้อมูลการวิจัยและความรู้
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(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด ความละเอียดเชิงพื้นที่
(G)ap

ตารางข้อมูล

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

เชิงเวลา

G

CrudeDBN เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งข้อมูล

CrudeLaw

ข้อมูลมติ ผลการประชุม

G

CrudeDBN เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งข้อมูล

CrudeExpert

ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านน้ำมันดิบ

G

CrudeDBN เมื่อมีข้อมูล

ตามแหล่งข้อมูล

CrudeVendorLicense

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ตารางที่ 2 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.2 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ในภาคผนวก ข
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NGConsumption
idpk_con

NGPriceStructure

NGGDP

EnergyID

idpk_retail

idpk

EnergyID

NGLNGCapacity

EnergyID

NGResearch

idpk_cap

yy

idpk

idpk_loc

Name

EnergyID

NGDelivery

portID

NGRetrailPrice

NGSector

idpk

idpk_retail

idpk_sector

EnergyID

NGCapacity

price

Sector

EnergyID

idpk_cap

idpk_sector

idpk_loc

loc_depart
loc_dest

EnergyType
NGRefinery

idpk_retail

EnergySubType

idpk_refine

price

EnergyID

EnergyID

CompID

Name

Name

NGPrice

EnergyType

NGVendorLicense
licenseID

IndustryType
idpk_indus

idpk_loc

NGExport

Name

idpk
EnergyID

NGSeparator

NGProduction

CompID

idpk

idkp_sep

idpk_loc

CompID

Company
NGImport
idpk
EnergyID
CompID
idpk_loc

NGSurvey

CompID

idpk_survey

EnergyID

EnergyID

idpk_indus

CompID

idpk_loc

Name

CompID

Name

idpk

idpk_loc

EnergyID

idpk

NGExpert

Location

EnergyID

NGLaw

NGPollution
idpk
idpk_indus
emiss01

Address

NGSurveyGeo
idpk_survey
EnergyID
idpk_loc
CompID

ภาพที่ 17 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลก๊าซธรรมชาติในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ตารางที่ 3 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล NGDB และ NGDBN
(E)xisting/
(G)ap
G
G
G
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
E
E
E

ฐานข้อมูล ความละเอียด
เชิงเวลา
NGDB
เมื่อมีข้อมูล
NGDBN เมื่อมีข้อมูล
NGDB
เมื่อมีข้อมูล
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายปี
NGDB
รายเดือน
NGDB
ไม่เปลี่ยนแปลง
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายวัน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน
NGDB
รายเดือน

ความละเอียดเชิง
พื้นที่
ตามแหล่งผลิต
ตามแหล่งผลิต
ตามแหล่งผลิต
ตามแหล่งผลิต
ตามแหล่งแลผลิต
ตามแหล่งและประเทศ
บริษทั
รายโรงงาน, ประเทศ
โรงงาน, จังหวัด
จังหวัด
ประเทศ
ราย Sector
รายแหล่ง
บริษทั
จังหวัด
จังหวัด

ตารางข้อมูล
NGSurvey
NGLNGCapacity
NGCapacity
NGSurveyGeo
NGProduction
NGImport
NGSeparator
NGRefinery
NGSector
NGConsumption
NGDelivery
NGExport
NGRetrailPrice
NGPrice
NGPriceStructure
NGPolution
NGGDP
NGPopluation

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ความสามารถในการส่ง(ท่อ),ท่าเรือ,และโรงแยก
ท่อระบบขนส่งทางบก, ขนส่งทางทะเล, ระบบจำหน่าย
ปริมาณสำรองทางธรณีวิทยา
ปริมาณการผลิตในประเทศ รวมมูลค่าและค่าภาคหลวง
นำเข้า PTT NG,LNG
Capacity NG Separator
Production of NG (PTT Utilization) รวม Distribution of NG, Methane etc.
ประเภทอุตสาหกรรม
การใช้ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม GSP NGV
ข้อมูลการจัดส่ง NG
ปริมาณการส่งออก รวมมูลค่า
ราคา (Retail Price)
ราคา (Gas Pool Price)
Price Structure
มลภาวะจากการใช้และการผลิต
GDP, QGDP รวม GPP, รายจังหวัด
จำนวนประชากร รวม รายจังหวัด
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(E)xisting/
(G)ap
G
G
G
G

ฐานข้อมูล ความละเอียด
เชิงเวลา
NGDBN เมื่อมีข้อมูล
NGDBN เมื่อมีข้อมูล
NGDBN เมื่อมีข้อมูล
NGDBN เมื่อมีข้อมูล

ความละเอียดเชิง
พื้นที่
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล

ตารางข้อมูล
NGResearch
NGLaw
NGExoert
NGVendorLicense

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลผู้ประกอบการ

ตารางที่ 3 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.3 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 5 ในภาคผนวก ข.
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PetroPopulation
idpk

PetroVendorLicense

PetroShutdownPlan

idpk_loc

LicenceID

ShutdownID

PetroOilTruck

PlantID

TruckID

CompID

PetroProduction
idpk

idpk_loc
DepotID

PlantID

PetroWholeSalePrice
idpk

Plant

EnergyID

PetroOilDepot

Company

PlantID

PlantID

DepotID

CompID

EnergyID

idpk_loc

Comp_owner

PetroImport
PetroExport
idpk

idpk

Location

EnergyID

idpk_loc

PetroConsumption

CompID

EnergyID

idpk_con

idpk_loc

CompID

EnergyID

PetroRetailSale
SaleID

EnergyID

PetroRetail

EnergyID

CompID

EnergyID

EnergyType

idpk

SupplyID

stationID

stationID

PetroMarketPrice

PetroRetailSupply

PetroRetailStation

PetroNGVPrice
idpk
EnergyID

PetroGDP

PetroPriceStructure

idpk

idpk

EnergyID

EnergyID

PetroRetailPrice

RetailID

PetroStock

RetailID

idpk_stock

EnergyID

CompID

idpk_sector

EnergyID

idpk
EnergyID
RetailID

PetroSector
idpk_sector

PetroPurchase
idpk
EnergyID
CompID

PetroLPGPrice

PetroSporePrice

idpk

idpk

EnergyID

EnergyID

PetroLaw
idpk

PetroExpert
idpk

PetroResearch
idpk

PetroPollution

Industry

idpk

idpk_indus

idpk_indus

ภาพที่ 18 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลปิโตรเลียมในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ตารางที่ 4 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล PetroleumDB และ PetroleumDBN
(E)xisting/ ฐานข้อมูล
(G)ap
G
PetroleumDB
G
E

PetroleumDB
PetroleumDB

E
E

PetroleumDB
PetroleumDB

G
E

PetroleumDB
PetroleumDB

E
E

PetroleumDB
PetroleumDB

E
G

PetroleumDB
PetroleumDB

ความละเอียด ความละเอียด
เชิงเวลา
เชิงพื้นที่
เมื่อมีข้อมูล
คลัง, จังหวัด,
ท่าเรือ
เมื่อมีข้อมูล
บริษทั , จังหวัด
เมื่อมีข้อมูล
รายโรงกลั่น,โรง
แยกก๊าซ
รายเดือน
บริษทั
รายเดือน
โรงกลั่น, โรง
แยกก๊าซ
รายวัน
คลัง, ผู้ค้า
รายเดือน
ผู้นำเข้า,
ประเทศ
รายเดือน
บริษทั
รายเดือน
ผู้ส่งออก,
ประเทศ
รายเดือน
โรงไฟฟ้า
รายเดือน
สถานบริการ,
โรงบรรจุ,
จังหวัด

ตารางข้อมูล

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

PetroOilDepot

ขนาดของถังเก็บน้ำมัน รวมแยกรายจังหวัด รายคลัง รายท่าเรือ

PetroOilTruck
PetroShutdownPlan

จำนวนรถ/เรือ/รถไฟ แยกตามจังหวัด ผู้ค้า
Shutdown Plan

PetroPurchase
PetroProduction

ปริมาณการจัดซือ้
ปริมาณการผลิตและมูลค่า รวม ธพ พลังงานทหาร

PetroReserve
PetroImport

ปริมาณสำรองตามกฎหมาย
ปริมาณนำเข้า รวมมูลค่า

PetroStock
PetroExport

ปริมาณ Business Stock
ปริมาณส่งออก รวมราคา

PetroConsumption
PetroRetailStation

ปริมาณการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า รวม Material Intake
ข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน LPG และ NGV
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(E)xisting/
(G)ap
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G

ฐานข้อมูล

ความละเอียด
เชิงเวลา
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายเดือน
PetroleumDB ไม่เปลี่ยนแปลง
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายวัน
PetroleumDB รายสัปดาห์
PetroleumDB รายเดือน
PetroleumDB รายเดือน
PetroleumDB รายเดือน
PetroleumDBN เมื่อมีข้อมูล
PetroleumDBN เมื่อมีข้อมูล
PetroleumDBN เมื่อมีข้อมูล
PetroleumDB เมื่อมีข้อมูล

ความละเอียด
เชิงพื้นที่
ผู้ค้า
Sector
จังหวัด
ผู้ค้า
ผู้ค้า
ประเทศ
บริษทั
จังหวัด
จังหวัด
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล

ตารางข้อมูล
PetroRetailSale
PetroRetail
PetroSector
PetroRetailSupply
PetroSporePrice
PetroWholeSalePrice
PetroRetailPrice
PetroPriceStructure
PetroLPGPrice
PetroNGVPrice
PetroMarketPrice
PetroPolution
PetroGDP
PetroPopulation
PetroResearch
PetroLaw
PetroExpert
PetroVendorLicense

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
ปริมาณการขาย รวมรายวัน รายจังหวัด รายชนิดเชื้อเพลง ฯลฯ
Fuel Oil
ประเภทอุตสาหกรรม
ปริมาณ Supply Sale
S'pore price
Whole sale price
Retail price
Price Structure
LPG price
NGV price
ราคาต่างประเทศ
มลภาวะจากการใช้และการผลิต
GDP, QGDP รวม GPP, รายจังหวัด
จำนวนประชากร รวม รายจังหวัด
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ข้อมูลผู้ประกอบการ

ตารางที่ 4 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.4 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 2 ในภาคผนวก ข
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ElectricExport
idpk
EnergyID
CompID

EnergyType

ElectricGDP

EnergyID

idpk

ElectricProduction

EnergyID

ElectricLoadProfile

idpk

ElectricCapacity
idpk_cap
EnergyID
idpk_plant

loadID

CompID

CompID

EnergyID

ElectricImport

ElectricProductionFuel

idpk_loc

idpk

idpk_prodFuel

EnergyID

idpk_plant

CompID

Company
CompID

idpk_loc

ElectricPlant
idpk_plant

Location

idpk_loc

idpk_loc

ElectricPlantFactor
idpk_factor
idpk_plant

ElectricSale
ElectricPopulation
idpk

ElectricPeakDemand

idpk_loc

ElectricLaw
idpk

ElectricPeak

ElectricDelivery

ElectricConsumption

idpk

idpk

idpk

idpk_con

idpk_loc

loc_dest

idpk_loc

EnergyID

SaleID
CompID

idpk_loc

ElectricSector

IndustryType

idpk_sector

idpk_indus

ElectricExpert
idpk

ElectricResearch
idpk

ภาพที่ 19 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลไฟฟ้าในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ตารางที่ 5 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล ElectricDB และ ElectricDBN
(E)xisting/
(G)ap
E
E
G
G
E
G
G
E

ฐานข้อมูล
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB

E

ElectricDB

E
E
G
E
E
E
E

ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB
ElectricDB

ความละเอียด
เชิงเวลา
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายวัน
รายวัน
รายเดือน
รายวัน
ไม่
เปลี่ยนแปลง
รายวัน
รายวัน
30 นาที
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

ความละเอียดเชิง
พื้นที่
โรงไฟฟ้า
ประเทศ
โรงไฟฟ้า
ระบบ
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า
รายลูกค้า, TSIC,
จังหวัด
-

ตารางข้อมูล
ElectricCapacity
ElectricImport
ElectricPlant
ElectricDelivery
ElectricProduction
ElectricProductionFuel
ElectricPlantFactor
ElectricConsumption

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า รายโรงไฟฟ้า substation IPS Thailand Electric Capacity
การนำเข้าไฟฟ้า (EGAT)
ข้อมูลโรงไฟฟ้า เช่น ประเภท กำลัง เชื้อเพลิง ฯลฯ
ข้อมูลระบบสายส่ง
การผลิตและแปรรูป รวม EGAT, SPP, IPP, IPS, VSPP, Import, Gen Profile by plant
ปริมาณและราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า รวม EGAT, SPP, IPP, IPS, VSPP, Import
ค่า Plant Factor
การใช้ไฟฟ้า รวม direct consumption, own use, IPS

ElectricSector

ประเภทอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
ประเทศ
โรงฟฟ้า
รายภาค
ระบบ
จังหวัด
จังหวัด

ElectricSale
ElectricExport
ElectricLoadProfile
ElectricPeakDemand
ElectricPeak
ElectricGDP
ElectricPopulation

ราคาไฟฟ้า(เฉลี่ย) รวม เงินกองทุน และ FT
ปริมาณการส่งออก
Load Profile
Peak Demand
Peak
GDP, QGDP รวม GPP, รายจังหวัด
จำนวนประชากร รวม รายจังหวัด
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ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด
(G)ap
เชิงเวลา
G
ElectricDBN เมื่อมีข้อมูล
G
ElectricDBN เมื่อมีข้อมูล
G
ElectricDBN เมือ่ มีข้อมูล

ความละเอียดเชิง
ตารางข้อมูล
พื้นที่
ตามแหล่งข้อมูล ElectricResearch
ตามแหล่งข้อมูล ElectricLaw
ตามแหล่งข้อมูล ElectricExpert

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านไฟฟ้า

ตารางที่ 5 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.5 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ข
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RenewStock

RenewRefine

RenewConsumption

RenewGDP

RenewRefineElectric

idpk_stock

idpk_refine

idpk_con

idpk

idpk_refine_elec

idpk

CompID

EnergyID

EnergyID

EnergyID

EnergyID

EnergyID

RenewPriceFuel

EnergyID

EnergyType

RenewPrice

EnergyID

Company
CompID

idpk
EnergyID

RenewImport

RenewImportFuel

idpk

EnergyID

EnergyID
CompID

RenewProduction
RenewExport

RenewExportFuel

idpk

RenewProductionSolar

idpk

prodID

EnergyID

CompID

CompID

idpk_loc

idpk_loc
CompID
EnergyID
prodID

EnergyID

RenewPopulation

Location

idpk

RenewProductionHydro

idpk_loc

idpk_loc

prodID
CompID
idpk_loc

RenewResearch
idpk

RenewLaw

Industry

idpk

idpk_indus

RenewExpert
idpk

ภาพที่ 20 ภาพโครงสร้างข้อมูล Data Structure ของข้อมูลพลังงานทดแทนในฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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ตาราง 6 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล RenewDB และ RenewDBN
(E)xisting/
(G)ap
E
E
E
E
E
E
E
E
E

ฐานข้อมูล
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB

ความละเอียด
เชิงเวลา
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

E
E

RenewDB
RenewDB

รายเดือน
รายเดือน

E
E
E
E
G

RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDB
RenewDBN

รายวัน
รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
เมื่อมีข้อมูล

ความละเอียดเชิง
พื้นที่
แหล่งผลิต
แหล่งผลิต
แหล่งผลิต
แหล่งผลิต
ผู้นำเข้า, ประเทศ
ผู้นำเข้า, ประเทศ
ผู้ส่งออก, ประเทศ
ผู้ส่งออก, ประเทศ
ตำบล,อำเภอ
,จังหวัด
โรงไฟฟ้า
Sector, ตำบล,
อำเภอ,จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ตามแหล่งข้อมูล

ตารางข้อมูล

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ

RenewProduction
RenewProductionHydro
RenewProductionSolar
RenewStock
RenewImport
RenewImportFuel
RenewExport
RenewExportFuel
RenewRefine

ปริมาณการผลิตในประเทศ รวมประเภทพลังงาน
ปริมาณการผลิตจากน้ำ (ควรเป็นวิวจาก RenewProduction)
ปริมาณการผลิตจากโซลาเซลล์ (ควรเป็นวิวจาก RenewProduction)
ปริมาณสำรอง
ปริมาณนำเข้า รวม ประเภทพลังงานและราคา
ปริมาณนำเข้า Ethernal, B100 (ควรเป็นวิวจาก RenewImport)
ปริมาณส่งออก รวม ประเภทพลังงานและราคา
ปริมาณส่งออก Ethernal, B100 (ควรเป็นวิวจาก RenewExport)
ปริมาณการแปรรูป รวมชนิดพลังงาน

RenewRefineElectric
RenewConsumption

ปริมาณแปรรูป Power Gen รวม heat rate, profile, factor
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

RenewPrice
RenewPriceFuel
RenewGDP
RenewPopulation
RenewResearch

ราคาพลังงานทดแทน
ราคา ethernal, b100 (ควรเป็นวิวจาก RenewPrice)
GDP, QGDP รวม GPP, รายจังหวัด
จำนวนประชากร รวม รายจังหวัด
ข้อมูลการวิจัยและความรู้
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(E)xisting/ ฐานข้อมูล ความละเอียด ความละเอียดเชิง
ตารางข้อมูล
(G)ap
เชิงเวลา
พื้นที่
G
RenewDBN เมื่อมีข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล RenewLaw
G
RenewDBN เมื่อมีข้อมูล
ตามแหล่งข้อมูล RenewExpert

ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
ข้อมูลมติ ผลการประชุม
ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านไฟฟ้า

ตารางที่ 6 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.6 ในบทที่ 5
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ภาคผนวก ซ

แผนงาน/โครงการ
ที่ควรดำ�เนินการ
พร้อมรายละเอียดเสนอ
ของบประมาณ
แผนการลงทุน และ
แผนงบประมาณรายจ่าย

1. แผนงานธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลข้อมูลแบบครบวงจรชีวิต
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ด้านการบริห ารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบ าล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีสัญญาณของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานที่แปรผันโดยตรงกับปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นสำคัญ
และการนำข้อมูลมาใช้ในการทำนโยบาย และเพื่อ รองรับแผนยุทธศาสตร์ ด้านข้อมูลของประเทศ ดังนั้น
ทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมู ลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อ มูลขนาดใหญ่
เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
สาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ดังนั้นแผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลข้อมูลแบบ
ครบวงจรชีวิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูลที่มีมาตรฐานจะสามารถแก้ปัญหา
ที่หลาย ๆ องค์กรเผชิญอยู่ เช่น สภาพของแหล่งข้อมูลปัจจุบันไม่สมบูรณ์ มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่
เป็น ปั จ จุบ ัน และไม่ต่อเนื่อง ข้ อมูล อยู่ในรูปแบบที่ น ำไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล ยังกระจัดกระจาย ยังไม่ได้น ำเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
และไม่มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับแบ่งปันข้อมูล ขาดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงแหล่งเดียว
องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนั้นต้องมีการกำหนดขอบเขตและแผนการป้องกันข้อมูลสำคัญของศูนย์ฯ เช่น ข้อมูลการประชุ ม ของ
คณะกรรมการที่สำคัญ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหล
ออกจากศูนย์ฯ จากช่องทางต่าง ๆ
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4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลกลางของศูนย์ ฯ (Central Data Registry)
ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน และการกำหนดชั้นความลับข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยให้สืบค้น
ได้ง่าย และสนับสนุนการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อจัดตั้ งโครงสร้า งการกำกับดูแลการป้ องกัน การรั ่ว ไหลข้ อ มูล สำคัญ ตามมาตรฐานสากล
และการจัดทำกรอบการควบคุมดูแลและบริหารจัดการระบบการป้องกันการรั่ว ไหลข้อมูลสำคัญสำหรับ
ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
3) เพื่อจัดตั้งและบังคับใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลสำคัญ
โดยสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ มาตรฐาน และวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
1. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบบริหารจัดการทะเบียนข้อมูล (Central Data Registry)
เพื่อสนับสนุนการจัดทำทะเบียนข้อมูล (Central Data Registry) ที่จะนำไปใช้ในการสร้างบัญชีข้อมูล
(Data Catalog) คำนิยามข้อมูล (Data Definition & Metadata) การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
รวมถึงความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีความจำเป็นในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
การทำงาน ระบบปฏิบัติการ (OS) โปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการบริหาร
จัดการทะเบียนข้อมูล ต้องรองรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
Data) และไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) ที่ถูกจัดเก็บตามแหล่งข้อมูล (Data Sources) เช่น ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data System) ระบบจัดการฐานข้อมูล เชิงความสัมพันธ์ (Relational
Database Management System) ระบบจัดการเอกสาร (Document System) ระบบจัดการแฟ้มข้อมูล
(File System) เครื่องมือนี้สามารถนำมาใช้เก็บบันทึกความต้องการใช้งานข้อมูล การกำหนดชุดข้อมูลที่จำเป็น
และสำคัญ ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบกฎหมายในการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้ อมูล ทางศูนย์ ฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒ นาระบบงานการบริห ารจัดการทะเบียนข้อมูล เพื่อสร้างทะเบียนข้อมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลโดยให้สอดคล้องตาม Data Governance
• พัฒนาระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลให้รองรับการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)
2. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบการปกปิดข้อมูล (Data Masking) และการเข้ารหัสข้อมูล
(Data/File Encryption)
เพื่อสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเพื่อให้ศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวกับการรั่วไหลข้อมูลสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ทางศูนย์ฯ จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างการกำกับดูแลการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลสำคัญ
ซึ่งการกำกับดูแลจะช่วยให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลสำคัญมีรากฐานที่ยั่งยื น
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ส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีคือ การเข้ารหัสข้อมูล ทางศูนย์ ฯ ควรมีแผนงานการจัดหาและติดตั้ง
โปรแกรมการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption License) บนอุปกรณ์จัดเก็บ สำรองข้อมูลที่ศูนย์ฯ ใช้งาน และ
เพื่อให้ข้อมูลที่ส ำรองไว้มีการเข้ารหัส และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และสนับสนุนการติดตั้งใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
• มีการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) โดยการเข้ารหัส (Encryption)
ข้อมูลหรือการตั้งค่าที่มีความสำคัญ
• มี ก ารตรวจสอบและการสำรวจเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในระบบ ( Auditing and Logging)
และมีการบันทึกทุก ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบใน logs
3. แผนงานการพัฒนาและดูแลระบบป้องกัน ข้อมูลสำคัญรั่วไหลผ่ านช่องทางอิเ ล็กทรอนิ กส์
(Data Leak Prevention)
ส่วนสำคัญในระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) ซึ่งจะเน้นการป้องกันไฟล์
สำคัญขององค์กร หรือแผนงานลับที่ยังไม่เปิดเผย ไม่ให้ถูกส่งออกไปภายนอกองค์กร ระบบป้องกันข้อมูล
สำคัญรั่วไหลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ต้องไม่ขัดขวางต่อการทำงานปกติ แต่ทันทีที่เกิด
การกระทำต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบและสกัดกั้นการกระทำ
ดังกล่าวตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ในระบบ เพื่อการลดปริมาณข้อมูลที่ส่งออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญ าต
ทางศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาและดูแลระบบป้องกันข้อมูลสำคัญรั่วไหลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของข้อมูล โดยระบบควรมีความสามารถในช่องทางต่อไปนี้ Network Endpoint
Storage และมีความสามารถในการทำ Content Detection, Email Encryption และ Policy Management
แผนการดำเนินงาน
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แผนงานการพัฒนาดูแลระบบ
การปกปิดข้อมูล (Data
Masking) และการเข้ารหัส
ข้อมูล (Data Encryption)
แผนงานการพัฒนาและดูแล
ระบบป้องกันข้อมูลสำคัญ
รั่วไหลผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Data Leak
Prevention)
สรุปผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มีการลงทะเบียนข้อมูลพลังงานทั้งหมดในศูนย์ ฯ และ
ระบบทะเบียนกลางง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
2) เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องในศูนย์ฯ มีระบบควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงข้อมูลสำคัญรั่วไหลสามารถควบคุมการนำ
ข้อมูลสำคัญเข้าออกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
3) ศูนย์ ฯ มีกรอบกระบวนการ/วิธ ีปฏิบัติ และระบบ
ป้องกันข้อมูลรั่วไหลที่ครบวงจร (สร้าง - ใช้ - ทำลาย)
1) มีบัญชีข้อมูล การกำหนดคำนิยาม และการกำกับดูแล
ข้อมูลที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2) สามารถมั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลสำคัญรั่วไหลออกจาก
ศู น ย์ ฯ จากช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น email เป็ น ต้ น
โดยพนักงานยังคงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มี ค วามปลอดภั ย และมี ก ารความคุ ม การเข้ า ถึ ง
อุ ป กรณ์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ต ามมาตรฐานสากล
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) การออกแบบหรือพัฒนาระบบงานต้องคำนึงถึงการเข้ารหัสข้อมูลตามระดับชั้นความลับ สำหรับ
ใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) รองรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการดู แ ลข้ อ มู ล พลั ง งานของประเทศ โดยการจั ด ทำบั ญ ชี ข ้ อ มู ล
คำนิยามข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

106,684,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 วิศวกรข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ Central Data Registry / Catalog
- ค่าอุปกรณ์ Hardware
- ค่าใช้จ่าย Software
4.2 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ Data Masking / File Encryption / Data Logs
- ค่าอุปกรณ์ Hardware
- ค่าใช้จ่าย Software
4.3 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ Database Encryption / Data Leak Protection
- ค่าอุปกรณ์ Hardware
- ค่าใช้จ่าย Software
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

12

150,000

1,800,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

150,000

1,800,000

8

36

70,000

20,160,000

6

36

70,000

15,120,000

2

36

35,000

2,520,000

60
30
1
1
1

36
36
36
36
36

600
2,500
20,000
10,000
10,000

1,296,000
2,700,000
720,000
360,000
360,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,000,000
6,000,000
6,000,000
16,000,000
8,000,000
8,000,000
24,000,000
8,000,000
16,000,000

12,000,000
6,000,000
6,000,000
16,000,000
8,000,000
8,000,000
24,000,000
8,000,000
16,000,000
106,684,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564 - 2566
2564
6,045,600

2565
6,845,600

2566
8,445,600

รวม
21,336,800

ไตรมาสที่ 2

12,091,200

13,691,200

16,891,200

42,673,600

ไตรมาสที่ 3

9,068,400

10,268,400

12,668,400

32,005,200

ไตรมาสที่ 4

3,022,800

3,422,800

4,222,800

10,668,400

รวมทั้งหมด

30,228,000

34,228,000

42,228,000

106,684,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบประเมินปรับปรุงคุณภาพข้อมูลสำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ ได้ม าตรฐานระดับ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ่งหมายให้ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถเป็นจุดประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับ
หรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน และประเด็น อื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
ในด้านต่าง ๆ
หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการผลักดันศูนย์ฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ คุณภาพ
ของข้อมูลและสารสนเทศภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการข้อมูล (Data Principle) ตามสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนดไว้ว่า “เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลข้อมูล”
ซึ่งมุ่งหมายให้ข้อมูลที่จะนำเข้าและประมวลผลต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้แน่ชัดก่อน
ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น จึง มี
ความจำเป็น ต้ อ งมี การจั ดจ้า งคณะที่ ป รึก ษาที ่เ ข้ า ทำงานร่ว มกับ คณะทำงานของศูน ย์ ฯ เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการดั้งเดิมที่ส่งผลถึงคุณภาพข้อมูล จัดทำจุดควบคุม (Control Point) รวมถึงความเสี่ยงในด้าน
คุณภาพข้อมูล และแนวทาง คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction) สำหรับบุคลากรที่ต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศ รวมถึงองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ อให้ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศภายในศูนย์ ฯ
มี ค วามสอดคล้ อ ง (Conform) และสามารถปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง (Continuous
Improvement) เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการให้กับ
หน่วยงานอื่นในอนาคต

1

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่ส่งผลถึงคุณภาพข้อมูลสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อสร้างระบบประเมินระดับคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศูน ย์ ฯ จะดำเนิน การตามโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงานร่ว มกับคณะที่ปรึกษา
ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูล ทั้งในแบบเป็นทางการ เช่น การจัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรือไม่เป็นทางการ เช่น การติดตามการทำงานจริง (Shadow) เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์กระบวนการได้อย่างถ่องแท้ โดยต้องมี การสร้างระบบประเมินคุณภาพข้อมูล โดยมีการจัดระดับชั้น
ของคุณภาพข้อมูลด้วยการนำมาตรฐานมาปรับให้เข้ากับลักษณะการทำงานของศูนย์ ฯ และท้ายสุดจะต้องมี
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการจริงในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยแสดงแผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ปี 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ปี 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานกำหนด
เป้าหมายรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ผู้รับจ้าง
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
วิเคราะห์กระบวนการหลักที่ส่งผล
ต่อคุณภาพข้อมูล
สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ข้อมูลและวิเคราะห์ระดับชั้นคุณภาพ
ข้อมูลโดยนำแนวคิดการจัดการ
ความเสี่ยงมาใช้
สรุปผลระบบประเมินคุณภาพ
ข้อมูล
พัฒนาแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพข้อมูล
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และมีมาตรฐาน
2) แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ถึงระดับคุณภาพข้อมูลที่มี
การใช้งานภายในศูนย์ฯ

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) กระบวนการที่ส่งผลถึงคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ได้รับ
การวิเคราะห์อย่างครบถ้วน
2) มีระบบประเมินระดับคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ
3) มีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

33,492,000.00 บาท (สามสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านสถิติ ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ธุรกิจ / ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยี
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานด้านธุรกิจ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเยีย่ มชมหน่วยงานต้นแบบ
4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพข้อมูล
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

12

150,000

1,800,000

1

18

218,000

3,924,000

1

18

120,000

2,160,000

1

18

218,000

3,924,000

1

36

70,000

2,520,000

3

36

35,000

3,780,000

2

36

35,000

3,780,000

40
20
1
1
1

36
36
36
36
36

600
2,500
20,000
10,000
10,000

864,000
1,800,000
720,000
360,000
360,000

1
1

3
2

500,000
3,000,000

1,500,000
6,000,000
33,492,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

2564
1,832,800

ปี 2564 - 2566
2565
2566
2,432,800
2,432,800

รวม
6,698,400

ไตรมาสที่ 2

3,665,600

4,865,600

4,865,600

13,396,800

ไตรมาสที่ 3

2,749,200

3,649,200

3,649,200

10,047,600

ไตรมาสที่ 4

916,400

1,216,400

1,216,400

3,349,200

รวมทั้งหมด

9,164,000

12,164,000

12,164,000

33,492,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย์ – แผนงาน
การรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูล แบบรวมศูนย์เป็นการสร้างศักยภาพให้องค์กร โดยเฉพาะ
ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ (ศู น ย์ ฯ ) การรวมศู น ย์ ข ้ อ มู ล เป็ น การสร้ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น ่ า เชื ่ อ ถื อ
เพียงแหล่งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization
และสามารถช่วยสร้างมาตรฐานของข้อมูลซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่หลาย ๆ องค์กรเผชิญอยู่ เช่น สภาพของ
แหล่งข้อมูลปัจจุบันไม่สมบูรณ์ มีจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ
ทีน่ ำไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลยังกระจัดกระจาย
การสร้างระบบ Energy Data Management System เป็นการวางสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้ า ง
ของข้อมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสร้างรากฐานในการบริหารจัดการข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และระบบนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับวงจรชีวิตข้อมูล
ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน จัดระเบียบ
การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ การนำข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่
ยังไม่มีความพร้อมในด้านบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง ดังนั้นต้องมี
การออกแบบ กำหนดแผนการสร้างระบบรวมศูนย์ข้อมูล
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน
การจัดการข้อมูลในการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล ในการนำข้อมูลไปใช้และการเผยแพร่ข้อมูล สำหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ข้อมูลในการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการรวมศูนย์ข้อมูลที่ มีค วามหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานทั้งหมดในศูนย์ ฯ ทั้งระดับพลังงาน ภูมิภาค กลุ่มธุรกิจ
ประเภทพลังงาน บุคคล/นิติบุคคล จึงมีความจำเป็นในการจั ดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์
การทำงาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ในการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือการเข้าถึง
และบริหารจัดการข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง และขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ให้ส ะดวกรวดเร็ว มากขึ ้น และรองรับ ข้อ มูล แบบมีโ ครงสร้ าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semistructured Data) และไร้โ ครงสร้ าง (Unstructured Data) และระบบที่ เหมาะสมจะเป็นเครื่ อ งมื อ หลั ก
ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของกระทรวงพลังงานได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้มี
การใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวางภายในองค์กร และขยายการแบ่งปันข้อมูลกับภายนอก ทางศูนย์ฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒ นาเครื่องมือ Data Virtualization เพื่อสนับสนุนการรวมศูนย์ข้อมูล ที่มาจาก
หลายแหล่งข้อมูล และทีจ่ ัดเก็บกระจัดกระจายบนหลาย Platform
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ข้อมูล พลังงานที่มีอยู่ในระบบข้อมูล
ของศูนย์ฯ ตามแนวทางที่ธรรมาภิบาลข้อมูลกำหนดและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ/ฐานข้อมูล สำหรับแบ่งปันให้กับหน่วยงานนำร่องภายนอกใช้งานได้
เพื่อเตรียมขยายสู่ผู้ใช้งานภายนอกให้กว้างขวางขึ้น
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานกำหนดเป้าหมายดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างผู้รับจ้าง
แผนงานการการรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและ
กระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ Energy
Data Management System

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มี ระบบรับตรวจคุณภาพ และจัดระเบียบข้ อ มู ล
สามารถเชื่อมโยงและพร้อ มใช้ง านสำหรับผู้ ใช้ ง าน
ภายในศูนย์ฯ
2) มี ร ะบบเครื ่ อ งมื อ และช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ตามแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานภายในศูนย์ฯ ที่เข้าถึงได้ง่าย
และปลอดภัย และสามารถใช้ในการแบ่งปันข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานภายนอก
ข้อมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐ มีการเชื่อมโยงกันใน
ทุกระดับ พร้อมมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสนับสนุนให้
มีการใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวางภายในองค์กรและขยาย
การแบ่งปันข้อมูลกับภายนอก

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถพัฒนาระบบงาน Data Virtualization เพื่อสนับสนุน การค้นหา / เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น รวมถึงลดการดูแลรักษาถังข้อมูล และลด ต้นทุนในการย้ายข้อมูลจากถังข้อมูลต่าง ๆ และลดการใช้
งานจัดเก็บข้อมูล สำหรับการปฏิบัติงานที่พร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
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8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปี เริ่มตั้งแต่

 ใหม่



ต.ค. 63

สิ้นสุด

ก.ย. 64

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

33,000,000.00. บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 วิศวกรข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.2 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Data Virtualization / Access Control
4.4 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Data Virtualization / Access Control
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

6

150,000

900,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

150,000

900,000

6

12

70,000

5,040,000

8

12

70,000

6,720,000

2

12

35,000

840,000

40
20
1
1
1

12
12
12
12
12

600
2,500
20,000
10,000
10,000

288,000
600,000
240,000
120,000
120,000

1
1

1
1

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000
33,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564
2564
6,600,000

รวม
6,600,000

ไตรมาสที่ 2

13,200,000

13,200,000

ไตรมาสที่ 3

9,900,000

9,900,000

ไตรมาสที่ 4

3,300,000

3,300,000

รวมทั้งหมด

33,000,000

33,000,000

6

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการสรรหาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ ได้ม าตรฐานระดับ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ่งหมายให้ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งต้องสามารถเป็นจุด ประสานความร่วมมือและสร้างเครือ ข่าย
เพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ได้
หนึ ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ส ำคั ญ ของศู น ย์ ฯ ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะห์
การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์กระทรวงพลั งงาน ซึ่งเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งในด้านระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการรองรับการสรรหาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ
กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรองรับปริมาณข้อมูลที่อาจเพิ่มขึ้นมหาศาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถ
รองรับกรณีฉุกเฉินที่ระบบอาจต้องทำงานได้ แม้มีความไม่สมบูรณ์ (High Availability) รวมถึงการกู้ระบบ
กลับคืนในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานกับระบบได้อย่างมีประสิทธิผล
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ง ชาติ ใ ห้ ส ามารถดำเนิ น การตามระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสม
1

5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการรองรับการรับข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก (Data Ingestion) และแผนงานการทำ Open API Platform ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนงานการรองรับการรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Data Ingestion)
1) ดำเนินการออกแบบ Data Ingestion Architecture และกำหนดความต้องการด้าน Hardware
และ Software สำหรับ Production และ Non-Production Environment ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
2) ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ สิ ท ธิ ก ารใช้ ช ุ ด โปรแกรมสำหรั บ Data Ingestion Platform เพื ่ อ ใช้
ในการรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาที่ศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
รองรับการขยายงานด้านการรับข้อมูลในอนาคต รวมถึง ทดสอบการทำงานของระบบ รวมถึง
มีการฝึกอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม เพื่อรองรับ การทำงานของ
ศูนย์ฯ
3) ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเป็นสำหรับ Data Ingestion
Platform บนโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที่ ศ ู น ย์ ฯ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค่ า ต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4) ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัย ตามผลการทดสอบของ
ทีมสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย
2. แผนงานการทำ Open API Platform
1) ดำเนิน การออกแบบ API Architecture และกำหนดความต้องการด้าน Hardware และ
Software สำหรั บ Production และ Non-Production Environment ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2) ดำเนินการจัดซื้อ ติดตั้ง สิทธิการใช้ชุดโปรแกรม API Platform พร้อมทดสอบการทำงาน
ของระบบ เพื ่ อ รองรั บ การแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งศู น ย์ ฯ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานในอนาคต รวมถึงการเตรียมแผน
ฝึกอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
3) สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรม API Platform ควรจะรองรับการใช้งานได้อย่างเพียงพอ ซึ่งควร
ติดตั้งแบบที่เป็น Subscription ที่สามารถปรับปรุงโปรแกรมเป็นรุ่นล่าสุดได้ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อความปลอดภัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
4) ติ ด ตั ้ ง โปรแกรมระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร (System Software) ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ โปรแกรม API
Platform บนโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที่ ศ ู น ย์ จ ั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค่ า ต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5) พัฒนาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API
Platform พร้อมทดสอบการทำงาน
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6) ปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัย ตามผลการทดสอบของ
ทีมสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย และมีการให้คำแนะนำในการสำรอง (Backup) และ
ฟื้นฟู (Restore) ข้อมูลและชุดโปรแกรม ให้กับผู้ดูแลระบบ
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 2

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห์ และสรุปผลกระบวนการสรรหาข้อมูล
ดำเนินการร่าง TOR ส่วน Data Ingestion
ดำเนินการการจัดหาและพัฒนาระบบ Data Ingestion
ดำเนินการร่าง TOR ส่วน Open API Platform
ดำเนินการการจัดหาและพัฒนาระบบ Open API Platform

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
2) รองรั บ การใช้ ง านในลั ก ษณะ API Sharing
Platform กับหน่วยงานต่าง ๆ
3) รองรับการขยายงานในอนาคต
4) รองรั บ High Availability และสามารถฟื ้ น ฟู
ได้ง่ายและรวดเร็ว
การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะห์
การคาดการณ์ของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) พั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ให้ ส ามารถดำเนิ น การตามระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
3) ได้แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เหมาะสม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

2

ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 65

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

80,636,000.00 บาท (แปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 วิศวกรข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Data Ingestion
4.2 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Open API Platform
4.3 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Data Ingestion
4.4 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Open API Platform
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

12

150,000

1,800,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

150,000

1,800,000

10

24

70,000

16,800,000

10

24

70,000

16,800,000

2

24

35,000

1,680,000

30
15
1
1
1

24
24
24
24
24

600
2,500
20,000
10,000
10,000

432,000
900,000
480,000
240,000
240,000

1
1
1
1

1
1
1
1

7,000,000
7,500,000
7,000,000
7,500,000

7,000,000
7,500,000
7,000,000
7,500,000
80,636,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564 - 2565

ไตรมาสที่ 1

2564
7,963,600

2565
8,163,600

16,127,200

ไตรมาสที่ 2

15,927,200

16,327,200

32,254,400

ไตรมาสที่ 3

11,945,400

12,245,400

24,190,800

ไตรมาสที่ 4

3,981,800

4,081,800

8,063,600

รวมทั้งหมด

39,818,000

40,818,000

80,636,000

รวม
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2. แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย์
แผนงานออกแบบพั ฒนาการรั บข้ อมูลจากหลายแหล่ ง ตรวจปรับปรุ งคุณภาพข้ อมู ล
มาเชื่อมต่อกัน (Data Integration)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

3. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูลแบบรวมศูนย์เป็นการสร้างศักยภาพให้องค์กร โดยเฉพาะศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) การรวมศูนย์ข้อมูลเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงแหล่งเดียว
(Single Source of Ground Truth) เพื ่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื ่ อ น Data-Driven Organization และสามารถ
ช่วยสร้างมาตรฐานของข้อมูลซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่หลายๆ องค์กรเผชิญอยู่ เช่น สภาพของแหล่งข้อมูล
ปัจจุบันมีปัญหาไม่สมบูรณ์ มีจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ
ทีน่ ำไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลยังกระจัดกระจาย
การสร้างระบบ Energy Data Management System เป็นการวางสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้ า ง
ของข้อมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสร้างรากฐานในการบริหารจัดการข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และระบบนี้ก็จะเป็น แพลตฟอร์มกลางสำหรับวงจรชีวิต
ข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน
จัดระเบียบการเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ การนำข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล องค์กรภาครัฐ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในด้านบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง ดังนั้น
ต้องมีการออกแบบกำหนดแผนการสร้างระบบรวมศูนย์ข้อมูล
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล นำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน
การจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
1

2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล ในการนำข้อมูลไปใช้และการเผยแพร่ข้อมูล สำหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ใน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานออกแบบและพัฒนาการรับข้อมู ลจากหลายแหล่ง ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
ข้อมูลนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน (Data Integration) ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการรับตรวจคุณภาพและเชื่อมข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดระเบียบข้อมูลก่อนที่จะ
นำไปใช้ ใ นการสร้ า งบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง ความสั ม พั น ธ์ (Relational
Database Management System) และ ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data System) จึ ง มี
ความจำเป็นในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์การทำงาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและ
ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการบริหารจัดการ Energy Data Management System
เพื่อรองรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) และไร้โครงสร้าง
(Unstructured Data) ทางศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จั ด หาและพั ฒ นาระบบงาน (Hardware/Software) Data Integration and Data Staging
เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลโดยให้สอดคล้อง data work flow
• วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการจัดระเบียบข้อมูล (Extract Transform Load
ETL) ที่ต้องรองรับข้อมูลพลังงานทั้งหมดที่เข้ามาที่ศูนย์ ฯ พร้อมทั้งออกแบบการเชื่อมกับระบบ
ข้อมูลและฐานข้อมูล
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานกำหนดเป้าหมายดำเนินการ
รวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างผู้รับจ้าง
แผนงานการการรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
และกระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ
Energy Data Management System

2

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มี ระบบรับตรวจคุณภาพ และจัดระเบียบข้ อ มู ล
สามารถเชื่อมโยงและพร้อ มใช้ง านสำหรับผู้ ใช้ ง าน
ภายในศูนย์ฯ
2) มี ร ะบบเครื ่ อ งมื อ และช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ตามแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานภายในศูนย์ฯ ที่เข้าถึงได้ง่าย
และปลอดภัย และสามารถใช้ในการแบ่งปันข้อมูลกับ
ผู้ใช้งานภายนอก
ข้อมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐ มีการเชื่อมโยงกันใน
ทุกระดับ พร้อมมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสนับสนุนให้
มีการใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวางภายในองค์กรและขยาย
การแบ่งปันข้อมูลกับภายนอก

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถพัฒนาระบบงาน Data Integration and Data Staging เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการรับ
และบริหารข้อมูลโดยให้สอดคล้อง data work flow สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 63 สิ้นสุด
 ใหม่



ก.ย. 64

ต่อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

33,000,000.00 บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชีย่ วชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 วิศวกรข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.2 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Data Integration / Data Staging
4.4 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Data Integration / Data Staging
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

6

150,000

900,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

150,000

900,000

6

12

70,000

5,040,000

8

12

70,000

6,720,000

2

12

35,000

840,000

40
20
1
1
1

12
12
12
12
12

600
2,500
20,000
10,000
10,000

288,000
600,000
240,000
120,000
120,000

1
1

1
1

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000
33,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564
2564
6,600,000

รวม
6,600,000

ไตรมาสที่ 2

13,200,000

13,200,000

ไตรมาสที่ 3

9,900,000

9,900,000

ไตรมาสที่ 4

3,300,000

3,300,000

รวมทั้งหมด

33,000,000

33,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ ได้ม าตรฐานระดับ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ่งหมายให้ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถเป็นจุดประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับ
หรือเผยแพร่ข้อมูล พลังงานและประเด็น อื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้ มีส ่ว นได้ส ่วนเสีย
ในแต่ละด้าน
หนึ ่ ง ในประเด็ น ที ่ ส ำคั ญ ในการผลั ก ดั น ศู น ย์ ฯ ให้ ส ามารถดำเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมาย ได้ แ ก่
กระบวนการเตรียมประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ (Data Pre-processing) ภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการธุรกิจ (Business Principle) ตามสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งกำหนดไว้ว่า
“การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง” ซึ่งมุ่งหมายให้ กระบวนการเตรียมข้อมูล ก่อนการ
ประมวลผลต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั ้ น ในการพั ฒ นาความสามารถของศู น ย์ ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้ น
จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาที่เข้าทำงานร่วมกับ คณะทำงานของศูนย์ฯ เพื่อ ระบุและ
วิ เ คราะห์ ก ระบวนการเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นการประมวลผล จั ด เตรี ย มลั ก ษณะเด่ น (Feature) ของข้ อ มู ล
เมตาดาต้า (Metadata) ซึ่งประกอบไปด้วยคำอธิบาย ป้ายกำกับ สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล จากนั้น พัฒนา
ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการจัดเตรียมสามารถดำเนินการได้แบบอัตโนมัติ หรือ
กึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังรวมถึงการอธิบายกลไกของปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้บุคลาก รที่เกี่ยวข้อง
สามารถปรับแก้ระบบได้ในภายหลังอีกด้วย โดยระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นคลังข้อมูลสถิติทั้งใน
ลักษณะคลังส่วนย่อย (Datamart) และคลังข้อมูลรวม (Data warehouse) รวมถึงต้องมีการจัดหาและพัฒนา
ระบบการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลสำหรับข้อมูลในลักษณะ Time Series ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ
ข้อมูลด้านพลังงานบางส่วน เช่น ข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์ หรือข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
1

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล
2) เพื่อพัฒนาข้อมูลลักษณะเด่นของข้อมูลนำเข้า
3) เพื่อพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือ
กึ่งอัตโนมัติที่สามารถอธิบายกลไกภายในได้
4) เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลสถิติของข้อมูลภายในระบบ
5) เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลสำหรับข้อมูลในลักษณะ Time Series
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศูน ย์ ฯ จะดำเนิน การตามโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงานร่ว มกับคณะที่ปรึกษา
เพื่อดำเนิน การวิเคราะห์กระบวนการการเตรียมข้อมูล ก่อนการประมวลผล ทั้งในแบบเป็นทางการ เช่น
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ หรือไม่เป็นทางการ เช่น การติดตามการทำงานจริง (Shadow)
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการได้อย่างถ่องแท้ โดยต้องมีการสร้างข้อมูลลักษณะเด่นในหลากหลาย
รูปแบบ และพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความแม่นยำในการดำเนินการแบบอัตโนมัติ สร้างระบบรายงาน
กลไกภายในของปัญญาประดิษฐ์ คลังข้อมูลสถิติ และระบบสำหรับข้อมูลแบบ Time Series อีกด้วย โดยแสดง
แผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษา
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห์
กระบวนการการเตรียมข้อมูลก่อนการ
ประมวลผล
พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์จากลักษณะเด่น
ของข้อมูลนำเข้า
ทดสอบและพัฒนาความแม่นยำของกระบวนการ
แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
พัฒนาระบบรายงานกลไกภายในของ
ปัญญาประดิษฐ์
พัฒนาระบบ Data Marts และ Data Statistics
Warehouse
พัฒนาระบบ Automated Data และ
Pre-processing สำหรับข้อมูลพลังงานแบบ
Time Series

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
ระบบการเตรี ย มข้ อ มู ล ก่ อ นการประมวลผลที ่ ใ ช้
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซ ึ ่ ง มี ค วามแม่ น ยำสู ง ที ่ ร องรั บ
การจัดเก็บคลังข้อมูลสถิติ และการเตรียมประมวลผล
ข้อมูลลักษณะ Times Series
สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ถึงระดับคุณภาพข้อมูล ที่จะ
นำไปวิเคราะห์ภายในศูนย์ฯ
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) บทวิเคราะห์กระบวนการการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้
2) มีระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ
ที่สามารถอธิบายกลไกภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
3) มีคลังข้อมูลสถิตขิ องข้อมูลภายในระบบ
4) มีระบบการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลสำหรับข้อมูลในลักษณะ Time Series
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปี เริ่มตั้งแต่

 ใหม่



ต.ค. 63

สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

79,346,000.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด

รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลังข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านสถิติ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน สถิติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบ Automated Data Pre-processing ของข้อมูล
พลังงานประเภท Time Series
4.2 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse + Data Mart)
4.3 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

16

150,000

2,400,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

150,000

2,400,000

6

33

70,000

13,860,000

6

33

70,000

13,860,000

2

33

35,000

2,310,000

30
20
1
1
1

33
33
33
33
33

600
2,500
20,000
10,000
10,000

594,000
1,650,000
660,000
330,000
330,000

1

1

10,000,000

10,000,000

1
1

1
1

12,000,000
5,000,000

12,000,000
5,000,000
79,346,000

5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564 - 2566

ไตรมาสที่ 1

2564
4,164,520

2565
5,564,520

2566
6,140,160

15,869,200

ไตรมาสที่ 2

8,329,040

11,129,040

12,280,320

31,738,400

ไตรมาสที่ 3

6,246,780

8,346,780

9,210,240

23,803,800

ไตรมาสที่ 4

2,082,260

2,782,260

3,070,080

7,934,600

รวมทั้งหมด

20,822,600

27,822,600

30,700,800

79,346,000

รวม
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ด้านการบริหารจัดการข้อมูล Data Lake, Data Warehouse,
Near Real Time Platform)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายได้ รวมถึงการสื่อสารเรื่องข้อมูลและสารสนเทศพลังงานให้กับสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ ฯ ขึ้น ภายใน สนพ.
ในลำดั บ แรก ซึ ่ ง ทำให้ สนพ. มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานของศู น ย์ ฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การดำเนิ น งาน และจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานศู น ย์ ข ้ อ มู ล ในระดั บ นานาชาติ เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจได้ ว่ า
การเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดของประเทศที่กระทำโดยศูนย์ฯ จะเป็นไป
ในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสากล เข้าถึงผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์ ฯ ให้ไปเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศอย่างมีประสิทธิผล มีความจำเป็นต้อง
จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์ ฯ ที่มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
การประมวลผล โดยเป็ น การพั ฒ นาในรู ป แบบการประมวลผลแบบ Big Data และระบบประมวลผล
แบบใกล้เคียงเวลาจริง (Near Real-Time Platform) เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะเป็นสายธาร
ข้อมูล (Streaming Data) ที่ต้องการการประมวลผลตลอดเวลาและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
ทำงานของศูนย์ฯ ในอนาคต ที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลในลักษณะดังกล่าว
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4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์ส ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในของ สนพ. ให้สามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการจัดหาโครงสร้าง
พื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสำหรั บ เป็ น ระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการทำ
Near Real Time Platform ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ในส่วนของ Licensed Software สำหรับเป็น
ระบบประมวลผลแบบ Big Data
1) ดำเนินการกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทำข้อกำหนด (TOR) ของ Licensed Software สำหรับการพัฒนาระบบ โดยครอบคลุม
การจัดทำระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป็นอย่างน้อย ที่สอดคล้องกับความต้องการระบบ
3) จัดหาผู้รับจ้างเพื่อเข้ามาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งาน และการส่งมอบความรู้
2. แผนงานการจัดทำ Near Real-Time Platform
1) ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จัดทำข้อกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาระบบ Near Real-Time Platform
3) จัดหาที่ปรึกษาเพื่อเข้าดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาระบบ Near Real-Time Platform โดยใช้บุคลากรของสำนักงานฯ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิชาการจากภายนอก ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ใช้งานศูนย์ฯ
5) พัฒนาบุคลากรสนับสนุน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
6) จัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งาน การส่งมอบความรู้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส่วนของ Licensed Software สำหรับเป็นระบบ
ประมวลผลแบบ Big Data
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำ
ระบบ Near Real-Time Platform
ดำเนินการถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ค่าเป้าหมาย
1) มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ฯ
ในส่ว นของ Licensed Software สำหรับเป็นระบบ
ประมวลผลแบบ Big Data สนับสนุนการประมวลผล
แบบ Data Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop
เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิด
ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ
ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้าน
พลังงาน
2) ม ี ร ะ บ บ Near Real-Time Platform ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อการประมวลผลข้อมูลแบบสายธารข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) ศูนย์ ฯ สามารถประมวลผลข้อมูล Big Data เพื่อ
การวิเคราะห์ วิจัย และการสื่ อสารแก่ส าธารณชน
เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
2) Near Real-Time Platform สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการประมวลผลแบบสายธารข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในส่ว นของ
Licensed Software สำหรับเป็นระบบประมวลผลแบบ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิผล
2) Platform สำหรั บ การประมวลผลข้ อ มู ล แบบ Near Real-Time สามารถทำงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

48,792,000.00 บาท (สี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด

รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดทำ Near Real Time Platform
4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

18

150,000

2,700,000

2

18

218,000

7,848,000

6

36

70,000

15,120,000

2

36

35,000

2,520,000

40
20
1
1
1

36
36
36
36
36

600
2,500
20,000
10,000
10,000

864,000
1,800,000
720,000
360,000
360,000

1
1

1
3

15,000,000
500,000

15,000,000
1,500,00
48,792,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564 - 2566
2564
5,252,800

2565
2,252,800

2566
2,252,800

รวม
9,758,400

ไตรมาสที่ 2

10,505,600

4,505,600

4,505,600

19,516,800

ไตรมาสที่ 3

7,879,200

3,379,200

3,379,200

14,637,600

ไตรมาสที่ 4

2,626,400

1,126,400

1,126,400

4,879,200

รวมทั้งหมด

26,264,000

11,264,000

11,264,000

48,792,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูลสำรอง (Backup Site))
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายได้ รวมถึงการสื่อสารเรื่องข้อมูลและสารสนเทศพลังงานให้กับสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นภายใน สนพ. และ
ทาง สนพ. ได้ ด ำเนิ น การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ แ ละออกแบบการพั ฒ นาศู นย์ ส ารสนเทศพลัง งานแห่งชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดให้ทาง สนพ. ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ ฯ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของศูนย์ฯ และจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การเชื่อมโยง จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดของประเทศที่ ดำเนินงานโดย สนพ. จะเป็นไป
ในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสากล เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ สนพ. เนื่องจาก
ข้อมูลพลังงานเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
แต่ควรมีการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว ่าระบบความปลอดภัยของศูนย์ฯ สนพ. สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการและความท้าทายต่าง ๆ ได้
ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฯ ภายใต้ สนพ. ให้ไปเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้ า นพลั ง งานและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศู น ย์ ฯ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งดำเนิ น การจั ด หาศู น ย์ ข ้ อ มู ล สำรอง (Backup Sites) ที ่ ไ ด้ ม าตรฐาน มี ร ะบบงาน
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ด้ า นความปลอดภั ย ตรงตามความต้ อ งการของ สนพ. เพื ่ อ ให้ ม ี ร ะบบสารสนเทศที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย
มีความสอดคล้อง และสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ตัวอย่างที่ดใี นการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึง มาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมในอนาคต
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรอง (Backup Sites) และโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินโครงการโดยการตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำงาน
ร่วมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย และโครงสร้าง
พื ้ น ฐานทางสารสนเทศด้ า นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ของศู น ย์ ฯ ในปั จ จุ บ ั น และจั ด ทำบทวิ เ คราะห์
Gap Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบปรับปรุงศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการมาตรฐาน
การออกแบบในระดับนานาชาติ และเตรียมสำหรับการเข้ารับการตรวจสอบ (Audit) เพื่อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับนานาชาติ เช่น Uptime Institute หรือ ISO/IEC 27001 เป็นต้น โดยวิธีการดำเนินงาน
จัดทำแผนงานการทำงานระบบสำรองภายนอก (Backup Site) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความพร้อม
ด้านความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ สนพ. และดำเนินการจัดทำระบบสำรองภายนอก ซึ่งจำเป็นสำหรับ
กรณี ท ี ่ ศ ู น ย์ ฯ สนพ. สู ญ เสี ย ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารทั ้ ง หมด และเพื ่ อ จั ด ทำมาตรฐานระบบ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องลูกข่าย ทั้งภายในและภายนอก สนพ.
แผนงานการทำระบบสำรองภายนอก (Backup Site)
1) จั ด ทำข้ อ กำหนด (TOR) สำหรั บ การสร้ า งหรื อ จั ด หาศู น ย์ ข ้ อ มู ล (Data Center)
เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นระบบสำรองภายนอกของศูนย์ฯ สนพ.
2) ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นระบบสำรองภายนอก
ของศูนย์ฯ สนพ.
3) ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการสำรองข้อมูลและระบบจากศูนย์ฯ สนพ.
ไปยังศูนย์ข้อมูลภายนอก
4) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และจัดทำเอกสารกระบวนการดูแลระบบสำรองภายนอก

2

แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 2

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึง
สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR
คณะทำงานดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการจัดทำ
ศูนย์ข้อมูลสำรอง
ผู้ให้บริการจัดทำศูนย์ข้อมูลสำรอง
ดำเนินการถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) ระบบสำรองภายนอก
2) ระบบความปลอดภั ย ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ของเครื่องลูกข่าย
มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและตอบสนอง
ต่อความต้องการตามภาระงานของศูนย์ฯ ได้

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีร ะบบสำรองภายนอกที่ ไ ด้ ม าตรฐานเป็ น การยกระดับ และสร้ า งความเชื ่ อมั่ น กั บ ทุ กภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน

3

10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปี เริ่มตั้งแต่

 ใหม่
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

ต.ค. 63


สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

16,082,400.00 บาท (สิบหกล้านแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
2.2 ผูช้ ่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการเช่าศูนย์ข้อมูลสำรอง
4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

12

150,000

1,800,000

1

12

218,000

2,616,000

1

36

70,000

2,520,000

1

36

35,000

1,260,000

4
4
1
1
1

36
36
36
36
36

600
2,500
20,000
10,000
10,000

86,400
360,000
720,000
360,000
360,000

1
1

3
3

1,500,000
500,000

4,500,000
1,500,000
16,082,400
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564 - 2566
2564
1,072,160

2565
1,072,160

2566
1,072,160

รวม
3,216,480

ไตรมาสที่ 2

2,144,320

2,144,320

2,144,320

6,432,960

ไตรมาสที่ 3

1,608,240

1,608,240

1,608,240

4,824,720

ไตรมาสที่ 4

536,080

536,080

536,080

1,608,240

รวมทั้งหมด

5,360,800

5,360,800

5,360,800

16,082,400

5

3. แผนงานการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสร้างแบบจำลองทำนายสถานการณ์พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ
สร้างการวางแผนการตัดสินใจ (ด้าน Data Visualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เรื่องของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องใกล้ตวั มาก และเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจ
เช่น ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสร้างมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยเน้นไปที่การเล่าเรื่อง เล่าในสิ่งที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งอ้างอิง และผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เข้ามาเปลี่ยนผ่านการทำงานด้านข้อมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ
ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารในการมองภาพรวม ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม
ในปัจจุบันแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เริ่ม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร
พนักงานในแต่ละแผนกขององค์กรสามารถตั้งคำถามและตอบผ่านเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับผิดชอบ
ดังนั้นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กร
ดังนั้นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
พร้อมทั้งอบรมเพื่อช่วยยกระดับการทำงานของพนักงานให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รับผิดชอบได้เต็มศักยภาพ
และสามารถแบ่งปันผลการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และใช้งาน
ง่าย เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในงานก็เท่ากับว่าช่วย
เพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้กับองค์กรไปด้วย หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใช้
ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร คือ การสร้างนิสัยในการตั้งคำถามให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่า
แผนกหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและท้าทายที่สุด
นอกจากนี้การนำข้ อ มูล มหาศาลไปใช้ง านร่ว มกับ Data Analytics เพื่อสร้างการวิเ คราะห์ แ ละ
แบบจำลองทำนายสถานการณ์ในอนาคตที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการวิเคราะห์
ซึ่งเป็นตัวนำคุณค่ามาสู่ข้อมูลเหล่านั้นให้กับศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื ่ อ ออกแบบและสร้ า งความพร้ อ มให้ ก ั บ ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ใ นงานด้ า น
Data Visualization เพื ่ อ ช่ ว ยในงานการพั ฒ นาเครื ่ อ งมื อ ตั ด สิ น ใจจากข้ อ มู ล และ Interactive Data
Dissemination ในงานการเผยแพร่ข้อมูลแบบสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสร้ า งความสามารถในการทำงาน Advanced Visualization ซึ ่ ง รวมถึ ง การสร้ า ง
Dashboards ต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารและพนักงานประจำ และการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
องค์กรภายนอกแบบ Interactive Data Dissemination
ดำเนินการออกแบบ Data Visualization Architecture และกำหนดความต้องการด้าน Hardware
และ Software สำหรับ Production และ Non-Production Environment ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ดำเนินการจัดซื้อสิทธิการใช้ชุดโปรแกรม Tableau Desktop แบบ Professional และ Tableau
Server เพื ่ อ ใช้ ใ นการทำ Data Visualization ที ่ ร วมถึ ง การสร้ า งและเผยแพร่ Dashboards ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานด้านการรับข้อมูล ในอนาคต รวมถึงทดสอบการทำงานของ
ระบบ รวมถึงมีการฝึกอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม เพื่อรองรับงานด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลพลังงานในการสร้างแบบจำลองและเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจและจัดทำนโยบายของศูนย์ฯ
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม Tableau Desktop
แบบ Professional รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งบน Environment ที่ ศ ู น ย์ ฯ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้
ทั ้ ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรื อ ตั ้ ง ค่ า ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
พร้อมจัดทำคู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware and Infrastructure) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System
Software) ที ่ จ ำเป็ น สำหรั บ โปรแกรม Tableau Server รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งบน
Environment ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค่าต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำคู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
พัฒ นาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการสร้าง Dashboards และงาน Data
Visualization อื่น ๆ ทดสอบ Function การทำงานของระบบให้สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบและต้อง
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสรุปการทดสอบ Function การทำงาน และ
นำเสนอระบบที่ติดตั้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยแสดงให้เห็น Function การทำงานในด้านต่าง ๆ
ดำเนินการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้มีการรักษาประสิทธิภาพ และมีการให้คำแนะนำ
ในการสำรอง (Backup) และฟื้นฟู (Restore) ข้อมูลและชุดโปรแกรม ให้กับผู้ดูแลระบบ
ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรในศูนย์ฯ ด้านการติดตั้ง (Implement) ระบบ เพื่อให้พนักงานสามารถ
พัฒนาระบบได้ตามความต้องการทางธุรกิจ ได้แก่ การสร้าง Interactive Dashboards ในการเผยแพร่
ผ่าน Tableau Server
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ
(Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
แผนงานการสร้างความสามารถในการทำงาน
Advanced Visualization
การสร้าง Dashboards ต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารและ
พนักงานประจำ
การเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร
ภายนอกแบบ Interactive Data Dissemination

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
มีระบบและเครื่องมือสมัยใหม่ในการแสดงผลข้อมูล
แบบ visualization ที่ เ ชื ่ อ มโยงและช่ ว ยในงาน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ใช้งานภายในศูนย์ ฯ
1) ข้อมูลพลังงานทั้งหมดของภาครัฐสามารถถูกนำมา
วิเคราะห์แบบ visualization และมีการเชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ
2) มี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ เ หมาะสมในการสร้ า งแบบจำลอง
ทำนายสถานการณ์ เพื่ อสนับสนุนให้ มี การใช้ ข ้ อ มู ล
ในการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างกว้างขวางภายในองค์กร

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีความพร้อมในงานด้าน Data Visualization เพื่อช่วยในงานการพัฒนาเครื่องมือตัดสินใจจากข้อมูล
และ Interactive Data Dissemination ในงานการเผยแพร่ข้อมูลแบบสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
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8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 64

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

23,722,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดหา Hardware พัฒนาระบบ Visualization
4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดหา Software พัฒนาระบบ Visualization
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

6

150,000

900,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

150,000

900,000

6

12

45,000

3,240,000

12

12

70,000

10,080,000

2

12

35,000

840,000

30
15
1
1
1

12
12
12
12
12

600
2,500
20,000
10,000
10,000

216,000
450,000
240,000
120,000
120,000

1
1

1
1

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000
23,722,000

รายละเอียดครุภัณฑ์ (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อ 4)

รายการ
1. ระบบ Interactive Data Dissemination / Visualization
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง
- ระบบสำรองไฟขนาด 2 kva จำนวน 4 ชุด
- ระบบสำรองไฟขนาด 1 kva จำนวน 6 ชุด
- ระบบเครือข่าย ความเร็วเชื่อมต่อไม่นอ้ ยกว่า 10 Gbps 1 ชุด
รวมทั้งหมด

ปริมาณ

1

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมทั้งหมด
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564

ไตรมาสที่ 1

2564
4,744,400

4,744,400

ไตรมาสที่ 2

9,488,800

9,488,800

ไตรมาสที่ 3

7,116,600

7,116,600

ไตรมาสที่ 4

2,372,200

2,372,200

รวมทั้งหมด

23,722,000

23,722,000

รวม

6

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสร้างแบบจำลองทำนายสถานการณ์พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ
สร้างการวางแผนการตัดสินใจ (ด้าน Analytic Platform)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เรื่องข้อมูลนั้นเป็นเรื่องใกล้ตวั มากและเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจ เช่น
ระบบรายงานสำหรับธุรกิจสร้างมาจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน โดยเน้นไปที่การเล่าเรื่อง เล่าในสิ่ง ที่
เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งอ้างอิง และผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เข้ามาเปลี่ยนผ่านการทำงานด้านข้อมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ
ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารในการมองภาพรวม ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์
ข้อมูลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม
ในปัจจุบันแนวคิดการใช้ข้อมู ลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เริ่ม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร
พนักงานในแต่ละแผนกขององค์กรสามารถตั้งคำถามและตอบผ่านเครื่องมือกับข้อมูลที่รับผิดชอบ ดังนั้น
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กร
ดังนั้นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
พร้อมทั้งอบรมเพื่อช่วยยกระดับการทำงานของพนักงานให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รับผิดชอบได้เต็มศักยภาพ
และสามารถแบ่งปันผลการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในงานเท่ากับว่า
ช่วยเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้กับองค์กรไปด้วย หลักการพื้นฐานของแนวคิ ด
การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร คือ การสร้างนิสัยในการตั้งคำถามให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ
ไม่ว่าแผนกหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและท้าทายที่สุด
นอกจากนี้การนำข้ อ มูล มหาศาลไปใช้ง านร่ว มกับ Data Analytics เพื่อสร้างการวิเ คราะห์ แ ละ
แบบจำลองทำนายสถานการณ์ในอนาคตที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการวิเคราะห์
ซึ่งเป็นตัวนำคุณค่ามาสู่ข้อมูลเหล่านั้นให้กับศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อออกแบบและสร้างความพร้อมให้กับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในงานด้าน Data Analytics
เพื ่ อ ใช้ ใ นงานการสร้ า งแบบจำลองทำนายสถานการณ์ พ ลั ง งาน เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสร้างความสามารถในการทำงาน Data Analytics ซึ่งรวมถึงการสร้างแบบจำลองทำนาย
สถานการณ์สำหรับผู้บริหารและพนักงานประจำ และสร้างเครื่องมือวางแผนในการกำหนดนโยบาย
ดำเนิ น การออกแบบ Data Analytics Architecture และกำหนดความต้ อ งการด้ า น Software
Tools สำหรับ Production และ Non-Production Environment ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ดำเนิน การจัดซื้อสิทธิการใช้ช ุดโปรแกรมสำหรับ การทำงาน Data Analytics เช่น RapidMiner
Knime หรือ Orange เพื่อใช้ในการทำ Data Analytics ที่รวมถึงการสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์เชิงลึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานด้านการรับข้อมูลในอนาคต รวมถึงทดสอบการทำงาน
ของระบบ รวมถึ ง มี ก ารฝึ ก อบรม บำรุ ง รั ก ษา และสนั บ สนุ น การใช้ง านโปรแกรม เพื ่ อ รองรั บ การงาน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พลังงานในการสร้างแบบจำลองและเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจออกนโยบาย
ของศูนย์ฯ
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม Data Analytics
แบบ Professional รวมทั ้ ง โปรแกรมทั ้ ง หมดที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งบน Environment ที่ ศ ู น ย์ ฯ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้
ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำ
คู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
ทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software)
ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม Data Analytics รวมทั้งโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องบน Environment ที่ศูนย์ฯ
จัดเตรียมไว้ให้ ทั้ง Production และ Non-Production โดยกำหนดหรือตั้งค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทำคู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
พัฒนาและจัดทำโปรแกรมหรือบริการ (Service) สำหรับการสร้าง Self-Service Data Analytics
ทดสอบ Function การทำงานของระบบให้ส ามารถทำงานได้ต ามที่ อ อกแบบและต้ องทำงานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำเอกสารรายงานสรุปการทดสอบ Function การทำงาน และนำเสนอระบบที่ติดตั้ง
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยแสดงให้เห็น Function การทำงานต่าง ๆ
ดำเนินการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้มีการรักษาประสิทธิภาพ และมีการให้คำแนะนำ
ในการสำรอง (Backup) และฟื้นฟู (Restore) ข้อมูลและชุดโปรแกรม ให้กับผู้ดูแลระบบ และดำเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรในศูนย์ ฯ ในด้านการติดตั้ง (Implement) ระบบ เพื่อให้ พนักงานสามารถพัฒนาระบบ
ได้ตามความต้องการทางธุรกิจ ได้แก่ การสร้างแบบจำลองทำนายสถานการณ์ เป็นต้น
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แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2565
ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
แผนงานการสร้างความสามารถในการ
ทำงาน Data Analytics
การสร้างแบบจำลองทำนายสถานการณ์
เพื่อการจัดทำ วางแผนนโยบาย

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
มีระบบ เครื่องมือช่องทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
การสร้างแบบจำลองเชิงสถิติและ Artificial
Intelligence (AI) ให้ผู้ใช้งานภายในศูนย์ฯ ที่เข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก
1) ข้อมูล พลังงานทั้งหมดของภาครัฐสามารถนำมา
วิเคราะห์แบบ Visualization และมีการเชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ
2) มี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ เ หมาะสมในการสร้ า งแบบจำลอง
ทำนายสถานการณ์ เพื่ อสนับสนุนให้ มี การใช้ ข ้ อ มู ล
ในการวิเคราะห์เชิงลึกอย่างกว้างขวางภายในองค์กร

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีความพร้อมในงานด้าน Data Analytics เพื่อใช้ในงานการสร้างแบบจำลองทำนายสถานการณ์
พลังงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 64

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 65

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

27,722,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดหา Hardware พัฒนาระบบวิเคราะห์ชั้นสูง
4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดหา Software พัฒนาระบบวิเคราะห์ชั้นสูง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

6

150,000

900,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

218,000

1,308,000

1

6

150,000

900,000

6

12

45,000

3,240,000

12

12

70,000

10,080,000

2

12

35,000

840,000

30
15
1
1
1

12
12
12
12
12

600
2,500
20,000
10,000
10,000

216,000
450,000
240,000
120,000
120,000

1
1

1
1

2,000,000
6,000,000

2,000,000
6,000,000
27,722,000

รายละเอียดครุภัณฑ์ (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อ 4)

รายการ
1. ระบบ Data Analytics / Software / Tools
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง
- ระบบสำรองไฟขนาด 2 kva จำนวน 4 ชุด
- ระบบสำรองไฟขนาด 1 kva จำนวน 6 ชุด
- ระบบเครือข่าย ความเร็วเชื่อมต่อไม่นอ้ ยกว่า 10 Gbps 1 ชุด
รวมทั้งหมด

ปริมาณ

1

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมทั้งหมด
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2565

ไตรมาสที่ 1

2565
5,544,400

5,544,400

ไตรมาสที่ 2

11,088,800

11,088,800

ไตรมาสที่ 3

8,316,600

8,316,600

ไตรมาสที่ 4

2,772,200

2,772,200

รวมทั้งหมด

27,722,000

27,722,000

รวม

6

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสถานการณ์พลังงานของประเทศ
สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ ได้ม าตรฐานระดับ สากลและตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยมุ่งหมายให้ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งต้องสามารถเป็นจุด ประสานความร่วมมือและสร้างเครือ ข่าย
เพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ
หนึ ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ท ี่ ส ำคั ญ ของศู น ย์ ฯ ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ การวิ เ คราะห์
การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ซึง่ การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปพัฒนาตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ของสถานการณ์พลังงานของประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่มาจากหลายแหล่ง มีความหลากหลายของประเภทข้อมูล อีกทั้งยังสามารถประมวลผลซับซ้อนได้
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานกับระบบได้อย่างมีประสิทธิผล
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อ จัดหาระบบที่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างตัว ชี้วัดต่าง ๆ ของสถานการณ์พลังงาน
ของประเทศสำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้สามารถดำเนินการใช้งานระบบ
ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิผล
3) เพื ่ อ พั ฒ นาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ให้ ร องรั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธ ีดำเนินงาน ประกอบไปด้ว ยการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบที่ส ามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ GPU เป็นฐาน และการพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ฯ รวมถึง
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต โดยมีขอบเขตพื้นฐาน ได้แก่
1) ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
2) ดำเนินการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ Server GPU จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดมี GPU ภายในอย่างน้อย 16 ตัว
หน่วยความจำภายใน 32 GB เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายภายในที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.4 TB/s
และต้องมีหน่วยความจำส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 512 GB รวมถึงหน่วยประมวลผลกลางอย่างน้อย
28 Core หน่วยความจำ 1.5 TB และหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาด 30 TB
3) ติดตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบปัญญาประดิษฐ์ การแสดง
มโนทัศน์ข้อมูล (Data Visualization) และรองรับฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Database)
4) พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
5) พัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมในด้านพัฒนา (Implement) ระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ระบบได้ตามความต้องการในอนาคต
แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ปี 2565
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ปี
2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ
(Deliverable)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาวิเคราะห์และสรุปผล
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินการร่าง TOR
ดำเนินการการจัดหาบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ดำเนินการพัฒนาระบบ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากร
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) ได้ ร ะบบฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ และระบบ
ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
2) บุคลากรมีความพร้อมในการใช้งานระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
สามารถพั ฒ นาตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
สถานการณ์ทางพลังงานได้อย่างแม่นยำ

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าเชิงลึกได้ รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิผล
3) แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลให้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 64

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

79,679,800.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านพลังงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 วิศวกรระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน สถิติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.3 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบเครือข่าย
4.2 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบประมวลผลชั้นสูง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

16

150,000

2,400,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

218,000

3,488,000

1

16

150,000

2,400,000

14

22

70,000

20,790,000

14

22

70,000

20,790,000

2

22

35,000

2,310,000

54
33
1
1
1

22
22
22
22
22

600
2,500
20,000
10,000
10,000

792,000
2,062,500
660,000
330,000
330,000

1
1

1
1

2,860,000
10,000,000

2,860,000
10,000,000
79,679,800
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รายละเอียดครุภัณฑ์ (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อ 4.1)
รายการ

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมทั้งหมด
(บาท)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2

4

350,000

1,400,000

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ประสิทธิภาพสูง
- มีหน่วยประมวลผลกลางแบบประสิทธิภาพสูง (Workstation Class) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก ที่มีความเร็วในการประมวลผลพื้นฐานไม่ต้อยกว่า 3.3 GHz และ
มีความเร็วเมื่อเร่งการประมวลผลไม่น้อยกว่า 3.7 GHz
- มีหน่วยความจำหลักชนิด DDR4 ไม่นอ้ ยกว่า 32 GB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่แยกจากหน่วยประมวลผลหลัก และมี
หน่วยความจำแบบ GDDR5 ไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด HDD ที่เชื่อมต่อโดย SATA หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1
TB หรือชนิด Solid Sate Drive ไม่น้อยกว่า 500GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีจอแสดงภาพในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว และมีความละเอียดภาพไม่น้อย
กว่า 4K
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- มีระบบเสียง แป้นพิมพ์มาตรฐานสนับสนุนภาษาไทย และ อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
อย่างละ 1 หน่วย

8

125,000

1,000,000

3. ระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย แบบ True Online ขนาดไม่ต่ำกว่า 3KVA

4

70,000

280,000

8

10,000

80,000

1

100,000

100,000

4. ระบบสำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Line Interactive ขนาดไม่ต่ำกว่า
1.4KVA
5. ระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์ประมวลผลข้อมูล
- มีการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า
10 Gbps ตามมาตรฐาน 10GBase-T
- Access Switch ในระดับ Enterprise Class ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 10GBaseT ไม่ต่ำกว่า 16 พอร์ต ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนมากกว่า
หนึ่งระบบ ทำงานขนานสองตัว
รวมทั้งหมด

2,860,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

2565
10,646,300

ปี 2565 - 2566
2566
5,289,660

รวม
15,935,960

ไตรมาสที่ 2

21,292,600

10,579,320

31,871,920

ไตรมาสที่ 3

15,969,450

7,934,490

23,903,940

ไตรมาสที่ 4

5,323,150

2,644,830

7,967,980

รวมทั้งหมด

53,231,500

26,448,300

79,679,800
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ Unstructured data เพื่อส่งเสริมการทำ
Digital Transformation and Automation
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ข้อมูล Unstructured Data มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลในเอกสาร
ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลจาก Social Media เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ในการเป็น Digital Organization จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ฯ
ในด้ า นการ Process ข้ อ มู ล แบบ Unstructured และมี ก ารสร้ า งความสามารถในการทำ Automation
โดยสามารถสร้างเครื่องมือที่พร้อมใช้ได้อย่างรวดเร็ว
4. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อออกแบบและสร้างความพร้อมให้กับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในงานด้าน Unstructured
Data เพื่อช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการทำงานด้านข้อมูล และเสริมสร้างการพัฒนาระบบ automation
ที่ทางศูน ย์ ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สามารถดำเนินงานได้เอง และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
แผนงานการสร้ า งความพร้ อ มในการทำงานกั บ ข้ อ มู ล แบบไม่ ม ี โ ครงสร้ า งและการทำ
Digital Transformation and Automation
การบริหารจัดการข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างยังมีขีดจำกัดในด้านระบบกลาง เพราะข้อมูลมีความ
หลากหลาย และจำเป็นที่จะต้องปรับระบบให้เข้ากับข้อมูล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำ Automation ใน Digital
Transformation
ศูน ย์ ฯ ควรจะมีแนวทางการออกแบบโครงสร้างการทำงานใหม่ โดยมี การนำ Robotic Process
Automation (RPA) มาใช้เพื่อช่วยลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะ ศ
1

Legacy Processes ก่อนที่จะเดินไปถึงการนำ RPA มาใช้ ทางศูนย์ฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับ
โครงสร้างพื้น ฐานและกระบวนการทำงานแบบ Development Operations (DevOps) ซึ่งเป็นแนวทาง
การปฏิบัติในการทำงานด้านสารสนเทศที่ส่งมอบ Solution ด้านไอที ที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและความรวดเร็ว
ต่อเนื่อง ยืดหยุ่น อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการที่ศูนย์ฯ มีศักยภาพการประยุกต์ใช้กระบวนการและเครื่องมือสมัยใหม่
ในการพั ฒ นาระบบแบบ DevOps จะช่ ว ยศู น ย์ ฯ Automate การทำงานในหลายๆ Processes ย่ อ ย
และมีการนำแนวทาง และจะเป็นการสร้างการทำงานร่วมกัน (Culture) แบบยืดหยุ่น (agile)
ทางศูนย์ฯ ควรเตรียมใช้ New (Container) Technology สำหรับการ Automate การทำงานใน
ขบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานด้านการรับข้อมูล ในอนาคต รวมถึง
ทดสอบการทำงานของระบบ การฝึกอบรม บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งาน Container Technology
เพื ่ อ รองรั บ การงานด้า นข้อ มู ล พลั ง งานแบบไม่ม ี โ ครงสร้า ง เพื ่ อ สร้ า งเครื ่อ งมื อ ช่ ว ยในการทำงานแบบ
Operations ของศูนย์ฯ ดังนั้นทางศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• ออกแบบ จัดหาและพัฒนาระบบงาน อุปกรณ์และโปรแกรม (Hardware/Software) สำหรับ
Enterprise Container Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
โดยให้สอดคล้องกับการทำงาน Data Operations
• ออกแบบ จัดหาและพัฒนาระบบงาน อุปกรณ์และโปรแกรม (Hardware/Software) สำหรับ
DevOps Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบแบบสมัยใหม่
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2566
ไตรมาส 1

ปี 2565

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
แผนงานการสร้างความสามารถในการทำงานแบบไม่มี
โครงสร้างและการทำ Digital Transformation and
Automation
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มี ร ะบบการทำงานเป็ น Platform ที ่ ร องรั บ การ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศสมั ย ใหม่ แ บบ DevOps
ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของระบบ
2) เพิ่มเครื่องมือช่วยพัฒนาระบบงาน (Toolchain)
ในการทำ Container-Based Platform
3) สร้างระบบงานได้เร็วที่พร้อมกับการนำเอา RPA
Concept มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
1) คุณภาพระบบงานที่ดีขึ้น ส่งมอบระบบได้เร็วขึ้น
ได้ใช้งานเร็วขึ้น
2) Downtime ของระบบลดลง และลดข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม
3) ระบบ Automation สามารถช่ ว ยลด Human
Error เพื่อลดความผิดพลาดของการประมวลผลข้อมูล

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน Enterprise Container Platform และ DevOps Toolchain
ที่น ำ Automation มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒ นาระบบงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว เพิ่มเสถียรภาพ
ของระบบ และลด Human Error เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) มี ม าตรฐานและกรอบแนวทางสำหรั บ พั ฒ นาระบบงานแบบ DevOps ที ่ เ ป็ น เทคโนโลยี
แบบ Container เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1

ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 65

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

21,776,000.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
2.2 ผู้ประสานงานโครงการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดหาและพัฒนาระบบ Enterprise Container Platform
4.2 ค่าใช้จ่ายการจัดหาและพัฒนาระบบ DevOps Tool Chain
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

4

150,000

600,000

1

4

218,000

872,000

1

4

218,000

872,000

1

4

218,000

872,000

1

4

218,000

872,000

10

12

70,000

8,400,000

1

12

35,000

420,000

40
20
1
1
1

12
12
12
12
12

600
2,500
20,000
10,000
10,000

288,000
600,000
240,000
120,000
120,000

1
1

1
1

4,000,000
3,500,000

4,000,000
3,500,000
21,776,000

4

รายละเอียดครุภัณฑ์ (อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ข้อ 4.1)
รายการ

ปริมาณ

ระบบ Enterprise Container Platform / Microservices
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง
- ระบบสำรองไฟขนาด 2 kva จำนวน 4 ชุด
- ระบบสำรองไฟขนาด 1 kva จำนวน 6 ชุด
- ระบบเครือข่าย ความเร็วเชื่อมต่อไม่นอ้ ยกว่า 10 Gbps 1 ชุด

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมทั้งหมด
(บาท)

2,000,000

2,000,000

1

รวมทั้งหมด

2,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2566

ไตรมาสที่ 1

2566
5,444,400

5,444,400

ไตรมาสที่ 2

7,621,600

7,621,600

ไตรมาสที่ 3

6,532,800

6,532,800

ไตรมาสที่ 4

2,177,600

2,177,600

รวมทั้งหมด

21,776,000

21,776,000

รวม

5

4. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในส่วนของ Network Layer และ Infrastructure Security)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายได้ รวมถึงการสื่อสารเรื่องข้อมูลและสารสนเทศพลังงานให้กับสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ ฯ ขึ้น ภายใน สนพ.
และทาง สนพ. ได้ดำเนินการศึกษายุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดให้ทาง สนพ. ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฯ บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
(GDCC) ที่ทางรัฐบาลมอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาดูแล และบริหาร
จัดการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ซึ่งรูปแบบในการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของศูนย์ฯ และจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดของประเทศที่ดำเนินงานโดย สนพ.
จะเป็นไปในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นสากล เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องระบบความปลอดภั ยของระบบสารสนเทศของ สนพ.
เนื่องจากข้อมูลพลังงานเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ.2562
ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ฯ ภายใต้ สนพ. ให้ไปเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิผล มีความจำเป็น ต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
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(GDCC) ซึ ่ ง มี ค วามพร้ อ มทั ้ ง ด้ า นระบบเครื อ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางไซเบอร์ ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ สนพ. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย
มี ค วามสอดคล้ อ ง และสามารถปรั บ ปรุ ง ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และเป็นตัวอย่างทีด่ ีในการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื ่ อ ออกแบบและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานสารสนเทศที ่ จ ะรองรั บ การบริ ห ารจั ด การ
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื ่ อ จั ด หาระบบเครือ ข่ า ย ระบบคอมพิ ว เตอร์ และระบบความมั ่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์
ของข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ให้สามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการจัดหาโครงสร้าง
พื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสำหรั บ เป็ นระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการจัดหา
ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
เป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับเป็นระบบประมวลผลแบบ Big Data
1) ดำเนินการกำหนดความต้องการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทำข้อกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศระบบ โดยครอบคลุม
การจัดทำระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป็นอย่างน้อย ที่สอดคล้องกับความต้องการระบบ
3) จัดหาผู้ว่าจ้างเพื่อเข้ามาดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งาน และการส่งมอบความรู้
2. แผนงานการจัดหาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
1) ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จัดทำข้อกำหนด (TOR) สำหรับการพัฒนาแผนงานการจัดหาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3) จัดหาผู้ว่าจ้างเพื่อเข้าดำเนินการพัฒนาระบบตาม TOR
4) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแล และปรับปรุง
ระบบในอนาคต
5) จัดทำเอกสาร คู่มือการใช้งาน การส่งมอบความรู้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ปี 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ปี
2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ รวมถึงสิ่ง
ส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา ดำเนินการ
จัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับระบบประมวลผลแบบ
Big Data
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินการ
จัดหาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บน
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
ดำเนินการถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มี โ ครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สำหรับศูนย์ฯ ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ Data
Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop เพื ่ อ การ
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจใน
การใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจ ด้านพลังงาน
2) มีระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บนระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ (GDCC) ที่เป็นมาตรฐานสากล ปลอดภัย
1) ศู น ย์ ฯ สามารถประมวลผลข้ อ มู ล Big Data
เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และ การสื่อสารให้สาธารณชน
เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2) ระบบคลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (GDCC) สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการศูนย์ฯ ในการพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลแห่งชาติและเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมั่นใจในการรั ก ษา
ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศของศูนย์ส ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่ อ การ
ประมวลผล Big Data ได้อย่างมีประสิทธิผล
2) มีระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บนระบบคลาวด์
กลางภาครัฐ (GDCC) สำหรับการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 63

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

95,972,000.00 บาท (เก้าสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
4

จำนวน

รายการ

(คน)

คน-เดือน

อัตรา

รวมเป็นเงิน

(บาท/เดือน)

(บาท)

1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ

1

6

150,000

900,000

(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

2

6

218,000

2,616,000

2

6

218,000

2,616,000

24

12

70,000

20,160,000

4

12

35,000

1,680,000

100
60

12
12

600
2,500

720,000
1,800,000

3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software

1

12

20,000

240,000

3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน

1
1

12
12

10,000
10,000

120,000
120,000

บริหารจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่

1

1

60,000,000

60,000,000

4.2 ค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่ GDCC ในส่วนของ Infrastructure Security
4.3 ค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่ GDCC ในส่วนของ Network Layer

1
1

3
3

750,000
750,000

2,250,000
2,250,000

4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1

1

500,000

500,000

(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
2.2 ผู้ช่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

95,972,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564 - 2566
2564

2565

2566

รวม

ไตรมาสที่ 1

18,594,400

300,000

300,000

19,194,400

ไตรมาสที่ 2

37,188,800

600,000

600,000

38,388,800

ไตรมาสที่ 3

27,891,600

450,000

450,000

28,791,600

ไตรมาสที่ 4

9,297,200

150,000

150,000

9,597,200

รวมทั้งหมด

92,972,000

1,500,000

1,500,000

95,972,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานของประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง จัดเก็บ กำหนดมาตรฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของประเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบายได้ รวมถึงการสื่อสารเรื่องข้อมูลและสารสนเทศพลังงานให้กับสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ
การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ ฯ ขึ้นภายใน สนพ.
และทาง สนพ. ได้ดำเนินการศึกษายุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
โดยผลการศึกษากำหนดให้ทาง สนพ. ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ ฯ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศในระดั บ นานาชาติ โดยการอ้ า งอิ ง จากกรอบมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 เพื่อให้มั่น ใจได้ว ่าการเชื่อมโยง จัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล ด้านพลังงานทั้ งหมด
ของประเทศ ที่กระทำโดยศูน ย์ ฯ ภายใต้ สนพ. มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากข้อมูลด้านพลังงานเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ สนพ. มีความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบความปลอดภัยสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และจัดให้
มี ข บวนการตอบสอบความปลอดภั ย ของโครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology Infrastructure Assessment) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย
มี ค วามสอดคล้ อ ง และ สามารถปรั บ ปรุ ง ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และเป็นตัวอย่างทีด่ ีในการดำเนินการให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต

1

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ของสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ให้ส ามารถบริห ารจัดการโครงสร้า งพื้น ฐานด้ านความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดำเนินงานจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังนี้
1. ดำเนินการตั้งคณะทำงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ประกอบด้วยฝ่ายนโยบาย
และ ฝ่ายปฏิบัติการร่วมกัน
2. จัดทำข้อกำหนด (TOR) เพื่อจัดหาคณะที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
ของศูนย์ฯ
3. คณะทำงานและคณะที่ป รึกษาทำการวิเคราะห์และสรุปสภาพปัจจุบัน และ ความต้องการ
ทางด้านระบบความปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
4. คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาร่วมดำเนินการร่าง TOR สำหรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์ฯ
5. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจสอบตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001

2

แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ปี 2565
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ไตรมาส 4

ปี
2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานและผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายใน
การดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR ของแผนงานต่าง ๆ และทำการจัดหาที่ปรึกษา
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา จัดทำบทวิเคราะห์ และความ
ต้องการระบบความปลอดภัย
ดำเนินการร่าง TOR สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
ดำเนินการร่าง TOR สำหรับการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
ดำเนินการถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดทำเครื่องมือ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ศู น ย์ ฯ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานนานาชาติ ต าม
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
ศู น ย์ ฯ เป็ น ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที ่ ม ี ค วามปลอดภั ย สู ง ตาม
มาตรฐานนานาชาติ

3

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่สอดคล้องกับ
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2) บุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความพร้อม
ในการดูแลระบบสารสนเทศ ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
8. สถานที่ดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
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ปี เริ่มตั้งแต่

ต.ค. 64

 ใหม่



สิ้นสุด

ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

61,480,000.00 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการข้อมูล
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
2.2 ผูช้ ่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software
3.4 ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุ กรณ์สำนักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.2 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นไปตาม ISO/IEC 27001
4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

12

150,000

1,800,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

1

12

218,000

2,616,000

8

24

70,000

13,440,000

2

24

35,000

1,680,000

80
60
1
1
1

24
24
24
24
24

600
2,500
20,000
10,000
10,000

1,152,000
3,600,000
480,000
240,000
240,000

1

1

30,000,000

30,000,000

1

2

500,00

1,000,000
61,480,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

2565
3,148,000

ปี 2565 - 2566
2566
9,148,000

รวม
12,296,000

ไตรมาสที่ 2

6,296,000

18,296,000

24,592,000

ไตรมาสที่ 3

4,722,000

13,722,000

18,444,000

ไตรมาสที่ 4

1,574,000

4,574,000

6,148,000

รวมทั้งหมด

15,740,000

45,740,000

61,480,000
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5. แผนงานพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่ ง ขั น และเศรษฐกิ จ ของประเทศ และเป็ น ประเด็ น นโยบายที ่ ก ระทรวงดิ จ ิท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิจ
และสั ง คมได้ น ำมากำหนดเป็ น หนึ ่ ง ใน 6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื ่ อ นแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2559
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และ
ใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยี ดิจ ิท ัล อย่า งเต็ ม ศั กยภาพในการพั ฒ นาโครงสร้ างพื้นฐาน นวัตกรรมข้ อ มู ล
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขั บเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในปัจ จุบ ัน เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งโครงสร้ างบุ คลากรภาครัฐ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้ านเทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ล
ในฝ่ายข้าราชการพลเรือน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
มีจำนวนน้อยมากมีเพียง 2,334 ตำแหน่ง หรือร้อยละ 0.58 ของจำนวนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร พบว่า ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งๆ
จะมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ 1-15 คน และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก
ของส่วนราชการเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่า
ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวโน้มด้านเทคโนโลยี และขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน
คณะรัฐ มนตรีกำหนดแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในส่ว นของการพัฒ นากำลั ง คน
ให้มีความพร้อมไว้ใน “ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ”
กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร
ในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่
ในอนาคต ให้กับ บุคลากรในสายวิช าชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒ นาผู้บริห ารระดับสูงของรั ฐ
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ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุ ทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปพัฒ นาภารกิจ ขององค์ ก ร
ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน
จากผลการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พบว่า
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่ เพื่อตอบสนองลักษณะงานที่เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะที่แตกต่างไปจากงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เคย
ดำเนิ น งานมาก่ อ นหน้ า นี ้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข ้ อ มู ล (Data Scientist) วิ ศ วกรข้ อ มู ล
(Data Engineer) นั ก วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก (Data Analyst) นั ก กลยุ ท ธ์ ข ้ อ มู ล (Data Strategy) เป็ น ต้ น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรสำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผลนั้น จึง จำเป็นต้องมี การจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจัดหา
ในระยะเวลาอันสั้นที่เข้าทำงานร่วมกับ คณะทำงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภายใต้งานพัฒนา
บุคลากรการเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติต่อไป
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื ่ อ จั ด หา คั ด สรรบุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาสนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน ภายใต้
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อ เตรีย มความพร้อม พัฒ นาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน สนพ.
ในการรองรับการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ (ศู น ย์ ฯ ) มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะดำเนิ น การจั ด หาบุ ค ลากร
ทางด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ ด้านการบริห ารจัดการข้อมูล ในรู ป แบบ
ที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) เพื่อทำงานร่วมกับ บุคลากรภายใน สนพ. ในการขับเคลื่อนและสนับสนุน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานภายใต้ ศ ู น ย์ ฯ โดยกำหนดภาระหน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ลั ก ษณะงาน
(Job Description) คุณสมบัติเฉพาะ (Job Specification) และทักษะที่จำเป็น (Skill) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ
ประกอบด้ ว ย ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น Data Strategy ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น Data Analytics ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น
Data Science ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า น Data Standard และตำแหน่ ง อื ่ น ๆ ที่ ม ี ค วามจำเป็ น โดยแสดง
แผนดำเนินงานตาม Gantt Chart ดังนี้
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แผนการดำเนินงาน

ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2566
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ปี 2565
ไตรมาส 4

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ปี 2564
ไตรมาส 1

กิจกรรม

ปี 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แต่งตั้งคณะทำงานภายใน
ศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ
(Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
(Outsource)
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร่วมกันภายใต้
ภารกิจหน้าที่
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
จัดหาบุคลากรที่ มี คุ ณสมบัต ิค รบถ้ว นและตรงตาม
ความต้องการในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ที่มีกำหนดไว้
สามารถถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ พั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่
บุคลากรภายใน สนพ. เพื่อรองรับงานในอนาคต

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2) สามารถเตรียมความพร้อมบุคลากรภายใน สนพ. ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว (Disruptive Technology)
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8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3

ปี เริ่มตั้งแต่

 ใหม่



1 ต.ค. 63

สิ้นสุด 30 ก.ย. 66

ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

12. วงเงินโครงการ 88,164,000.00 บาท (แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1

18

218,000

3,924,000

2

36

150,000

10,800,000

4

24

150,000

14,400,000

8

12

150,000

14,400,000

2

36

150,000

10,800,000

2

36

150,000

10,800,000

1

36

150,000

5,400,000

6

36

70,000

15,120,000

2

36

35,000

2,520,000

1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Strategy
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Engineer
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Engineer
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
1.7 ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Analyst
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี)
2.2 ผู้ช่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

88,164,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ปี 2564 - 2566
2564
6,747,000

2565
6,747,000

2566
8,547,000

รวม
22,041,000

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งหมด

6,747,000
6,747,000
6,747,000
26,988,000

6,747,000
6,747,000
6,747,000
26,988,000

8,547,000
8,547,000
8,547,000
34,188,000

22,041,000
22,041,000
22,041,000
88,164,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้เกี่ย วข้องทุกฝ่ าย ซึ่งแต่ล ะฝ่ ายมีคุณ ลั กษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้
มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
บุ คลากรจึ งมี ความจำเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้องมีระบบรับ รู้การเปลี่ ยนแปลง ทัศ นคติที่ ดีต่อการเปลี่ ยนแปลง
มีความพร้อมที่จะปรับ ตัวได้ทันการณ์ ผ่านระบบบริห ารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
สอดคล้องกับยุคสมัยและส่งมอบบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน จึ งเห็ น ควรจ้ างที่ ป รึ กษาเพื่ อ ดำเนิ น งานโครงการ Change
is inevitable, Agile Team Building
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับศูนย์ฯ
2) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ย์ ฯ ได้ เรี ย นรู้ แ ละยอมรั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
ผ่านแนวทางต่าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ฯ
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2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และศึกษาแนวปฏิบัติ
จากหน่วยงานในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ให้มกี ารบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง แก่
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) ออกแบบและจัดทำระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยออกแบบให้เป็น Web Application
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จำแนก สืบค้น แลกเปลี่ยน ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งภายใน ภายนอกศูนย์ฯ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
6) จั ด ทำคู่ มื อ ระบบบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกศู น ย์ ฯ
เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อม files
7) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนระบบที่ผู้รับจ้างจัดส่ง

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา

• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ างดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนด้ า นของการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ก าร มีการแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5 ด้าน เช่น
ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสื่อสารมวลชน
แบ่งปันในระบบ
• จำนวนแนวทางรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ มีแนวทางที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ 5 เรื่อง
ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริห าร และ บุ คลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2) ผู้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บั ติ งาน และ มี โอกาสสร้ างนวั ต กรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ to be NEIC : ค่านิยม และ DNA ที่คุณคู่ควร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ าย ซึ่งแต่ล ะฝ่ ายมี คุ ณ ลั กษณะ ความต้ อ งการ และพฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ไป ทำให้ ก าร
ดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
บุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องมี ค่านิยม ทัศนคติ ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยสามารถพัฒนาผ่านการสื่อสาร กิจกรรม การให้ความรู้ บทบาทเสมือน เพื่อ ย้ำและฝังลึกในตัวผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะช่ว ยให้ การใช้ชีวิต การปฏิบั ติงานส่ วนตน หรือ การปฏิบัติงานเป็ นทีม เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ต่อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ to be NEIC :
ค่านิยม และ DNA ที่คุณคู่ควร
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้และจัดกิจกรรมสำหรับ สื่อสาร ปลูกฝัง ค่านิยม และ DNA ของศูนย์ฯ ให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากร
2) เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบูรณาการ ค่านิยม และ DNA ของศูนย์ฯ เข้าไปในกระบวนการหลัก
ของศูนย์ฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับค่านิยม DNA วัฒนธรรมองค์การ ของศูนย์ฯ
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2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัว แบบ เกี่ยวกับการปลู กฝั งค่านิ ยม เสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์การ
จากหน่วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ใช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จั ด สั ม มนาเชิงปฏิ บั ติก าร ประกอบด้ว ยการอบรมให้ ความรู้เกี่ย วกั บ ค่ านิ ยม DNA วัฒ นธรรม
องค์การ แก่ผู้ บ ริห ารและบุ คลากรของศูน ย์ฯ และ การระดมความคิดเห็ น เพื่อให้ ค่านิยม DNA วัฒ นธรรม
องค์การได้ถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนการปลูกฝังค่านิยม DNA และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการบริการ
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร รายงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• ผลการประเมิ น ค่านิ ย ม วัฒ นธรรมองค์การ ผ ล ก ารป ระ เมิ น ค่ านิ ย ม วั ฒ น ธ รรม อ งค์ ก าร
ของผู้รับบริการสูงขึ้นกว่าก่อนเริ่มโครงการ
ของผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ
2) การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีและสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่กำหนดไว้
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

 ต่อเนื่อง

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC เข้าใจ ใส่ใจ ผู้รับบริการ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ าย ซึ่งแต่ล ะฝ่ ายมี คุ ณ ลั กษณะ ความต้ อ งการ และพฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ไป ทำให้ ก าร
ดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่ างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
บุ ค ลากรจึ งมีค วามจำเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้ องมี ทั ศ นคติ ที่ ดีต่อ การงานบริการ ความเข้าใจพฤติ กรรมลู กค้ า
การปรั บ ปรุงบริการ การสื่อสารภายในองค์การ เพื่ อให้ การปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะปรับตัว ให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ ต่อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการ NEIC เข้าใจ ใส่ใจ
ผู้รับบริการ
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการบริการลูกค้าให้กับศูนย์ฯ
2) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ย์ ฯ ได้ เรี ย นรู้ ตระหนั ก และยอมรั บ การให้ ค วามสำคั ญ
กับผู้รับบริการ ผ่านแนวทางต่าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับบริการ ผู้รับบริการ ทัศนคติต่องานบริการ แนวการบริหาร
การบริการ เครื่องมือ กลไกสำหรับการให้บริการ ผลการให้บริการของศูนย์ฯ
2) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการบริ ก าร และศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ
จากหน่วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ใช้ปฏิบัติในองค์การ
1

3) จั ด สั มมนาเชิงปฏิ บั ติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการบริห ารการบริก ารแก่
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) ออกแบบและจัดทำระบบการบริหารการบริการ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารการบริการ
6) จัดทำคู่มือระบบบริหารการบริการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ เข้าใจและ
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
7) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบบริห ารการบริก ารของศู น ย์ ฯ ให้ แ ก่ผู้ บ ริห ารและ
บุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2565

ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนระบบที่ผู้รับจ้างจัดส่ง

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา

• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงขึ้นกว่าก่อนเริ่ม
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการ

2

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของการบริหารการบริการ
2) ผู้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น สำคั ญ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง PMQA
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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6. แผนงานพัฒนาโครงสร้างองค์กร

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการปรั บ โครงสร้ า งสำนั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งานเพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทำหน้าที่ดังกล่าว
ซึ่งภาระหน้าที่ของศูนย์ฯ ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทำชุดข้อมูล
สารสนเทศด้านพลังงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดทำตัวแบบเพื่อคาดการณ์ พยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน โดยมีรูปแบบการบริการที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น
จากภารกิ จ ดั งกล่ าว การให้ ศู น ย์ ฯ ดำรงอยู่ ในศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สนพ.
ซึ่งมีโครงสร้างขนาดเล็ก จะทำให้การดำเนินการไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายไว้ได้ รวมทั้งภารกิจในอนาคต
อาจครอบคลุ ม ไปถึงหน่ ว ยงานอื่น ของ สนพ. หรือกระทั่ งหน่ ว ยงานอื่น ของกระทรวงพลั งงาน ทำให้ เกิ ด
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวหากยังคงสภาพให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานภายใน สนพ. ควรมี
การศึกษาโครงสร้างของ สนพ. เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับทุกฝ่าย
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน จึ งเห็ นควรจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อ ดำเนิ นโครงการปรับ โครงสร้าง
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ได้โครงสร้างของ สนพ. ที่รองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
2) เพื่อศึกษาทางเลือกลักษณะของหน่วยงานที่เหมาะสมกับศูนย์ฯ ในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ สนพ. และศูนย์ฯ
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2) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของหน่ ว ยงาน โครงสร้ า งองค์ ก าร
ที่มีความเหมาะสมกับการเป็นศูนย์ข้อมูล
3) จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประกอบด้วยการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะของหน่วยงาน
การจัดโครงสร้างองค์การ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์การของ สนพ.
4) สัมภาษณ์ผู้บริหารของ สนพ. เพื่อประกอบการจัดทำโครงสร้างของ สนพ. และลักษณะหน่วยงาน
ที่ควรเป็นของศูนย์ฯ ในอนาคต
5) จัดทำโครงสร้างองค์การของ สนพ.
6) จัดทำข้อเสนอแนะลักษณะหน่วยงานที่ควรเป็นในอนาคตของศูนย์ฯ
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
ปี 2563

ปี 2564

กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน
รวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
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ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• การศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอีย ดที่ต่อเนื่อง มีการศึกษาเพิ่มเติมครบทุกประเด็นที่ได้เสนอแนะไว้
จากผลการศึกษา
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร ใช้เป็นข้อมูลในการปรับโครงสร้างของ สนพ. ให้มีความเหมาะสมต่อไป
2) สามารถใช้อ้างอิงในการออกแบบกระบวนงานศึกษาอัตรากำลังซึ่งควรดำเนินการในปีต่อไป
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการจั ด ทำขั ้ น ตอนกำหนดมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านและคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ในกระบวนงานหลัก
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ซึ่งการดำเนินการของศูนย์ฯ จำเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ผลงานความถูกต้อง
แม่นยำ เป็นที่เชื่อถือและนำไปใช้ต่อได้
การดำเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องมีการควบคุมภายในที่ดีในกระบวนงานหลั ก
โดยกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง จุดควบคุม กลไกการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาด ลดการทุจริต รวมทั้งสามารถทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้เมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น และนำสิ่งที่ได้ทำการศึกษาเหล่านี้มาจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นที่รับรู้
และให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติร่วมกัน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำขั้นตอน กำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานหลัก
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำผังกระบวนงาน (Work Flow) สำหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ
2) เพื่อจัดทำคู่มือการควบคุมภายใน สำหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ
3) เพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานหลักของศูนย์ฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การควบคุมภายใน รายละเอียดกระบวนงานหลัก และ ทบทวนคู่มือ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
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2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการอบรมความรู้เรื่องการควบคุมภายใน การจัดทำผังกระบวนงาน
(Workflow) แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และ จัดสัมมนาการระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน
3) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม ผังกระบวนงาน
4) จัดทำผังกระบวนงาน ของกระบวนงานหลัก โดยจัดทำทั้งสามระดับ คือ Corporate Overview,
Business vision, Operational Overview และ System Overview
5) กำหนดความเสี่ยงและจุดควบคุมของแต่ละกระบวนงานหลัก
6) จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนงานตามที่ได้ศึกษาไว้
7) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานหลักเพื่อทบทวนร่างคู่มือปฏิบัติงาน
8) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของแต่ละกระบวนงานตามที่ได้ศึกษาไว้
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
จัดทำกระบวนงานและคู่มือปฏิบัติงาน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• ศูนย์ฯ มีการควบคุมภายในที่ดีขึ้น ได้ตามที่ ผลการประเมินการควบคุมภายในของศูนย์ฯ ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการประเมินก่อนเริ่มโครงการ
คาดหวัง
• จำนวนบุ ค ลากรที ่ ต ระหนั ก ถึ ง การให้ ร้อยละ 60 ของบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญ
ความสำคัญกับการควบคุมภายในและคู่มือ ของการควบคุมภายในและคู่มือปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ มีการคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดี มีการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข
ส่วนที่มีปัญหา เพื่อให้การดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการควบคุมภายใน รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. ค่าบุคลากรหลัก

3

1,589,016

1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมภายใน

1
1

8
8

115,401
81,510

923,208
652,080

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการ
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน

1
1
1

8
8
8

81,510
81,510
81,510

652,080
652,080
652,080
193,336

2.1 นักวิเคราะห์

5

8

48,334

1,933,360

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

791,000

3.1 ค่าจัดทำเอกสารkick off โครงการ รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

10

500

5,000

3.2 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวม USB flash Drive
1 ชุด 16 GB
3.3 ค่าจัดทำเอกสารร่างคู่มือปฏิบัติงาน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

40

2

2,000

160,000

10

10

3,000

300,000

3.3 ค่าจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

10

10

3,000

300,000

3.5 ค่าจัดทำประเมินการควบคุมภายใน รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

10

500

5,000

3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)

35

120

21,000

5

หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย

484,136

4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง

484,136

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน)

4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2563 - 2564
2563

2564

รวม

ไตรมาสที่ 1

1,000,000

1,000,000

ไตรมาสที่ 2

1,500,000

1,500,000

ไตรมาสที่ 3

2,000,000

2,000,000

ไตรมาสที่ 4

500,000

รวมทั้งหมด

500,000

500,000
4,500,000

5,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ เรียนรู้ เคียงคู่ ผู้เชี่ยวชาญ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. ทำหน้าที่ดังกล่าว
ซึง่ มีบุคลากรจำนวนมากที่มีอยู่เดิมไม่มีทักษะ ความรู้ เพียงพอที่จะดำเนินการได้ หรือมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาดำเนินการให้ในช่วงเริ่มต้นของการ
จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีบุคลากรที่เหมาะสมในการดำเนินการได้
จากสภาพการดำเนินงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ศูนย์จะต้องจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อไป
ในอนาคต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งในกรณีที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่เดิม
ให้มีความรู้ ทักษะ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายโอนความรู้ แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง การถอดบทเรี ย นจากผู้ เชี่ ย วชาญภายนอก เพื่ อส่ ง ต่ อ ให้ กั บ บุ ค ลากรของศู น ย์ ฯ
ให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการปรับโครงการ เรียนรู้
เคียงคู่ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแนวทางในการถ่ายโอนความรู้ดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำแนวทางในการถ่ายโอนความรู้ แนวปฏิบัติ รูปแบบการตัดสินใจ รวมทั้งการถอดบทเรียน
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
2) เพื่อจัดทำชุดความรู้ที่ได้จากการถ่ายโอนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ งานทีม่ ีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาดำเนินการ

1

2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดประเด็นที่จำเป็นต้องมีการถ่ายโอนความรู้ และ รูปแบบ แนวทาง
ที่ใช้ในการถ่ายโอน
3) จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับการถ่ายโอน ตามที่ได้สรุปจากข้อ 2)
4) ติดตามการถ่ายโอนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
5) จัดทำรายงานการถ่ายโอนความรู้
6) นำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2565
ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• ระดับความสามารถของบุคลากรเดิม ที่มีต่อ บุ ค ลากรเดิ ม มี ร ะดั บ ความสามารถต่ อ งานที่ ว่ า จ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกสูงขึ้น
งานที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก

2

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร มี ค วามรู้ ทั ก ษะที่ ม ากขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ห ลากหลายหน้ า ที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
2) สนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับศูนย์ฯ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

 ต่อเนื่อง

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการแนวร่วม เครือข่าย สายใยความเข้าใจข้อมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ วยงานภายใน เพื่อเป็ น แหล่ งข้อมูล และสารสนเทศด้านพลั งงานแก่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยการทำงานแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ทำให้การดำเนินงานของ
ศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
บุ คลากรจึ งมีความจำเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่จ ะต้องมี การสร้างเครือข่ายที่ ช่วยสนั บสนุ นการดำเนิ นการของศูน ย์ฯ
เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ฯ และผลงานของศูนย์ฯ ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
ช่วยตอบข้อสงสัย รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ได้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินโครงการแนวร่วม เครือข่าย
สายใยความเข้าใจข้อมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศู น ย์ ฯ ได้ รับ ความรู้ เกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
สร้างความเข้าใจด้านพลังงาน
2) เพื่อจัดทำแผนงานในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ
3) เพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ ตามแผนที่จัดทำไว้
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึ กษา วิเคราะห์ สภาพปั จ จุ บั น เกี่ย วกับ การสร้างความเข้าใจและการสร้างเครือ ข่ายด้านการ
สร้างความเข้าใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ
1

2) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แนวทาง ตั ว แบบ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการสร้ า งความเข้ า ใจ
จากหน่วยงานชั้นนำในประเทศหรือต่างประเทศใช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การประชาสั ม พั น ธ์ แ ก่ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของศูน ย์ฯ และ การระดมความคิ ดเห็ น เพื่ อ ให้ ค่ านิ ยม DNA
วัฒนธรรมองค์การได้ถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนงานในการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจของศูนย์ฯ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารเครือข่ายสร้างความเข้าใจ
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2565
ไตรมาส 1

ปี 2564

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
เครือข่ายให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจ
• การให้ความร่วมมือของเครือข่าย
ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง
2

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของเครือข่ายสร้างความเข้าใจ
2) กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจต่อข้อมูลพลังงาน ต่อภารกิจของศูนย์ฯ มากขึ้น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เป็นเครือข่ายสร้าง
ความเข้าใจด้านพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Explore New Worlds, New Sciences
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศู น ย์ ฯ ) ขึ้ น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน โดยให้ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทำหน้ า ที่ ดั งกล่ า ว
ซึ่งภาระหน้าที่ของศูนย์ฯ ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทำชุดข้อมูล
สารสนเทศด้านพลังงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นหลังทางการศึกษา
ต่างกัน ทั้งศาสตร์ และ สาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน
จากภารกิจและสภาพแวดล้อมดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ จะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ และมุมมองที่ผู้จบการศึกษาจากศาสตร์เหล่านั้น เพื่อให้สามารถผลิตงาน
และสื่อสารให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึ งเห็ นควรจ้ างที่ ป รึก ษาเพื่ อ ดำเนิ น โครงการ Explore New
Worlds, New Sciences
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำชุดความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อสร้างความเข้าใจในศาสตร์และสาขาวิชาการบุคลากรของศูนย์ฯ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านที่เป็นผู้ส่งมอบและผู้รับบริการ
2) ศึกษา วิเคราะห์ สรุป เนื้อหาของศาสตร์ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในข้อ 1)
3) จัดทำสื่อการสอนเพื่อให้บุคลากรของศูนย์ฯ เข้าใจเนื้อหาของผลการศึกษาในข้อ 2)
4) จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
1

แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2566
ไตรมาส 1

ปี 2565

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
ในการดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• ความพึ ง พอใจต่ อ หน่ ว ยงานอื่ น ต่ อ การ ผลความพึงพอใจต่อหน่วยงานอื่นต่อการประสานงาน
จากบุคลากรของศูนย์ฯ มีค่าสูงขึ้น
ประสานงานจากบุคลากรของศูนย์ฯ
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร สามารถสื่อสาร และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดีขึ้น
2) ศูนย์ฯ ผลิตผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2565 สิ้นสุด กันยายน 2566
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ NEIC Drive by Knowledge and Innovation
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้
มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ศูนย์ฯ จะต้องมีการรวบรวม สะสม พัฒนา ต่อยอดความรู้ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรู้
ทั ก ษะและความเข้ า ใจต่ อ สภาพแวดล้ อ มของศู น ย์ ฯ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และสามารถสร้ า งนวั ต กรรม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ฯ ดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย และเป็น การสร้างความมั่นใจว่า การใช้ทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ศูนย์ฯ สร้างแนวปฏิบัติ (Practices) ที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้นทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดำเนินโครงการ NEIC
Drive by Knowledge and Innovation
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และ ระบบบริหารนวัตกรรม ของศูนย์ฯ
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เป็นไปตาม
แผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำไว้
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันของศูนย์ฯ อาทิเช่น ตัวแบบ 7s ของ Mckinsey หรือ ใช้ตัวแบบอื่น
ที่สนับสนุนให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ และ การสร้าง
นวัตกรรมของศูนย์ฯ
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แนวทาง ตั ว แบบ เกี ่ ย วกั บการจัด การความรู้ และ การบริ ห ารนวัต กรรม
ที่หน่วยงานชั้นนำในประเทศ หรือ ต่างประเทศใช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการสร้าง
นวัตกรรม แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ การระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้
และ ระบบการสร้างนวัตกรรม
4) ออกแบบและจั ดทำระบบจัด การความรู้ ข องศูนย์ฯ โดยออกแบบให้ เป็ น Web Application
ซึ่งครอบคลุมการจัดเก็บ จำแนก สืบค้น แลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ ทั้งภายใน ภายนอกศูนย์ฯ
5) ออกแบบระบบการบริหารนวัตกรรมของศูนย์ฯ ซึ่งครอบคลุม การจัดเก็บ การจำแนก การคัดกรอง
การสร้างต้นแบบ การพิจารณา การนำไปใช้ การขยายผล
6) จัดทำคู่มือระบบจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ เข้าใจและสามารถ
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อม files
7) จัดทำคู่มือระบบการบริหารนวัตกรรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ เข้าใจและ
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อม files
8) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู้ และการบริหารนวัตกรรมของศูนย์ฯ
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบจัดทำระบบ
จัดประชุมชี้แจง
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร เนื้อหาในเอกสาร และ ระบบ ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนด้านของความรู้ที่มีการแบ่งปันความรู้ มีการแบ่งปันความรู้จำนวน 5 ด้าน เช่น
ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสื่อสารมวลชน
เรื่องต่าง ๆ ในระบบ
• จำนวนความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการบรรจุ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ
นวัตกรรม 5 เรื่อง
เข้าสู่ระบบนวัตกรรม
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู ้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร มี ก ารตระหนั ก รั บ รู ้ ถ ึ ง ความสำคั ญ ของการจั ด การความรู ้ เ พื ่ อ ใช้
ในการปฏิบัติงาน
2) ผู ้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากรสามารถพั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และ มี โ อกาสสร้ า งนวั ต กรรม
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)
4

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)
1,589,016

1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความรู้

1
1

3
3

115,401.00
81,510.00

346,203
244,530

1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์การ
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนวัตกรรม
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธ์ศาสตร์
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักวิเคราะห์
2.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
3.1 ค่าจัดทำคู่มือระบบจัดการความรู้ รวม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
3.2 ค่าจัดทำเอกสารคู่มือระบบบริหารนวัตกรรม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

1
1
1
1
2
2
2

3
3
3
3

81,510.00
81,510.00
81,510.00
81,510.00

6
8

48,334
48,334

10
10

4,000
4000

244,530
244,530
244,530
244,530
193,336
580,008
773,344
76,000
40,000
40,000

3.3 ค่าจัดทำเอกสารการอบรมการจัดการความรู้ USB flash Drive 1 ชุด 16 GB
3.4 ค่าจัดทำเอกสารการอบรมบริหารนวัตกรรม รวม USB flash 1 ชุด 16 GB

30
30

500
500

15,000
15,000

3.5 ค่าจัดทำเอกสารการระดมความคิดเห็นการจัดการความรู้ USB flash Drive
1 ชุด 16 GB
3.6 ค่าจัดทำเอกสารการการบริหารนวัตกรรม USB flash Drive 1 ชุด 16 GB

60

500

30,000

60

500

30,000

3.7 ค่าจัดทำเอกสารประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับระบบจัดการความรู้ และการบริหาร
นวัตกรรมของศูนย์ฯ รวม USB flash 1 ชุด 16 GB
3.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)
หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
3.9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของศูนย์ฯ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง

30

500

15,000

35

4,200

1. ค่าบุคลากรหลัก

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

120

5

800,000
88,595
88,595
4,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2563 - 2564
2563

2564

รวม

ไตรมาสที่ 1

400,000

400,000

ไตรมาสที่ 2

1,200,000

1,200,000

ไตรมาสที่ 3

2,000,000

2,000,000

ไตรมาสที่ 4

400,000

รวมทั้งหมด

400,000

400,000
3,600,000

4,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินการของศูนย์ฯ จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านการซื้อ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
การดำเนิ น การของศู น ย์ ฯ จึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ที ่ จ ะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารความเสี ่ ย ง
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ฯ เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีการคาดการณ์และ
เตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่จะทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็น การสร้างความมั่นใจ
ว่าการใช้ทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ ได้รับทราบเป็นข้อมูลสำหรับนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน จึ งเห็ นควรจ้ างที ่ ปรึ กษาในการจั ดสั มมนาเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อประเมิน ความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. 2564
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำไว้
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาและร่วมพิจารณาเกี่ยวกับกรอบการประเมินความเสี่ยงของศูนย์ฯ
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2564
3) จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย กรอบบริหาร
ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถ
ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อม files
4) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง และวิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
5) ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ รอบ 6 เดือน ณ สถานที่จริง
6) ดำเนินการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ณ สถานที่จริง
7) จัดทำรายงานผลการประเมิน และ แนวทางการปรับปรุงหรือขยายผลในปีงบประมาณต่อไป
8) สื่อสารให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ รับทราบผลการประเมิน
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ ง
ดำเนินการประเมินผล
จัดทำรายงานผลการประเมิน
สื่อสารผลการประเมิน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนความเสี่ยงที่ มีการบริหารความเสี่ยง ศูนย์ฯ มีการบริหารความเสี่ยงให้ได้ตามที่หวัง จำนวน
2 ความเสี่ยง
ได้ตามที่คาดหวัง
• จำนวนผู้ร ับ การประเมิน ที่ตระหนักถึงการ ร้ อ ยละ 60 ของผู ้ ร ั บ การประเมิ น ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ มีการคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดี เพื่อให้การดำเนินการสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น ๆ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. ค่าบุคลากรหลัก

3

1,589,016

1.1 หัวหน้าโครงการ

1

6

115,401.00

692,406

1.2 ที่ปรึกษาโครงการด้านการบริหารความเสี่ยง

1

6.5

81,510.00

529,815

1.3 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

4.5

81,510.00

366,795

2. ค่าบุคลากรสนับสนุน

2

2.1 นักวิเคราะห์

2

193,336
5

48,334.00

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

483,340
76,000

3.1 ค่าจัดทำเอกสารคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่
บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.2 ค่าจัดทำเอกสารเอกสารชี้แจงการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการติดตามการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด
16 GB
3.5 ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง รวม USB flash
Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)
หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

10

1,000

10,000

30

500

15,000

10

500

5,000

10

1,000

10,000

30

500

15,000

35

21,000

120

5

141,648
141,648
2,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย

ปี 2563 - 2564

งบประมาณ
2563
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งหมด

200,000
200,000

2564

รวม

600,000
400,000
800,000

600,000
400,000
800,000
200,000
2,000,000

1,800,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 27001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินการต้องมีมีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพื่อใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์
ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบเครือข่าย (Network) และระบบอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของศูนย์ฯ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องถูกออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานและรับผิดชอบ โดยผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อมีระดับความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity) และความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber Security)
การดำเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ (Cyber Security) เพื ่ อ กำหนดนโยบายการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศ
และเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายของศูนย์ ฯ รวมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์ฯ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO/IEC 27001
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อทำการระบุระดับสถานภาพในปัจจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ฯ ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
2) เพื ่ อ ทำการระบุ ค วามเสี ่ ย ง วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ และโอกาสการเกิ ด ความเสี ่ ย งของ
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) รวมถึงการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง
3) เพื่อกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
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4) เพื ่ อ จั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการรั ก ษาความ มั ่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศสำหรั บ
ศูน ย์ข้อมูล คอมพิว เตอร์ พร้อมเสนอแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒ นาโครงสร้างสถาปัต ยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) ในระยะ
3 ปี (2564-2566)
5) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ISO/IEC 27001
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) กำหนดแผนการดำเนินงาน (Work Plan) แต่ล ะขั้นตอนตลอดทั้งโครงการและวิธ ีการทำงาน
(Methodology) รวมถึงมาตรฐาน/เกณฑ์วัดที่ใช้ในการจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Cyber
Security) และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผลการดำเนินงานและการนำเสนอผล
การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
2) วิเคราะห์และระบุระดับสถานภาพในปัจจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ แผนการดำเนินงาน/
เกณฑ์วัดที่ผู้รับจ้างเสนอ เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์ฯ เทียบกับมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Gap Analysis) พร้อมทั้งระบุประเด็นหลักที่ควรปรับปรุง
รวมถึงข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
3) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง
4) จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศ (ICT Security Policy) สำหรับ
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
5) จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศสำหรับศูนย์ฯ พร้อมนำเสนอ
แผนที่นำทางในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศและแผนปฏิบัติงานใน
ระยะ 3 ปี (2564-2566)
6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ

2

แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
แผนการดำเนินงานจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ Gap Analysis
ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธกี ารประเมินความเสี่ยง
ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สิน
จัดประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยง
กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ
จัดทำแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติงาน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ค่าเป้าหมาย

• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนความเสี่ยงที่ มีการบริหารความเสี่ยง ศูนย์ฯ มีการบริหารความเสี่ยงให้ได้ตามที่หวังจำนวน
2 ความเสี่ยง
ได้ตามที่คาดหวัง
3

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
• จำนวนผู้รับการประเมิน ที่ตระหนักถึงการให้ ร้อยละ 60 ของผู้รับการประเมิน ตระหนักถึง
ความสำคัญกับ ISO/IEC 27001
ความสำคัญกับ ISO/IEC 27001
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศู น ย์ ฯ มี ก ารคาดการณ์ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ไ ม่ ส ่ ง ผลดี ก ั บ ศู น ย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่อง ISO/IEC 27001 รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น ๆ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน ปี เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. ค่าบุคลากรหลัก

4

1,324,323

1.1 หัวหน้าโครงการ

1

3

115,401.00

346,203

1.2 ที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ เครือข่าย
สื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน

3

4

81,510.00

978,120

1

2.1 ธุรการ

1

290,004
6

48,334.00

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

290,004
227,000

3.1 ค่าจัดทำเอกสาร Kick off รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
1 ชุด 16 GB
3.2 ค่าจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.3 ค่าจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ Gap การทบทวนหลักวิธกี าร การตรวจสอบ
บัญชีทรัพย์สิน และ การประเมินความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง รวม flash
Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยกลยุทธ์ แผนที่นำ
ทางรวม flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1ชุด 16 GB
3.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)

10

500

5,000

10

1000

10,000

10

5000

50,000

10

5,000

50,000

20

5000

100,000

20

12,000

120

5

หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

141,648

4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง

141,648

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564
2564

รวม

ไตรมาสที่ 1

200,000

200,000

ไตรมาสที่ 2

800,000

800,000

ไตรมาสที่ 3

1,000,000

1,000,000

รวมทั้งหมด

2,000,000

2,000,000

5

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISO 50001
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินการของศูนย์ฯ จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำธุรกิจด้านมาตรฐานพลังงาน
โดยเฉพาะ ISO 50001 ทั้งโรงงาน/อาคารที่นำมาตรฐานมาใช้ ผู้พั ฒนาระบบให้แก่ห น่ว ยงาน/อาคาร ผู้
ประเมิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ จะมีความรู้
ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001 เพื่อที่จะสามารถประสานงาน รวบรวมข้อมูล
รวมทัง้ จัดทำข้อมูล สารสนเทศ และ รายงาน รวมทั้งการพยากรณ์ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO 50001 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ ISO 50001
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ISO 50001 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐาน ISO 50001
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001 เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาในการสัมมนา
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบ ัติการ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภารกิจ ผลผลิตของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001

1

3) นำบุคลากรของศูนย์ฯ ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001 อย่างน้อย 3 หน่วยงาน
โดยครอบคลุมถึง โรงงาน/อาคารที่นำมาตรฐานมาใช้ ผู้พัฒนาระบบให้แก่หน่ว ยงาน/อาคาร ผู้ประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ
4) จัดทำสรุปผลการดำเนินการ
แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินการวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของศูนย์ฯเกี่ยวข้องกับ
ISO 50001
อบรมให้ความรู้เแนวคิด แนวปฏิบัติ ของ ISO 50001
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับภารกิจผลผลิตของศูนย์ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001
ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ISO 50001
จัดทำสรุปผลการดำเนินการ

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ค่าเป้าหมาย

• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสาร ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนผลผลิ ต ของศู น ย์ ฯ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ฯ มี ผ ลผลิ ต ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ISO 50001 จำนวน 3
รายการ
ISO 50001
2

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
• จำนวนผู้รับการประเมิน ที่ตระหนักถึงการให้ ร้ อ ยละ 60 ของผู ้ ร ั บ การประเมิ น ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของ ISO 50001
ความสำคัญกับ ISO 50001
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศู น ย์ ฯ มี ก ารคาดการณ์ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ ไ ม่ ส ่ ง ผลดี ก ั บ ศู น ย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินการยังสามารถบรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่อง ISO 50001 รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12.

 ต่อเนื่อง

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

วงเงินโครงการ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)

1. ค่าบุคลากรหลัก

4

1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาด้าน ISO 50001

1
2

2. ค่าบุคลากรสนับสนุน

1

2.1 ธุรการ

1

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)
998,283

3
4

115,401.00
81,510.00

346,203
652,080
290,004

6

48,334.00

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

290,004
227,000

3.1 ค่าจัดทำเอกสาร Kick off รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
1 ชุด 16 GB
3.2 ค่าจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.3 ค่าจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ที่เกีย่ วข้องกับ
ISO 50001 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.4 ค่าใช้จ่ายในการสรุปผลการดำเนินการ รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม)

10

500

5,000

10

1000

10,000

10

5000

50,000

10

5,000

50,000

20

5000

100,000

20

12,000

120

5

หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

484,713

4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

487,713

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปี 2564
2564

รวม

ไตรมาสที่ 1

200,000

200,000

ไตรมาสที่ 2

800,000

800,000

ไตรมาสที่ 3

1,000,000

1,000,000

รวมทั้งหมด

2,000,000

2,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ ประจำปี
พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินการของศูนย์ฯ จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งด้านการซื้อ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
การดำเนิน การของศูน ย์ ฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ ง ที่ จะต้ องได้รั บ การติด ตามและประเมิ น ผล
จากผู้ประเมินอิสระจากภายนอก เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินการใช้ทรัพยากร ผลผลิต และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นไปในทิศทางที่ส อดคล้องกับเป้าหมายและสภาพแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริห าร
ของกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติง าน
ของศูนย์ฯ ได้รับทราบเป็นข้อมูลสำหรับนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ให้ทราบถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เพื่อให้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ รับทราบถึงสภาพปัจจุบัน จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาส
ในการปรับปรุงจากการประเมินผลตัวชี้วัดและการประเมินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
3) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึ ก ษาและร่ว มพิจ ารณาเกี่ ยวกั บ กรอบการประเมินผลและตัว ชี ้ วั ด
การประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
2) จัดทำวิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2564
3) จัดทำร่างกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2565
4) จัดทำคู่มือประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย กรอบประเมินผล แนวทางประเมินผล รายละเอียดตัวชี้วัด
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม จำนวน 10 ชุด พร้อม files
5) ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้แก่ผู้บริหาร
และบุคลากรของศูนย์ฯ
6) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ณ สถานที่จริง
7) จัดทำรายงานผลการประเมิน และ แนวทางการปรับปรุงหรือขยายผลในปีงบประมาณต่อไป
8) สื่อสารให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ รับทราบผลการประเมิน
แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส
3
ก.ย.

2565

ไตรมาส 4
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

จัดทำ TOR ประกาศจัดจ้าง และ พิจารณาว่าจ้าง
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับศูนย์ฯ เพือ่ ใช้ประกอบการออกแบบระบบ
ติดตามและประเมินผล
จัดทำกรอบการประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด ปี 2564 และ
2565
ชี้แจงแนวทางประเมินผล
จัดทำคู่มือประเมินผล
ดำเนินการประเมินผล
นำเสนอผลการประเมินและจัดทำรายงาน
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสารและเนื ้ อ หาในเอกสารที ่ ผู้ ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู ้ ร ั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนประเด็นที่มีการปรับปรุงดำเนินการ ศูนย์ฯ มีการนำผลการประเมินข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างน้อย 2 ประเด็น
• จำนวนผู้รับการประเมินที่ตระหนักถึงการให้ ร้อยละ 60 ของผู้รับการประเมิน ตระหนักถึง
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผล
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ จะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 เดือน เริ่มตั้งแต่ กันยายน 2564 สิ้นสุด มีนาคม 2565
 ใหม่

 ต่อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

4

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1. ค่าบุคลากรหลัก

3

687,401

1.1 หัวหน้าโครงการ

1

2.5

115,401.00

288,503

1.2 ที่ปรึกษาโครงการด้านการประเมินผล

1

3

81,510.00

244,530

1.3 ที่ปรึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

81,510.00

163,020

2. ค่าบุคลากรสนับสนุน

193,336

2.1 นักวิเคราะห์

1

4

48,334.00

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

193,336
57,450

3.1 ค่าจัดทำเอกสารคู่มือฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่
บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.2 ค่าจัดทำเอกสารเอกสารชี้แจงแนวทางประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.3 ค่าจัดทำเอกสารร่างกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัด พ.ศ. 2565 รวม USB
flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.5 ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินผล รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่
เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหารว่าง เครื่องดื่ม)
หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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53,161

4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง

53,161

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2565

ไตรมาส 4
ก.ค.

ส.ค.

ไตรมาส 1
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 1 (100,000บาท)
ไตรมาสที่ 2 (300,000บาท)
ไตรมาสที่ 3 (600,000บาท)

5

มิ.ย.

7. แผนงานพัฒนากฎหมาย

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคนไทยใช้ส ื่อสังคมออนไลน์และบริการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมากอย่างเป็นสัดส่วนกัน แม้รัฐบาลจะได้พยายามผลัก ดัน ให้ มี
การตรากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่ความตระหนักรู้ความเป็นส่วนตัว
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย การตระหนักถึงอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจจะเกิดจากการที่ข้อมูลถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือโดยมิชอบ
ที่จริงแล้วการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีพัฒนาการมากมายทั้งในกฎหมาย
ต่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวอย่างของหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, แนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ข้อตกลงของรัฐสภาแห่งยุโรป, ข้อบังคับสหภาพยุโรป, แนวทางของ
สหประชาชาติ, แนวทางตามกรอบความร่วมมือของ APEC, แนวทางของอาเซียน และ TPP แต่เนื่องจาก
ความแตกต่างที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ ทำให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในที่ห นึ่งส่งผลกระทบในที่อื่น ๆ ด้ว ย โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโ รปกำหนดว่าไม่ให้เข้าถึงหรือส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ
ประเทศไทยเล็งเห็น ความสำคัญเพื่ อ ยกระดับ การจัด เก็บ รวบรวม การนำไปใช้ เปิดเผยข้อมู ล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจให้ทัดเทียมต่างประเทศ จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน
จากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีข้อมูล
ด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

1

ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (Gap analysis) เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดและวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมเพื่อหาฐานทางกฎหมาย
ของการประมวลผล และความเสี่ย งที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่ว งโหว่ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ กร
อันเป็นผลมาจากความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. การจัดทำนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
2.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 ระเบียบหรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 แบบหนังสือบอกกล่าวและหนังสือให้ความยินยอมตามจำนวนที่จำเป็นตามรายงาน
ตรวจสอบ
2.4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. ซอฟต์แวร์การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับ
3.1 การจั ด การแบบสอบถามเพื ่ อ การประเมิ น อั ต โนมั ต ิ (Assessment Automation)
สำหรับการใช้งานตามข้อ 1
3.2 การจัดการกับคุกกีข้ องเว็บไซต์ สนพ. (Cookies Management System)
3.3 ระบบแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breaching Notification)
3.4 ระบบรับคำร้องเพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject request)
ดังนั้น เพื่อให้ สนพ. ดำเนินการให้เป็นไปพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ตามแผนงาน จึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานหรือ บุคลากรที่มีความชำนาญในงานเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ กำกับ
ติดตามการดำเนิน งานให้ ครอบคุลมและเป็นไปมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อ ตรวจสอบกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และสร้างแผนผังข้อมูล (Data Mapping)
เพื่อให้ สนพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดำเนินการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน
จัดเตรียมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้
จริงและทั่วถึง เพื่อให้ สนพ. ดำเนินการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการดำเนินการ
ที่ขัดต่อกฎหมาย และเพิ่มความน่าเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Gap analysis)
2) เพื่อจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบหรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
3) เพื่อจัดให้มีซอฟต์แวร์การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม การนำไปใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับ
โครงการฯ โดยจะดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1. รายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (Gap Analysis) เพื่อรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดและวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมเพื่อหาฐานทางกฎหมาย
ของการประมวลผล และความเสี่ย งที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่ว งโหว่ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ กร
อัน เป็น ผลมาจากความรับ ผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย สนพ. ให้ความร่วมมื อ
ในการตอบแบบสอบถาม
2. การจัดทำนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
2.1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 ระเบียบหรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 แบบหนังสือบอกกล่าวและหนังสือให้ความยินยอมตามจำนวนที่จำเป็นตามรายงาน
ตรวจสอบ
2.4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มี ซอฟต์แวร์การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการใช้งาน 1 ปี เพื่อรองรับ
3.1 การจัดการแบบสอบถามเพื่อการประเมินอัตโนมัติ (Assessment Automation)
สำหรับการใช้งานตามข้อ 1
3.2 การจัดการกับคุกกี้ของเว็บไซต์ สนพ. (Cookies Management System)
3.3 ระบบแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breaching Notification)
3.4 ระบบรั บ คำร้ อ งเพื ่ อ การใช้ ส ิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data Subject
Request)
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แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมาย
ในการดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) มี ก ารวิ เ คราะห์ ช ่ อ งโหว่ ข องการปฏิ บ ั ต ิ ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Gap Analysis)
2) มีการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระเบียบหรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
1) รายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ของการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Gap Analysis)
2) มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบ
หรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีรายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 (Gap analysis) เพื่อหาช่วงโหว่ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ สนพ. เป็นผลมาจาก
ความ
รับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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2) มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบหรือคู่มือภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 2563 สิ้นสุด ก.ย. 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักกฎหมาย
2.2 ผู้ประสานงาน
32. ค่าใช้จา่ ยดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารือ
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1
4

6
6

120,000
150,000

720,000
5,400,000

6
1

9
9

60,000
25,000

3,240,000
225,000

1
1

9
9

10,000
10,000

90,000
90,000

1

1

235,000

235,000
10,000,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2563

2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 2

3,355,000

ไตรมาสที่ 2

3,355,000

3,355,000

รวมทั้งหมด
3,355,000

ไตรมาสที่ 3
รวมทั้งหมด

ไตรมาส 3

3,355,000

3,355,000
3,290,000

3,290,000

3,290,000

10,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบ
และสร้างความเสีย หายทั ้ง ต่ อ ระดับ ปั จ เจกชนและระดั บ ประเทศ ซึ่งนานาประเทศต่า งให้ค วามสำคั ญ
ในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามดังกล่าวอย่างมาก จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำหนด
แนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศไทยเล็งเห็น ความสำคัญเพื่ อ ยกระดับ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข องหน่ว ยงานภาครั ฐ
และภาคธุร กิจ ให้ทัดเทีย มต่างประเทศ จึงประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
พ.ศ. 2562 เพื่อควบคุมมาตรฐานระบบไอที หรือระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบไอที
ของหน่ว ยงานหลั ก และมีความสำคัญ หรื อ ที ่เ รีย กว่ าโครงสร้า งพื้ นฐานสำคั ญ ทางสารสนเทศ (Critical
Information Infrastructure: CII) ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
โดยที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน
จากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีข้อมูล
ด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึง
1. ตรวจสอบประเมิ นช่องว่างทางความปลอดภัยสารสนเทศโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
ของสากล
2. จัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายให้รองรับพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
3. ประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
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4. จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพย์สินสารสนเทศภายในองค์กร และทะเบียนทรัพย์สิน
ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้พร้อมใช้
5. จัดทำแผนป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามไซเบอร์ด ้า นต่า ง ๆ ตามแนวปฏิบัต ิ ข องสากล และตั ้ ง ค่ า
ของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลักขององค์กรที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง
6. จัดทำกระบวนการในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามแนวปฏิบัติของสากล
7. จัดทำกระบวนการในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นรูปแบบของ Playbook
ตามภัยคุกคามแต่ละประเภท
8. จัดทำกระบวนการในการกู้คืนระบบหลังจากเกิดภัยคุกคาม
ดังนั้น เพื่อให้ สนพ. ดำเนินการให้เป็นไปพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ตามแผนงาน จึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานหรือ บุคลากรที่มีความชำนาญในงานเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือ กำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้ครอบคุลมและเป็นไปมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ
ภายในองค์กร จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงการตั้งค่าของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลักขององค์กรที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้ สนพ. ซึ่งเป็น หน่ว ยงานภาครัฐ ที่ต้องจัดเก็บ ข้อมูล ด้านพลังงานขนาดใหญ่ ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนด
กระบวนการที่ชัดเจน จัดเตรียมกระบวนการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ สนพ. ดำเนินการกับข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลจากการถูกคุกคาม รวมถึงการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย
และเพิ่มความน่าเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) จัดทำนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายให้รองรับพระราชบัญ ญั ติ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
2) จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพย์ สินสารสนเทศภายในองค์กร และทะเบียนทรัพย์สิ น
ที่ได้รับผลกระทบด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้พร้อมใช้
3) จัดทำกระบวนการในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามแนวปฏิบัติสากลที่ได้รับการยอมรับ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูล พลังงาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ครอบคลุม
ถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้
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1. ตรวจสอบประเมินช่องว่า งทางความปลอดภัยสารสนเทศโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
ของ NIST Cyber Security Framework
2. ทบทวนและจั ด ทำนโยบายความปลอดภั ยสารสนเทศ และปรับปรุ งนโยบายให้ ร องรั บ
พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
3. ประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ พร้อมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
4. จัดทำกระบวนการในการจัดการทรัพย์สินสารสนเทศภายในองค์กร
5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้พร้อมใช้
6. ทบทวนและจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้านต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติของ NIST
Cyber Security Framework
7. ทบทวนและปรับปรุงตั้งค่าของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลั ก
ขององค์กรที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง
8. จัดทำกระบวนการในการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามแนวปฏิบัติที่อ้างถึงใน NIST Cyber
Security Framework
9. จัดทำกระบวนการในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นรูปแบบของ Playbook
ตามภัยคุกคามแต่ละประเภทและกระบวนการในการกู้คืนระบบหลังจากเกิดภัยคุกคาม
แผนการดำเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

3

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ค่าเป้าหมาย
1) ตรวจสอบประเมิ น ช่ อ งว่ า งทางความปลอดภั ย
สารสนเทศ
2) จั ด ทำนโยบายความปลอดภั ย สารสนเทศ และ
ปรับปรุงนโยบายให้รองรับพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
3) จั ด ทำกระบวนการในการจั ด การทรั พ ย์ สิ น
สารสนเทศภายในองค์กร และทะเบียนทรัพย์ส ิน ที่
ได้รับผลกระทบด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้พร้อมใช้
4) จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้านต่าง ๆ
ตามแนวปฏิบัติข องสากล และตั้งค่าของระบบเฝ้ า
ระวังภัยคุกคามให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลักของ
องค์กรที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง
5) จั ด ทำกระบวนการในการเฝ้ า ระวั ง ภั ย คุ ก คาม
ไซเบอร์ตามแนวปฏิบัติของสากล
6) จัดทำกระบวนการในการกู้คืน ระบบหลังจากเกิด
ภัยคุกคาม
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุง
นโยบายให้รองรับพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
2) มีกระบวนการในการจัดการทรัพย์ สินสารสนเทศ
ภายในองค์ ก ร และทะเบี ย นทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้พร้อมใช้
3) มีแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ด้านต่าง ๆ ตาม
แนวปฏิบัติของสากล และตั้งค่าของระบบเฝ้าระวังภัย
คุกคามให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลักขององค์กรที่ได้
จากผลการประเมินความเสี่ยง
4) มีกระบวนการในการเฝ้าระวั งภัยคุกคามไซเบอร์
ตามแนวปฏิบัติของสากล
5) มีจัดทำกระบวนการในการกู้คืน ระบบหลังจากเกิด
ภัยคุกคาม
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายให้รองรับพระราชบัญญัติความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562
2) มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 63 สิ้นสุด ก.ย. 64
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักกฎหมาย
2.2 ผู้ประสานงาน
32. ค่าใช้จา่ ยดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารือ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

1
4

6
6

120,000
150,000

720,000
5,400,000

6
1

9
9

60,000
25,000

3,240,000
225,000

1
1

9
9

10,000
10,000

90,000
90,000

1

1

235,000

235,000

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

10,000,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 2

3,355,000

ไตรมาสที่ 2

3,355,000

3,355,000

รวม
3,355,000

ไตรมาสที่ 3
รวมทั้งหมด

ไตรมาส 3

3,355,000

3,355,000
3,290,000

3,290,000

3,290,000

10,000,000
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แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการ
สาธารณะ จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ฎหมายเพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นให้ เ กิ ด การปฏิ ร ู ป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
ทำหน้ า ที่ ใ นการจั ด ทำแผนพั ฒ นาระบบรั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
รวมทั้งกำกับดูแลเพื่อให้เป็น ไปตามแผนพัฒนาระบบรัฐ บาลดิจิทัล โดยมีสำนักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิ ทัล
(องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงาน
เกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จ ิ ท ั ล และสนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลมอบหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการบริหารงาน และให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
กำหนดให้ห น่ว ยงานภาครั ฐ มีห น้าที่ จ ัดให้ มี การบริห ารงานและการจั ดทำบริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบ
ของเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การและการบู ร ณาการข้ อ มู ล ภาครั ฐ และการทำงานให้ มี
ความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาล และกำหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีหน้าที่ต้องจัดทำข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล จัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงาน
ทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน จัดให้มีระบบการรับชำระเงินจาก
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและมีการพัฒนาทักษะบุคลากร
ภาครัฐให้มีความรู้สามารถในการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ตลอดจนกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลกำหนดและให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขอเชื่อมโยงข้อมูล
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ส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ และให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผย
ข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างเสรีและไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการบริ ห ารงานและให้บ ริ การภาครัฐ ผ่ านระบบดิจิ ทัล พ.ศ. 2562 โดยเป็น ศูนย์ก ลาง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน เพราะมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศ ดังนั้นทาง สนพ. จึงมีข้อมูลด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวง
พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั ้ ง นี ้ การดำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารบริ ห ารงานและให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึง
1. ตรวจสอบประเมินช่องว่างการดำเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติให้รองรับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3. ทบทวนและให้คำแนะนำด้านเทคนิคในแนวทางพัฒ นา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
4. จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐด้านพลังงานของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สนพ.
ดังนั้ น เพื่อให้ สนพ. ดำเนิน การให้เป็นไปพระราชบัญญัติการบริห ารงานและให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ตามแผนงานจึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานหรือ บุคลากรที่มีความชำนาญในงาน
เป็นผู้ปฏิบัติงานดำเนิน การให้ครอบคลุมหน้าที่และเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ตามที่
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
เพื่อให้ สนพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานขนาดใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องกำหนด จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. รวมถึง จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ สนพ.
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ สนพ.
ดำเนินการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิ ทัลกำหนดและให้ สนพ. สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเพื่อนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้
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4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) จั ด ทำธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งาน และปรั บ ปรุ ง นโยบายให้ ร องรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2) จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3) จัดทำแนวทาง กระบวนการให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียด้านพลังงานของประเทศตาม
แนวปฏิบัติสากลที่ได้กำหนดไว้
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดำเนินการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับการขอข้อมูลด้านพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดำเนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมการปฏิบ ัติตามพระราชบัญญัติการบริห ารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ครอบคลุมถึงการกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบประเมินช่องว่างการดำเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทำ ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติให้รองรับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
3. ทบทวนและให้คำแนะนำด้านเทคนิคในแนวทางพัฒ นา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น
4. จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐด้านพลังงานของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์
ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดขึ้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สนพ.
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แผนการดำเนินงาน

ธ.ค.

ไตรมาส 4

พ.ย.

ไตรมาส 3

ต.ค.

ไตรมาส 2

กิจกรรม

ปี 2564
ไตรมาส 1

ปี 2563

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ค่าเป้าหมาย
มีร่างธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ทันสมัย สามารถใช้ส่งเสริม
และกำกับดูแลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)

ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย สามารถผลักดัน
การดำเนินการตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ปรับปรุงนโยบายให้รองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 2564 สิ้นสุด ธ.ค. 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง
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11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
รายการ
1. ค่าบุคลากรหลัก
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
2.1 นักกฎหมาย
2.2 ผู้ประสานงาน
32. ค่าใช้จา่ ยดำเนินงาน
3.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารือ

จำนวน
(คน)

คน-เดือน

อัตรา
(บาท/เดือน)

1
5

6
9

120,000
150,000

720,000
6,750,000

9
2

12
12

60,000
25,000

6,480,000
600,000

1
1

12
12

10,000
10,000

120,000
120,000

1

1

210,000

210,000
15,000,000

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นเงิน
(บาท)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

3,697,500

ไตรมาสที่ 2

3,797,500

3,797,500
3,797,500

ไตรมาสที่ 4
3,697,500

รวม
3,697,500

ไตรมาสที่ 3

รวมทั้งหมด

ไตรมาส 4

3,797,500

3,797,500

3,797,500
3,707,500

3,707,500

3,707,500

15,000,000
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8. แผนงานสื่อสารองค์กร

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึ ก ษาทำความเข้ า ใจผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการสื่อสาร
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ าย ซึ่งแต่ล ะฝ่ ายมี คุ ณ ลั กษณะ ความต้ อ งการ และพฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ไป ทำให้ ก าร
ดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้ าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ
บุคลากรจึงมีความจำเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่จะต้องมี ความเข้าใจต่อคุณ ลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ
เพื่อให้สามารถส่งมอบข้อมูล สารสนเทศและบริการได้ตรงความต้องการ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศูนย์ฯ
รวมทั้งหากมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วยังสามารถทำให้ผู้รับบริการสนับสนุน ข้อมูล สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ
ความรู้ กลับมายังศูนย์ฯ ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการของศูนย์ฯ สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์
ได้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาทำความเข้าใจ
กับผู้รับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ศึกษาคุณลักษณะ (profile) และความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์ฯ
2) เพื่อจัดทำแนวทางในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์ฯ
และ กลุ่มที่มีศักยภาพจะเป็นผู้รับบริการในอนาคต
1

2) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการตอบสนองต่อผู้รับบริการของศูนย์ฯ
3) วิเคราะห์ช่องว่างของการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์ฯ
4) จั ดทำแนวทางในการปรับ ปรุงการตอบสนองความต้องการของผู้ รับ บริ การของศูน ย์ฯ รวมทั้ ง
แนวทางในการให้บริการกลุ่มที่มีศักยภาพจะเป็นผู้รับบริการในอนาคต
5) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการศึกษาให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
• ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ บ ริ ห าร และ บุ ค ลากร สามารถกำหนดรู ป แบบ ลั ก ษณะของบริ ก ารได้ ต รงความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
2) ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากบริการของศูนย์ฯ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และผู้รับบริการของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

3

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบบทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่
ไม่รับรู้การดำรงอยู่ของศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้การดำเนินการของศูนย์ฯ ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่สามารถส่ง
มอบผลผลิตให้แก่สังคมได้อย่างเหมาะสม
เพื่ อให้ ผู้ เกี่ย วข้องทั้งหลายรับ ทราบการคงอยู่ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ความสำคัญต่อภาคพลั งงาน
ของศูนย์ฯ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
รับบริการของศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึงเห็ น ควรจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อ ดำเนิ น โครงการประชาสั ม พั น ธ์
ประชาชนทราบบทบาทของ สนพ. ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์บทบาทของ สนพ. เป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social Media
3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
1

แผนการดำเนินงาน
2564
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
ครบถ้วนทุกกลุ่ม
• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประชาสัมพันธ์
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
กลุ่มเป้าหมายการรับรู้ถึงการมีอยู่ของศูนย์ฯ
• การรับรู้ถึงการมีอยู่ของศูนย์ฯ
ร้อยละ 50

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลสารสนเทศจากศูนย์ฯ มากขึ้น ซึ่งเป็นการลดการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่อาจ
บิดเบือนได้ ส่งผลให้ลดความขัดแย้งจากประเด็นพลังงานในสังคม

2

8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

3

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจจัดทำและ
เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชน จำนวนไม่น้อยที่
ไม่รับ รู้เกี่ยวกับอำนาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ อันจะส่ งผลให้ เกิดการไม่ให้ รับความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว ซึ่งทำให้การดำเนินการของศูนย์ฯ ประสบความยากลำบาก และต้องเสียทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่ อให้ ผู้ เกี่ย วข้องทั้งหลายรับ ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ จึงจำเป็ น
ที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและรับบริการของศูนย์ฯ
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึงเห็ น ควรจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อ ดำเนิ น โครงการประชาสั ม พั น ธ์
ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์อำนาจตามกฎหมายของ สนพ. ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social media
1

3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
2565
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
ครบถ้วนทุกกลุ่ม
• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประชาสัมพันธ์
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
กลุ่มเป้าหมายการรับรู้ถึงอำนาจตามกฎหมายของ
• การรับรู้ถึงอำนาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ
ศูนย์ฯ ร้อยละ 50

2

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของศู น ย์ ฯ มากขึ้ น จะช่ ว ยการลดการใช้ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น
ที่อาจบิดเบือนได้ ส่งผลให้ลดความขัดแย้งจากประเด็นพลังงานในสังคม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

3

-

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่จะ
ไม่รับรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการสอบถามข้อมูลจากแหล่งอื่น
และมีผู้ที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายตอบคำถามเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ผู้สอบถามได้
ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และผู้ตอบคำถามดังกล่าวอาจเข้าข่ายดำเนินการผิดกฎหมายได้
เพื่ อให้ ผู้ เกี่ ย วข้ องทั้ งหลายดำเนิ น การสอบถามข้อมูล ด้ านพลั งงานมาที่ ศูน ย์ฯ โดยตรง จึงจำเป็ น
ที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ควรเป็น และทำให้ศูนย์ฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
สำนั ก งานนโยบายและแผนพลั งงานจึงเห็ น ควรจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อ ดำเนิ น โครงการประชาสั ม พั น ธ์
ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ สอบถาม ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไทย
2) เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น

5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social media
1

-

3) ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
4) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
2565
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการ
ดำเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษาดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
ครบถ้วนทุกกลุ่ม
• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประชาสัมพันธ์
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนแบบสอบถามข้อมูลพลังงาน

จำนวนแบบสอบถามข้อมูลด้านพลังงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50

2

-

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งสอบถามโดยตรงมาที่ ศู น ย์ ฯ มากขึ้ น จะช่ ว ยการลดการได้ รั บ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง อื่ น
ที่อาจบิดเบือนได้ ส่งผลให้ลดความขัดแย้งจากประเด็นพลังงานในสังคม
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2565 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

3

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานสายใย ร่วมใจสร้างเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ ว ยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเป็ น แหล่ งข้ อมูล และสารสนเทศด้ านพลั งงานแก่
ผู้ เกี่ย วข้อ งทุ กฝ่ าย ซึ่งแต่ล ะฝ่ ายมี คุ ณ ลั กษณะ ความต้ อ งการ และพฤติก รรมที่ แตกต่างกัน ไป ทำให้ ก าร
ดำเนินงานของศูนย์ฯ ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ทมี่ ีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความท้ าทายเหล่ านี้ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิภ าพ ผู้ บ ริห าร
และบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฯ
ในด้านการให้ข้อมูล สารสนเทศ ข้อเสนอแนะ ความรู้ รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่ศูนย์ฯ เพื่อให้
การดำเนินการของศูนย์ฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการสานสายใย ร่วมใจ
สร้างเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรของศูน ย์ฯ ได้ รับ ความรู้เกี่ย วกับ เครือข่ายที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ข้อ มู ล
ด้านพลังงาน
2) เพื่อจัดทำแผนงานในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ
3) เพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ ตามแผนที่จัดทำไว้
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลพลังงาน
ของศูนย์ฯ

1

2) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ตัวแบบ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย จากหน่วยงานชั้นนำในประเทศหรือ
ต่างประเทศทีใ่ ช้ปฏิบัติในองค์การ
3) จั ด สั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร ประกอบด้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การสร้ างความสั ม พั น ธ์
การสร้างเครือข่าย การประชาสัมพัน ธ์ การอำนวยความสะดวก แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ และ
การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ค่านิยม DNA วัฒนธรรมองค์การได้ถูกนำมาปฏิบัติจริง
4) จัดทำแผนงานในการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงานของศูนย์ฯ
5) ศึกษาดูงานองค์การในประเทศที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
6) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จัดทำไว้ในข้อ 4)
7) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
ปี 2563
กิจกรรม

ปี 2564

ไตรมาส 4
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินงานรวมถึง
สิ่งที่ส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
คณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด

6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)

ค่าเป้าหมาย

• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดตามสัญญา
2

ชื่อตัวชี้วัด
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• การให้ความร่วมมือของเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของเครือข่ายข้อมูลพลังงาน
2) ศูนย์ฯ ได้รับข้อมูลที่มีความเหมาะสมมากขึ้น
3) ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตร สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหารและบุคลากรของศูน ย์ฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็น เครือข่ายข้อมูล
พลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด กันยายน 2564
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

3

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสานความเข้าใจในเรื่องพลังงานกับสังคม
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่ส ำนั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่ งชาติ
(ศูน ย์ ฯ) ขึ้น เป็ น หน่ วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่ อ เป็ น แหล่ งข้อมู ล และสารสนเทศด้านพลั งงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สิ่งที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการคือ การสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงเรื่องพลังงานให้กับ
สังคม โดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้สงสัยจำนวนหรือกระทั่งเป็นประเด็นขัดแย้งในสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจดังกล่าว มีความจำเป็นที่ศูนย์ฯ จะต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อสงสัยดังกล่าว เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ข้อเท็จจริง รวมทั้งสิ่งที่เคยได้
ดำเนินการชี้แจงต่อสังคมแล้ว เพื่อนำมาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่ศูนย์ ฯ จะนำเสนอต่อสังคมให้เกิดความชัดเจน
ต่อไป
สำนั กงานนโยบายและแผนพลั งงานจึงเห็ นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่ อ ดำเนินโครงการสานความเข้าใจ
ในเรื่องพลังงานกับสังคม ในการรวบรวมประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพลังงานในสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
กับประเด็นดังกล่าว และนำมากำหนดประเด็นที่ศูนย์ฯ ต้องนำเสนอต่อสังคม
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อรวบรวมข้อสงสัย เกี่ย วกับ พลั งงานในสังคม โดยรวบรวมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับด้านพลังงานของประเทศ
2) เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาด้านพลังงานที่ศูนย์ฯ ต้องนำเสนอชี้แจงต่อสังคม
5. ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1) รวบรวม ประเด็ น ปั ญ หา ข้ อ สงสั ย ข้ อ เท็ จ จริง รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ เคยได้ ด ำเนิ น การชี้ แ จงต่ อ สั ง คม
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานของประเทศ
1

2) วิเคราะห์ข้อสงสัยที่ได้จากข้อ 1) เพื่อนำมากำหนดประเด็นลำดับความสำคัญนำเสนอต่อสังคม
3) กำหนดชุดข้อมูล สารสนเทศ ที่ศูนย์ฯ ต้องใช้สำหรับตอบข้อสงสัยในแต่ละประเด็น
4) ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอ ชี้แจงข้อสงสัย ด้านพลังงานแก่ประชาชน
5) จัดประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
แผนการดำเนินงาน
ปี 2564
กิจกรรม

ปี 2565

ไตรมาส 4
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 1
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 2
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 3
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แต่งตั้งคณะทำงานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหว่างคณะทำงานเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินงานรวมถึง
สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
ดำเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะ
ที่ปรึกษาภายนอก
คณะทำงานและคณะที่ปรึกษา
ดำเนินงานร่วมกัน
สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด
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6. ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จำนวนเอกสาร แผนงาน กิจกรรม ที่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ส่งมอบ
• ระยะเวลาในการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง ผู้ รั บ จ้ า งดำเนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามสัญญา
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
• จำนวนการชี้ แ จงข้ อ สงสั ย ด้ านพลั งงานต่ อ จำนวนการชี้แจงข้อสงสัยด้านพลังงานต่อสังคม
จำนวน 5 เรื่อง
สังคม
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารชี้แจงและสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับชี้แจง
ต่อประชาชนในปีต่อไป
2) ช่วยให้เกิดการบูรณาการในการตอบข้อสงสัยด้านพลังงานของประเทศ
8. สถานที่ดำเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้องกับ สนพ. และ ศูนย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
10. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2565
 ใหม่
11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12. วงเงินโครงการ

 ต่อเนื่อง

เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
-

5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3

ภาคผนวก ฌ

แผนการดำ�เนินโครงการ

ฌ-1

ฌ-2

ฌ-3

ฌ-4

ฌ-5

ฌ-6

ภาคผนวก ญ

การอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
วิทยากร:
ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและData Analytics ธนาคารแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์
วิจัยพัฒนา ด้าน Data Privacy, Information System, Database System
ผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 55 คน

ญ-1

(ร่าง)
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Coliseum ชั้น 6 โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.

09.45 – 09.50 น.
09.50 – 10.40 น.

10.40 – 11.30 น.

11.30 – 11.45 น.

11.45 – 12.15 น.

ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ check in ผ่าน Application
ไทยชนะ และติดสติกเกอร์เข้าร่วมงาน
• พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
• ผู ้ อ ำนวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่ อ สารกล่ า วรายงาน
ความเป็ น มา และความสำคั ญ ในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร เรื ่อง
การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
• ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวเปิดงาน
ถ่ายภาพร่วมกัน (เว้นระยะห่าง Social Distancing)
บรรยายหัวข้อ “แนวคิดพื้นฐานของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร
และ กรณีศึกษาของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
บรรยายหัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และร่างธรรมาภิ บาลข้อมูลของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และโครงสร้างการกำกับดูแล”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย”
โดย ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
บรรยายและปฏิบัติ
หัวข้อ “การรวบรวมข้อมูล การใช้งานข้อมูล และการจัดทำคลังข้อมูล อภิ
พันธุ์”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
ญ-2

12.15 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเหลาปั่น (ชั้น 2)
บรรยายและปฏิบัติ หัวข้อ “การแบ่งปันข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
14.30 – 14.45 น.
พัก 15 นาที
14.45 – 15.45 น.
บรรยายและปฏิบัติ หัวข้อ “ตัวอย่างการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล
ข้อมูล” และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม
15.45 – 16.00 น.
ตอบข้อซักถามและสรุปการสัมมนา
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR code ข้อมูลการ
บรรยาย

ญ-3

ภาพการอบรม
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Coliseum ชั้น 6 โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร
• ผู้เข้าอบรมจำนวน 55 คน
• วิทยากร 2 คน
• รวมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 57 คน

ญ-4

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

ผู้ร้องขอ ____________________________ ตำแหน่งงาน ____________________________ แผนก ___________________________
ประเภทการร้องขอ  เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่  ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล __________________________________________________________________________________________________
คำอธิบายชุดข้อมูล _____________________________________________________________________________________________
วัตถุประสงค์ในการรวบรวม _______________________________________________________________________________________
องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูล _________________________________________________________________________________________
ชื่อผู้ประสานงาน _____________________ ตำแหน่งงาน _______________________________ แผนก ___________________________
ความถี่ในการดำเนินงาน ______________________________________________________
ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล ________________________________________________________
ชนิดพลังงาน (หากมี) ________________________________________________________
อธิบายข้อกำหนดในการใช้งานข้อมูล
____________________________________________________________________________________________________________
12. ชนิด/รูปแบบข้อมูล _____________________________________________________________________________________________
13. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ ________________________________________________________________________________________
(

)

(

ผู้ร้องขอ

)
ผู้รับรองการร้องขอ

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

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ___________ โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
_____________________________________________________________________________________________________________
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง
หน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่มีการใช้งานใน Data Project ของท่าน เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
a) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ประโยชน์

b) ยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน

2. ประเด็นทางกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ใดที่ท่านต้องระมัดระวัง

3. ยกตัวอย่างมาตรการในการป้องกันคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ

เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

Data Canvas
7. Backward Milestones (at most 4)

5. More Data

4. Current Situation
Background:

2. Business Objectives

1. Value to Business

Stakeholder:

6. Time to Deliver

3. Success Measurement
Data:

Etc.:

เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

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

ผู้ร้องขอ Mr Abbie Road ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
ประเภทการร้องขอ  เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่  ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายครัวเรือนแบบค่าสูงสุดประจำวัน
คำอธิบายชุดข้อมูล ….
วัตถุประสงค์ในการรวบรวม เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจพลังงานในภาคครัวเรือนให้ละเอียดยิ่งขึ้น
องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภายใน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน
ชื่อผู้ประสานงาน Kevin Korana ตำแหน่งงาน นักวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า แผนก ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ความถี่ในการดำเนินงาน รายวัน
ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล อังกฤษ
ชนิดพลังงาน (หากมี) ไฟฟ้า
อธิบายข้อกำหนดในการใช้งานข้อมูล
ต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ และต้องใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

12. ชนิด/รูปแบบข้อมูล JSON CSV Spreadsheet etc: JSON
13. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ ผ่าน API ของ กฟน. (กำหนด Client Token)
(

)

(

)

ผู้ร้องขอ
ผู้รับรองการร้องขอ
เรียนประธานคณะทำงานฯ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (วัตถุประสงค์/ข้อกำหนดไม่ชัดเจน มีข้อมูลอยู่แล้ว)
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง
หน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ร้องขอ Mr Abbie Road ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
ประเภทการร้องขอ  แบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ  ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนตามพื้นที่ระดับตำบลแบบค่าสูงสุดประจำวัน
คำอธิบายชุดข้อมูล
….
วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปันข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าฯ

 ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
 ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน โรงไฟฟ้าบางปะกง
6.
7.

8.
9.

ณ วันที่

โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
ตำแหน่งงาน
แผนก
ระบุ Schema ของข้อมูล <Date, ตำบล, หน่วยไฟฟ้าสูงสุด>
ระบุแหล่งที่มาภายในศูนย์
ชื่อชุดข้อมูล
Dataset name
Category
Owner Unit
Classification
มูลเหตุในการเก็บข้อมูล ใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นการร้องขอจากหน่วยงานพันธมิตร ต้องขอเป็นกรณีไป
โดยต้องไม่ละเมิด พรบ. ความเป็นส่วนตัวข้อมูล
รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc): JSON
วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal) ผ่าน API ของศูนย์
(

)

(

ผู้ร้องขอ

)
ผู้รับรองการร้องขอ

เรียนประธานคณะทำงานฯ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นควร

 นำเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นำเสนอทีป่ รึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (ขัดแย้งกับมูลเหตุในการเก็บข้อมูล/มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้ว)
(

)
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ ร้องขอ กำหนดผู้ลงนามในข้อตกลง
การใช้ข้อมูล ดำเนินการลงนาม และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป

เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ภาคผนวก ฎ

สรุปงานประชุมสัมมนา
โครงการ

สรุปงานประชุมสัมมนาโครงการ
ขอกำหนดใน TOR ขอ 3.25 (2) ระบุใหจัดประชุมสื่อสารผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นรวมกับ
หนวยงาน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ จำนวนไมนอ ยกวา 3 ครั้งโดยมี
ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 300 คน
ในการดำเนินงาน ที่ปรึกษาไดจัดประชุม โดยเชิญผูเกี่ยวของทั้ง ภาครัฐ และเอกชนเขารับฟ ง การ
บรรยายเกี่ยวกับผลการศึกษาของโครงการเปนจำนวน 3 ครั้ง อีกทั้งเรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเขารวม
บรรยายในหัวขอที่เกี่ยวของกับการยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big
Data) และขอมูลดานพลังงาน โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 396 คน ตามวันและเวลาดั้งนี้
ครั้งที่

วัน

จำนวนผูเขารวมงาน
(คน)

1.

วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.

184

2.

วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.

93

3.

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น.

109

งานสัมมนาครั้งที่ 1
วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
หองวิภาวดี Ballroom โรงแรม เซ็นทาราแกรนดเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ
ผูเขารวมงานทั้งสิ้น 184 คน
บรรยายเรื่อง “องคประกอบของโครงการ Big Data และการพัฒนา AI”
วิทยากร:
ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท
CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผูเชี่ยวชาญและใหบริการดาน Big Data เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูล

กำหนดการงานสัมมนา Energy 5.0
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ห้องวิภาวดี Ballroom โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
08.30 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.05
11:05 – 11:50
11.50 – 12.00
12.00 – 13:00

ลงทะเบียนแขกผูม้ ีเกียรติและสื่อมวลชน
- พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติและสื่อมวลชน
- รับชมวีดิทัศน์ “Energy 5.0”
- นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมทั้งรายงานการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลพลังงาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ New Oil” และทำพิธีเปิดงาน
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานสักขีพยาน
ในพิธกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือภายใต้
“การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน”
โดย - สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- กรมธุรกิจพลังงาน
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ผู้บริหารส่วนราชการสังกัด
กระทรวงพลังงาน และแขกผูม้ ีเกียรติที่เกี่ยวข้อง ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
พักรับประทานอาหารว่าง
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
พิธีกรกล่าวเชิญผู้บรรยาย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์ประกอบของโครงการ Big Data และการพัฒนา AI”
โดย: ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data & AI
ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวัน

งานสัมมนาครั้งที่ 2
วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ หองบอลรูม จามจุรี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส กรุงเทพฯ
ผูเขารวมงานทั้งสิ้น 93 คน
เสวนาหัวขอ “Case study ยุทธศาสตรและกลยุทธการขับเคลื่อนคลังขอมูลน้ำแหงชาติ”
วิทยากร:
ดร.สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร
ผูอำนวยการฝายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องคการมหาชน)

(ร่าง) กำหนดการจัดสัมมนา
โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องบอลรูม จามจุรี ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

09.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
check in ผ่าน Application ไทยชนะ และติดสติกเกอร์เข้าร่วมงาน

09.30 – 09.35 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

09.35 – 09.45 น.

- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานความ
เป็นมาของโครงการ
- ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน กล่ าวต้อนรับผู้ เข้าร่ว ม
สัมมนาและกล่าวเปิดงาน

09.45 – 10.00 น.

ถ่ายภาพร่วมกัน (เว้นระยะห่าง Social Distancing)

10.00 – 10.30 น.

Roundtable Discussion
หัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”
ผู้ดำเนินรายการโดย คุณกาญจนา นิตย์เมธา
ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำยุทธศาสตร์
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ

10.30 - 11.00 น.

Roundtable Discussion
หัวข้อ “กรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”
ผู้ดำเนินรายการโดย คุณกาญจนา นิตย์เมธา
รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ผู้แทนที่ปรึกษาโครงการ

11.00 – 11.30 น.

Roundtable Discussion
หัวข้อ “Case study ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ”
ผู้ดำเนินรายการโดย คุณกาญจนา นิตย์เมธา
ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

11.30-11.45 น.

ตอบข้อซักถามและสรุปการสัมมนา

11.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร City Bistro

หมายเหตุ :
• ผู้ เข้าร่ว มงาน: 60 คน จากหน่ ว ยงานในกระทรวง ในกำกั บ กระทรวง และหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องที่ เข้ า
สัมภาษณ์ขอข้อมูล หน่วยงานละ 1-2 ท่าน
• การรับประทานอาหารว่างจะเสิร์ฟภายในห้องสัมมนา เพื่อลดการรวมตัวตามนโยบาย Social Distancing
• การรับประทานอาหารกลางวัน ทางโรงแรมสามารถจัดสรรที่นั่งให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดวางที่
นั่งตามนโยบาย Social Distancing

• ห้วงเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

งานสัมมนาครั้งที่ 3
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ หอง World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
ผูเขารวมงานทั้งสิ้น 109 คน
เสวนาพิเศษเรื่อง “การบริหารสถานการณเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19 ในยุค Big Data เฟองฟู”
วิทยากร:
คุณมนูญ ศิริวรรณ
กรรมการปฏิรปู ประเทศดานพลังงาน
ดร.วงกต วิจักขณสงั สิทธิ์
รองกรรมการผูจ ัดการใหญ สายงานธุรกิจดิจทิ ัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ
ผูอานวยการอาวุโส ฝายบริหารขอมูลและ Data Analytics ธนาคารแหงประเทศไทย

กำหนดกำรจัดสัมมนำ
สรุปผลกำรศึกษำโครงกำรศึกษำกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และออกแบบ
กำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ
เพื่อรองรับกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรขับเคลื่อนแผนพลังงำนของประเทศไทย
วันพุธที่ 9 กันยำยน 2563 เวลำ 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง World Ballroom B ชัน้ 23 โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ
check in ผ่าน Application ไทยชนะ และติดสติกเกอร์เข้าร่วมงาน
09.00 – 09.05 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มเี กียรติและสื่อมวลชน ดาเนินรายการโดย คุณกาญจนา นิตย์เมธา
09.05 – 09.20 น.
รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการศึกษา
กล่าวรายงาน โดย นำยวัฒนพงษ์ คุโรวำท ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กล่าวเปิดงาน โดย นำยกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงำน
09.20 - 09.25 น.
ถ่ายภาพร่วมกัน (เว้นระยะห่าง Social Distancing)
09.25 – 09.50 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ”
โดย ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ
คุณวิศรุต วงศ์ชูพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ
09.50 – 10.20 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “กำรศึกษำออกแบบสถำปัตยกรรมองค์กร ศูนย์สำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ที่ปรึกษาโครงการ
ดร.พฤกภ์ บุญมา ที่ปรึกษาโครงการ
10.20 – 10.50 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “กำรพัฒนำระบบต้นแบบสำธิต (Prototype) กำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพลังงำน”
โดย ดร.พฤกภ์ บุญมา ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษาโครงการ
10:50 – 11:50 น.
กำรเสวนำพิเศษเรื่อง
“กำรบริหำรสถำนกำรณ์เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19 ในยุค Big Data เฟื่องฟู”
โดย : คุณมนูญ ศิริวรรณ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
และ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและData Analytics ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดาเนินรายการโดย: คุณกาญจนา นิตย์เมธา
11.50 – 12.00 น.
ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
12.00 – 13:00 น.
ปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร World Ballroom A
หมำยเหตุ :
 อาหารว่างจะบริการภายในห้องสัมมนา เพื่อลดการรวมตัวตามนโยบาย Social Distancing
 การรับประทานอาหารกลางวัน ทางโรงแรมสามารถจัดสรรที่นั่งให้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดวางที่นั่ง
ตามนโยบาย Social Distancing
 ห้วงเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ฏ

รายละเอียด
สื่อประชาสัมพันธ์

หัวข้อประชาสัมพันธ์
1. ข้อมูลสถิติด้านการใช้พลังงาน (Statistic Energy Data – Demand)

ภาพรวมการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (Final Energy) ของประเทศไทย สามารถจำแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ
แบ่งออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และภาคพาณิชยกรรม
โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานในแต่ละสาขาที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจะถูกจัดเก็บ
ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพลังงาน และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจะเป็น
ข้อมูลสถิติย้อนหลัง (Historical Data) เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคขนส่งจะถูกจัดเก็บทั้งในส่วนของกระทรวง
คมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร และส่วนของกระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจ
พลังงาน เป็นต้น ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากการรวบรวม ข้อมูลการใช้พลังงาน ร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความจำเป็นเป็นลำดับแรก เพื่อการกำหนดนโยบายและวางแผนใน การจัดหาและการผลิตพลังงาน ให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศต่อไปในอนาคต
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 มีนาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 34 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
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2. สมดุลพลังงาน (Energy Balance & Optimization)

ภาคพลังงานเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน
โดยกระทรวงพลังงานวางแผนการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint
: TIEB) ประกอบด้วย 5 แผนหลักคือ (1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุร ั กษ์
พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
(Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทางการพั ฒนา
พลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากแนวคิดการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ทั้งในส่วนการใช้พลังงาน (Demand) และการจัดหา
พลังงาน (Supply) รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (Rational Data) ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว
(Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) ทั้ง 5 แผน ให้มี การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
จะก่อให้เกิดการพัฒนาสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้กับประเทศ
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 เมษายน 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 53 ครั้ง ยอด Share 15 ครั้ง
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3. การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันด้านพลังงานจะเป็นการได้รับการอนุเคราะห์หรือ
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงานทั้งในระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ จากนโยบายรัฐบาลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการประกาศบังคับใช้กฎหมาย
ทางด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทางกระทรวงพลังงานได้ริเริ่มการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
ผ่านรูปแบบการลงนามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานทั้ง 5 หน่วยงาน
ประกอบด้วย (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (3) กรมธุรกิจพลังงาน (4) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ (5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งหน่วยงานในกำกั บ
กระทรวงพลังงาน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ สำนักงานกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์ และ
เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้อง
ในการวางรากฐานพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ที่จะให้บริการข้อมูลนำข้อมูลไปใช้เพื่อส่งเสริม /
การยกระดับการวางแผน กำหนดนโยบายการพัฒนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 เมษายน 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 49 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
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4. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงานมีนโยบายในการยกระดับจากการใช้ข้อมูลเชิงสถิติด้านพลังงานมาพัฒนาระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติขึ้น
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (One for All) สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนานโยบาย การขับเคลื่อนแผน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน
ให้แก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
บทบาทและหน้าที่หลักของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน รับส่ง ข้อมูล
ด้านพลังงานจากแต่ละหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการพัฒนา
Platform เครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Tools) เช่น การพัฒนา API สำหรับ
การรับส่งเชื่อมโยงข้อมูล (Data Acquisition) การพัฒนาระบบทวนสอบข้อมูล (Data Cleansing) และการพัฒนา
Data Catalog เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบแสดงผลในรูปแบบ
Visualization โดยมี Functions ที่สำคัญ ๆ เช่น ระบบ Early Warning, ระบบ Monitoring & Provisioning และ
ระบบ Risk Management เป็นต้น
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 53 ครั้ง ยอด Share 18 ครั้ง
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5. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื่อนนโยบาย

ปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (Energy for All) โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างความมั่นคง สร้างรายได้ให้ประเทศ การสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ลดภาระค่าครองชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกบทบาทไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริม
พลังงานสะอาดและลดมลพิษจากการใช้พลังงาน ผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้น้ำมัน B10
และ E20 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐาน โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการพลังงานชุมชน
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) โครงการ Regional LNG Hub เป็นต้น
เพื่อให้เป้าหมายของนโยบายที่กำหนดไว้ประสบผลสำเร็จ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ข้อมูล หรือ
สารสนเทศด้านพลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการมาประกอบการตัดสินใจในการขับเคลื่อนนโยบาย
(Data Driven Policy) โดยศู น ย์ ส ารสนเทศด้ า นพลั ง งานแห่ ง ชาติ (National Energy Information Center)
จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นมาตรฐานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบฯ
และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันสมัย
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 40 ครั้ง ยอด Share 10 ครั้ง
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6. การประยุกต์ใช้ Big Data ด้านพลังงาน

การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานมีการนำไปใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) เพื่อการพัฒนาสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ตั้งแต่การบริหารจัดการความต้องการพลังงาน การจัดหา
พลังงาน การผลิตพลังงาน การแปรรูปพลังงาน และการจัดส่งพลังงาน โดยเป็นการนำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ตัวอย่างเช่น
− ด้านการบริหารจัดการความต้องการพลังงาน ข้อมูลด้านการใช้พลังงานในแต่ละวันมีปริมาณ
ข้อมูลจำนวนมากและมีความสำคัญในการวางแผนพลังงานของประเทศ การประยุกต์ใช้ Big Data
เป็นเครื่องมือที่ สำคั ญ เช่น การใช้อุปกรณ์ IoT ในการรวบรวมข้ อมู ลการใช้ พลังงานแบบ
Near Real Time ภายในอาคารและโรงงาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ Telco
มาวางแผนการติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เป็นต้น
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− ด้านการจัดหาพลังงาน การรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก (Volume) ที่มีความหลากหลาย (Variety)
จากแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่าง และข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว (Velocity) มาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การใช้ข้อมูลสำรวจ
แหล่งปิโตรเลียมจากหลายแหล่งที่มีความเหมาะสม แม่นยำ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการสำรวจ
ลดการสูญเสียแหล่งพลังงานสำรองในอนาคต เป็นต้น
− ด้ านการผลิ ตพลั งงาน ปั จจุ บ ั นการประยุ กต์ ใช้ การวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลขนาดใหญ่ (Big Data
Analytics) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้
ข้อมูล Weather Data เพื่อการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า (RE Forecast) ที่จะผลิตได้จากโรงไฟฟ้า
พลังงานลม (Wind Energy) หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นต้น
− ด้านการแปรรูปพลังงาน เป็นขั้นตอนที่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การแปรรูปพลังงานมาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน
และโรงแยกก๊ าซธรรมชาติ เพื ่ อให้ สามารถแปรรู ปพลั งงานจากวั ตถุ ด ิ บที ่ ม ี อย่ างจำกั ดได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่ น การใช้ ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ (AI) ร่ วมกั บการวางแผน
การเดินระบบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ำ (Boiler) ภายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
− ด้านการจั ดส่ งพลั งงาน เทคโนโลยี Smart Grid เป็นการใช้ ประโยชน์ จาก Big Data มาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain มาช่วย
ในการพัฒนา Energy Trading Platform การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานี EV Charging
Station เป็นต้น
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 30 ครั้ง ยอด Share 16 ครั้ง
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7. หัวข้อที่ 7 - Use Cases ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (UC-1 ด้านไฟฟ้า)

เป้ า หมายสำคั ญ สำหรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) คื อ การใช้ ข ้ อ มู ล ขั บ เคลื ่ อ น
(Data Driven) ยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือการแก้ปัญหา อุปสรรค (Pain Point) ที่เกิดขึ้น โดยการกำหนด
Use Case จากผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น (Stakeholder Analysis) และนำผลที ่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
มาแสดงผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Action) ต่อไป
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Big Data ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านไฟฟ้า
ในอดีตที่ผ่านมาการจัดทำนโยบายและขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชน ในช่วง
การพัฒนาโครงการ (Development Phase) ทาง สนพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร แต่ในช่วง
การดำเนินโครงการ (Implementation Phase) ตามนโยบายหรือแผนงานที่วางไว้ ทาง สนพ. จะไม่ได้รับข้อมูล
ผลการดำเนินงานที่เกิ ดขึ้นจริง จึงส่งผลให้ขาดข้อมูลที่สำคั ญเพื่ อมาประเมิ นผลและการวิเคราะห์ นโยบาย
(Regulatory Impact Assessment) ต่อไปในอนาคต
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาร่วมกับการประเมินผลกระทบโครงการจะเป็ น
เครื่ องมื อที ่สำคั ญในการจั ดทำนโยบายแบบแม่ นยำ (Precise Policy) โดยการใช้ข ้ อมูลจากหลากหลายที ่ มา
ปริมาณมาก และมีความรวดเร็วจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ครอบคลุม
ฏ-15

การดำเนิ นงาน ตั ้ งแต่ การยื ่ นพิ จารณาข้ อเสนอโครงการ การออกใบอนุ ญาต การก่ อสร้ าง การเดิ นระบบ
และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนจะต้องจัดเก็บ รวบรวม แลกเปลี่ยน
เชื ่ อมโยง และบู รณาการข้ อมู ลในรู ปแบบที ่ ม ี การตกลงร่ วมกั นในแต่ ละภาคส่ วน โดยทุ กฝ่ ายที ่ เกี ่ ยวข้ อง
จะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน (All Win)
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 22 ครั้ง ยอด Share 3 ครั้ง
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8. หัวข้อที่ 8 - Use Cases ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน (UC-2 ด้านปิโตรเลียม)

เป้ า หมายสำคั ญ สำหรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) คื อ การใช้ ข ้ อ มู ล ขั บ เคลื ่ อ น
(Data Driven) ยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือการแก้ปัญหา อุปสรรค (Pain Point) ที่เกิดขึ้น โดยการกำหนด
Use Case จากผู้ที่มีส ่ว นร่ว มทุ กภาคส่ว น (Stakeholder Analysis) และนำผลที่ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ม า
แสดงผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Action) ต่อไป
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Big Data ในการสนับสนุนโยบายด้านปิโตรเลียม
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลนโยบายและติดตามสถานการณ์
ด้านพลังงานเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ สนพ. โดยเฉพาะข้อมูลด้านปิโตรเลียมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตามสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในส่วนปริมาณ ราคาของเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคเอกชน ภาคประชาชน แต่ปัจจุบันข้อมูลด้านปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่จะใช้ในการ
ประเมินสถานการณ์ยังเป็นข้อมูลเชิงสถิติ ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความหลากหลายมิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ดังนั้นการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการนำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี (Digital
Transformation) มาทำงานร่วมกับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น วางแผนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ การประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลและเตรี ยมความพร้ อมรองรั บการพั ฒนาศู นย์ สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติในอนาคต
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 25 ครั้ง ยอด Share 6 ครั้ง
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9. หัวข้อที่ 9 – การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

ในอดีตที่ผ่านมาการจัดทำนโยบาย (Policy) การกำกับดูแล (Regulation) หรือการปฏิบัติการ (Operation)
ภาคพลังงาน ข้อมูลที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากมายแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากข้ อจำกัดทางด้ านเครื่ องมื อ เทคโนโลยี การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ขาดแคลนบุ คลากรที่ม ีท ั กษะ ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึกด้านพลังงาน รวมทั้งลักษณะงานบางอย่างที่ไม่เหมาะกับแรงงานมนุษย์
เพื่อให้การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยเงื่อนไขและปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ให้สามารภทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ปริมาณข้อมูลที่มีมากเพียงพอ การพัฒนา
แบบจำลองที่มีความถูกต้องใกล้เคียง ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) เป็นต้น
ตัวอย่างการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคพลังงาน เช่น การติดตามประเมินผลและ
คาดการณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า การพยากรณ์ล่วงหน้าปริมาณการใช้พลังงานแต่ละ Sector
การประเมินสภาพอากาศ (Weather Data) ที่มีผลกระทบต่อการผลิตพลังงานทดแทน หรือการใช้ AI ประมวลผล
แบบจำลองที่ต้องใช้การคำนวณที่หลากหลายและซับซ้อน เป็นต้น
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 9 ครั้ง ยอด Share 1 ครั้ง
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10. หัวข้อที่ 10 - การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล

เพื่อให้การพั ฒนาศู นย์สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติ สอดคล้ องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล หนึ่งใน
องค์ประกอบที่มีความสำคัญคือการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ในอนาคต โดยบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ยังมีไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) นักวิเคราะห์ข้อมูล
ชั้นสูง (Data Analytics) หรือ วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรด้านดิจ ิทัล (Digital Workforce) ภายใต้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะต้อง
วางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการยกระดับบุคลากร
ด้ า นดิ จ ิ ท ั ล การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Workshop Training) การปรั บ สภาพแวดล้ อ ม (Ecosystem)
การปรับวัฒนธรรมองค์กร (Digital Culture) และการ Outsource งานบางส่วนให้ภาคเอกชน เป็นต้น เบื้องต้น
สามารถแบ่งระดับการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากร
ระดับที่ 2 การบูรณาการข้อมูลด้านศักยภาพบุคลากรกับทุกฝ่าย
ระดับที่ 3 การยกระดับบริการด้านศักยภาพบุคลากรทั้งระบบผ่านศูนย์การเชื่อมโยงข้อมูล
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 20 ครั้ง ยอด Share 7 ครั้ง
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11. หัวข้อที่ 11 - ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน

ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้รับข้อมูลพลังงานมาจากหลายแหล่งตามบทบาทหน้าที่และความ
ร่ วมมื อ จึ งจำเป็ นต้ องมี การวางกรอบนโยบายธรรมาภิ บาลข้ อมู ลตั ้ งแต่ การจั ดเก็ บ การดู แล การนำไปใช้
และการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นระบบและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในที่เป็นไปตาม
กฎหมายด้านข้อมูล
หลักการสำคัญของธรรมาภิ บาลข้ อมู ล คือการสร้างความสมดุลระหว่ างการสร้ างคุ ณค่ าจากข้ อมู ล
และการบริหารความเสี่ยงและความเข้ากันกับกฎระเบียบและมาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยการสร้างคุณค่า
จากข้อมูลหมายถึงการได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ การเตรียมข้อมูลให้การเข้าถึงอย่างสะดวก
และการนำข้ อมู ลไปใช้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์ส ู งสุ ด ในขณะที่ การบริ หารความเสี่ยง (Risk)
และความเข้ากัน (Compliance) กับกฎหมายมาตรฐานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงความปลอดภัยข้อมูล คุณภาพข้อมูล
การจัดชั้นข้อมูล ความครบถ้วนของคำอธิบายข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของแนวปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตข้อมูล
(Data Life Cycle) ต้องนำไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม โดยเข้ าใจถึ งสิ ทธิ หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของการมี
ส่วนได้เสียในข้อมูล รวมทั้งเป็นต้นแบบการดูแลข้อมูลและส่งเสริมความเชื่อมั่นของศูนย์ฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในการนำข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 25 ครั้ง ยอด Share 4 ครั้ง
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12. หัวข้อที่ 12 - การพัฒนา National Single Energy Platform

เพื่อให้การยกระดับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป้าหมายการพั ฒนาศู นย์สารสนเทศพลั งงานแห่งชาติ มุ่ งสู่ National Single Energy Platform
กล่าวคือ แพลตฟอร์มกลางที่มีการบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานสามารถให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ
ด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย โดยขอบเขต
การพัฒนาจะต้ องตอบสนองให้ก ับทุ กภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุ ณค่ า (Value Chain) ตั้งแต่การบริหารจั ดการ
ความต้องการพลังงาน (Demand Side) การจัดหาเชื้อเพลิง (Supply Side) การผลิตพลังงาน การแปรรูปพลังงาน
และการจัดส่งพลังงาน ผ่านการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกฎระเบียบรองรับ เปิดเผยข้ อมู ล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอด ช่วยในการตัดสินใจ สร้างโอกาสทางภาคธุรกิจ และเชื่อมต่อกับ
คลังข้อมูลอื่นที่สำคัญทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 กันยายน 2563

จำนวนผู้เข้าดู ยอด Like 25ครั้ง ยอด Share 3 ครั้ง
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
121/1-2 ถนนเพชรบุร� แขวงทุงพญาไท เขตราชเทว� กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2612 1555
โทรสาร 0 2612 1364
Email webmaster@eppo.go.th
www.neic.eppo.go.th

neic.eppo.go.th

