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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

I. หลักกำรและเหตุผล 
 
 รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนาและปฏิรูปเชิง
โครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็น“กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม”เพ่ือเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งใน
ภาวะปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (Driving Force) ส่งผลให้การด าเนินงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับยุคของการเปลี่ยนผ่านทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท และทดแทนการท างานของบุคคล 
รวมถึงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการรับบริการของ
ประชาชนที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปโดยด าเนินการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท าให้
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการโดยผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงน า
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นแผนแม่บทหลัก ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้เป็นการต่อ
ยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อ
บริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐาน
ดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2563 – 2565 ภายใต้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือให้ สนพ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาครอบคลุม 
ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้วางแผน เสนอแนะนโยบาย
และบริหารจัดการด้านพลังงานอันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป บนพ้ืนฐานของการ
ด าเนินการที่โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 
II. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์  
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  1. วิสัยทัศน์ 
   ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการ
ข้อมลูเชิงวิชาการและสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
  2. พันธกิจ 
   พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานขององค์กรให้มีมาตรฐานระดับสากลและมีธรรมาภิบาล  
โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และมีการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศให้มีเอกภาพ 
 
  3. เป้ำประสงค์ 
   มีระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระบบสารสนเทศที่มั่นคงและปลอดภัย โดยเชื่อมโยงทุกภาคส่วนขององค์กร  
(สนพ.)  
  4. ยุทธศำสตร์  
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร 
 
   เป้ำประสงค์ 1.1 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศรองรับในการด าเนินงานตามภารกิจและเชื่อมโยง 
       กับองค์กรที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.2 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่ 
       ทุกภาคส่วน 
 
   กลยุทธ์  1.1 พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มี
       ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
     1.2 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานเพ่ือเชื่อมโยงและ
       บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ เพื่อกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและมี 
ประสิทธิภำพ มีกำรจัดกำรด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

 
   เป้ำประสงค์ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอ 

เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     2.2 เพ่ือให้องค์กรมีการใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคง
       ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
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     2.3 เพ่ือสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย 
 
   กลยุทธ์  2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายและโปร่งใส 
     2.2 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีความพร้อมใช้งาน 

ตอบสนองความต้องการของภารกิจ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้งานได้
อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

     2.3 จัดให้มีการท าแผนรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร

ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และปลอดภัย   
   

   เป้ำประสงค์ 3.1 เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 

กลยุทธ์  3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

     3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาประยุกต์ ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

     3.3 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร เพ่ือให้มีการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 

 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 

   เป้ำประสงค์ 4.1 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน  
     4.2 เ พ่ือให้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ของ องค์กร และ 
       ให้บริการความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไป 
 

   กลยุทธ์  4.1 ส่งเสริมให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือ
       ระหว่างบุคลากรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน 
     4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบ
       สารสนเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
     4.3 เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการ
       ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
  

 รัฐบาลตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนาและปฏิรูปเชิง
โครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็น“กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม”เพ่ือเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งใน
ภาวะปัจจุบัน แรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (Driving Force) ส่งผลให้การด าเนินงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับยุคของการเปลี่ยนผ่ านทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท และทดแทนการท างานของบุคคล 
รวมถึงเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการรับบริการของ
ประชาชนที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปโดยด าเนินการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท าให้
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการโดยผ่านช่องทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จึงน า
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นแผนแม่บทหลัก ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้เป็นการต่อ
ยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อ
บริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐาน
ดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 
 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2563 – 2565 ภายใต้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือให้ สนพ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาครอบคลุม 
ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้วางแผน เสนอแนะนโยบาย
และบริหารจัดการด้านพลังงานอันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป บนพ้ืนฐานของการ
ด าเนินการที่โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
  1)  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  2)  เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ าเป็น มีความทันสมัย เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร 
  3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน มีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลพลังงาน
   ทุกด้านที่ส าคัญ สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย 
  4) มีระบบฐานข้อมูลพลังงานที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในภูมิภาค
   อาเซียน และเอเปค เป็นต้น 
  5) พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากร 
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บทที่ 2 
ภำพรวมแผนและนโยบำยด้ำนดิจิทัล 

 
2.1 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุน ใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชา
รัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ในการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม (พ.ศ.
2561–2580) พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศของ สนพ. คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล 
และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติการเปิดเผยข้อมูล
ของภาครัฐที่ไมก่ระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนอย่างมี
มาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มการ
ให้บริการภาครัฐเพื่อให้ภาคเอกชน หรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมบริการและสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย  

1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
แม่นย า  

2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วน
รว่มของประชาชน  

3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน 
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องมาตรฐาน
(Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Cybersecurity)  
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  2.1.1 วิสัยทัศน์ 
 
 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพ่ือให้แผนฯ สามารถรองรับพลวัตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จใน
การพัฒนาประเทศ ตามท่ีก าหนดในวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลำ ๒๐ ปี 
 

 
  
 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และ ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
  2.1.2 เป้ำหมำย 
 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก 
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
3. พัฒนาทุนมนุษย์ยุคดิจิทัล 
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ 

 
  2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.2 แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  
  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันระหว่างทุก
หน่วยงานรัฐ และมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของ
ประเทศ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมี
วัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน  
2) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกจิกรรม/ โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน  
3) เพ่ือก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ ส าหรับก าหนดประเด็น 

แผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ  
4) เพ่ือก าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อม 

กรอบงบประมาณในการด าเนินงาน  
5) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ จัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
 

   2.3.1 วิสัยทัศน์ 
 “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” 
 
   2.3.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย 
     ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างาน 

ของภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาล 

ดิจิทัล 
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ควำมเชื่อมโยงและควำมสอดคล้องของแผน 
 
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และ 
การเข้าถึงการให้บริการของ

ภาครัฐ 

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ 

ความเท่าเทียมและ 
ความเสมอภาค 

ของสังคม 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
1. ภาครัฐท่ียึด ประชาชนเป็น
ศูนย์ก ลาง 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณา
การ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
4. ภาครัฐมีความทัน สมัย 
5. บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดี
และเก่ง 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขนั 
1. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
2. โครงสร้างพืน้ฐาน 
เชือ่มไทย เชือ่มโลก 
3. พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุค
ใหม ่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
1. การลดความเหลื่อมล้า้ 
สร้างความเป็น 
ธรรมในทุกมิต ิ
2. การกระจายศูนย์กลาง
ความเจรญิ ทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และเทคโนโลย ี
3. การเสรมิสร้างพลังทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษ
ที ่21 
2. การเสรมิสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ด ี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
1. การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มี
ผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง 
2. การพัฒนาศกัยภาพของ
ประเทศให้พร้อม 
เผชิญภยัคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคง 
ของชาติ 

แผนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิ 
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะ 
(Smart Service) 
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชน 
หรือ ผู้ใช้บริการ (Citizen 
Driven) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
1. เพิ่มขดีความสามารถใน
การแข่งขันของภาคธุรกิจ 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิ และส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยการใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพ 
ทีท่ั่วถึงเท่าเทยีมด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทลั 
1. สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียม ในการ 
เข้าถงึ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย ี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาก้าลงัคนให้ 
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั 
1. พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัให้แก ่
บุคลากรในตลาดแรงงาน 
ทั้งบคุลากรภาครัฐ และ
เอกชน ทุกสาขาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สร้างความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. จัดให้มีระบบนเิวศทีเ่หมาะสม
ต่อการ 
ด้าเนินธุรกิจและการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดจิิทลั 
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 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ 

การเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐ 

ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ 

ความเท่าเทียมและ 
ความเสมอภาค 

ของสังคม 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

2. ปรับเปลีย่นการท้างานภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดจิิทลัใหม้ี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
(Open Data) และให้ประชาชน
มีสว่นร่วมใน 
กระบวนการท้างานของรัฐ 
(Open Government) 
น้าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด ์
4. พัฒนาแพลตฟอร์ม์บริการ
พืน้ฐานภาครัฐ 
(Government Service 
Platform) 

เทคโนโลยีดิจิทลัปฏิิรูป 
การท้าธรุกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่า 
2. เร่งสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดจิิทลั(Digital 
Technology Startup) 
เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส้าคัญ 
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
3. พัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดจิิทลัให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได้ในอนาคต 

2. สร้างสื่อ คลังสื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทลั 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอด 
ชีวิตที่ประชาชนเข้าถงึ 
ได้อย่างสะดวก 
3. เพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้และไดร้ับบริการ 
การศึกษา 
4. เพิ่มโอกาสการไดร้ับ 
บริการทางการแพทย ์
และสุ ขภ าพที่ ทั น สมั ย
ทั่วถึง 

2. ส่งเสรมิการพัฒนา 
ทักษะ ความเชีย่วชาญ 
เฉพาะด้านท่ีรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ใ น 
อนาคต 
3.พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้วยการก้าหนดมาตรฐาน กฎ 
ระเบียบและกติกาให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
กับเศรษฐกจิ 
และสังคมดิจิทลัให้มีความทันสมัย 
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัและการท้า
ธุรกรรมออนไลน ์

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 
2563-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกดิ
ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐในทุก
กระบวนการท้างานของภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : อ้านวย
ความสะดวกภาคธุรกิจ
ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนา
กลไกการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่  4 : พัฒนา
กลไกการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ร่ วมขับเคลื่ อน
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกดิ
ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐในทุก
กระบวนการท้างานของภาครัฐ 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

 
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้ำงขององค์กร 
 
  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือเรียกชื่อย่อว่า “สนพ.” เป็นองค์กรระดับกรม ในสังกัดกระทรวง
พลังงาน หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 
ให้ สนพ. มีภารกิจในการเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ รวมทั้งมาตรการ
ทางด้านพลังงาน เพ่ือให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างมั่นคง ยั่งยืน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศ 
 
  3.1.1 วิสัยทัศน์ 
     สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน 
เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ ภายในปี 2579 
 
  3.1.2 พันธกิจ  
     1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศ 
     2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ 
     3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
     4. ก ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ 
     5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ 
     6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ 
 
  3.1.3 โครงสร้ำงขององค์กร  
     สนพ. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีจ านวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และที่ปรึกษา 
รวมประมาณ 180 คน ซึ่ งมี โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยราชการบริหารส่ วนกลาง  กลุ่ มพัฒนา 
ระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานเลขานุการกรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายปิโตรเลียม กองนโยบายไฟฟ้า กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ดังรูปต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการบริหารงานของ สนพ.  
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  3.1.4 ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การองค์กรสมรรถนะสูง 
 
 
 

3.2 สถำนภำพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 

  สนพ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
ในปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการส ารวจจ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปี 2563 พบว่า สนพ. มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ยังใช้งานได้รวมทั้งสิ้น 214 เครื่อง 
โดยแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจ านวน 180 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจ านวน 34 เครื่อง 
และเครื่องพิมพ์ 116 เครื่อง รายละเอียดดังตาราง 
 

ล ำดับ องค์กร เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ 

เครื่องพิมพ์ 

1 ราชการบริหารส่วนกลาง 5 5 5 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 1 3 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1 2 
4 ส านักงานเลขานุการกรม 52 6 41 
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 19 4 11 
6 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
14 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7 กองนโยบายปิโตรเลียม 22 4 13 
8 กองนโยบายไฟฟ้า 21 4 18 
9 กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน 
39 4 18 

 รวมทั้งสิ้น 180 34 116 
   
3.3 สถำนภำพของเครือข่ำยปัจจุบัน 
 
  การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในปัจจุบันของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเชื่อมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ MPLS 2 เส้น โดยมีความเร็วเส้นหลัก 100/50 Mbps และ 4/150 Gbps จะท า
หน้าที่เป็น Backup Link และน ามาใช้เป็น Load Balance เพ่ือกระจาย Traffic และให้ระบบงานส าคัญที่เชื่อมต่อ
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ฐานข้อมูลกับต่างประเทศโดยตรงใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไประบบเครือข่าย Government Information 
Network (GIN) ที่ความเร็ว 2 Mbps จ านวน 1 เส้น เพ่ือ Load Balance Traffic ที่ผ่าน Firewall 
 

 
  ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยใน
ระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอ่ืน เพ่ือให้อุปกรณ์ดังกล่าว
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซอฟต์แวร์และข้อมูลภายในอุปกรณ์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันการโจมตีในรูปแบบใหม่ ๆ ได ้ประกอบด้วย 
 

  ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ส าหรับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) 
ระบบป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Gateway)  
 

  - ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายทั้งหมด 
   ของส านักงาน  
  - อุปกรณเ์ก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)  
  - อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall)  
  - ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)  
  - อุปกรณ์ส ารองข้อมูล (NAS Storage)  
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  ระบบส ำรองข้อมูลยำมฉุกเฉินนอกสถำนที่ (Backup Site)  
 

  ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบูรณาการระบบและ
ข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากมีข้อมูลที่ส าคัญจ านวนมากจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กร หากมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่เข้มแข็งแล้วอาจท าให้เกิดช่องโหว่ที่ท าให้สามารถบุกรุกและสร้างความเสียหายให้กับ
ระบบสารสนเทศขององค์กรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในส่วนนี้ 
 

3.4 สถำนภำพของระบบสำรสนเทศปัจจุบัน 
 

ประเภท รำยกำรระบบสำรสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ของส านักงาน 
 (http://www.eppo.go.th/index.php/th/) 
เว็บไซต์ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 
(http://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-
intranet/itemlist/category/907-petroluem-fund) 
เว็บไซต์กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(http://www.enconfund.go.th) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ. 
(http://www.eppo.go.th/infocenter) 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
(http://elibrary.eppo.go.th/th/index.php) 

ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
(http://km.eppo.go.th) 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก ระบบการติดตามประเมินผลโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน 
ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน (EPPOENGDB) 
ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ (EPPO-SYS) 
ระบบฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม (EPPOPPD) 
ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าราย TSIC (EPPOECS) 
ระบบฐานข้อมูลปิโตรเคมี (EPPOPDS) 
ระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาค
พลังงาน 
ระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก 
ระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน 
ระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ระยะที่ 1  
ระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ 
ระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนการจัดท าค่าพยากรณ์
ไฟฟ้า (Load Forecast) รายภาค 
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ประเภท รำยกำรระบบสำรสนเทศ 
ระบบ Platt Petro 
ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 (DOC-EPPO) 

 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
(http://km.eppo.go.th) 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Departmental Personnel Information System : 
DPIS) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) 
ระบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ สนพ. (E-Repair) 
ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Comp-Repair) 
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน สนพ.  
(EPPO-Intranet) 
ระบบบริหารงานยานพาหนะ (VIMS) 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ระบบจองห้องประชุม (E-Meeting) 
ระบบลางานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) 

 

  ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ มีทั้งหมด 32 ระบบ โดยติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานไว้ในเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ทุกองค์กรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายภายใน
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักจะติดตั้งทั้งในเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง และ
เครื่องแม่ข่ายประจ าองค์กรที่ท าการจัดเตรียมไว้ให้ทุกองค์กรที่เก่ียวข้อง สารมารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายภายในและ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศนั้นๆ 
 

  อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศที่มีอยู่ก็ไม่ครอบคลุมความต้องการใช้งานทุกด้านขององค์กรต่างๆ ได้ 
จึงควรมีแผนการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
3.5 สถำนภำพของบุคลำกร 
 

  ส านักงานมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 180 คน เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศท.) เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีบุคลากร
รับผิดชอบโดยตรงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
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  1. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 ต าแหน่ง 
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   2 ต าแหน่ง 
  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 ต าแหน่ง 
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 ต าแหน่ง  
 

3.6 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 (SWOT Analysis)  
 

  จุดแข็ง 
 

   บุคลากร มีศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้
   เป็นอย่างดี และสามารถท างานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 
   มีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย 
   ได้รับโอกาสเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดให้มีการศึกษาดูงานตามภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
   องค์กรมีการจัดกลุ่มงานเพ่ือรองรับภารกิจด้านพลังงานส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน และมี ศักยภาพ 
   ในการจัดเก็บ รวมรวมข้อมูลด้านพลังงาน โดยข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน
   งานนโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ 
   มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการท างานอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ IT มีพร้อม ทันสมัย และมี
   ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มีข้อมูลพลังงานที่สมบูรณ์และบทวิเคราะห์เชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   มีฐานข้อมูลด้านพลังงานของประเทศท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   เป็นองค์กรเดียวที่มีการจัดท าและเผยแพร่ภาพรวมด้านพลังงานรายเดือนของประเทศ 
 

  จุดอ่อน 
 

   บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่เพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานของประเทศไทยก าลังเป็น 
   ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ ท าให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   การพัฒนาบุคลากรใหม่เน้นการสัมมนาและฝึกอบรมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ขาดแนวทางการ
   ถ่ายทอดความรู้แบบRotation & Coaching เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรติดภารกิจไม่ 
   สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรใหม่ได้ ท าให้การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
   เพียงพอต่อภารกิจงานเป็นไปได้อย่างล่าช้า 
   บุคลากรสายวิชาการ ไม่คุ้น เคยกับการใช้เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
   การปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
   สารสนเทศที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ 
   มีภารกิจงานเร่งด่วนที่มีผลต่อการท าภารกิจงานหลัก 
   ขาดการประสานงานภายในท าให้การจัดเก็บข้อมูลไม่มีเอกภาพ 
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   มีการรวบรวมข้อมูลไว้ปริมาณมากแต่ขาดการจัดการที่ดี และขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูลร่วมกัน 
   ในองค์กร ท าให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มีข้อจ ากัด 
   Software ที่น ามาใช้กับระบบฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับกับการพัฒนาในอนาคต 
   ระบบสารสนเทศที่ใช้ไม่เป็นมาตรฐานที่แพร่หลาย ท าให้การพัฒนา ปรับปรุง ไม่สามารถท าได้ 
   (กลุ่มกองทุนพลังงาน)  
   ผู้บริหารระดับสูงยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาด้านสารสนเทศ 
   ผู้มีทักษะการจัดการด้านฐานข้อมูลพลังงานมีจ ากัด และขาดการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ขาดบุคลากรทางด้านเทคนิคส าหรับการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
   ขาดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ท าให้เกิดการกระจัด 
   กระจายของอุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก 
 
  โอกำส 
 
   สถานการณ์ด้านพลังงานของโลกก าลังเป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   ในประเทศและองค์กรระดับสากล จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานกันมากขึ้น และ 
   น าไปสู่การบูรณาการข้อมูลพลังงานร่วมกัน 
   รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรราชการอย่างเป็นรูปธรรม 
   เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูง 
   และมีราคาถูกลง 
   เวทีด้านพลังงานระดับสากลท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและ 
   ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น  
   ลักษณะการบริโภคข้อมูลของประชาชนผ่านทางสื่อสารสนเทศ รวมถึงสามารถสืบค้นผ่านทาง 
   Internet เพ่ือสนับสนุนการท างานมีมากข้ึน 
   ทุกองค์กรในกระทรวงพลังงานมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน ท าให้แข่งขันกันพัฒนา 
   ให้ดียิ่งขึ้น 
 
  ภัยคุกคำม 
 

   การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรด้านพลังงานยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
   ข้อมูลอ้างอิงไม่ตรงกัน 
   ไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท ารายงานเพื่อเผยแพร่ 
   ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือ 
   โครงการที่วางแผนไว้ต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน  
   สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้พลังงานที่
   เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ต้องติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด  
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   บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีน้อย ท าให้ต้องพ่ึงพา
   การจ้างที่ปรึกษาภาคเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง 

S1(บุคลากร) บุคลากร มีศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง สามารถทา้งานร่วมกันเปน็ทีมได้อย่าง
ดี  และสามารถท้างานภายใต้สภาวะกดดันได้เปน็อย่างดี 
S2(บุคลากร)  มีการสนบัสนนุการพัฒนาความรู้บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ได้รับ
โอกาสเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดให้มี
การศึกษาดูงานตามภาระงานที่เกี่ยวข้อง     
S3(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน) องค์กรมีการ
จัดกลุ่มงานเพื่อรองรับภารกิจด้านพลงังานส่วนตา่งๆ อย่าง
ชัดเจน และมีศักยภาพในการจดัเก็บ รวมรวมข้อมูล ด้าน
พลังงาน  โดยเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้  เพื่อใช้
ในการสนบัสนนุงานนโยบายและแผนดา้นพลังงานของ
ประเทศ 
S4(Infrastructure) มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการ
ท้างานอย่างเพียงพอ   อุปกรณ์ไอทีมีพร้อม ทันสมัย และมี
ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนบัสนนุการปฏิบัตงิานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
S5(งบประมาณ) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ   

โอกาส 

O1(Environment/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) 
สถานการณ์ดา้นพลังงานของโลกก้าลังเป็นประเด็นที่กลา่วถึง
กันอย่างมากทั้งองค์กรที่เก่ียวข้องในประเทศและองค์กรระดับ
สากล จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานกนัมากข้ึน 
และนา้ไปสู่การบูรณาการข้อมูลพลังงานร่วมกัน 
O2(บุคลากร)  เวทีด้านพลังงานระดับสากลทา้ให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะทัง้ด้านวชิาการและภาษาต่างประเทศ 
O3(Policy) นโยบายรัฐบาลให้ความส้าคัญดา้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
O4(องค์กร/กระบวนการท างาน) ลักษณะการบรโิภคข้อมูล
ของประชาชนผ่านทางสื่อสารสนเทศ ร่วมถึงสามารถสบืค้น
ผ่านทาง Internet เพื่อสนับสนนุการท้างานมีมากข้ึน 
O5(Infrastructure) เทคโนโลยีที่สามารถนา้มาสนับสนนุ
การปฏิบัติงานมีความหลากหลายมากข้ึน 
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จุดอ่อน 

W1(บุคลากร)  บุคลากรมีไม่เพยีงพอต่อภารกิจงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากพลังงานของประเทศไทยก้าลังเป็นประเด็น
ที่ต้องให้ความส้าคัญ ท้าให้ไม่มีผู้ปฏิบัตงิานทดแทนกันใน
งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ การพัฒนาบุคลากรใหม่เน้น
การสัมมนาและฝึกอบรมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ขาด
แนวทางการถ่ายทอดความรู้แบบRotation & Coaching 
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรติดภารกิจไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรใหม่ได้ ท้า
ให้การพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจงานเป็นไปได้
ล่าชา้ 
W2(บุคลากร)   บุคลากรสายวชิาการ ไม่คุน้ชนิกับการใช้
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการปฏบิัติงาน 
ท้าให้เกิดความล่าชา้ในการปฏบิัติงาน และยังไมส่ามารถใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ 
W3(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน)  มีภารกิจ
งานเร่งด่วนที่มีผลต่อการท้าภารกิจงานหลัก 
W4(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน)  ขาด
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน ขาดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานอย่างจริงจัง 
W5(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน)  มีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ปริมาณมากแตข่าดการจัดการที่ดี และ
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันในองค์กร 
W6(Infrastructure) ระบบสารสนเทศที่ใชไ้ม่เป็น
มาตรฐานที่แพร่หลาย ทา้ให้การพัฒนา ปรับปรุง ไม่
สามารถทา้ได้ (กลุ่มกองทุนพลงังาน) 
W7(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน)   ผู้บริหาร
ระดับสูงยงัไม่ตระหนักถึงความส้าคัญในการพฒันาด้าน
สารสนเทศ 
W8(Infrastructure)  ขาดการบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ท้าให้เกิดการกระจัด
กระจายของอุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ทา้ให้การ
บริหารจัดการเป็นไปได้ยาก  
 
 

อุปสรรค 

T1(การบริหารจัดการ/กระบวนการท างาน)  การบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรด้านพลังงานยังไมช่ัดเจน ทา้ให้
เกิดการท้างานที่ซ้้าซ้อน ข้อมูลอ้างอิงไม่ตรงกัน 
T2(Infrastructure)  ระบบสารสนเทศขององค์กรที่ต้องการ
ติดต่อขัดข้อง ท้าให้การสืบค้นขอ้มูลด้านพลังงานไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและลา่ชา้ รวมถึงขั้นตอนการด้าเนนิงานที่
แตกต่างกันทา้ให้การประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากแหล่งที่มา
ของข้อมูลนั้นๆ ไม่เปน็ไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ (ระบบ
สารบรรณกระทรวง ระบบของกรมบัญชีกลาง ระบบรายงาน
ผลตัวชีว้ัดของ กพร.กระทรวง) 
T3(Policy/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง)  นโยบายรัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้าให้ไม่สามารถด้าเนนิงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือโครงการที่วางแผนไว้ต้องปรับเปลี่ยนกะทนัหัน  
T4(Environment/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) สถานการณ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
เนื่องจากการใช้พลังงานในส่วนต่างๆเพิ่มสูงขึน้ 
T5(บุคลากร)   บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
พลังงานที่เปน็เจ้าหนา้ที่ภาครัฐมีน้อย ท้าให้ต้องพึ่งพาการจ้าง
ที่ปรึกษาภาคเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่ม
สูงขึ้น 
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การก าหนดกลยุทธ์จากผลของ SWOT Analysis 
 

 Strength (S) Weakness (W) 
Opportunities 

(O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-O  Strategies 
S1O2 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเ้ป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 
S3O4 พัฒนาคุณภาพระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจงานหลักด้านพลังงาน และเป็นองค์กรที่มีข้อมูล
พลังงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการจัดท้า
นโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ 
S4O5 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กรให้มีความใช้งาน และตอบสนองความต้องการของ
ภารกิจงานด้านต่างๆ โดยสามารถน้าเทคโนโลยีที่มีมาใช้
งานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

W-O  Strategies 
O1W6 เสริมสร้างแนวร่วมระหว่างกรมและกระทรวงอื่นๆ 
ในการบูรณาการข้อมลูด้านพลังงานร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และเช่ือมโยงข้อมูลที่แตล่ะ
องค์กรมีอยู่ร่วมกันได ้
O2W1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยนโยบายในการ
ปรับเปลีย่นกลุม่งานเพ่ือให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเรยีนรู้งานในภารกิจงานท่ีมีความเช่ือมโยงกัน 
รวมถึงสนับสนุนให้บคุลากรได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองจากประสบการณ์จริงในการท้างาน
ระดับสากล 
O3W6 การจัดซื้อจัดหาไอซีทีขององค์กรภายในองค์กร ต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางด้านสารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้เทคโนโลยี มมีาตรฐาน 
ช่วยให้ระบบข้อมูลและฮารด์แวรต์่างๆ สามารถเช่ือมโยงกัน
ได้โดยง่ายและโปร่งใส 
O3W8 มีแผน,โครงการและขั้นตอนด้าเนินการตามนโยบาย
ด้านไอซีทีขององค์กรให้ ชัดเจน ลดความซ้้าซ้อนในการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือข้อมลู
ของตนเองเป็นเอกเทศ และควบคมุบังคับการจัดสรรใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
O5W2 พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดย
มุ่งเน้นการน้าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
และมีการฝึกอบรมให้เกดิความรู้ความเข้าใจในการใช้งานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

Threats (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-T  Strategies 
S1T1 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน
เพื่อเช่ือมโยง และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรที่
เกีย่วข้องด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
S2T5 ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในพัฒนาความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน และสนับสนุนให้มี
เวทีการแลกเปลี่ยนรู้ภายในองค์กร 
S4T2 มีการก้าหนดแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการด้าเนินงาน
ให้ชัดเจน ระหว่างองค์กรที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกัน 
พร้อมท้ังมีช่องทางในการให้ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงจากผู้ใช้งาน และมีแผนรองรับการปฏิบัติงานใน
กรณีที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

W-T  Strategies 
W1T5 จัดให้มีข้อตกลงระหว่างการจ้างท่ีปรึกษา
ภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้่วมกันกับ
บุคลากรขององค์กร ให้มีการท้าคูม่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานและมีก้าหนดการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน   
W5W7T1 ให้ CEO CIO ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลขององค์กร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกา้หนด
รูปแบบ วิธีการมาตรฐาน ในการใช้และการจดัเก็บข้อมลู 
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บทที่ 4 
ยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (ปี 2563 – 2565) 
 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีที่ส าคัญของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แก่ 
สถานภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถานภาพของเครือข่าย สถานภาพของระบบสารสนเทศ และสถานภาพของ
บุคลากร รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงน าประเด็นต่างๆ 
มาจัดท าเป็นยุทธ์ศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ปี 2563 – 2565)  
 
4.1 พันธกิจของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สนพ. 
 
  พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานขององค์กรให้มีมาตรฐานระดับสากลและมีธรรมาภิบาล โดยเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากร และการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีเอกภาพ 
 
4.2 วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สนพ. 
 
  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูล
เชิงวิชาการและสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
ด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยข้อมูลเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
4.3 ยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สนพ. (ปี 2563 – 2565)  
 
  จากการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามอย่างเป็นระบบ ได้น าไปสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการดิจิทัล สนพ. ประกอบด้วย 
 
   ยุทธศำสตร์ที ่ 1 : พัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร 
 
   เป้ำประสงค์ 1.1 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศรองรับในการด าเนินงานตามภารกิจและเชื่อมโยงกับ
      องค์กรที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     1.2 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่พร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
 
   กลยุทธ์  1.1 พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มี
      ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 



23 
 

 
     1.2 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานเพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการ
      ข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 : น ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้เพื่อกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ  

มีกำรจัดกำรด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

 
   เป้ำประสงค์ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอ เหมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
     2.2 เพ่ือให้องค์กรมีการใช้มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
      ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
     2.3 เพ่ือสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย 
 
   กลยุทธ์  2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรตามมาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายและโปร่งใส 
 
     2.2 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีความพร้อมใช้งาน ตอบสนอง

ความต้องการของภารกิจ และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  
เต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
     2.3 จัดให้มีการท าแผนรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล 

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 
   ยุทธศำสตร์ที ่ 3 : พัฒนำศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร 

ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักในกำรใช้ ICT อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เหมำะสม และปลอดภัย 

 
   เป้ำประสงค์ 3.1 เพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
     3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
   กลยุทธ์  3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล 
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3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม 

 
     3.3 มีการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ
      เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้มีการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
   ยุทธศำสตร์ที ่ 4 : พัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 
   เป้ำประสงค์ 4.1 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน  
 
     4.2 เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร และให้บริการ 
      ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไป 
 
   กลยุทธ์  4.1 ส่งเสริมให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรหรือ 
      ระหว่างบุคลากรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน 
 
     4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศ
      เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
 
     4.3 เพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการ
      ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร 
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4.4 ควำมสอดคล้องแผนระดับประเทศ ระดับกระทรวง กับส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

ยุทธศำสตร์  
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ส ำนักงำนนโยบำย

และแผนพลังงำน 

ยุทธศำสตร์  
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร กระทรวงพลังงำน 

ยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 

ยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูล
ภายในองค์กร เพื่อบูรณาการสารสนเทศด้าน
พลังงานเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
(Security) ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งานตาม
ภารกิจของกระทรวงพลังงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศให้เช่ือมโยงทุกส่วนราชการภายใน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  : ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่ อก า รปฏิ บั ติ ง าน ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ มค่ า และมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการด้านความมั่นคง
ปลอดภั ยระบบสารสนเทศให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่  2 :  เสริมสร้ างการใ ช้
ประโยชน์ระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
ต่อการด าเนินงานของกระทรวงพลังงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : สร้างความเช่ือมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : อ านวยความสะดวกภาคธรุกิจ
ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3  :  พัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในการใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัลอย่ างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่  3  :  ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของ
ภาครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
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บทที่ 5 
แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ (ปี 2563 – 2565)  

 

  ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน จะต้องด าเนินการจัดเตรียมโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบการด าเนินการอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมอ่ืนๆ จึงต้องแบ่งการด าเนินการออกเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม โดยก าหนดความจ าเป็น ความส าคัญ และความพร้อมในด้านอ่ืนประกอบ พร้อมทั้งมาตรฐานขั้นต่ า
ของฮาร์ดแวร์ที่ควรจะเป็นตามสภาพเทคโนโลยี 
 

5.1 แผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 

  การพัฒนาระบบสารสนเทศของ สนพ. มีทั้งการพัฒนาโดยบุคลากร IT ขององค์กร และการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก การจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เหมาะสม หรือการขอใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับองค์กรอ่ืนๆที่ด าเนินการ
พัฒนาแล้ว และสามารถใช้ร่วมกันได้ตามลิขสิทธิ์ หรือแนวทางสุดท้ายคือการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาพัฒนา 
ซึ่งจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทาง ตลอดทั้งมาตรฐานต่างๆ อย่างชัดเจน 
 

5.2 แผนกำรพัฒนำด้ำนฮำร์ดแวร์ 
 

  การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ. จะพิจารณาจากความจ าเป็น และ
ความสัมพันธ์กันของบริบทงานเป็นส าคัญ ทั้งนี้ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่จะด าเนินการพัฒนาจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน และสอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และต้องผ่านมติความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงพลังงานด้วย 
 

5.3 แผนกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย 
 

  เมื่อได้ก าหนดแผนพัฒนาและแนวทางการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้ว  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายจึงต้องมีขึ้นควบคู่กันไป โดยต้องค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้อง
สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งสองด้านข้างต้นด้วย 
 

5.4 แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

  1) แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
      เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องรับผิดชอบการวิเคราะห์ระบบ การสร้าง การปรับปรุง แก้ไข  
      การออกแบบ การบ ารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ต้องมีความรู้ 
      ความสามารถมีทักษะสูงการพัฒนาการฝึกอบรมตลอดจนการสัมมนาจึงเน้นไปทางวิชาการ 
      ประกอบการฝึกปฏิบัติจริงตัวระบบการจัดการระบบเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล  
      ระบบงานส าเร็จรูป ระบบงานประยุกต์ต่างๆ โดยละเอียด 



27 
 

  2) แผนพัฒนาบุคลากรส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
   การพัฒนาจะเป็นไปในลักษณะการแนะน าการใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบงานที่ได้จัดท าหรือ
   พัฒนาขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง การใช้ระบบงานส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานการใช้
   ระบบงานประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น  
 
5.5 แผนบ ำรุงรักษำ 

  เป็นแผนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การควบคุมดูแลให้การใช้งานระบบต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่ส าคัญ คือการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ 
เหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น นอกจากนี้การปฏิบัติการประเมินผล ระบบการพัฒนา
ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น หรือให้สอดคล้องกับระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามโอกาสมากที่สุด 
 
  จากที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่าในการด าเนินการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจะต้องด าเนินการ
จัดเตรียมโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบการด าเนินการอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็วและเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมอ่ืน ๆ จึงต้องแบ่งการด าเนินการออกเป็นระยะตามความเหมาะสม 
โดยก าหนดความจ าเป็น ความส าคัญและความพร้อมในด้านอ่ืนประกอบ พร้อมทั้งมาตรฐานขั้นต่ าของฮาร์ดแวร์ 
ที่ควรจะเป็นตามสภาพเทคโนโลยี 
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5.6 แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 

สัญลักษณ์ :  หมายถึง  ระยะเวลาด าเนินการส าหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ  MA หมายถึง  ระยะเวลาด าเนินการส าหรับการบ ารุงรักษาระบบ 
ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 

(ล้ำนบำท) 
63 64 65  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : 
พัฒนำกำร
เชื่อมโยงข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภำรกิจ
ขององค์กร 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่ 
- โครงการพัฒนา และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ สนพ. 

พัฒนาและปรับปรุ ง เว็บไซต์ 
สนพ .  ให้ ทั นสมั ย  ส วยง าม 
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รองรับการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีรูปแบบ
ใหม่ๆ และมีระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ศท.    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ สนพ.  

- 

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจหลัก 
- โครงการส ารวจและ
ปรับปรุงการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพ่ือให้รองรับความต้องการ
ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจาก 
Disruptive Technology 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ มี ความส าคัญหรื อปั จจั ยที่
เกี่ ยวข้ องในแบบจ าลองการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ
ยาว ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ไฟฟ้าในระดับผู้ใช้ (End-
use) และความสัมพันธ์ของตัวแปร
หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองและ
ปรั บปรุ งข้ อมู ลหรื อปั จจั ยที่
เกี่ ยวข้ องในแบบจ าลองการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ

ศท.    ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

15.0 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
ยาว  ให้ ส ามารถรองรั บกั บ
สถานการณ์ของประเทศไทยทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงความต้องการไฟฟ้า
ในระดับรายภาค รวมทั้งจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะ
ยาวของประเทศท้ังในระบบและ
นอกระบบการไฟฟ้า 

- โครงการเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการด้านพลังงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล โดยอ้างอิง
จากฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งจัดท า Data Cleansing 
เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็น
รูปแบบเดียวกัน ไม่ซ้ าซ้อน และ
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตลอดจน
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้าน
พลังงาน เพ่ือออกแบบและ
พัฒนา Dashboard ในการ
น าเสนอรายงานที่สวยงาม 
เข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
น าเสนอผูบ้ริหาร และประชาชน
ทั่วไป 
 

ศท.    ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การเชื่อมโยงและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

11.0 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
- โครงการระบบบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อช่วย
วิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะ Data 
Visualization เพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ 

ออกแบบและพัฒนาบริหาร
จัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์
และแสดงผลในลักษณะ Data 
Visualization เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายให้กับ
ประชาชน โดยน าเสนอข้อมูลใน
รูป Dashboard อีกท้ังเป็นการ
พัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงาน
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 

ศท.    ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน 

10.0 

 การจัดท า Data 
Governance 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ถูก
ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 
2562 ให้เป็นกลไกหนึ่งในการ
ก าหนดแนวทางในการควบคุม 
และบริหารจัดการข้อมูล  
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ 
เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือเปลี่ยน

ศท.    ร้อยละ
ความส้าเร็จของ
การจัดท าธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
ผ่านในการเป็นหน่วยงานที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมี
คุณภาพ รักษาความเป็นส่วน
บุคคล และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

 โครงการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือน าร่องการพัฒนาธุรกิจ
การตอบสนองด้านโหลด 

ศึกษารวบรวมข้อมูลแนว
ทางการ ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ/มาตรการ/เทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนอง 
ด้านโหลด(Demand 
Response: DR) ที่ด าเนินการ
อยู่ทั้งในประเทศ ไทยและ
ต่างประเทศ เป็นการเตรียม
ความพร้อม เพื่อน าร่องการ
พัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้าน
โหลด 
 

กฟ.    ระดับความส าเร็จ
การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือน าร่อง
การพัฒนาธุรกิจ
การตอบสนอง
ด้านโหลด 

25.0 

 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเผยแพร่ 
 - โครงการบ ารุงรักษาเว็บไซต์ 

สนพ. (www.eppo.go.th) 
ดูแลรักษาเว็บไซต์ให้สามารถใช้
ง า น ไ ด้ ดี ต ล อ ด เ ว ล า  แ ล ะ
ปรับปรุงระบบ/รายงานเพิ่มข้ึน 
 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาเว็บไซต์ 
สนพ. 

0.3 
(0.1*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจหลัก 
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

ฐ านข้ อ มู ล ส ถิ ติ พลั ง ง า น 
(EPPOENGDB) 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐาน ข้อมูล 

3.45 
(1.15*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม 
(EPPOPPD) 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท.(หลัก)/ 
สปป.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐาน ข้อมูล 

0.3 
(0.1*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าราย 
TSIC (EPPOECS) 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้ งของ
การบ ารุ งรั กษา
ระบบฐาน ข้อมูล 

0.3 
(0.1*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ปิ โ ต ร เ ค มี 
(EPPOPDS) 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐาน ข้อมูล 

0.45 
(0.15*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลการปล่อยสาร
มลภาวะด้านการผลิตจาก
ภาคพลังงาน 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 
 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล 

0.75 
(0.25*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล 

0.84 
(0.28*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล ราคาพลั ง งาน
ต่างประเทศ 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล 

1.05 
(0.35*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน 
ระยะที่ 1 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูล 

0.60 
(0.20*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 
 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุ งรักษาระบบ
ฐาน ข้อมูล 

0.9 
(0.3*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ฟ ฟ้ า เ พ่ื อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท้ า ค่ า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
รายภาค 

ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
และปรับปรุงระบบ/รายงาน
เพ่ิมข้ึน 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุ งรักษาระบบ
ฐาน ข้อมูล 

0.9 
(0.3*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจสนับสนุน 
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Document) 

บ ารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบงาน 

0.3 
(0.1*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
จองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 

บ ารุงรักษาระบบจองรถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา 

ศท.(หลัก)/ 
กลุ่ม บท. 
ลก.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้ งของ
การบ ารุ งรั กษา
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
จองห้องประชุม 

บ า รุ ง รั กษ า ร ะบบจ อง ห้ อ ง
ประชุมให้สามารถใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 

ศท.(หลัก)/ 
กลุ่ม บท. 
ลก.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้ งของ
การบ ารุ งรั กษา
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS) 

บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ ร ะ บ บ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรมให้สามารถใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 

ศท.(หลัก)/
กลุ่ม บค. 
ลก.(รอง) 

 

MA MA MA จ านวนครั้ งของ
การบ ารุ งรั กษา
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ทะเบียนครุภัณฑ์ 

บ า รุ ง รั กษ า ร ะบบ ทะ เบี ย น
ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 
 

ศท.(หลัก)/
กลุ่ม กค. 
ลก.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้ งของ
การบ ารุ งรั กษา
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
แจ้งซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ สนพ. (e-Repair) 

บ ารุงรักษาระบบแจ้งซ่อมวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สนพ. ให้
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 
 

ศท.(หลัก)/
กลุ่ม บท. 
ลก.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ ารุงรักษา
ระบบงาน 

- 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Library) 

บ า รุ ง รั กษา ระบบห้ อ ง สมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา 

กลุ่ม อส. 
ลก.(หลัก)/ 
ศท.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ด้านข้อมูลไฟฟ้า 

บ ารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา 

กฟ.(หลัก)/ 
ศท.(รอง) 

MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบงาน 

- 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ 
Intranet ภายในของ สนพ. 
(Web portal) 

บ ารุงรักษาระบบ Web portal 
ของ สนพ. ให้สามารถใช้งานได้
ดีตลอดเวลา 
 

ศท. MA MA MA จ านวนครั้งของการ
บ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบงาน 

- 

ยุทธศำสตร์ที่  2 : 
น ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ม ำ ใ ช้ เ พื่ อ ก ำ ร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
คุ้ ม ค่ ำ แ ล ะ มี
ประสิทธิภำพ มีกำร
จัดกำรด้ำนควำม
ม่ั นค งปลอดภั ย
ระบบสำรสนเทศให้
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
มำตรฐำนสำกล 

โครงกำรพัฒนำ/บริหำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ำย และควำมม่ันคงปลอดภัย 
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทดแทนของ
องค์กร 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื อ ข่ า ย ท ด แ ท น
ของเดิมที่หมดอายุหรือหมด
ส ภ า พ ก า ร ใ ช้ ง า น  เ พ่ื อ ใ ห้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ต า ม ภ า ร กิ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 

ศท.    จ านวนเครื่ องที่
ได้ รั บการติดตั้ ง
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับ 

15.0 
(5.0*3) 

โครงการพัฒนาระบบรักษา
ความม่ันคง ความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์(Cybersecurity) 

จัดท าแผนการพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยั ไซเบอร์
ส าหรับสมาร์ทกริดให้สอดคล้อง

กฟ.    ระดับความส าเร็จ
การจัดท า แผนการ
พัฒนาการรักษา

15.8 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
(งบต่อเนื่องปีพ.ศ. 2562) กับแผนแม่บทสมาร์ทกริดของ

ประเทศไทย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับสมาร์ทกริด 

- โครงการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม
อุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม
และรองรับการขยายของ
ระบบแบบ Virtualization 

บริ ห า ร จั ด ก า ร และจั ด ส ร ร
ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายให้สามารถท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

ศท.    จ านวนเครื่องแม่
ข่ายที่ปรับปรุงให้
เ ป็ น ร ะ บ บ 
Virtualization 

- 

 - โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WiFi) 
ภายใน สนพ. 
 

พัฒนาการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายและสารสนเทศของ
หน่วยงาน  ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน
อาคาร 

ศท.    ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน 

1.0 
 

 - โครงการพัฒนาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบยืนยันตัวตนแบบ 
Single Sign-on เพ่ือรองรับ
การบูรณาการข้อมูลกับทุก
ภาคส่วน 

พัฒนาระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และระบบยืนยัน
ตัวตนแบบ Single Sign-on 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติ
ราชการ 4.0 และสามารถ
บูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ศท.    ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Mail) และ
ระบบตรวจสอบ
สิทธิ์การเข้าใช้
งาน (Active 
Directory : AD) 
สามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบ 

3.31 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
สารสนเทศอ่ืน ๆ 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

 - โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านการพิมพ์
เอกสารของส านักงาน 

จั ดท า ร ะบบบริ ห า รจั ด กา ร
เครื่องพิมพ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ โดย
ใช้เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่แบบ
เครือข่าย (Network Printer) 
แทน เพ่ือลดปริมาณเครื่องพิมพ์
ขนาดเล็กที่ ใช้ส่วนตัวภายใน
ส านักงาน 

ศท.    จ า น ว น
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ที่
เชื่อมต่อกับระบบ 
Network 

- 

 - โครงการจัดท าระบบส ารอง
ข้อมูล (DR-Site) 

ป้องกันความเสียหายและการ
สูญหายของเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญของ 
สนพ. และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
 

ศท.    จ านวนเว็บ ไซต์
แ ล ะ ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลที่ได้รับ
ติ ด ตั้ ง ที่ ร ะ บ บ
ส ารองข้อมูล 

- 

 - โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
เพ่ือรองรับ IPv6 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือ
รองรับระบบ IP Address ใหม่
ในอนาคต หรือ IPv6  

ศท.    จ านวนอุปกรณ์
เ ค รื อ ข่ า ย ที่
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
รองรับ IPv6 

- 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 - โครงการปรับปรุงการ

บริหารจัดการและการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายให้เหมาะสม 

ปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ เครือข่ ายของแต่ละ
ส านั ก /ศู นย์ /กอง ให้ มี ค ว าม
เหมาะสมกับความต้องการและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร เช่น 
 -  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายไว้ที่ ศท. 
 -  ส านัก/กองที่ต้องการใช้
เฉพาะ File Sharing ให้ใช้ NAT 
 

ศท.    จ านวนอุปกรณ์
ส า ร อ ง ข้ อ มู ล 
(NAT) ที่ได้รับ
กา รติ ด ตั้ ง แทน
เครื่องแม่ข่ายที่ใช้
งานเฉพาะ File 
Sharing 

- 

 - โครงการบริการข้อมูล
สารสนเทศและ Internet 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่าย Internet 

ศท.    ร้ อ ยละจ าน วน
บุ คลากรที่ ได้ รั บ
บริการ Internet  

1,8 
(0.6*3) 

 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย เมล์ และควำมม่ันคงปลอดภัย 
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบฐานข้อมูล ระบบเมล์ 
ระบบ Intranet และ 
Internet 

จัดจ้างที่บริษัทที่ปรึกษาเข้ามา
ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายภายใน สนพ. และจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ Support แก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที ่
 

ศท. MA MA MA ร้ อ ย ล ะจ า น ว น
รายการแจ้งซ่อม
ที่ได้รับการแก้ไข
ปัญหา 

2.1 
(0.7*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ

ป้องกัน Computer Viruses 
ส าหรับ Mail Server  
 

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Anti-
virus ได้แก่ Trend Micro: 
Scan Mail 50 Users 

ศท. MA MA MA จ านวนลิ ขสิ ทธิ์
โปรแกรมที่ได้รับการ
ต่ออายุ 

0.09 
(0.03*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ป้องกัน Computer Viruses 
และ Spam Mail ส าหรับ 
Mail Server 
 

จัดหา บ ารุงรักษา และต่ออายุ
ลิขสิทธิ์ Mail Gateway ได้แก่ 
Symantec 

ศท.   MA จ านวนลิ ขสิ ท ธิ์
โปรแกรมที่ได้รับ
การต่ออายุ 

0.4 
 = 0.3 
MA = 0.1 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ป้องกัน Computer Viruses 
เครื่อง Server, Client และ 
Mail 
 

ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรม Anti-
virus ได้แก่ Kaspersky 251 
license  

ศท. MA MA MA จ านวนลิ ขสิ ท ธิ์
โปรแกรมที่ได้รับ
การต่ออายุ 

0,75 
(0.25*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ ร า จ ร
คอมพิวเตอร์ (Log) 
 

จัดหา บ ารุงรักษา และต่ออายุ
ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์จัดเก็บ Log 
File ได้แก่ SRAN 

ศท. MA 
 

MA MA จ านวนลิ ขสิ ทธิ์
โปรแกรมที่ได้รับการ
ต่ออายุ 

0.3 
(0.1*3) 

 - โครงการเช่าพ้ืนที่จัดเก็บ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
Web Server ของเว็บไซต์ 
สนพ. (eppo.go.th) 

จั ด เ ช่ า พ้ื น ที่ แ ล ะ ร ะ บ บ 
Infrastructure ส าหรับวาง 
Web Server EPPO ที่บริษัทที่
ให้บริการ ISP เช่น CS-Loxinfo 

ศท. MA MA MA จ า น ว น พ้ื น ที่ ที่
ได้รับการต่ออายุ
การเช่า 

0.3 
(0.1*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
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(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
 - โครงการบ ารุงรักษาโดเมน

เ น ม เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส น พ . 
(eppo.go.th) 

ต่ออายุโดเมนเนม eppo.go.th 
กับองค์กร THnic 

ศท. MA MA MA จ านวนลิ ขสิ ทธิ์
โดเมนเนมที่ ได้รับ
การต่ออายุ 

0.003 
(0.001*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 

ดูแลรักษาอุปกรณ์และต่ออายุ
ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ป ร แ ก ร ม พ ร้ อ ม 
Module อุปกรณ์ Firewall 
เช่น ASTARO 

ศท. MA MA MA จ านวนลิ ขสิ ท ธิ์
โปรแกรมที่ได้รับ
การต่ออายุ 

0.33 
(0.11*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WiFi) 

ดูแลรักษาอุปกรณ์และต่ออายุ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมอุปกรณ์ WiFi 
เช่น ARUBA Controller 1 ตัว 
และ Access Point 12 ตัว 
 

ศท. MA MA MA จ านวนลิ ขสิ ท ธิ์
โปรแกรมที่ได้รับ
การต่ออายุ 

0.6 
(0.2*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ส ารองข้อมูลยามฉุกเฉินนอก
สถานที่ (Back up Site) 

จั ด เ ช่ า พ้ื น ที่ แ ล ะ ร ะ บ บ 
Infrastructure ส าหรับวาง Backup 
Server ที่บริษัทที่ให้บริการ ISP 
เช่น CS-Loxinfo เพ่ือป้องกันข้อมูล
ส าคัญสูญหาย และสามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานแทนได้ทันทีกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ศท. MA MA MA จ า น ว น พ้ื น ที่ ที่
ได้รับการต่ออายุ
การเช่า 

0.3 
(0.1*3) 

 - โครงการบ ารุงรักษาระบบ
การจัดเก็บสถิติข้อมูลการเข้า
ใช้บริการเว็บไซต์ สนพ. 

ต่ออายุสมาชิก TrueHits เพ่ือ
ส ารวจและจัดเก็บสถิติข้อมูล
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สนพ. 

ศท. MA MA MA จ านวนสมาชิกที่
ได้รับการต่ออายุ 

0.006 
(0.002*3) 
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63 64 65  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : 
พัฒนำศักยภำพ
กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่
บุคลำกรทุกระดับ 
รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดควำมตระหนัก
ในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
เหมำะสม และ
ปลอดภัย 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT ของ สนพ. ผ่านทางการ
ประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ เช่น 
 - การบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลภาครัฐ 
 

ศท.    จ านวนบุคลกรที่
ไ ด้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม 

0.1 
 

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร
ทั่วไป 

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ให้กับบุคลากร
ทั่วไปของ สนพ. เพ่ือให้สามารถ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพดี
ตลอดเวลา 

ศท.    จ านวนบุคลกรที่
ได้รับการฝึกอบรม 

0.54 
(0.18*3) 

 โครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
จริยธรรมและเต็ม
ประสิทธิภาพ  

จัดสั มมนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ถ่ ายทอดประสบการณ์ ด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้ าน IT 
ให้กับบุคลากรทั่วไปของ สนพ. 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมและเต็ม
ประสิทธิภาพ  

ศท.    จ านวนบุคลกรที่
เข้ารับการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

0.03 
(0.01*3) 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
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63 64 65  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : 
พัฒนำองค์ ก ร สู่
อ งค์ กรแห่ งกำ ร
เรียนรู้ 

โครงการปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้ (KM) สนพ. 

ปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ 
(km.eppo.go.th) และองค์
ความรู้ภายใน สนพ. ให้ทันสมัย
อยู่ เสมอ มีการปรับปรุ งองค์
ความรู้ทุกปี 

ศท.    จ านวนครั้ งของ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) 

- 

 โครงการประชาสั ม พันธ์
ระบบการจั ดการความรู้ 
(KM) และระบบการเรียนรู้ 
Online สนพ. เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ระบบการจัดการความรู้ (KM) 
และระบบการเรียนรู้  Online 
(E-Learning) เพ่ือให้บุคลากร
รู้ จักและใช้ประโยชน์ ในการ
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งเ พ่ิม
ช่อ งทาง ในการแลก เปลี่ ยน
เ รี ย น รู้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร
ปฏิบัติงานกับบุคคลากรอื่น 

ศท.    จ านวนครั้งของ
การ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์
ความรู้ 

- 

 โครงการรณรงค์เพ่ือส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ภายใน สนพ. ให้กับ
บุคลากรของกระทรวงพลังงาน 
เช่น จัดงานสัมมนาวิชาการ 

ศท.    จ านวนบุคลกรที่
เข้ารับการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

0. 3 
(0.1*3) 

 โครงการบริหารและสร้าง
ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ด้ า น
พลังงานบนสื่อออนไลน 

บริหารและสร้างความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ด้ า น พ ลั ง ง า น บ น สื่ อ
ออนไลน์ เช่น Facebook  

ลก.    ระดับความส าเร็จ
การบริหารและ 
สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้าน 

17.2 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร สำระส ำคัญของโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

63 64 65  
พลังงานบนสื่อ
ออนไลน์ 

 โครงการพัฒนาเครือข่าย 
นวัตกรพลังงานเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจเทคโนโลยี(startup) ที่
ช่ ว ยส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์
พลังงาน 

ไ ด้ แ ผนธุ ร กิ จ แล ะแผนกา ร
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ จากการ
จัดกิจกรรมการแข่งขัน 

ลก.    ระดับความส าเร็จ
ของการด า เนิน 
โครงการพัฒนา
เครือข่ายนวัตกร 
พ ลั ง ง า น  เ พ่ื อ
สนับสนุนธุ รกิ จ 
เ ท ค โ น โ ล ยี
(startup) ที่ช่วย 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุรักษ์พลังงาน 

9.9 
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บทที่ 6 
กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผล 

 
  การขับเคลื่อนโครงการ/มาตรการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (พ.ศ.2563 – 2565) ให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้ทรัพยากรด้านเวลา บุคลากร 
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการก ากับติดตาม และการประเมินผลที่ดี  ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
6.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สนพ. 
 
  จัดให้มีการเผยแพร่และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล สนพ. เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง 
ความส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการเพ่ือบูรณาการ  และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ ICT ด้วยความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องตรงกัน มองเห็นภาพสุดท้ายและประโยชน์ที่แต่
ละฝ่ายจะได้รับเพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
6.2. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
 
  การขับเคลื่อนและด าเนินแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี จ าเป็นต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ และพิจารณาถึงความต่อเนื่องของแต่ละโครงการ เนื่องจากบางโครงการอาจจะต้องด าเนินการก่อน  
จึงจะสามารถด าเนินโครงการอ่ืนได้ ดังนั้น เพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จุดเริ่มต้นของแต่ละโครงการควรกระจายไปอย่างเหมาะสมในแต่ละไตรมาส ตลอดช่วง  
ระยะปีงบประมาณ 2563 - 2565 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละโครงการ มีโอกาสเตรียมการและ 
ศึกษาแนวทางการด าเนินโครงการไว้แต่เนิ่นๆ และไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังต้องรับผิดชอบ  
งานประจ าอยู่ด้วย 

 
6.3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร 
 
  การพัฒนาและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค์กร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ IT ประกอบด้วย 
 
  - ศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IT 
  - ศักยภาพด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ IT 
  - ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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6.4 กำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง (Change Management) และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
 
  การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการท างาน อาจจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการและวิธีท างานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยบุคลากรบางส่วนอาจต้องท างานเพ่ิมขึ้น ในขณะที่บางส่วนอาจ
ท างานน้อยลง แต่ภาพรวมการท างานขององค์กรจะดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ควรมีการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในแง่บวกและลบ บริหารความเสี่ยงที่อาจจะท าให้การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานไม่ประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งอาจใช้โอกาสนี้ ในการปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนด้วย 

 
6.5 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
  ภาพรวมการบริหาร ก ากับติดตาม ประเมินผล ด าเนินโครงการและมาตรการตามยุทธศาสตร์ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ จะเป็นดังนี้ 
  1. การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่างๆ  ให้ด าเนินงานตาม
บริบทงานทีเ่กี่ยวข้องของแต่ละโครงการ หรือมาตรการตามยุทธศาสตร์ 
  2. การออกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่จ าเป็นต่อการพัฒนาระบบ IT ขององค์กร 
  3. การด าเนินโครงการเพื่อการบูรณาการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ IT 
  4. การร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ  IT จึงควรจัดให้มี
คณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือบริหารจัดการ ก ากับติดตาม และประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 

    ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)  
 

    มีอ านาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ 
    โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร ขององค์กรสารสนเทศ เป็นผู้วางแผน
    ทั้งในระดับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณด้าน IT เพ่ือพัฒนา ให้ความรู้ 
    และปฏิบัติการ เกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะท างานและ
    เจ้าหน้าที่ด้าน IT รายงานตรงต่อ CIO 

 
    คณะท ำงำนกลุ่มภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

    เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
    คอมพิวเตอร์ กระทรวงพลังงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีโครงสร้างของ 
    คณะท างานประกอบด้วย 
    - ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศท.) ประธาน 
    - ผู้แทนจากทุก ส านัก/ศูนย/์กอง     คณะท างาน 
    - ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (พค.)    เลขานุการ 

 
 



46 
 

    ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(ศท.)  
 

 ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลขององค์กร โดยจัดท าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล พัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมทั้งเพ่ือการบริหารและการบริการ ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อมเร่งรัดการพัฒนาและ
เสริมสร้างบุคลากรด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในงานนโยบายแผน และงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสามารถประสานแนวนโยบายระดับประเทศ และระดับกระทรวงมาสู่
การปฏิบัติ โดยก าหนดแนวทาง วางมาตรการ ออกระเบียบปฏิบัติ และก าหนดมาตรฐาน
ทางด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของส านักงาน และประเมินผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง
ประสานงานเพ่ือรวบรวมความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ภายในกรม 
ตลอดจนเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การประสานงานด้านข้อมูลกับ
องค์กรภายนอกต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง หน่วยราชการอ่ืนๆ และประชาชนทั่วไป 

 
6.6 กำรก ำกับติดตำมและประเมินผลในทำงปฏิบัติ 
 
  แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการฯ ควร
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศ
มักมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคลหลายฝ่าย หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจส่งผลให้การพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความเสี่ยงต่อการประสบความส าเร็จ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงควรด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้คือ 
  1. จัดให้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับองค์กรต่างๆ โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ หรือปรับปรุง/ก าหนดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมในการด าเนินงาน 
  2. จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลโครงการตามเวลาที่ก าหนด 
  3. ทบทวนและปรับแผนการด าเนินงานตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 


