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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
(พ.ศ. 2557-2561)
I. หลักกำรและควำมเป็นมำ
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบกรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระยะ
พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
รัฐวิสาหกิจทุกองค์กร ต้องมีการจัดทา และ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายดังกล่าว
ส านั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน (สนพ.) โดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลั งงาน (ศพส.)
จึงได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร พ.ศ. 2557 – 2561 ภายใต้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่มีการจัดทาขึ้น
ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)
เพื่อให้ สนพ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้วางนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศต่อไป
II. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์
1. วิสัยทัศน์
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการ
ข้อมูลเชิงวิชาการและสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัย
2. ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศให้มีเอกภาพ
3. เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เป้ำประสงค์
มีระบบสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัย เชื่อมโยงทุกภาคส่วนขององค์กร
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4. ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร
เป้ำประสงค์ 1.1 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศรองรับในการดาเนินงานตามภารกิจและเชื่อมโยง
กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่ อให้ มี ระบบสารสนเทศส าหรับ การเผยแพร่ข้ อ มูล ที่พ ร้อ มให้ บ ริก ารแก่
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์

1.1 พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มี
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
1.2 พัฒ นากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านพลั งงานเพื่อเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์ 2.1 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารให้เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก ารใช้ ม าตรฐานสากลในการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย
กลยุทธ์

2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรตามมาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐได้ง่ายและโปร่งใส
2.2 บริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารขององค์กรให้ มี
ความพร้อ มใช้ ง าน ตอบสนองความต้อ งการของภารกิ จ และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม
2.3 จัดให้มีการทาแผนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพบุค ลำกรในกำรใช้ร ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร พร้ อมทั้งส่งเสริมให้เ กิด ควำมตระหนักในกำรใช้อย่ำ งปลอดภัย
มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ 3.1 เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 ส่ ง เสริ มให้ บุค ลากรนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
กลยุทธ์

3.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.2 พัฒ นาบุ คลากรให้ มี ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาประยุกต์
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร เพื่อให้มีการใช้งานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์ 4.1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน
4.2 เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสารสนเทศในการจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ข อง องค์ ก ร และ
ให้บริการความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือ
ระหว่างบุคลากรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน
4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บองค์ความรู้ ด้านพลังงาน
และที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4.3 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการ
ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร
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III. แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เพื่อการเผยแพร่
- เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- เพื่อสนับสนุนภารกิจสนับสนุน
1.2 โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
- เพื่อการเผยแพร่
- เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- เพือ่ สนับสนุนภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.1 โครงการพัฒนา/บริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย
2.2 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่าย เมล์ และ
ความมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้อย่าง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.2 โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไป
3.3 โครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและ
สร้างวัฒนธรรมในการใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม
และเต็มประสิทธิภาพ
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งบประมาณ (ล้านบาท)
58
59
60
61

รวม

10.0

9.3

8.3

6.9

10.9

45.4

8.3
0.3

3.0
3.0
1.5

5.0
1.0

3.0
1.0

7.0
1.0

3.0
26.3
4.8

1.1
0.3
8.3

1.5
0.3
7.3

2.0
0.3
9.1

0.3
2.3
0.3
7.7

0.3
2.3
0.3
18.3

0.6
9.2
1.5
50.7

5.0

5.0

6.8

5.4

16.0

38.2

3.3

2.3

2.3

2.3

2.3

12.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

2.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

1.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

4

โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ (KM)
สนพ.
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการความรู้
(KM) และระบบการเรียนรู้ Online สนพ. เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
4.3 โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (ล้านบาท)
58
59
60
61
0.1
0.1
0.1
0.1

รวม
0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

18.8

17.1

17.9

15.1

29.7

98.6
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

หลักกำรและเหตุผล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้ถูกใช้
เป็นเข็มทิศชี้นาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ทาให้แผนงานมาตรการมีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ซึ่งแต่ละแผนจะมีระยะเวลาครอบคลุม 5 ปี โดยครั้งนี้ สานั กงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้นภายใต้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่มี
การจัดทาขึ้นภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020) ซึง่ มีสาระสาคัญเพื่อการกาหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี
โดยเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างชาญฉลาด เพื่อก้าวสู่สังคม
อุดมปัญญา ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา นาไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน (Smart Thailand 2020)
1.2

วัตถุประสงค์
1) นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน
2) เพิ่มทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็น มีความ
ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภ าพ มีความยั่งยืน มีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูล
พลังงานทุกด้านที่สาคัญ สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย
4) มี ร ะบบฐานข้อมู ล พลั งงานที่ส มบูรณ์ เป็น ที่ยอมรับทั้ งในประเทศและต่า งประเทศ เช่ น ใน
ภูมิภาคอาเซียน และเอเปค เป็นต้น
5) พัฒ นาให้ เ ป็ น องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ มี ระบบการเรีย นรู้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง สร้า งวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากร
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บทที่ 2
ภำพรวมแผนและนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.1

กรอบนโยบำย ICT 2020

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะปี พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT 2020)ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2554 มีสาระสาคัญเพื่อการกาหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี
โดยเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างชาญฉลาด เพื่อก้าวสู่สังคมอุดมปัญญา
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
นาไปสู่การเติบโตอย่ างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1.1 วิสัยทัศน์
ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในการนาพา...
คนไทย สู่ความรู้และปัญญำ
เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
สังคมไทย สู่ความเสมอภาค
2.1.2 เป้ำหมำย
1. มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป
2. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ประชาชนมีความรอบรู้เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทางาน และการดารงชีวิตประจาวัน และ
บุคลากร ICT มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสากล
3. เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
4. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่าง
ประเทศ
5. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม)
6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
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2.1.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ
การสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจาย อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรICT ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี
และประชาคมอาเซียน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต
ให้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการ
สาธารณสุข
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่3) ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2557 – 2561

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่3) ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2557 - 2561
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการนาแนวคิดของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 หรือ ICT2020 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มาใช้เป็นแนวทางหลัก และนาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่2) ของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2549 – 2556 มาต่อยอด โดยนา
ส่วนประกอบที่สาคัญต่างๆ มาใช้ในการจัดทาแผนแม่บทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็น การพัฒนาต่อยอดจากเดิมและเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ดังแผนภาพด้านล่าง

2.2.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2561
“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึงเท่าเทียม
และมั่นคงปลอดภัยในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy)
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คำอธิบำยวิสัยทัศน์
“ภาครัฐผสานภาคเอกชนขับเคลื่อนพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่างฉลาด
(Smart) ให้เข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ส่งเสริมให้ธุรกิจสดใส
(Vibrant) เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่คุ้มค่า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ทักษะทางสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมภูมิภาคสากล สร้างโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม (Participatory)
พร้อมเข้าสู่ประชาคมในภูมิภาคสากล เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2.2 หลักกำรสำคัญ
หลักการสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ได้ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายหลักของประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะกรอบนโยบาย
ICT 2020 และบวกกับปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้จากการระดมความคิดเห็น
ใน Focus Group ทั้ง ๘ ด้าน จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนา โดยใช้แนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability) ที่ต้องคานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบด้านที่สาคัญได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างชาญฉลาด
ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ใน ๔ ด้าน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บทฯ
(ฉบับที่ ๓) ประกอบด้วย





การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ (Participatory People)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างชาญฉลาด (Smart Government)
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และภาคธุรกิจที่รุ่งเรืองสดใส (Vibrant Industry & Business)

2.2.3 เป้ำหมำย
 มีสัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึ้นโดยเฉพาะจาก SME
 ภาคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพื่อสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขันในเวทีสากล
 ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้การดารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ
 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
 สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN
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2.2.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบริการ ICT (Participatory People)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคสากล
(Smart Government)
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เติบโตสดใส มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภู มิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT
เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Industry & Business)
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2.3

แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงพลังงำน พ.ศ. 2552 – 2556

กระทรวงพลั งงาน ให้ มีการจั ดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวง
พลังงาน ฉบับปรับปรุงปี 2552-2556 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการกาหนดรายละเอียดของระบบงานสารสนเทศขององค์กร
ในสังกัดได้ในทิศทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนในภาพรวมของกระทรวง
ในขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน ICT ของกระทรวงฯ ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลด้าน ICT
2.3.1 วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น พัฒนา ICT เพื่อบูรณาการข้อมูลพลังงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถ
ในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
2.3.2 พันธกิจ
1. พัฒนาและผลักดันให้มีมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และเพื่อรองรับ
การบริการประชาชนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
2. เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของทุกกรม โดยเฉพาะสานักงานปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านพลังงานระดับกระทรวงที่มีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงพลังงาน
4. ส่งเสริมให้องค์กรนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 ยุทธศำสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินงาน
ด้าน ICT ของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ และมีธรรมาภิบาลที่ดี
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพ ทักษะ แนวคิดในการปฏิบัติการด้าน ICT ของบุคลากร
และกระตุ้นให้เกิดสะสมองค์ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนา ปรับปรุง บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
บริการด้าน ICT ทั้งภายในและภายนอก
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง บู ร ณาการระบบสารสนเทศด้ า นพลั ง งานเพื่ อ
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงาน
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์สถำนภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
3.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้ำงขององค์กร

สานั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน หรือเรียกชื่อย่อว่า “สนพ.” เป็นองค์กรระดับกรม ในสั งกัด
กระทรวงพลังงาน หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2551 ให้ สนพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรการด้ านพลังงาน
เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
3.1.1 วิสัยทัศน์
สนพ. เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงาน
เพื่อความยั่งยืนของประเทศ
3.1.2 พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพัฒนาพลังงานของประเทศ
เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กากับติดตามและประเมินนโยบายและแผนบริหารพลังงานของประเทศ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3.1.3 โครงสร้ำงขององค์กร
สนพ. เป็นองค์กรขนาดเล็กที่ มีจานวนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และที่ปรึกษา
รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 200 คน ซึ่ ง มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รประกอบด้ ว ยราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง กลุ่ ม พั ฒ นา
ระบบบริ ห าร กลุ่ มตรวจสอบภายใน ส านั กบริ ห ารกลาง กองนโยบายและแผนพลั งงาน ศู นย์พยากรณ์และ
สารสนเทศพลังงาน สานั กนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สานักนโยบายไฟฟ้า และสานักนโยบายอนุรั กษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน ดังรูปต่อไปนี้
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3.1.4 ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนขององค์กร

มีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายและบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่าง

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรชั้นนาด้านบริห ารจัด
การพลังงาน (Strengthening EPPO)
3.1.5 เป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
สร้างสรรค์นโยบายและบริหาร
แผนด้านพลังงานของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด

เป้ำประสงค์
1.1 มีนโยบาย และแผนที่ยึดหลักความสมดุลระหว่างความต้องการใช้
พลังงานกับการจัดหาพลังงาน
1.2 ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
1.3 มีนโยบายและมาตรการราคาพลั งงานที่เป็นธรรม สอดคล้องกับ
สถานการณ์
1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
นโยบาย และแผนบริ ห ารพลั งงานเพื่อให้ เ กิดการยอมรับ และให้
ความร่วมมือในการดาเนินกิจการพลังงาน
1.5 มีร ะบบการกากั บ ติด ตามนโยบาย และแผนบริ ห ารพลั งงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.1 มีข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด
2.2 มีการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
3.1 เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในทุกภาคส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วน
ในการอนุรักษ์ และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านพลังงานของ
ประเทศ

4.1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ ครบถ้วน ถูกต้อง
แม่นยา ทันสถานการณ์ และเชื่อถือได้
4.2 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่ม
ขีดจากัดความสามารถในการบริหารจัดการด้านพลังงาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
สร้างความเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรชั้นนาด้านบริหาร
จัดการ พลังงาน
(Strengthening EPPO)

3.2

เป้ำประสงค์
5.1 มีโครงสร้าง ระบบงานที่คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
5.2 มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
5.3 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มาตรฐานโปร่งใส และเป็น
ที่ยอมรับ
5.4 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
5.5 มีระบบบริหารกองทุนพลังงานที่โปร่งใส่ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การพัฒนาพลังงานของประเทศ

สถำนภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สนพ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจากการสารวจจานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในปี 2557 พบว่า สนพ. มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ยังใช้งานได้รวมทั้งสิ้น 235
เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจานวน 202 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจานวน
33 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 121 เครื่อง อย่างไรก็ตามจากจานวนทั้งหมดข้างต้นได้นับรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี (ก่อนปี 2553) จานวน 50 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจานวน 2 เครื่อง
และเครื่องพิมพ์ 19 เครื่อง รายละเอียดดังตาราง
ตำรำง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปี 2557
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ
พกพำ
ลำดับ
องค์กร
ก่อนปี
ก่อนปี
ทั้งหมด
ทัง้ หมด
2553
2553
1 ราชการบริหารส่วนกลาง
1
5
1
5
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
5
1
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1
5
1
4 สานักบริหารกลาง
19
71
1
6
5 กองนโยบายและแผนพลังงาน
7
17
4
6 ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
3
15
4
7 สานักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
9
20
4
8
9

สานักนโยบายไฟฟ้า
สานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน
รวมทั้งสิ้น

เครื่องพิมพ์
ก่อนปี
2553
1
1
8
3
2

ทั้งหมด
2
5
2
45
12
9
10

6

21

-

4

2

16

2

44

-

4

2

20

50

202

2

33

19

121
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จากตารางสรุปได้ว่า สนพ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี จานวนทั้งสิ้น 52 เครื่อง จากจานวน 235 เครื่อง ซึ่งตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนดให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถได้รับการเปลี่ยนทดแทนได้ เนื่องจากอุปกรณ์
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ถือว่าล้าสมัย ไม่สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใหม่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสสูงที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุ ง รั ก ษาสู ง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารเปลี่ ย นทดแทน เพราะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น แต่ ไ ด้ รั บ อุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า มากในการใช้ ง าน และท าให้ ก ารท างานของบุ ค ลากรมี ค วามคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.3

สถำนภำพของเครือข่ำยปัจจุบัน

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในปัจจุบันของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีการเชื่อมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบ MPLS 2 เส้น โดยมีความเร็วเส้นหลัก 40/20 Mbps และ 4/2 Mbps จะทา
หน้าที่เป็น Backup Link และนามาใช้เป็น Load Balance เพื่อกระจาย Traffic และให้ระบบงานสาคัญที่เชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลกับต่างประเทศโดยตรงใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไประบบเครือข่าย Government Information
Network (GIN) ที่ความเร็ว 2 Mbps จานวน 1 เส้น เพื่อ Load Balance Traffic ที่ผ่าน Firewall
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ในระดับพื้นฐาน ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่น เพื่อให้อุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับการบารุงรักษา
และปรับปรุงซอฟต์แวร์และข้อมูลภายในอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันการโจมตีในรูปแบบใหม่ ๆ
ได้ ประกอบด้วย
ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สาหรับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail
Server) ระบบป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Gateway)
- ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายทั้งหมด
ของสานักงาน
- อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
- อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall)
- ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi)
- อุปกรณ์สารองข้อมูล (NAS Storage)
ระบบสำรองข้อมูลยำมฉุกเฉินนอกสถำนที่ (Backup Site)
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการบูรณาการระบบ
และข้อมูลร่วมกัน เนื่องจากมีข้อมูลที่สาคัญจานวนมากจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กร
หากมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่เข้มแข็งแล้วอาจทาให้เกิดช่องโหว่ที่ทาให้สามารถบุกรุกและสร้างความเสียหาย
ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญและจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาใน
ส่วนนี้
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3.4

สถำนภำพของระบบสำรสนเทศปัจจุบัน
ประเภท
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

รำยกำรระบบสำรสนเทศ
เว็บไซต์ของสานักงาน
(http://www.eppo.go.th)
เว็บไซต์ของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น
ปิโตรเลียม
(http://www.eppo.go.th/ref)
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
(http://www.eppo.go.th/cdf)
เว็บไซต์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(http://www.enconfund.go.th)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
(http://www.eppo.go.th/infocenter)
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
(http://www.eppo.go.th/elibrary)
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) (http://km.eppo.go.th)

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลัก

 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ระบบการติดตามประเมินผลโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน (EPPOENGDB)
ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ (EPPO-SYS)
ระบบฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียม (EPPOPPD)
ระบบฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าราย TSIC (EPPOECS)
ระบบฐานข้อมูลปิโตรเคมี (EPPOPDS)
ระบบ Platt Petro
ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(DOC-EPPO)
ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management:
KM) (http://km.eppo.go.th)
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(Departmental Personnel Information System :
DPIS)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบทะเบียนครุภัณฑ์
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายใน สนพ.
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ประเภท

รำยกำรระบบสำรสนเทศ
(EPPO-Intranet)
ระบบบริหารงานยานพาหนะ (VIMS)
ระบบ e-Learning
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ระบบจองห้องประชุม (E-Meeting)
ระบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ สนพ. (e-Repair)

ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่มีทั้งหมด 25 ระบบ โดยติดตัง้ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานไว้ในเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ทุกองค์กรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดผ่านระบบเครือข่าย
ภายในและเครือข่ายอินเตอร์ เน็ ต และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลั ก จะติดตั้งทั้ง ในเครื่องแม่ข่าย
ส่วนกลาง และเครื่องแม่ข่ายประจาองค์กรที่ทาการจัดเตรียมไว้ให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง สารมารถใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายภายในและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสิทธิ์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศนั้น
อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการใช้งานทุกด้านขององค์กรต่างๆ
ได้จึงควรมีแผนการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป
3.5

สถำนภำพของบุคลำกร

สานักงานมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
โดยมีศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน (ศพส.) เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งมีบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1
2
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
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3.6

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง
 บุคลากร มีศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง สามารถทางานร่วมกันเป็น
ทีมได้เป็นอย่างดี และสามารถทางานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 มีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย
ได้รั บโอกาสเข้ารั บการอบรมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดให้ มีการศึกษาดูงานตามภาระงานที่
เกี่ยวข้อง
 องค์ ก รมี ก ารจั ด กลุ่ ม งานเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ด้ า นพลั ง งานส่ ว นต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจน และมี
ศักยภาพในการจัดเก็บ รวมรวมข้อมูลด้านพลังงาน โดยข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ใน
การสนับสนุนงานนโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
 มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการทางานอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ IT มีพร้อม ทันสมัย และมี
ระบบสารสนเทศทีช่ ่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มี ข้ อมู ล พลั งงานที่ ส มบู รณ์ และบทวิ เคราะห์ เชิ งวิ ช าการเป็ นที่ ย อมรั บทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
 มีฐานข้อมูลด้านพลังงานของประเทศที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 เป็นองค์กรเดียวที่มีการจัดทาและเผยแพร่ภาพรวมด้านพลังงานรายเดือนของประเทศ
จุดอ่อน
 บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจ งานที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานของประเทศไทยกาลังเป็น
ประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญ ทาให้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะการพัฒ นาบุ คลากรใหม่เน้น การสั มมนาและฝึ กอบรมตามภารกิ จที่เกี่ ยวข้อ ง ขาด
แนวทางการถ่ายทอดความรู้แบบRotation & Coaching เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรติด
ภารกิจไม่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรใหม่ได้ ทาให้การพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เพียงพอต่อภารกิจงานเป็นไปได้อย่างล่าช้า
 บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ไม่ คุ้ น เคยกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ห รื อ ระบบสารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น
การปฏิบั ติงาน ทาให้เกิดความล่ าช้าในการปฏิบัติงาน และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบสารสนเทศที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ
 มีภารกิจงานเร่งด่วนที่มีผลต่อการทาภารกิจงานหลัก
 ขาดการประสานงานภายในทาให้การจัดเก็บข้อมูลไม่มีเอกภาพ
 มีการรวบรวมข้อมูลไว้ปริมาณมากแต่ขาดการจัดการที่ดี และขาดการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
ร่วมกันในองค์กร ทาให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้มีข้อจากัด
 Software ที่นามาใช้กับระบบฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับกับการพัฒนาในอนาคต
 ระบบสารสนเทศที่ใช้ไม่เป็นมาตรฐานที่แพร่หลาย ทาให้การพัฒนา ปรับปรุง ไม่สามารถทาได้
(กลุ่มกองทุนพลังงาน)
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ผู้บริหารระดับสูงยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาด้านสารสนเทศ
ผู้มีทักษะการจัดการด้านฐานข้อมูลพลังงานมีจากัด และขาดการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง
ขาดบุคลากรทางด้านเทคนิคสาหรับการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ขาดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ทาให้เกิดการกระจัด
กระจายของอุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ทาให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก

โอกำส
 สถานการณ์ ด้ า นพลั ง งานของโลกก าลั ง เป็ น ประเด็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง กั น อย่ า งมากทั้ ง องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องในประเทศและองค์กรระดับสากล จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานกันมาก
ขึ้น และนาไปสู่การบูรณาการข้อมูลพลังงานร่วมกัน
 รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรราชการอย่างเป็นรูปธรรม
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
และมีราคาถูกลง
 เวที ด้ า นพลั ง งานระดั บ สากลท าให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น
 ลักษณะการบริโภคข้อมูลของประชาชนผ่านทางสื่อสารสนเทศ รวมถึงสามารถสืบค้นผ่านทาง
Internet เพื่อสนับสนุนการทางานมีมากขึ้น
 ทุกองค์กรในกระทรวงพลังงานมีการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน ทาให้แข่งขันกันพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น
ภัยคุกคำม
 การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรด้านพลังงานยังไม่ชัดเจน ทาให้เกิดการทางานที่
ซ้าซ้อน ข้อมูลอ้างอิงไม่ตรงกัน
 ไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทารายงานเพื่อ
เผยแพร่
 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศจากไวรัสคอมพิวเตอร์
 นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
โครงการที่วางแผนไว้ต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน
 สถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้พลังงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ต้องติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีน้อย ทาให้ต้อง
พึ่งพาการจ้างที่ปรึกษาภาคเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น
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สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคในงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง

โอกาส

S1(บุคลากร) บุคลากร มีศักยภาพสูง มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่าง
ดี และสามารถทางานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
S2(บุคลากร) มีการสนับสนุนการพัฒนาความรู้บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ได้รับ
โอกาสเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดให้มี
การศึกษาดูงานตามภาระงานที่เกี่ยวข้อง
S3(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) องค์กรมีการ
จัดกลุ่มงานเพื่อรองรับภารกิจด้านพลังงานส่วนต่างๆ อย่าง
ชัดเจน และมีศักยภาพในการจัดเก็บ รวมรวมข้อมูล ด้าน
พลังงาน โดยเป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนงานนโยบายและแผนด้านพลังงานของ
ประเทศ
S4(Infrastructure) มีทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการ
ทางานอย่างเพียงพอ อุปกรณ์ไอทีมีพร้อม ทันสมัย และมี
ระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
S5(งบประมาณ) มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

O1(Environment/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง)
สถานการณ์ดา้ นพลังงานของโลกกาลังเป็นประเด็นที่กล่าวถึง
กันอย่างมากทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศและองค์กรระดับ
สากล จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานกันมากขึ้น
และนาไปสู่การบูรณาการข้อมูลพลังงานร่วมกัน
O2(บุคลากร) เวทีด้านพลังงานระดับสากลทาให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะทัง้ ด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ
O3(Policy) นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
O4(องค์กร/กระบวนการทางาน) ลักษณะการบริโภคข้อมูล
ของประชาชนผ่านทางสื่อสารสนเทศ ร่วมถึงสามารถสืบค้น
ผ่านทาง Internet เพื่อสนับสนุนการทางานมีมากขึ้น
O5(Infrastructure) เทคโนโลยีที่สามารถนามาสนับสนุน
การปฏิบัติงานมีความหลากหลายมากขึ้น
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จุดอ่อน

อุปสรรค

W1(บุคลากร) บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจงานที่เพิ่ม
สูงขึ้นเนื่องจากพลังงานของประเทศไทยกาลังเป็นประเด็น
ที่ต้องให้ความสาคัญ ทาให้ไม่มีผู้ปฏิบัตงิ านทดแทนกันใน
งานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ การพัฒนาบุคลากรใหม่เน้น
การสัมมนาและฝึกอบรมตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ขาด
แนวทางการถ่ายทอดความรู้แบบRotation & Coaching
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรติดภารกิจไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรใหม่ได้ ทา
ให้การพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจงานเป็นไปได้
ล่าช้า
W2(บุคลากร) บุคลากรสายวิชาการ ไม่คนุ้ ชินกับการใช้
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ
W3(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) มีภารกิจ
งานเร่งด่วนที่มีผลต่อการทาภารกิจงานหลัก
W4(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) ขาด
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน ขาดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างจริงจัง
W5(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) มีการ
รวบรวมข้อมูลไว้ปริมาณมากแต่ขาดการจัดการที่ดี และ
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันในองค์กร
W6(Infrastructure) ระบบสารสนเทศที่ใช้ไม่เป็น
มาตรฐานที่แพร่หลาย ทาให้การพัฒนา ปรับปรุง ไม่
สามารถทาได้ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)
W7(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) ผู้บริหาร
ระดับสูงยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาด้าน
สารสนเทศ
W8(Infrastructure) ขาดการบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจากส่วนกลาง ทาให้เกิดการกระจัด
กระจายของอุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ทาให้การ
บริหารจัดการเป็นไปได้ยาก

T1(การบริหารจัดการ/กระบวนการทางาน) การบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรด้านพลังงานยังไม่ชัดเจน ทาให้
เกิดการทางานที่ซ้าซ้อน ข้อมูลอ้างอิงไม่ตรงกัน
T2(Infrastructure) ระบบสารสนเทศขององค์กรที่ต้องการ
ติดต่อขัดข้อง ทาให้การสืบค้นข้อมูลด้านพลังงานไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและล่าช้า รวมถึงขั้นตอนการดาเนินงานที่
แตกต่างกันทาให้การประสานงานเพื่อขอข้อมูลจากแหล่งที่มา
ของข้อมูลนั้นๆ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ (ระบบ
สารบรรณกระทรวง ระบบของกรมบัญชีกลาง ระบบรายงาน
ผลตัวชีว้ ัดของ กพร.กระทรวง)
T3(Policy/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) นโยบายรัฐบาลมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือโครงการที่วางแผนไว้ต้องปรับเปลี่ยนกะทันหัน
T4(Environment/เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) สถานการณ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการใช้พลังงานในส่วนต่างๆเพิ่มสูงขึน้
T5(บุคลากร) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
พลังงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีน้อย ทาให้ต้องพึ่งพาการจ้าง
ที่ปรึกษาภาคเอกชน ซึ่งต้องใช้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่ม
สูงขึ้น
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การกาหนดกลยุทธ์จากผลของ SWOT Analysis
Strength (S)
Opportunities
S-O Strategies
S1O2 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นที่
(O)
ยอมรับในระดับสากล
S3O4 พัฒนาคุณภาพระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ภารกิจงานหลักด้านพลังงาน และเป็นองค์กรที่มีข้อมูล
พลังงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการจัดทา
นโยบายและแผนด้านพลังงานของประเทศ
S4O5 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรให้มีความใช้งาน และตอบสนองความต้องการของ
ภารกิจงานด้านต่างๆ โดยสามารถนาเทคโนโลยีที่มีมาใช้
งานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

Threats (T)

Weakness (W)
W-O Strategies
O1W6 เสริมสร้างแนวร่วมระหว่างกรมและกระทรวงอื่นๆ
ในการบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลที่แต่ละ
องค์กรมีอยู่ร่วมกันได้
O2W1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วยนโยบายในการ
ปรับเปลีย่ นกลุม่ งานเพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และเรียนรู้งานในภารกิจงานที่มีความเชื่อมโยงกัน
รวมถึงสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองจากประสบการณ์จริงในการทางาน
ระดับสากล
O3W6 การจัดซื้อจัดหาไอซีทีขององค์กรภายในองค์กร ต้อง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางด้านสารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้เทคโนโลยี มีมาตรฐาน
ช่วยให้ระบบข้อมูลและฮาร์ดแวร์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกัน
ได้โดยง่ายและโปร่งใส
O3W8 มีแผน,โครงการและขั้นตอนดาเนินการตามนโยบาย
ด้านไอซีทีขององค์กรให้ ชัดเจน ลดความซ้าซ้อนในการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือข้อมูล
ของตนเองเป็นเอกเทศ และควบคุมบังคับการจัดสรรใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
O5W2 พัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดย
มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
และมีการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
S-T Strategies
W-T Strategies
S1T1 พัฒนากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้าน
W1T5 จัดให้มีข้อตกลงระหว่างการจ้างที่ปรึกษา
พลังงานเพื่อเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง ภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ ่วมกันกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทั้งในประเทศและ
บุคลากรขององค์กร ให้มีการทาคูม่ ือประกอบการ
ต่างประเทศ
ปฏิบัติงานและมีกาหนดการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน
S2T5 ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในพัฒนาความรู้ W5W7T1 ให้ CEO CIO ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน และสนับสนุนให้ กับข้อมูลขององค์กร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกาหนด
มีเวทีการแลกเปลี่ยนรู้ภายในองค์กร
รูปแบบ วิธีการมาตรฐาน ในการใช้และการจัดเก็บข้อมูล
S4T2 มี ก ารก าหนดแนวปฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ตอนการ
ดาเนิ น งานให้ ชัด เจน ระหว่ า งองค์ ก รที่มี ก ารเชื่ อ มโยง
ข้อมูลร่วมกัน พร้อมทั้งมีช่องทางในการให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงจากผู้ใช้งาน และมีแผนรองรับ
การปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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บทที่ 4
ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (ปี 2557 – 2561)
จากการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยี ที่สาคัญ ของสานักงานนโยบายและแผนพลั งงาน ได้แก่
สถานภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถานภาพของเครือข่าย สถานภาพของระบบสารสนเทศ และสถานภาพ
ของบุคลากร รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
จึงนาประเด็นต่างๆ มาจัดทาเป็น ยุทธ์ศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (ปี 2557 – 2561)
4.1

วิสัยทัศน์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ ที่ให้บริการข้อมูลเชิง
วิชาการและสถิติพลังงานอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4.2

พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
2. ประสานความร่ วมมือด้านข้อมู ล พลั งงานระหว่างองค์กรของรัฐ และเอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศให้มีเอกภาพ
3. เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.3

ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปี 2557 – 25561)

จากการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามอย่างเป็นระบบ ได้นาไปสู่การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำกำรเชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร
เป้ำประสงค์

1.1 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศรองรับในการดาเนินงานตามภารกิจ และเชื่อมโยง
กับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่ พร้อมให้บริการแก่ทุก
ภาคส่วน
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1.1 พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให้มี
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
1.2 พัฒ นากระบวนการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านพลั งงานเพื่อเชื่อมโยงและ
บู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ระหว่ า งองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒ นำและบริ หำรจัด กำรระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศให้ มีค วำมมั่น คง
ปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี ก ารใช้ ม าตรฐานสากลในการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของระบบเครือข่าย

กลยุทธ์

2.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรตามมาตรฐาน
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐได้ง่ายและโปร่งใส
2.2 บริห ารจัดการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้ มี
ความพร้อ มใช้ง าน ตอบสนองความต้อ งการของภารกิจ และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสม
2.3 จัดให้มีการทาแผนรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำศักยภำพบุค ลำกรในกำรใช้ร ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักในกำรใช้อย่ำงปลอดภัย มี
ประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์

3.1 เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
3.2 พัฒ นาบุคลากรให้ มีขีดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาประยุกต์
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีการกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร เพื่อให้มีการใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้ำประสงค์

4.1 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกระทรวงพลังงาน
4.2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร และให้บริการ
ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรหรือ
ระหว่างบุคลากรกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพลังงาน
4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บองค์ความรู้ ด้านพลังงาน
และที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
4.3 เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงการ
ภายใต้การกากับดูแลขององค์กร
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4.4

ควำมสอดคล้องแผนแม่บทฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง กับสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร กระทรวงพลังงำน

(ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ฉบับที่ 3
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕61

กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (ICT ๒๐๒๐)

ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 : พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาปรับปรุง บูรณา ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศำสตร์ที่ 4: ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรม
ภายในองค์ ก ร เพื่ อ บู ร ณาการสารสนเทศด้ า น การระบบสารสนเทศด้ า นพลั งงาน เพื่ อ ของภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ การบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมี
พลังงานเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงพลังงาน
ท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการและมีความ ธรรมาภิบาล
มั่นคงปลอดภัย ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
สากล (Smart Government)
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนา ปรับปรุง บูรณา ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ค วามมั่ น คง การระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
บริการด้าน ICT ทั้งภายในและภายนอก
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal
Infrastructure)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีความ
ทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อม
ทั้ งส่ งเสริ มให้ เกิ ดความตระหนั กในการใช้ อย่ าง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนา
บุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐาน สากล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนากาลังคนด้าน
ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถ ใน
การสร้ า งสรรค์ ผลิ ต และใช้ ส ารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและ
รู้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิตและประกอบ
อาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิง
นวั ต กรรม มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและใช้
ประโยชน์จากบริการ ICT (Participatory
People)
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บทที่ 5
แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ (ปี 2557 – 2561)
ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน จะต้องดาเนินการจัดเตรียมโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบการดาเนินการอีกชั้นหนึ่ง
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมอื่นๆ จึงต้องแบ่งการ
ดาเนินการออกเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยกาหนดความจาเป็น ความสาคัญ และความพร้อมในด้านอื่นประกอบ
พร้อมทั้งมาตรฐานขั้นต่าของฮาร์ดแวร์ที่ควรจะเป็นตามสภาพเทคโนโลยี
5.1

แผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศของ สนพ. มีทั้ง การพัฒ นาโดยบุคลากร ICT ขององค์กร และการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก การจัดซื้อซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่เหมาะสม หรือการขอใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับ องค์กรอื่นๆที่ดาเนินการ
พัฒนาแล้ว และสามารถใช้ร่วมกันได้ตามลิขสิทธิ์ หรือแนวทางสุดท้ายคือการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาพัฒนา
ซึ่งจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทาง ตลอดทั้งมาตรฐานต่างๆ อย่างชัดเจน
5.2

แผนกำรพัฒนำด้ำนฮำร์ดแวร์

การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะพิจารณาจาก
ความจาเป็น และความสัมพันธ์กันของบริบทงานเป็นสาคัญ ทั้งนี้ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่จะดาเนินการพัฒนาจะต้องเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และสอดคล้องกับ เกณฑ์ราคากลางซึ่งเป็นมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกาหนด นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
และต้องผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงพลังงานด้วย
5.3

แผนกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย

เมื่อได้กาหนดแผนพัฒนาและแนวทางการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้ว การพัฒนาระบบ
เครือข่ายจึงต้องมีขึ้นควบคู่กันไป โดยต้องคานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร
และต้องสอดคล้องกับการพัฒนาทั้งสองด้านข้างต้นด้วย
5.4

แผนกำรพัฒนำบุคลำกร
1) แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เนื่องจากบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบการวิเคราะห์ระบบ การสร้าง การปรับปรุง แก้ไข
การออกแบบ การบารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้
ความสามารถมีทักษะสูง การพัฒนาการฝึกอบรมตลอดจนการสัมมนาจึงเน้นไปทางวิชาการ
ประกอบการฝึกปฏิบัติจริง ตัวระบบการจัดการระบบเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบงานสาเร็จรูป ระบบงานประยุกต์ต่างๆ โดยละเอียด
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2) แผนพัฒนาบุคลากรสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
การพัฒนาจะเป็นไปในลักษณะการแนะนาการใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบงานที่ได้จัดทาหรือ
พัฒนาขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง การใช้ระบบงานสาเร็จรูปเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานการใช้
ระบบงานประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น
5.5

แผนบำรุงรักษำ

เป็นแผนงานที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง การควบคุมดูแลให้การใช้งานระบบต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สาคัญคือการบารุงรักษาระบบต่างๆ
เหล่านั้นให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่จาเป็ น นอกจากนี้การปฏิบัติการประเมินผลระบบ การพัฒนา
ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น หรือให้สอดคล้องกับระบบที่ปรับเปลี่ยนไปตามโอกาสมากที่สุด
จากที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่าในการดาเนินการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงานจะต้องดาเนินการ
จัดเตรียมโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบการดาเนินการอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็วและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมอื่นๆ จึงต้องแบ่งการดาเนินการออกเป็นระยะตามความเหมาะสม
โดยกาหนดความจาเป็น ความสาคัญและความพร้อมในด้านอื่นประกอบ พร้อมทั้งมาตรฐานขั้นต่าของฮาร์ดแวร์
ที่ควรจะเป็นตามสภาพเทคโนโลยี
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5.6 แผนงำน และงบประมำณ
สัญลักษณ์ :  หมายถึง ระยะเวลาดาเนินการสาหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยงานที่
ยุทธศาสตร์
โครงการ
รับผิดชอบ
57
58
59
60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ขององค์กร

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สนพ.
ศพส.
(www.eppo.go.th)
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจาก
ภาคพลังงาน

ศพส.



- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

ศพส.



- โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ.
(DOC-EPPO)

ศพส.



กลุ่ม ตต.
กนย.



- โครงการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนี
พลังงาน
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พลังงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Decision Support System
: DSS)
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงาน

ศพส.

ศพส.
ศพส.

- โครงการศึกษาและสารวจการใช้
ศพส.
พลังงานในภาคขนส่ง
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจสนับสนุน
- โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
กลุ่ม อส.
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
สบก.

(หลัก)/
ศพส.(รอง)
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ด้านข้อมูลไฟฟ้า
- โครงการพัฒนาระบบ Intranet
ภายในของ สนพ. (Web portal)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
57

58

สนฟ.
(หลัก)/
ศพส.(รอง)



ศพส.



ศพส.
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
- โครงการพัฒนาระบบงานภายใน สนพ.

- โครงการบารุงรักษาเว็บไซต์ สนพ.
ศพส.
(www.eppo.go.th)
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
ศพส.


สถิติพลังงาน (EPPOENGDB)
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- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
สถิติพลังงานของประเทศ (EPPO-SYS)

ศพส.











- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
ราคาปิโตรเลียม (EPPOPPD)

ศพส.
(หลัก)/
สปป.(รอง)











- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
การใช้ไฟฟ้าราย TSIC (EPPOECS)

ศพส.











- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลปิ
โตรเคมี (EPPOPDS)

ศพส.











ศพส.











ศพส.











ศพส.











- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
การปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจาก
ภาคพลังงาน
- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก
- โครงการบารุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการ
สนพ. (DOC-EPPO)
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- โครงการบารุงรักษาระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม ตต.
กนย.(รอง)

ระยะเวลาดาเนินการ
57

58

59

60

61





























- โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
ศพส.


ดัชนีพลังงาน
โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจสนับสนุน
- โครงการบารุงรักษาระบบจัดเก็บ
ศพส.


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
- โครงการบารุงรักษาระบบจองรถยนต์ ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม บท.


อิเล็กทรอนิกส์
- โครงการบารุงรักษาระบบจองห้อง
ประชุม
- โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
- โครงการบารุงรักษาระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์
- โครงการบารุงรักษาระบบแจ้งซ่อม
วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สนพ. (eRepair)
- โครงการเช่าระบบการเรียนรู้ผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

สบก.(รอง)
ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม บท.
สบก.(รอง)
ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม บค.
สบก.(รอง)
ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม กค.
สบก.(รอง)
ศพส.(หลัก)/
กลุ่ม บท.
สบก.(รอง)
ศพส.

- โครงการบารุงรักษาระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้อมูลไฟฟ้า

กลุ่ม อส.
สบก.(หลัก)/
ศพส.(รอง)
สนฟ.(หลัก)/
ศพส.(รอง)

- โครงการบารุงรักษาระบบ Intranet
ภายในของ สนพ. (Web portal)

ศพส.

- โครงการบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนาและบริหาร
จัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารให้มี
ความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
57

58

59

60

โครงการพัฒนา/บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ
ศพส.




อุปกรณ์ทดแทนของหน่วยงาน
- โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม
และรองรับการขยายของระบบแบบ
Virtualization
- โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการพิมพ์เอกสารของ
สานักงาน
- โครงการจัดทาระบบสารองข้อมูล
(DR-Site)
- โครงการพัฒนาและบารุงรักษาความ
ปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายเพื่อรองรับ IPv6
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Email สานักงาน
- โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทาการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน
(Cloud)
- โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายให้เหมาะสม

61



ศพส.











ศพส.











ศพส.



ศพส.



ศพส.



ศพส.



ศพส.



ศพส.



ศพส.
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- โครงการพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล
(Single Sign on: SSO)

ศพส.

ระยะเวลาดาเนินการ
57

58

- โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่าน
ศพส.
เครือข่าย Internet
โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่าย เมล์ และความมั่นคงปลอดภัย
- โครงการบริการข้อมูลสารสนเทศและ
ศพส.


Internet
- โครงการบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบ
ศพส.


ฐานข้อมูล ระบบเมล์ ระบบ Intranet
และ Internet
- โครงการบารุงรักษาระบบป้องกัน
Computer Viruses สาหรับ Mail
ศพส.


Server
- โครงการบารุงรักษาระบบป้องกัน
Computer Viruses และ Spam Mail
ศพส.


สาหรับ Mail Server
- โครงการบารุงรักษาระบบป้องกัน
Computer Viruses เครื่อง Server,
ศพส.


Client และ Mail
- โครงการบารุงรักษาระบบการเก็บ
ศพส.


ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log)
- โครงการเช่าพื้นที่จัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server ของ
ศพส.


เว็บไซต์ สนพ. (eppo.go.th)
- โครงการบารุงรักษาโดเมนเนมเว็บไซต์
ศพส.


สนพ. (eppo.go.th)
- โครงการบารุงรักษาระบบป้องกัน
ศพส.


เครือข่าย (Firewall)
- โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้
ศพส.


สาย (WiFi)
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในการใช้
อย่างปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

57

58

59

60

61

ศพส.











ศพส.











ศพส.











ศพส.











ศพส.











ศพส.











โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการ
จัดการความรู้ (KM) และระบบการ
เรียนรู้ Online สนพ. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

ศพส.











โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ศพส.











โครงการ

- โครงการบารุงรักษาระบบสารอง
ข้อมูลยามฉุกเฉินนอกสถานที่ (Back
up Site)
- โครงการบารุงรักษาระบบการจัดเก็บ
สถิติข้อมูลการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
สนพ.
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไป
โครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างวัฒนธรรมในการใช้
ICT อย่างมีจริยธรรมและเต็ม
ประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการ
ความรู้ (KM) สนพ.
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บทที่ 6
กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผล
การขับเคลื่อนโครงการ/มาตรการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ.2557 - 2561 ให้สามารถดาเนินการได้สาเร็จภายใต้ทรัพยากร
ด้านเวลา บุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการกากั บติดตาม และการประเมินผล
ที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
6.1

กำรสร้ำงควำมรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

จัดให้มีการเผยแพร่และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง ความสาคัญ
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการเพื่อบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ ICT ด้วยความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องตรงกัน มองเห็นภาพสุดท้ายและประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ
เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น รู ป ธรรม และพั ฒ นาส านั ก งาน นโยบายและแผนพลั ง งานให้ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
6.2. กำรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
การขับเคลื่อนและดาเนินแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี จาเป็นต้องมีการจัดลาดับ
ความส าคัญ และพิจารณาถึงความต่อเนื่ องของแต่ล ะโครงการ เนื่องจากบางโครงการอาจจะต้องดาเนินการก่อน
จึ ง จะสามารถด าเนิ น โครงการอื่ น ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะสามารถด าเนิ น งานตามแผนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ จุดเริ่ มต้น ของแต่ล ะโครงการควรกระจายไปอย่างเหมาะสมในแต่ละไตรมาส ตลอดช่ว ง
ระยะปีงบประมาณ 2557 - 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละโครงการ มีโอกาสเตรียมการและ
ศึกษาแนวทางการดาเนิน โครงการไว้แต่เนิ่นๆ และไม่เป็นภาระที่ห นักเกินไปในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังต้องรับผิ ดชอบ
งานประจาอยู่ด้วย
6.3

กำรพัฒนำศักยภำพกำรดำเนินงำนของบุคลำกร

การพัฒนาและดาเนินงานตามแผนแม่บท ICT ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ประกอบด้วย
- ศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ICT
- ศักยภาพด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT
- ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน ICT ให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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6.4

กำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง (Change Management) และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน

การนาระบบ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทางาน อาจจาเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการและ
วิธีทางานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยบุคลากรบางส่วนอาจต้องทางานเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางส่วนอาจทางานน้อยลง
แต่ภาพรวมการทางานขององค์กรจะดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ควรมีการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในแง่บวกและลบ บริหารความเสี่ยงที่อาจจะทาให้การนา ICT มาใช้งานไม่ประสบความสาเร็จ รวมทั้งอาจใช้โอกาสนี้
ในการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย
6.5

โครงสร้ำงกำรบริหำร

ภาพรวมการบริหาร กากับติดตาม ประเมินผล ดาเนินโครงการและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ จะเป็นดังนี้
1. การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ ให้ดาเนินงานตาม
บริบทงานทีเ่ กี่ยวข้องของแต่ละโครงการ หรือมาตรการตามยุทธศาสตร์
2. การออกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบ ICT ขององค์กร
3. การดาเนินโครงการเพื่อการบูรณาการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT
4. การร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ ICT จึงควรจัดให้มี
คณะกรรมการและคณะทางาน เพื่อบริหารจัดการ กากับติดตาม และประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ดังนี้
 ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
มีอานาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ มาตรฐาน กฎเกณฑ์
โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร ขององค์กรสารสนเทศ เป็นผู้วางแผน
ทั้งในระดับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ รวมถึงงบประมาณด้าน IT เพื่อพัฒนา ให้ความรู้
และปฏิบัติการ เกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะทางานและ
เจ้าหน้าที่ด้าน ICT รายงานตรงต่อ CIO
 คณะทำงำนกลุ่มภำรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อทาหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงพลั งงาน ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย โดยมีโ ครงสร้างของ
คณะทางานประกอบด้วย
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- ผู้อานวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน (ศพส.)
- ผูแ้ ทนจากทุก สานัก/ศูนย์/กอง
- ผูแ้ ทนจากกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (พค.)

ประธาน
คณะทางาน
เลขานุการ

 ศูนย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน (ศพส.)
ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบริหารจัดการระบบข้อมูลขององค์กร โดยจัดทาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูล
พัฒนาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมทั้งเพื่อการบริหารและการบริการ ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อมเร่งรัดการ
พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบในงานนโยบายแผน
และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถประสานแนวนโยบายระดับประเทศ
และระดับกระทรวงมาสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดแนวทาง วางมาตรการ ออกระเบียบปฏิบัติ
และกาหนดมาตรฐานทางด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของสานักงาน และประเมินผลการ
ดาเนิ นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ รวมทั้ง ประสานงานเพื่อ รวบรวมความต้องการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรต่างๆ ภายในกรม ตลอดจนเป็นตัว แทนในการประสานงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประสานงานด้านข้อมูลกับองค์กรภายนอกต่างๆ
ทั้งในระดับกระทรวง หน่วยราชการอื่นๆ และประชาชนทั่วไป
6.6

กำรกำกับติดตำมและประเมินผลในทำงปฏิบัติ

แนวทางการกากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ ICT ตามแผนแม่บทฯ ควรมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศมักมีความ
เกี่ยวข้องกับ องค์กรและบุคคลหลายฝ่าย หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจส่งผลให้การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ICT มีความเสี่ยงต่อการประสบความสาเร็จ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงควรดาเนินกิจกรรม ดังนี้คือ
1. จัดให้มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับ องค์กรต่างๆ โดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดที่กาหนด
ไว้ในแผนแม่บทฯฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กาหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมในการดาเนินงาน
2. จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลโครงการตามเวลาที่กาหนด
3. ทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานตามความจาเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้
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