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บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
ที่มาการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระยะที่ 3 พ.ศ.
2556-2560 เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ซึ่งกําลังจะ
สิ้นสุดลง ประกอบกับ กฟภ. ไดมีแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ 2561) ซึ่งได
กําหนดทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตรองคกรในการเปน Digital Utility ในป 2565
เพื่อสนับสนุนการเปน Digital Utility กฟภ. ไดวางนโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และ
นโยบายของภาคพลังงาน โดยเนนการ “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” ซึ่ง กฟภ. จะเปน
อีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยขับ เคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 4.0”
และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสราง
มาตรฐานงานบริการที่เปนเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟาใหทันสมัยมั่นคง เชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชไฟฟาไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให กฟภ. บรรลุเ ป า หมายในการ พลิ ก องค ก รสู ก ารเป น Digital Utility ในป พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 จึงไดจัดทําขึ้น เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
องคกรทั้งดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการเปนองคกรดิจิทัลใน
อนาคต และเปนรากฐานในการพา กฟภ. กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการดํา เนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย
แผนและนโยบายตา ง ๆ จากภาครั ฐ และทิศ ทางและแนวโนม เทคโนโลยี ที่ ส งผลกระทบโครงสร า งของ
อุตสาหกรรมไฟฟา
1. แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีความสอดคลองกับแผน นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ จึงมี
การศึกษาแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยแบงประเภทของแผนเปน 3 ประเภท ไดแก
แผนการพัฒนาประเทศ (National Plan) แผนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital
Plan) และแผนดานพลังงาน (Energy Plan) ซึ่งประกอบดวย

รูปที่ 1 : แผน นโยบาย ยุทธศาสตรตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กฟภ.
โดยแตละแผนมีประเด็นสําคัญในแตละชวงเวลา (Key Milestones) ดังนี้
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รูปที่ 2 : ประเด็นสําคัญของแผนตาง ๆ ในแตละชวงเวลา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 20

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

2. ทิศทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบโครงสรางของอุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทั่วโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสราง และการดําเนินธุรกิจ
ของหนวยงานพลังงานและไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิดของผูเลนรายใหมดา นพลังงาน การเปดเสรีเพื่อเพิ่ม
การแขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผูบริโภค ทั้งดานเสถียรภาพโครงขายไฟฟาและ
บริการลูกคาตาง ๆ จึงไดสรุป 12 แนวโนมหลักที่สงผลตอรูปแบบธุรกิจพลังงานในอนาคต หรือเรียกวา 12
Game Changers ดังนี้
1. พลังงานไฟฟามีลักษณะแบบกระจายตัว (Distributed Energy)
2. การเปลี่ยนถายสูพลังงานทดแทน (Renewable Transition)
3. การเติบโตการจัดเก็บพลังงานไฟฟา (The Rise of Storage)
4. การเกิดเครือขายพลังงานไฟฟาทั้งขนาดเล็กและใหญมาก (Super & Micro Grids)
5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกบั ทุกสิ่งทุกอยาง (Connected Everything)
6. การบริการระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud Services)
7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม (The New MVPs)
8. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ใหผูผลิตเขาถึงผูซื้อไดงาย (Hourglass Consumption)
10. การบริการลูกคาผานชองทางดิจิทัลและสามารถทาไดดวยตนเอง (Me, Myself & AI)
11. การบริการที่ตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความตองการของสังคม (B2WE Societies)
12. การคาขายระหวางลูกคาดวยกันเอง (Peer to Peer Commerce)

รูปที่ 3 : แนวโนมหลักที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานในอนาคต
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการดํา เนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย
แผนและนโยบายตา ง ๆ จากภาครั ฐ และทิศ ทางและแนวโนม เทคโนโลยี ที่ ส งผลกระทบโครงสร า งของ
อุตสาหกรรมไฟฟา
1. แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ
กฟภ. ไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) ซึ่ง
เปนการมองภาพรวมองคกรในระยะยาว 10 ป โดยไดกาํ หนดทิศทางตําแหนงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ
และวัตถุป ระสงคเ ชิง ยุท ธศาสตร (Strategic Objective หรือ SO) โดยในระยะแรก (ป 2561) จะมุง เน น
ยกระดับขีดสมรรถนะองคกรในทุกมิติ โดยครอบคลุมทุกดานที่สําคัญ ไดแก ระบบจําหนายไฟฟา การบริการ
ลูกคา รวมถึงการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
ในชวงระยะเวลา 5 – 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2565-2570) องคกรจะตองมีการพลิกองคกร สูการเปน Digital
Utility รวมถึงเตรียมความพรอมในการกาวสูผนู ํา ในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ กฟภ. ไดกําหนดทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ใหพลิกองคกรสูการ
เปน Digital Utility ในป 2565 ซึ่งมีประเด็นการปรับปรุงที่สําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ ริการลูกคา โดยการ
พัฒนาฐานขอมูล และระบบการวิเคราะหขอมูลลูกคา รวมถึง การปรับปรุงชองทางการสื่อสารและการ
ใหบริการลูกคาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโลยีของระบบไฟฟาใหทันสมัยดวย Smart Grid
และใหความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางขอมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึง
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO2)
3. Digital Business การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการใน
ป จจุบัน และนํา ไปสูการออกแบบผลิตภัณฑแ ละบริก ารใหม ๆ รวมถึงอาจนํา ไปสู รูป แบบของธุร กิจ
เกี่ยวเนื่องในอนาคต (New platform and business models) (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO4)
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 นี้ สนับสนุนผสมผสานการทํางานรวมกัน ระหวาง
Business Driven Organization และ Digital Driven Organization กล า วคื อ มุ ง เน นการทํ า งานร ว มกั น
ระหวาง หนวยงานดาน Operations และ Digital Technology เปนรากฐานที่ใชขับเคลื่อน กฟภ. ในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
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รูปที่ 4 : สรุปแผนยุทธศาตร กฟภ.พ.ศ. 2557-2566 และประเด็นดานดิจทิ ัลที่ตองปรับเปลี่ยน
2. นโยบายและประเด็นสําคัญในมุมมองของผูบริหาร
จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ผูบริหารระดับสูง1ไดใหวิสัยทัศนและ
ขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนและพาองคกรไปสู Digital Utility โดยระบุและเรียงประเด็นสําคัญ ดังนี้
 ร อ ยละ 31 ให ค วามสํ า คั ญ ในด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการ
ปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล โดยมีความเห็นตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหมคี วามรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล
- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร
- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่
- เสริมสรางทัศนคติท่พี รอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม
 รอยละ 19 ใหความสําคัญการยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ เพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินงาน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็น ดังนี้
1

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการฯ ทั้ง 14 สายงาน และผูอํานวยการ ทั้ง 3 สํานักงาน ระหวาง ส.ค.-ก.ย. 2560
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- ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- ปรับปรุงศักยภาพของระบบ ERP ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการบริหารจัดการคลังพัสดุไดอยางทันสมัย
- ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
ร อ ยละ 19 ให ค วามสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม การประสานงานและการทํ า งานร ว มกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จําเปนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให
สําเร็จตามที่คาดหวังไว โดยมุงเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- สนับสนุนใหประสานงาน และทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความคลองตัว และสามารถปรับตัวไดจากกฎระเบียบ หรือ กฎเกณฑตาง ๆ ได
- ปรับโครงสรางการดํา เนินงาน (Operating Model) ใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ กฟภ.
- สามารถกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่ดี
รอยละ 18 ใหความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูมาสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจอยางเชิงลึก ซึ่งถือ
วา ทั้งนี้ ผูบริหารเสนอแนะ ดังนี้
- ขับเคลื่อนองคกรตามยุทธศาสตร และแสดงขอมูลสําหรับผูบริหารได
- พัฒนาขีดความสามารถ ดาน Big Data และ Data Analytics
- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหบริการลูกคาที่ดียิ่งขึ้น (Customer Analytics)
- นําขอมูลมาใชบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสถานะขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว เพื่อนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตอง
รอยละ 14 ใหความสําคัญในการวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค
ดิ จิ ทั ล ถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ สุ ด ท า ยที่ จ ะทํ า ให กฟภ. มี ค วามยื ด หยุ น และพร อ มปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ในยุคดิจิทัล ดังนี้
- มุงเนนปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber Security)
- บริหารจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบปฏิบัติการตาง ๆ (OT) ปรับใชเทคโนโลยี
ดานการเงิน และสรางความรวมมือดานเทคโนโลยี เชน Blockchain, Wallet
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3. ประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ.
จากโครงสร า งการดํ า เนิ น งานของ กฟภ. ในป จ จุ บั น สามารถระบุ ห ว งโซ คุ ณ ค า องค ก ร ซึ่ง แบ ง ขี ด
ความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ออกเปน 3 ดานตามหวงโซคุณคา คือ 1. ขีดความสามารถดานโครงขาย
ระบบไฟฟา (Grid) 2. ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer) 3. ขีดความสามารถดา นการ
ดําเนินงานขององคกร (Enterprise)

รูปที่ 5 : ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ.
ความทาทายตามขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. มีดังนี้
1. ความทาทายขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
ขีดความสามารถดานโครงขา ยระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง
วิศ วกรรม งานก อ สร า งและบริห ารโครงการ จนถึง การสง มอบงานให ป ฏิบั ติก ารและบํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ พบประเด็นปญหา ความทาทาย ดังนี้
• ขาดการจัดเก็บขอมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ปญหาขอมูลตกหลน สูญหาย ทําใหขาดขอมูลจาก
การปฏิบัติงานจริงในการวางแผนตนทุน และการบริหารโครงการ
• มีความตองการระบบสนับสนุนในการบริหารติดตามสถานะโครงการกอสราง ซึ่งปจจุบันใชกระดาษ
หรือ รายงานผลผาน Word, Excel โดยยังไมมีฐานขอมูลกลาง จึงเกิดความซ้ําซอนของงานและขอมูล
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ซึ่งนําไปสูความทาทายในการบูรณาการระหวางสายงาน อาทิ เชน กระบวนการกอสราง ที่จําเปนตอง
ประสานงานกับการจัดซื้ออุปกรณ
• ผูควบคุมงานกอสรางรุนใหม ขาดความชํานาญ และไมมีระบบสนับสนุน และติดตามไดอยางรวดเร็ว
จึงมึกทําใหงานเกิดความลาชา
• ขอมูลมีปริมาณมาก แตขาดการนํามาใชตอ ยอดในการวางแผน ควบคุม ตลอดจนงานบํารุงรักษา
2. ความทาทายขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา ครอบคลุมงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา
ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 โดยพบประเด็น
ความทาทาย ดังนี้
• ขอ มูล ของลูกคา ที่มาติดตอ ผา นชอ งทางปฏิสัมพันธมี ความกระจัดกระจาย ไมไ ดถูก เก็บ ไวใหเปน
รูปแบบเดียวกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการสรางประสบการณในการใชงานของลูกคา
• ขอมูลลูกคา กฟภ. มีปริมาณมาก หากมีการนํามาใชในการวิเคราะหเชิงลึก จะสามารถชวยสนับสนุน
จัดทําแผนการตลาดหรือโครงการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกคาได
• การจัดทําการประเมินที่ไมมีการบูรณาการ เชน การจัดทําการประเมิน Call Center การจัดทําการ
ประเมิน Smart Queue ตางมีการจัดทําการประเมินที่แยกจากกันและไมมีการนําขอมูลมาบูรณาการ
กันในภายหลัง
• มีความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางสายงาน เชน แผนการพัฒนา
ศูนยบริการลูกคาที่มีความจําเปนตองการ การสนับสนุนจากฝาย IT ในการเปดศูนย ซึ่งสงผลกระทบ
ทําใหการขยายศูนยบริการลูกคาไมเปนไปตามที่ไดวางแผนไว
3. ความทาทายขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนทั้งหมดของ กฟภ. ตั้งแต
การวางแผนยุทธศาสตรองคกร งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานดานการจัดซื้อ งาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดลอม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง งานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงาน
ผูวาการ ซึ่งพบประเด็นความทาทายในภาพรวม ดังนี้
• ความตองการในการติดตามแผนงาน ตัวชี้วัดองคกร และนําขอมูลสําคัญขององคกรมาใชสนับ สนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ทั้งนี้จําเปนตองมี
ขอมูลที่มาจากแหลงที่มาที่เชื่อถือได และเปนปจจุบัน
• ขอมูล องคความรู และการจัดเก็บ เอกสารตาง ๆ ของกฟภ.ประสบปญ หาการสืบ คนยาก ไมเป น
ป จจุบัน และไม มีผูรับ ผิ ดชอบโดยตรง ประกอบกับ การถ ายทอดความรู ระหวา งพนัก งานยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรทํา ใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งมักพบในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
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• ระบบ ERP ไมสนับสนุนการทํางานในการบริหารหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบอื่น ๆ มา
สนับสนุน
• ระบบ ICT ยังขาดการบูรณาการทั้งระบบงานและขอมูล โดยมีความตองการที่จะเชื่อมโยงทั้งฝงของ
IT (Information Technology) แ ล ะ OT (Operational Technology) ใน อ นา ค ต ส ร า ง เป น
Platform กลางของ กฟภ. สนับสนุนการทํางานของทุกสายงาน เพื่อแกปญหาการทํางานแบบ Silobased
ความทาทายดานการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตองการสรางกระบวนการเรียนรูอ ย าง
ตอเนื่อง และเนนย้ําทักษะของบุคลากรดาน ICT เพื่อเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จากการวิเคราะหส ภาพแวดล อมภายในและภายนอก นําไปสูก ารประเมินศัก ยภาพทางยุท ธศาสตร
(SWOT Analysis) ที่เกี่ยวของกับดิจิทัลของ กฟภ. สามารถสรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
• ระบบโครงขายไฟฟามีความพรอม และมีคุณภาพ
• มีแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร แตขาด
นาเชื่อถือ
กระบวนการติดตามแผน และตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• บุคลากร กฟภ. มีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
จําหนายไฟฟา
• การใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหและการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ ทั้ง
• มีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาครอบคลุมทั้งประเทศ
ดานวางแผน การบํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
• ระบบเทคโนโลยีมีความพรอมและสามารถรองรับ
การดําเนินงานทั้งระบบโครงขายและงานบริการ
ทรัพยสนิ ที่มีอยู งานบริการลูกคา ตลอดจนการ
ลูกคา
ประเมินผลและพัฒนาบุคลากร
• ลูกคามีความเชื่อมั่นใน กฟภ. มีภาพลักษณที่ดี
• การบริหารจัดการองคความรูขององคกรยังไมเปน
ระบบ
• บุคลากรขาดความรูความเขาใจในทิศทางและการ
เปลี่ยนแปลงของ กฟภ.
• ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
• รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาทั้งดาน
• การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยี และการ
บริการและการดําเนินงาน กฟภ. ผานนโยบาย
ปรับตัวของหนวยงานภาคเอกชนที่มีความคลองตัว
Thailand 4.0 และแผนงานดานดิจิทัล เชน Smart
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต
grid, EV, Solar Rooftop, Digital Government • กฎระเบียบภาครัฐอยางเครงครัดและตองผาน
• เทคโนโลยีที่เอื้อตอการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมใหมี
กระบวนการหลายขั้นตอน ทําใหไมสามารถ
ประสิทธิภาพสูง เชน Cloud, Mobile, Big Data
ปรับเปลี่ยนหรือดําเนินแผนงานไดทันเทคโนโลยี
รวมไปถึง IoT และนําไปสูการตอยอดในนวัตกรรม
หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลง
และธุรกิจใหมดานพลังงานและไฟฟา
• ขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐที่จาํ กัด
การทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
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ยุทธศาสตรดิจิทัล ของ กฟภ.
ในการพลิกองคกร กฟภ. ไปสู Digital Utlity ภายในป พ.ศ. 2565 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย PEA 4.0
โดยมุ งเน น “พั ฒ นาคนด ว ยนวั ต กรรม พั ฒ นางานดว ยเทคโนโลยี ” แผนดิ จิ ทัล จึ ง ได กํ า หนดทิ ศ ทางการ
ปรับเปลี่ยนภายใตโปรแกรม PEA Digital Transformation หรือ “PEA DX” โดย “D” หมายถึง Digital และ
“X” หมายถึง Transformation หรือการปรับเปลี่ยน

รูปที่ 6 : การปรับเปลี่ยน กฟภ. ภายใตโปรแกรม “PEA DX”
ยุทธศาสตรดิจิทัลและขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยน
ภายใน PEA DX นี้ จะปรั บ เปลี่ ย นขี ด ความสามารถทางธุ ร กิ จ ของ กฟภ. ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารกํ า หนด
ยุทธศาสตรดิจทิ ัล ดังนี้
ยุทธศาสตรดิจิทัล
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation) คือการ
เสริมสรางโครงขายระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ การนําขอมูลของพลังงานและ
ขอมูลในการใชพลังงาน เพื่อความเสถียรภาพของระบบไฟฟาและการใหบริการที่เปนเลิศ
2. เชื่อ มโยงลูกค าดว ยเทคโนโลยี (Connected Customer) คื อการยกระดั บ การ
ใหบริการลูกคาดวยการสรางความผูกพันที่ดีกับลูกคาดิจทิ ัลในโลกแหงการเชื่อมตอ สราง
ความประทับใจแกประสบการณในการใชบริการ รวมไปถึงการเสริมสรางภาพลักษณและ
ความเชื่อมั่นผานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ปรั บ เปลี่ ย นสู อ งค ก รสมั ย ใหม (Next Generation Enterprise) คื อ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับ สนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจํา หนายและบริการลูกคาอยาง
รวดเร็ว
4. เสริ ม สร า งบุ ค ลากรแห ง อนาคต (Workforce of the Future) คื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานยุคดิจิทัล รวมถึงการ
พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทํางานและการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ
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ยุทธศาสตรดิจิทัล
5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) คือการสรางแพลตฟอรมดิจิทัลของ กฟภ.
ที่สนับสนุนการดําเนินงานทั้งองคกรใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1) Digital Energy Operation 2) Connected Customer และ 3) Next Generation
Enterprise จะเปนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของ กฟภ. ไดแก งานดานระบบโครงขาย (Grid)
งานบริก ารลูกคา (Customer) และงานดําเนิ นองค กร (Enterprise) ซึ่ งจะขับ เคลื่ อนโดยยุทธศาสตรที่ 4)
บุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) และใชยทุ ธศาสตรที่ 5) Digital Platforms เปนโครงสราง
รากฐานสําหรับเทคโนโลยีดําเนินธุรกิจทั้งหมด ดังแสดงดังภาพ

รูปที่ 7 : ยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟภ.
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ตัวชี้วัดของแผนและยุทธศาสตรดิจทิ ัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล จัดทําขึ้นเพื่อผลักดัน กฟภ. ไปสู Digital Utility ตามตําแหนงยุทธศาสตร โดย
กําหนดเปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 2 ระดับ ไดแก ระดับแผนองคกร และระดับรายยุทธศาสตร

รูปที่ 8 : แผนดิจิทัลสนับสนุนและระบุเปาหมายและตัวชี้วัด 2 ระดับ
เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองคกร
แผนปฏิบัติก ารดิจิทัล มีบ ทบาทที่สําคัญในการผลั กดันเป าหมายของ กฟภ. เพื่อนําพาองคก รบรรลุ
เปาประสงค และพลิก กฟภ. สู Digital Utlity ในป 2565 ซึ่งมีเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทั ล
(Executive Digital Transformation Metric) ที่เรียกวา “80/50” ซึ่งหมายถึงในป 2565 กําหนดเปาหมาย
 ค า ใชจ า ยในการดํา เนิ น งาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิ ด จากดิจิทั ล (Operational Agility from
Digital)
 กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)
นอกจากเปา หมายและตั วชี้ วัดเชิงบริหารดา นดิจิทัลแลว ณ ที่ระดับ แผน แผนดิจิทัลมีเปา หมายและ
ตัวชี้วัดรวมกันกับแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) โดย
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้
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เปาหมายและตัวชี้วดั เชิงบริหารดานดิจทิ ัล (Executive Digital Transformation Metric) “80/50” ในป 2565
คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility from Digital)
 กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)


เปาหมาย (Goals) ระดับแผน (เปาหมายรวมจากแผนยุทธศาสตร กฟภ.)
1. เพิ่มความมั่นคงในระบบจําหนาย ลดการสูญเสีย และดําเนินการตามแผนพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) (SO2)
2. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสรางรายไดของสินทรัพย(SO2)
3. สรางความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว (SO2)
4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการเทียบเคียงกับคูเทียบและดําเนินงานตาม SLA ในทุกกระบวนการ (SO3)
5. ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของของทุกกลุมลูกคา (SO3)
6. ผูมีสวนไดเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกร (SO1)
7. สงเสริมการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อสรางแหลงรายไดใหมใหแกองคกร (เปาประสงคท่ปี รับเพื่อสนับสนุน SO4)
8. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสูการพัฒนากระบวนการทํางาน และการขยายผลเชิงพาณิชย (SO5)
9. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหตอบสนองตอทิศทางองคกร (SO5)
10. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ (SO5)

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับแผน (ตัวชี้วัดรวมจากแผนยุทธศาสตร กฟภ.)
1. มีมาตรฐานระดับการใหบริการในการทํางานระหวางกัน (SLA) ของกระบวนการหลักของคกรที่รวดเร็วขึ้น เนื่องดวยการใช
เทคโนโลยีเขามาปรับปรุงกระบวนการ
2. SAIFI/SAIDI ที่สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ในชวงแผน 12
3. ไดรับ Asset Management Standard (ISO55000)
4. Customer Satisfaction Index = 4.50 หรือสูงกวา
5. ความพึงพอใจของกลุมลูกคาสําคัญ (Key Account) = 4.41
6. ผลสํารวจความพึงพอใจของ Stakeholder = 4 หรือสูงกวา
7. Employee Engagement Score = 4.50 คะแนน
8. รอยละของพนักงานที่ผานระดับ Competency ที่คาดหวัง = รอยละ 80
9. จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ = 3 จํานวน
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เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับรายยุทธศาสตร
แตละยุทธศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อกําหนดเปนแนวทางปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของ กฟภ. ในแตละสวน
(Grid, Customer, Enterprise, Human Capital, and ICT) โดยมีเปาหมายในการพัฒนา และตัวขี้วัดหลัก
ดังนี้
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ยุทธศาสตรดิจิทัล
เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
1.ยกระดับระบบไฟฟา 1. ดานระบบไฟฟา (Grid)
ใหเปนเลิศดวยดิจิทัล พัฒนาการดําเนินงานดานโครงขายระบบจําหนาย เพื่อสามารถ
- สรางการบูรณาการดานขอมูลและการดําเนินงานระหวางหนวยงาน
ตั้ ง แต ว างแผน บริ ห ารโครงการกล อ สร า ง จนปฏิ บั ติ ก ารและ
บํารุงรักษา
- พัฒนาขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล มุงเนนการบริ หาร
จัดการทรัพยสิน และการบริหารโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ
- รองรับการดําเนินงานดานสมารทกริด
2. เชื่อมโยงลูกคาดวย 2. ดานการบริการลูกคา (Customer)
เทคโนโลยี
ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ดวยการ
- สรางประสบการณลูกคา ผาน omni channel โดยการบูรณาการ
ขอมูลของชองทางตาง ๆ อยางสมบูรณ
- สรางภาพลักษณงานบริการลูกคาที่ทันสมัย เปนผูนํางานบริการดาน
พลังงาน ผานเทคโนโลยีดิจิทัล
- นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห เ พื่ อ ให บ ริ ก ารลู ก ค า เชิ ง รุ ก และเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. ลด Opex จากประสิทธิภาพการดําเนินงานดานระบบ
ไฟฟา 10-20%
2. เพิ่มผลิตภาพของพนักงานขึ้น 10-25% (1-1.5 ชม./วัน)
ทําใหลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรได 2.5-10%
3. ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไฟฟาเฉลี่ย ลดลง
10%

1. ลด Opex ของคาใชจายในการดําเนินงานดานการ
ใหบริการลูกคา 5-10%
2. คาใชจายในการดําเนินงานลดลง 500 FTE ในดานการ
ใหบริการลูกคา
3. ความพึงพอใจตอองคกร ในดานความสะดวกของ
ชองทางปฏิสัมพันธ เพิ่มขึ้น 5%
4. การปฏิสัมพันธของลูกคาทางชองทางดิจิทัล เพิ่มขึ้น
15%
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ยุทธศาสตรดิจิทัล
เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
3. ป รั บ เ ป ลี่ ย น สู 3. ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
องคกรสมัยใหม
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจําหนายและบริ การลูกคา อยาง
รวดเร็ว (Strategic Partner)
- สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการมีระบบการจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
- เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เนนการเชื่อมโยง
ของระบบและขอมูล จากระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจหลัก
- มีกระบวนการจัดการและบริหารองคความรู และเอกสารในองคกร
เพื่อสรางรากฐานในการเรียนรู การเกิดนวัตกรรม และพัฒนา
องคกรอยางยั่งยืน
4. เสริมสรางบุคลากร 4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
แหงอนาคต
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เตรียมความพรอมในการทํางาน
และการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
- สรางความตระหนักรู ความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล แกพนักงาน
- นําเทคโนโลยีมาใชในการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ความสรางสรรคและนําไปสูการเกิดนวัตกรรม
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. ลด Opex ของคาใชจายอื่น ในการดําเนินงานของ
องคกรลง 10-15%
2. เวลามาตรฐานของบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 15-25% โดยสามารถวัดได
จาก Full Time Equivalent (FTEs) ที่ใชในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ลดลงลดคาใชจายในการจัดการและ
บํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%
3. ลดคาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%

1. ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน
จากการฝกอบรม เอกสาร และการเดินทาง ลง 70%
2. ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน
สนับสนุนหรือตอบคําถามพนักงาน ลง 30 %
3. ลดคาใชจายเฉลี่ยในการสรรหาบุคลากรตอหัวลดลง
30% เนื่องจากมีวธิ ีการสรรหาบุคลากรไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายหรือความตองการ
ขององคกร
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ยุทธศาสตรดิจิทัล

5. แพลตฟอรมดิจิทัล

เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
- สนับสนุนกระบวนการบริหารทุนมนุษย ตั้งแตวางกลยุทธ
ความสามารถ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและ
ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการประเมินผลงาน
- เสริมสรางทัศนคติทพี่ รอมในการปรับตัวตอการปลี่ยนแปลงตาง ๆ
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
สร า งแพลตฟอร ม ดิ จิ ทั ล ของ กฟภ. ที่ ส นั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานทั้ ง
องคกร ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบ โต
ของธุรกิจ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิ ลั ใหมีความ
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของสายงานตาง ๆ
- มุงเนนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงของระบบและขอมูลเพิ่มเติม
ความแข็งแกรงของโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที โดยมุงเนน
มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

1. ลดคาใชจายจากการบํารุงรักษาขอมูล (ที่เกิดจากความ
ซ้ําซอนของขอมูล) ลง 10-20%
2. ลดระยะเวลาในการใหบริการหรือการแกไขปญหาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Average Response Time) ลง
10-20%
3. เพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้น 10%
4. เพิ่มความสําเร็จให กฟภ. โดยการติดตาม ควบคุม และ
ผลักดันใหโครงการใน Digital Roadmap เกินกวา
80% สามารถเกิดขึ้นไดจริง
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ความเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.

รูปที่ 9 : ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.
ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดิจิทัล
กฟภ.
SO1: ดําเนินธุรกิจตามหลักธรร ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
มาภิบาลเพื่อการเติบโตอยาง
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
ยั่งยืน
เปาหมาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงขายดวยดิจิทัล นําไปสูเพิ่มความ
SO1 มี เ ป า หมายในการสร า ง
มั่นคงของระบบจําหนาย สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและ
ความเชื่ อมั่ น แกผู มีส วนได ส ว น
ชุมชน
เสี ย และยกระดั บการดํา เนินที่
โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
เปนมาตรฐานและตามหลักธรร
มาภิบาลองคกร

ยุทธศาสตรดิจิทัล
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
• สรางบริการลูกคาที่โปรงใส สะดวก ทันสมัย ดวยชองทางและการบริการ
ดิจิทัลเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการ แกผูใชไฟฟา
ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศใน
ดานจําหนายกระแสไฟฟา โดย
พัฒนาประสิทธิภาพของทุก
ระบบงาน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย
SO2 มีเปาหมายดานเพิ่มความ
มั่นคงในระบบจําหนาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการสรางรายไดของสินทรัพย
เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
รวมถึงความสําเร็จในการพัฒนา
โครงการ Smart Grid ซึ่ง
สอดคลองกับประเด็น Digital

• ปรับปรุงการดําเนินงานองคกร ใหมีความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน เนนการเชื่อมโยงของระบบ ขอมูล และสายงาน เกิดความ
โปรงใส และกระบวนงานที่เปนมาตรฐาน พรอมทั้งสรางกระบวนการจัดการ
และบริหารองคความรู เพื่อใชพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
• เพิ่มความแข็งแกรงในระบบจําหนาย จากการใชเทคโนโลยี Smart Grid และการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อบริหารจัดการโครงขายและทรัพยสินที่มีมูลคาสูง ให กฟภ.
สามารถบริหารทั้งเงินลงทุน และคาใชจายไดมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
• สรางผูฏิบัติงานยุคใหมเปน Digital Worker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมกี ารเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน เปน
เพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกสายงานโครงขายไฟฟา ตั้งแตการ
วางแผน งานกอนสราง และงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
Operational Excellence ใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนระบบไฟฟา รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน เพื่อนําไปสู
Productivity ที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรดิจิทัล
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต


ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับและ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจิทัล

ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรับระบบงานใหแกทุกสาย
งาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.


SO3: มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการ ของทุกกลุมลูกคา
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย
SO3 มีเปาหมายในการยกระดับ
ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของของทุกกลุมลูกคา รวมถึง
การยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการเทียบเคียงกับคูเทียบ
และดําเนินงานตาม SLA ในทุก
กระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับ
ประเด็น Digital Service ที่
กฟภ. ควรพัฒนาฐานขอมูล
และมีกระบวนการวิเคราะห

เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
• ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เริ่มจากการ
ออกแบบประสบการณลูกคาดวยแนวคิดลูกคาเปนศูนยกลาง มีการเชื่อมโยง
ลูกคา ผานชองทางการสื่อสารและบริการทางดิจิทัล เนนงานบริการเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพ ดวยการบูรณาการระบบ ขอมูล และบุคลากรระหวาง
หนวยงานเขาดวยกัน
ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมกี ารเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน
เปนเพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกงานบริการลูกคา

โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 38

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
ขอมูลลูกคา นําไปสูการปรับปรุง
ชองทางสื่อสารและการ
ใหบริการลูกคา

ยุทธศาสตรดิจิทัล
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต


ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจิทัล

ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรับระบบงานใหแกทุก
สายงาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.


SO4: การบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง เพื่อความยั่งยืน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
• สรางรากฐานการเพิ่มโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา Smart Grid
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี

เปาหมาย
SO4 มีเปาหมายที่จะสรางความ
เติบโตใหแกองคกรและบริษัทใน
เครือดานรายได มุงหวังจะขยาย
ฐานลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในภูมิภาค จากการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดย
กฟภ. สามารถสราง Digital
Business ดวยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑและการใหบริการใน

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ จากการวิเคราะหลูกคาเชิงลึก จากฐานขอมูล
ลูกคาของ กฟภ.
ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม
• สรางแลตฟอรมองคความรู สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถเปนรายไดใหมในอนาคตของ กฟภ.
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
ปจจุบัน ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสู
รูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
อนาคต

ยุทธศาสตรดิจิทัล


ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจิทัล

ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรับระบบงานใหแกทุก
สายงาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.


SO5: ขับเคลื่อนองคกร ให
ทันสมัยดวยทุนมนุษย
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
เปาหมาย
SO5 กําหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนองกรดวยบุคลากร
และเทคโนโลยีดิจิทัล ดวย
เปาหมายการยกระดับการ
บริหารและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหตอบสนองตอทิศทาง
องคกร พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง
รองรับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อ
สามารถเปนรากฐานผลักดัน
นวัตกรรมองคกรเชิงพาณิชย

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
• สรางบุคลากรแหงอนาคต ที่มีความรู ความเขาใจ ทักษะ ศักยภาพดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และทัศนคติที่พรอมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกร
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาใชในการพัฒนาและอบรม นําไปสูความคิดสรางสรรคในการ
ทํางานและสรางนวัตกรรมในอนาคต
แพลตฟอรมดิจิทัล
• สรางแพลตฟอรมเทคโนโลยีรองรับทุกระบบงานขององคกรอยางแทจริง เกิด
การบูรณาการทั้งขอมูล ระบบนําไปสูการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน
• ปรับบทบาทของหนวยงานที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น เปนอีกหนึ่งเพื่อนคูคิดที่ทํางานรวมกับทุกสายงาน
อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ยุทธศาสตรดิจิทัลนี้ เปนยุทธศาสตรรากฐานที่สนับสนุนและ
ขับเคลื่อน กฟภ. ทุกขีดความสามารถทางธุรกิจ ซึ่งผลักดันเปาประสงค SO2, SO3,
และ SO4 ดวยเชนกัน
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แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของ กฟภ.
เนื่องดวยเทคโนโลยีในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การที่ กฟภ. สามารถปรับเปลี่ยนองคกรไปสู
Digital Utility ดังที่มุงหวังไว กฟภ. จึงมีความจําเปนตองจัดทําแบบ “At Speed” คือจัดทําดวยความรวดเร็วเพื่อ
ผลลัพธที่ไดอยางรวดเร็วเชนกัน และ “At Scale” การปรับเปลี่ยนนั้น ไมใชแคสายงานใดสายงานหนึ่ง แตทุกสาย
งานของ กฟภ. จะตองปรับเปลี่ยนทั่วทั้งองคกร และเพื่อที่จะใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว คณะที่ปรึกษาฯ จึงไดนําแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในรูปแบบ “Think Big, Smart
Small, Build Fast, and Scale for Value” ดังนี้

รูปที่ 10 : แนวทางพัฒนาดิจิทลั ของ กฟภ.
• Think Big – การวิเคราะหและออกแบบภาพรวมทั้งหมดของขีดความสามารถ เพื่ อใหเห็ นเปาหมาย
สุดทายของการพัฒนา และการบูรณาการกับกระบวนงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยผล
ของการ Think Big คือการระบุขอบเขตของแผนหรือโครงการใหญที่ครอบคลุมทุกสวน
• Start Small – การจัดทําแผนหรือโครงการตาง ๆ โดยเริ่มจากการจัดทําโครงการนํารองในขนาดเล็ก
กอน เพื่อความรวดเร็ว สรางความมั่นใจในประโยชนที่จะไดรับ และสามารถวางแผนขยายขอบเขตตอไป
ในอนาคต
• Build Fast – ผลจากการเริ่มนํารอง สามารถนําผลสําเร็จไปขยายขอบเขตแผนหรือโครงการในขนาดที่
ใหญ ขึ้ น และรวดเร็ ว เปน การขยายศั ก ยภาพและเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของงบการลงทุ น ใน
เทคโนโลยี
• Scale for Value – การดําเนินการขยายขอบเขตแผนงานหรือโครงการให ครอบคลุมทั้งองคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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โดยแผนปฏิ บั ติก ารดิ จิ ทั ล ฯ ในแต ล ะยุ ท ธศาสตรดิ จิ ทัล สามารถแบ ง การเดิ น ทางสู PEA Digital Utlity
ออกเปน 3 ระยะ ตามแนวคิด “At Speed” และ “At Scale” ดังนี้

รูปที่ 11 : ระยะตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (Ready-Set-Grow)
ระยะที่ 1 : Ready (พ.ศ. 2561)
การเตรียมความพรอมเขาสูยุคดิจิทัลของ กฟภ. โดยการสรางรากฐานดิจิทัลอยางรวดเร็ว ในระยะนี้จะ
เกิดขึ้นในปแรกของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมและพัฒนาความสามารถหลัก
ทางธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการนํารองการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช ในสวนของบุคลากร
จะตองมีความรูความเขา ใจในการเปลี่ยนแปลงขององคกร และจะตองมีทั กษะเบื้ องต นในการปฏิบั ติงานด วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะที่ 2 : Set (พ.ศ. 2562-2563)
การมุงสูยุคดิจิทัล หลังจากที่ กฟภ. ไดมีการเตรียมความพรอมในปแรก โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สงเสริมความสามารถหลักใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลว ในระยะตอมา เปนการมุงเนนการขยายขีด
ความสามารถดานดิจิทัล โดยการขยายผลจากโครงการนําร องดิจิทัลในทุกกลุม ธุรกิ จของ กฟภ. มีการสงเสริม
ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร รวมถึงมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบและ
ขอมูลระหวางสายงาน เพื่อยกระดับการปรับปรุงความสามารถและเพื่อเปนการวางรากฐานการสรางนวัตกรรม
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ระยะที่ 3 : Grow (พ.ศ. 2564-2565)
หลังจากที่ กฟภ. มีการสงเสริมขีดความสามารถของธุรกิจหลักใหเขมแข็งจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ยกระดั บ ความสามารถ และพื้นฐานเชิงดิจิทัล ในระยะสุ ดท าย เพื่อเปนการมุ งไปสู Digital Utility อย างเต็ ม
รูปแบบ กฟภ. จะกาวสูธุรกิจไฟฟาแบบดิจิทัล และใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกรอยางเต็มศักยภาพ
โดย กฟภ. จะตองขยายผลการใชดิจิทัลตลอดทั่วทั้งองคกร ไมวาจะเปนการบริหารจัดการภายใน การบริการลูกคา
หรือ ประชาชน การรวมมือประสานงานกับ หนวยงานผูมีสวนได สวนเสีย และนําไปสูโอกาสทางธุรกิจใหมของ
กฟภ. สรางรายไดใหแกองคกรอยางยั่งยืน
แผนดิจิทัล 5 ปที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางมูลคาใหแก กฟภ. ดังนี้
1. มูลคาองคกรปจจุบัน หรือ Current Value กลาวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนําเขามาใชใน กฟภ. เพื่อ
จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence) โดยจะเกิดขึ้น ใน
ระยะแรก ๆ ของการปรับเปลี่ยนองคกร ไดแกระยะ Ready และ Set
2. มูลคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value กลาวคือ เมื่อรากฐานการดําเนินงานแข็งแรง เทคโนโลยี
จะสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม (Growth Opportunity) อั นเนื่องมาจากบุ คลากรมี
ความพรอมในการสรางสรรค คิดคนนวัตกรรม และบริการใหม ๆ และโครงสรางพื้นฐานทั้งโครงข าย
ระบบไฟฟา งานบริการลูกคา และการดําเนินงานอื่น ๆ มีประสิทธิภาพที่จะพาองคกรไปสูการดําเนินงาน
ธุรกิจรูปแบบใหม ซึ่งแผนดิจิทัลมุงหวังที่จะผลักดันใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจพลังงานและไฟฟาในชวง
ระยะ Grow
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
เพื่อให กฟภ. บรรลุเปาหมายในการเปน Digital Utility แผนปฏิ บัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุ ทธศาสตร
ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ตามแผนดังนี้

โครงการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
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รูปที่ 12 : โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ระบุในแตละแผน เปนระยะที่ใชในการพัฒนาและติดตั้งระบบ ไมรวมกระบวนการจัดซื้อและขั้นตอนอนุมัติภายในของ กฟภ.
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โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นแบงตามระยะ Ready-Set-Grow ตามยุทธศาสตรดิจิทัลมีดังนี้
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)

รูปที่ 13 : โครงการในยุทธศาสตร ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
กรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys (การปรับปรุง
กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั สนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณ
การการกอสราง)
Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติ)

สายงาน กบ.

-

-

-

78.40

235.73

สายงาน ป.

-

-

-

-

143.20

3

Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผลกระทบของระบบ
ไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ (Grid Code))

สายงาน ว.

26.63

-

-

-

-

4

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา)

สายงาน ป.

-

33.80

205.57

-

-

5

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอร
อัจฉริยะ)

สายงาน ป.

-

128.18

-

-

-

2

กรอบตามแผนเดิม
1

Capital Project Management (การบริหารโครงการขนาดใหญ)

สายงาน กบ.

-

-

-

-

-

2

SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการ
จายไฟ (คปศ.))

สายงาน ป.

-

-

-

-

-

3

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3)

สายงาน ว.

-

1,548.95

-

-

-

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
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ผูรับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
4

GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid & As a Services
(แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา)

สายงาน ว.

-

-

-

1,340.00

-

5

สายงาน ป.

-

956.00

-

-

-

6

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยระบบ
ไฟฟา)
AMI for C&I 86,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ)

สายงาน ป.

2,200.00

-

-

-

-

7

Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่พัทยา)

สายงาน ว.

-

-

-

-

-

8

Micro Grid Mae Sarieng & Roll-out (โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา
ขนาดเล็กมาก)

สายงาน ว.

1,380.00

-

-

-

-

9

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่
1)

สายงาน ว.

-

6,950.00

-

-

-

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565

26.63

161.98

205.57

78.40

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม

3,580.00

9,454.95

-

1,340.00

หมายเหตุ - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ
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2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)

รูปที่ 14 : โครงการในยุทธศาสตร เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
กรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

16.20

16.20

16.20

16.20

16.20

2

Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะ
ที่ 4)

สายงาน ทส.

-

-

-

299.85

-

3

Customer Analytics for Insights & Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคา
เชิงลึก)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

38.43

62.90

-

-

-

4

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

-

-

105.04

-

5

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการใหบริการลูกคา)

สายงาน ทส.

5.40

34.60

-

-

-

6

PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะหและ
ประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer Channel)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

25.20

-

-

-

กรอบตามแผนเดิม
1

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3)

สายงาน ทส.

49.68

49.68

49.68

12.42

-

2

PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)

สายงาน ภ3.

-

25.78

-

-

-
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ผูรับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
3

e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)

สายงาน บ.

-

-

-

-

-

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565

60.03

138.90

16.20

421.09

16.20

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม

49.68

75.46

49.68

12.42

-

หมายเหตุ - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ
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3. ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)

รูปที่ 15 : โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)
กรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานขององคกร)

สายงาน ทส.

69.80

-

117.40

-

-

2

Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซ
คุณคาหลัก)

สายงาน ย.

-

32.40

-

-

-
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ผูรับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)
3
4

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)
Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)

สายงาน ทส.
สายงาน ทส.

59.40
9.90

9.90

252.60
9.90

14.40

9.90

กรอบตามแผนเดิม
1

CBS Phase 2 (งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสาํ เร็จรูปสําหรับ
ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวของ)

สายงาน ทส.

3,591.46

-

-

-

-

2

Modern Warehouse Pilot Roll-out (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบการบริหาร
คลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)

สายงาน อ.

-

-

-

-

-

3

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

สายงาน ส.

-

-

-

-

-

4

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

สายงาน ทส.

8.00

-

-

-

-

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565

139.10

42.30

379.90

14.40

9.90

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม

3,599.46

-

-

-

-

หมายเหตุ

- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ
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4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)

รูปที่ 16 : โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม

โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set
2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
กรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
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-

-

-
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
2

Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบการสรางความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร)

สายงาน ท.

-

68.40

39.60

-

-

3

Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการ
ดําเนินงานของบุคลากร)

สายงาน ท.

29.65

175.61

1.92

34.52

1.32

4

Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการ
วิจัยและนวัตกรรม)

สายงาน ว.

-

-

21.60

-

-

5

Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร)

สายงาน ท.

-

32.40

-

-

-

6

AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อสนับสนุนงานทรัพยากร
บุคคล)

สายงาน ท.

-

20.00

11.20

-

-

7

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)

สายงาน ท.

28.20

-

-

22.20

-

75.85

296.41

74.32

56.72

1.32

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565

หมายเหตุ - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ
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5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)

รูปที่ 17 : โครงการในยุทธศาสตร แพลตฟอรมดิจิทัล
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)
กรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio
Management)

สายงาน ทส.

-

-

36.00

-

-

2

Data Management Assessment and Pilot & Open Data Assessment (การ
สายงาน ทส.
ประเมินและการนํารองดานการบริหารจัดการขอมูลและการประเมินดานการเปดเผย
ขอมูล)
IT-OT Convergence & Open Data Platform (การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับ สายงาน ทส.
เทคโนโลยีปฏิบตั ิการและการวางแพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยขอมูล)
Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
สายงาน ทส.

36.30

-

-

-

-

53.47

63.28

-

-

-

-

-

-

117.84

-

3
4
5
6
7
8
9

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูใ นรูปแบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะหวดิ ิโอ)
Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร)

สายงาน ทส.

-

-

-

9.60

32.80

สายงาน ทส.

10.44

107.26

5.00

15.00

5.00

DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทลั ฯ โดย
Digital Transformation Office)
EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนา
สถาปตยกรรมองคกร)
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐาน
การกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน

สายงาน ทส.

32.40

32.40

-

-

-

สายงาน ทส.

36.00

-

-

-

-

สายงาน ทส.

4.80

7.30

1.30

1.30

3.30
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โครงการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)
COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
10

ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC
20000)

สายงาน ทส.

-

20.00

-

-

-

11

Communication and Network (งานระบบสื่อสารและระบบเครือขาย)

สายงาน ทส.

1,005.071

904.94

1,113.19

1,132.59

878.62

12

Infrastructure & Hardware (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวร)

สายงาน ทส.

208.372

80.47

165.83

167.67

168.51

กรอบตามแผนเดิม
1

งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

2

จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

3

งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR)

สายงาน ทส.

-

257.22

-

-

-

4

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

5

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN

สายงาน ทส.

90.003

90.00

-

-

-

6

งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

สายงาน ทส.

509.66

-

-

-

-

7

งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

สายงาน ทส.

1.90

-

-

-

-
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ผูรับผิดชอบ
หลัก

โครงการ

ระยะที่
Ready

Set

2561

2562

Grow
2563

2564

2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)
8

งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

9

งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
แบบรวมศูนยของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)
(Link to งาน พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)
งานพัฒนาและกอสรางศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) (Link to งาน
พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)

สายงาน ทส.

-

926.93

-

-

-

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

งานจัดหา EA Tool

สายงาน ทส.

-

-

-

-

-

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565

1,386.86

1,215.65

1,321.32

1,444.00

1,088.24

รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม

601.56

1,274.14

-

-

-

10
11

หมายเหตุ

1

เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 1,005.07 ลานบาท

2

เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 208.37 ลานบาท

3

เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 90.00 ลานบาท

- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ
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สรุปกรอบงบประมาณ
1. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร
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2. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามประเภทของงบประมาณ
0

กรอบงบประมาณแยกตามประเภทของงบประมาณ
รวมงบประมาณทงหมด
ั
งบประมาณตามกรอบแผนปฏิบ ัติการดิจท
ิ ัล ปี พ ศ
ตงงบประมาณโดยสายงาน
ั
ทส
งบทํา การ
งบประมาณทีไดรั้ บอนุมัตงิ บแลว้
งบประมาณทีขอพิจารณาอนุมัตเิ พิมเติม
งบลงทุน
งบประมาณทีไดรั้ บอนุมัตงิ บแลว้
งบประมาณทีขอพิจารณาอนุมัตเิ พิมเติม
ตงงบประมาณโดยสายงานอื
ั
น
งบทํา การ
งบประมาณทีไดรั้ บอนุมัตงิ บแลว้
งบประมาณทีขอพิจารณาอนุมัตเิ พิมเติม
งบลงทุน
งบประมาณทีไดรั้ บอนุมัตงิ บแลว้
งบประมาณทีขอพิจารณาอนุมัตเิ พิมเติม
งบประมาณตามกรอบแผนอืน
ตังงบประมาณโดยสายงาน ทส
ตังงบประมาณโดยสายงานอืน

3. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามสถานะของงบประมาณ
0

สรุปกรอบงบประมาณตามสถานะของงบประมาณ
รวมงบประมาณทงหมด
ั
งบประมาณตามกรอบแผนปฏิบ ัติการดิจท
ิ ัล ปี พ ศ
งบประมาณตามกรอบแผนปฏิบ ัติการดิจท
ิ ัลทีได้ร ับอนุม ัติแล้ว
งบทํา การ
งบลงทุน
งบประมาณตามกรอบแผนปฏิบ ัติการดิจท
ิ ัลทีขอพิจารณา
งบทํา การ
งบลงทุน
งบประมาณตามกรอบแผนอืน
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบของโครงการตาง ๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนงานอื่ นของ กฟภ. สามารถแบ งประเภท
หนวยงานรับผิดชอบไดเปน 2 กลุม ไดแก หนวยงานที่รับผิดชอบ (Owner) และหนวยงานที่เกี่ยวของ (Supporting) โดยแตละแผนงานมีหนวยงานรับผิดชอบ
แตละประเภท ดังนี้
Digital Energy Operations
(ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)

ยุทธศาสตร

โครงการ

ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys
(การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการ
สํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง)

S

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบอัตโนมัติ)

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การ
ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติ O
ที่เกี่ยวของ (Grid Code))

S

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
S
ระบบไฟฟา)

O

S

S

S

S

S

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ)

O

S

S

S

S

S
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ยุทธศาสตร

โครงการ
Capital Project Management (การบริหารโครงการขนาดใหญ)

ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ
S

S

SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.))
GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่
O
3)
GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid &
As a Services (แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมสิ ารสนเทศ
O
ระบบไฟฟา)
Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารสินทรัพยระบบไฟฟา)

Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่พัทยา)

O

Micro Grid Mae Sarieng & Roll-out (โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก)

O

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)

O
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S
O

S
S
S

S

AMI for C&I 86,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ
สําหรับผูใชไฟรายใหญ)

O

อ

O

S

O

S
S
S

S

S
S
S
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ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใช
บริการของลูกคา)

O

O

O

O

S

Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4)

S

S

S

S

O

Customer Analytics for Insights & Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)

O

O

O

O

S

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา)

O

O

O

O

S

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการ
ใหบริการลูกคา)

S

S

S

S

O

PEA Customer Channel Performance Management (การ
วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer
Channel)

O

O

O

O

S

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 3)
PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)
e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษา
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)
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Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)

ยุทธศาสตร

โครงการ

ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหาร
จัดการผลการดําเนินงานขององคกร)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก)

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

S

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการ
ขอมูลภายในองคกร)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

S

CBS Phase 2 (งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการ
ระบบงานที่เกี่ยวของ)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

Modern Warehouse Pilot Roll-out (โครงการนํารองการ
ปรับปรุงระบบการบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)

S

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

S

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

O
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Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)

ยุทธศาสตร

โครงการ

ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบ
การสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการ
เรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและ
กระบวนการดานการวิจยั และนวัตกรรม)

O

Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและ
การสรรหาบุคลากร)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)

S

O

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)

S

O
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Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)

ยุทธศาสตร

โครงการ
IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT
Portfolio Management)
Data Management Assessment and Pilot & Open Data
Assessment (การประเมินและการนํารองดานการบริหารจัดการ
ขอมูลและการประเมินดานการเปดเผยขอมูล)
IT-OT Convergence & Open Data Platform (การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการและการวาง
แพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยขอมูล)
Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยู
ในรูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวดิ ิโอ)
Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร)
DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ โดย Digital Transformation Office)
EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถ
การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification
(การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT5 และการ
ขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
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ยุทธศาสตร

โครงการ
ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ
ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรอง
O
มาตรฐานสากล ISO/IEC 20000)
Communication and Network (งานระบบสื่อสารและระบบ
O
เครือขาย)
Infrastructure & Hardware (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
O
ฮารดแวร)
งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)
O
จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
O
งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนย
O
สํารองขอมูล (DR)
ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2
O
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
O
งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
O
งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
O
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ
O
งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของ กฟภ. (IT Infrastructure
O
Design and Consolidation for PEA) (Link to งาน พัฒนา
เครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)
งานพัฒนาและกอสรางศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery
Center) (Link to งาน พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร
O
DC/DR)
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ยุทธศาสตร

โครงการ
งานจัดหา EA Tool
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โอกาสทางธุรกิจจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางคุณคาใหแก กฟภ. ทั้งคุณคาองคกรปจจุบัน
หรื อ Current Value โดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งาน (Operational
Excellence) และ คุณคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value โดยการปรับเปลี่ยนดิจิทัลจะเปนรากฐาน
ให กฟภ. เกิด ความสรางสรรค สรางนวัต กรรม นําไปสูการเกิด รายได เพิ่ ม เติม จากธุ รกิจ อื่น ๆ (Growth
Opportunity)

รูปที่ 18 : มูลคาองคกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนดิจิทัล
โดยแผนงานตาง ๆ ที่ระบุอยูในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มุงเนนการสรางมูลคาองคกรปจจุบัน หรือ
Current Value เปนหลัก อยางไรก็ตามเมื่อการดําเนินงาน และบุคลการมีความพรอมแลว กฟภ. สามารถ
สรางธุรกิจใหม ๆ เพื่อเพิ่ม Future Value เพื่อความยั่งยืนขององคกร โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําธุรกิจ
ใหม (New Business) ของ กฟภ. โดยอางอิงจากกรณีศึกษาขององคกรชั้นนําของโลก2 โดยสามารถแบงธุรกิจ
ใหบริการออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. Business-to-Customer (B2C) Products & Services การเสนอการบริ ก ารให แ ก ลู ก ค า กลุ ม
บานเรือน รวมถึงกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กถึงระดับกลาง
2. Business-to-Business (B2B) Products & Services การเสนอการบริ ก ารให แ ก ลู ก ค า ธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ กลุมลูกคาพาณิชย และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
3. Business Services การเสนอการบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานบริการเกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู หรือการติดตั้งแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อสรางระบบนิเวศในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

2
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รูปที่ 19 : ประเภทการบริการทางธุรกิจใหม ๆ ที่จัดทําโดยองคกรชั้นนํา
อยางไรก็ตาม ตัวอยางธุรกิจที่นําเสนอตามตารางตอไปนี้ ไมใชทุกธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ บาง
ธุรกิจยังอยูในระยะทดลองเทคโนโลยีหรือระยะนํารอง กฟภ. จึงจําเปนตองทําการวิเคราะหศึกษาเชิงลึกกอนที่
จะเริ่มจัดตั้งธุรกิจ
Customer Category
ผลิตภัณฑหรือบริการ
สถานะธุรกิจโดยรวม
B2C Products & Services Home Warranty & Maintenance Services
โอกาสประสบความสําเร็จ
การเสนอการบริ ก ารให แ ก
สูง
ลู ก ค า กลุ ม บ า นเรื อ น รวมถึ ง Energy Efficiency Consultation
โอกาสประสบความสําเร็จ
กลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ถึ ง
สูง
ระดับกลาง
Renewable Energy & Storage
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
Connected Home Services
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
Electric Vehicle Charging Services
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
Telecommunications, TV, Internet
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 70

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

Customer Category

ผลิตภัณฑหรือบริการ
Appliances & Other Home Devices
Financial Services & Insurance

B2B Products & Services
การเสนอการบริ ก ารให แ ก
ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ กลุ ม
ลูกคา พาณิช ย และกลุมลูก คา
อุตสาหกรรม

Energy Efficiency Consultation
Engineering, Energy Infrastructure &
Construction Consultation
Rebates & Financing
Demand Management Solutions
Renewable Energy & Storage
Building Energy Management
Electric Vehicle Fleet Services
Appliances & Equipment Sales

Business Services
การเสนอการบริก ารอื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อ จากง านบ ริ ก า ร
เกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา เพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางธุรกิ จที่มี
อยู หรือการติดตั้งแพลตฟอรม
ดิ จิทัล เพื่อ สร างระบบนิเวศใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

Customer Operations Services
IT Operations Services
Engineering / Network Services
Metering Services
Renewables Integration Services
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สถานะธุรกิจโดยรวม
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
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Customer Category

ผลิตภัณฑหรือบริการ
DR Platform/Aggregator

สถานะธุรกิจโดยรวม
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
Connected Home or Building Energy โอกาสประสบความสําเร็จ
Management Platform
ปานกลาง
Usage Analytics & Insight Platform
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
EV Charging Services Platform
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง

จากการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของธุรกิจใหม ๆ ของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบันพบวา กฟภ.
และ PEA ENCOM ไดมีการริเริ่มและกําลังดําเนินการในสวนของธุรกิจใหม ๆ ดังตอไปนี้
1. Smart Home (HIVE application)
2. EV Charging Station
3. ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน (หลอดไฟฟา LED)
4. บริการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (ESCO)
5. งานรับเหมาทางวิศวกรรมและใหคําปรึกษา
6. บริการวิศวรกรรมดานพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา
7. การลงทุนในพลังงานทดแทน
8. ขายและใหเชาอุปกรณสําหรับการใชงานกับระบบไฟฟากําลัง
9. นวัตกรรมดานวิศวกรรมสําหรับแกปญหาและพัฒนาระบบโครงขายไฟฟา
10. บริการฝกอบรมดานพลังงาน
11. การเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (Microgrid)
12. แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย (Solar Hero, Solar Monkey)
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รูปที่ 20 : ประเภทการบริการทางธุรกิจของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบัน
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ประโยชนท่ไี ดรับจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สงเสริมและใหประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ กฟภ. ดังนี้
ภาครัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เกิดการบูรณาการระหวา งหนวยงานตา ง ๆ ตอบสนอง
ความตองการภาครัฐในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานพลังงาน
• เพิ่ มทัก ษะและขี ด ความสามารถด า นดิ จิ ทั ล ให กั บ พนัก งานภาครั ฐ และหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อ งใน
ภาพรวม
• สรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบโครงขาย Smart Grid และแพลตฟอรมดิจิทัล ที่มีความ
มั่นคง ปลอดภัย
องคกร/ พนักงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และงานบริการ จาก
การนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัตงิ านและสรางขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
• สรางการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เสริมสรางการรวมมือกัน ภายใน กฟภ.
• สรางรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและสรางแหลงรายไดใหมใหแก กฟภ. ในอนาคต
• เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
คูคา คูความรวมมือ
• เพิ่มความโปรงใส การความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจรวมกัน ผานการบริหารจัดการขอมูลใหมีความ
ถูกตองแมนยํา
ลูกคา ผูใชบริการ/ ประชาชน
• เพิ่มความมั่นคงของระบบจํา หนายไฟฟาใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จากการนําเทคโนโลยีมาใชบ ริก าร
จัดการ
• เพิ่มชองทางและการเขาถึงการบริการ ยกระดับงานบริการและอํานวยความสะดวกในการเขา รับ
บริการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
• สรางประสบการณบริการลูกคาที่ดี ทันสมัย นําไปสูความมั่นใจใน กฟภ. และภาพลักษณองคกรที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลดานพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใหประชาชนและชุมชมมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการการใชไฟฟา
• ยกระดับ คุณ ภาพชีวิตประชาชนในภาพรวม จากการเขา ถึงบริการ ขอมู ลขา วสารจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่มคี วามรวดเร็วและถูกตอง
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ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว มี 5 ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ
ดังนี้
1. สนับสนุนจากผูบริหารและผูนําองคกร (Leadership) การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้
ถือเปนการปรับเปลี่ยนองคกรครั้งใหญ เนื่องจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ สายงาน ดังนั้นผูนํา
จะตองมีมีความชัดเจนในทิศทางและเปาหมายองคกร และสามารถตัดสินใจไดเด็ดขาด ในการพา
กฟภ. กาวไปสู Digital Utlity ตามแผนที่กําหนดไว
2. โครงสรางดําเนินงานดานดิจิทัล (Operating Model) การปรับเปลี่ยน กฟภ. เขาสูยุคดิจิทัล ไมใช
หนาที่ของสายงานใด สายงานหนึ่ง แตทุก ๆ สายงานในองคกร จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพา
องคกรกาวไปขางหนา ไดพรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงมีความจํา เปนที่จะตองมีการจัดตั้ง โครงสรางการ
ดําเนินงานดานดิจิทัลที่ชัดเจนภายในองคกร เพื่อผลักดันแผนใหดําเนินแผนไปไดดวยความรวดเร็ว
และเกิดผลประโยชนสูงสุด
3. พันธมิต ร (Partnership) การดําเนินงานดิจิทัลของกฟภ. ใหประสบความสําเร็จเปนไปตามแผน
กฟภ.ควรรวมมือกับพันธมิตร หรือ Partner ที่จะเขามาชวยไมเพียงแตใหการดําเนินงานลุลวงตาม
กรอบระยะเวลาที่กํ า หนดไว แต กฟภ. ยังสามารถเรียนรู แ นวความคิด องคความรู ใหม ๆ จาก
พันธมิตรได
4. วัฒนธรรมองคกร (Culture) การปรับเปลี่ยนองคกรในครั้งนี้ บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับเปนผูที่
ไดรับผลกระทบเนื่องจากตองมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ดังนั้นจึงมี
ความจํ า เป น ที่บุค ลากร กฟภ. จะมี ทัศนคติ ที่เ ปด รั บ การเรี ย นรู วิ ธี ก ารใช เทคโนโลยี ใ หม ๆ และ
กระบวนการทํางานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
5. ศักยภาพบุคลากรและองคกร (Capability) การสรางทักษะความสามารถใหม เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจใหม ของ กฟภ. ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการแลกเปลี่ยนองคความรู
ภายใน การอบรมจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือจากพันธมิตรที่รวมดําเนินการ
ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จ กฟภ. สามารถถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ผานการดําเนินการจัดตั้ง PEA
Digitail Transformation Program Management ห รื อ ก า ร จั ด ตั้ ง DTO / Digital Governance แ ล ะ
กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลงและฝกอบรม (Change Management and Training) ซึ่งมีจุดประสงค
เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนแผน ติดตามผลการดําเนินงาน สรางการบูรณาการระหวางแผนงาน รวมถึงการลดแรง
ตานจากการเปลี่ยนแปลงในองคกรในระยะยาว
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หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไดระบุกิจกรรมการจัดตั้ง Digital Governance ผานแผนงาน “DTO
Governance” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก

รูปที่ 21 : ปจจัยแหงความสําเร็จ ดวยการจัดตั้ง Digital Program Management และ Change
Management
Digital Program Management และ Change Management สามารถดําเนินการผานโครงสราง
DTO หรือ Digital Governance ซึ่งเปนโครงสรางระยะยาว โดยตัวอยางโครงสรางที่แนะนํา เปนดังนี้
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รูปที่ 22 : ตัวอยางโครงสราง Digital Governance
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1. บทนําโครงการ
ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระยะที่ 3 พ.ศ.
2556-2560 เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ซึ่งกําลังจะ
สิ้นสุดลง ประกอบกับ กฟภ. ไดมีแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ 2561) ซึ่งได
กําหนดทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตรองคกรในการเปน Digital Utility ในป พ.ศ. 2565 นอกจากนี้เมื่อวันที่
5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดทํา แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหนวยงาน แทนการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม โดยใหพรอมใชงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เพื่อสนับสนุนการเปน Digital Utility กฟภ. ไดวางนโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และ
นโยบายของภาคพลังงาน โดยเนนการ “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” ซึ่ง กฟภ. จะเปน
อีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยขับ เคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 4.0”
และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสราง
มาตรฐานงานบริการที่เปนเลิศ พัฒนาระบบไฟฟาใหทันสมัยมั่นคง และเชื่อถือได สามารถทํางานไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายทั้ง ภาครัฐ คูคา/คูความ
รวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการและประชาขน รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให กฟภ. บรรลุ เ ป า หมายในการ พลิ ก องค ก รสู ก ารเป น Digital Utility ในป พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 จึงไดจัดทําขึ้น เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
องคกรทั้งดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการเปนองคกรดิจิทัลใน
อนาคต และเปนรากฐานในการพา กฟภ. กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
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2. การศึกษาสภาพแวดลอมเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล ฯ
การศึกษาสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ ในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การวิเคราะหประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจและดิจิทัล ของ
กฟภ. (Current State)
การวิเคราะหประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจและดิจิทัลของ กฟภ. (Current State)
ประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายยนอกและสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอ กฟภ. โดย
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 23 : ปจจัยในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย
การวิเคราะหในประเด็นดังนี้
• แผนและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
• ทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีที่สง ผลกระทบโครงสรางของอุตสาหกรรมไฟฟา
2.1.1.1. แผนและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีความสอดคลองกับแผน นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ จึงมี
การศึกษาแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดํา เนิน ธุรกิจของ กฟภ. โดยสามารถแบงแผนได 3 ประเภท ไดแก
แผนการพัฒนาประเทศ (National Plan) แผนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital
Plan) และแผนดานพลังงาน (Energy Plan) ดังแสดงในแผนภาพ

รูปที่ 24 : แผน นโยบาย และยุทธศาสตรตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยแตละแผนมีประเด็นสําคัญในแตละชวงเวลา (Key Milestones) ดังนี้
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รูปที่ 25 : สรุปภาพรวมแผน นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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แผนที่เกี่ยวของกับชาติ (National Plan)

o ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2578 (Thailand 4.0)
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
เพื่อเปนแนวทางสําคัญ ในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง เพื่อการพัฒนาในระยะยาวของประเทศอยาง
ยั่งยืน รวมถึงการบรรลุเปาหมายในการสรางและรักษาผลประโยชนของประเทศใหมีความมั่นคงในทุกดาน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคั่ง โดยยุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของคือ
• ยุทธศาสตรที่ 2: ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
• ยุทธศาสตรที่ 5: ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
o แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จั ด ทํ า ขึ้ น โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนํามาใชขับเคลื่อน
การพัฒ นาในทุ กมิ ติ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เตรียมพรอมดานกําลังคนและเสริมสรางศักยภาพของประชากร สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ปรับ โครงสรา งการผลิตและสรา งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ในแตละช วงของห วงโซ มูล คา ปรับ ระบบการผลิ ต
การเกษตรใหสอดคลองกับ พันธกรณี ในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เพิ่ม
ศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบัน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม
สร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว สร า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม ฟนฟูพนื้ ฐานดานความมั่นคง ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ในภาครัฐ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศ สรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่
สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิรูปดานการ
คลัง และงบประมาณ โดยยุ ท ธศาสตรที่ เกี่ ย วข อ งกับ การพั ฒ นาดา นพลั ง งาน /การไฟฟ า ส ว นภูมิ ภ าคใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
• ยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
o แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561 จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกฐานรากชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและดานอื่น ๆ ตลอดจนสงเสริมการมีสวน
รวมของเครือขายอยางยั่งยืนภายใตวิถีชีวิต แบบประชาธิป ไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเมือง
โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโอกาสสูประชาคมอาเซียน จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ สรางความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ไดแก :
• ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู
ประชาคมอาเซียน

o แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินเปนแนวนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน ผานการจัดระบบบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหมีขอบเขต
อํานาจหนา ที่แ ละความรับ ผิดชอบที่ชัดเจน กระจายอํา นาจใหอ งคก รปกครองสวนท องถิ่นพึ่ง ตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง พัฒนาระบบงานภาครัฐทั้งดานคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึง
หน วยงานทางกฎหมายใหส ามารถแสดงความเห็ นเกี่ย วกั บ การดํา เนิน งานของภาครัฐ ตามกฎหมายและ
ตรวจสอบตรากฎหมายของรัฐไดอยางเปนอิสระ พัฒนาการเมือง และดําเนินการใหขา ราชการและเจา หนาที่
ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม
o นโยบายกระทรวงมหาดไทย
นโยบายกระทรวงมหาดไทยถูกกําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัต ถุป ระสงคเพื่อ ให สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร สามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดและกลุมจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการและมีความพรอมในการสราง
ความรวมมือในกรอบภูมิภาค และทายที่สุดคือการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนว
ทางการปฏิบัตติ ามหลักยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ :
1. ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม การดําเนิน การดานตางประเทศ รวมถึงการบู รณาการและประสาน
นโยบายยุทธศาสตรของกระทรวงมหาไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุมจังหวัด พัฒนา
ระบบฐานขอมูล ระบบติดตาม และระบบประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. พัฒนาการดําเนินงาน ระบบบริหารงาน การตรวจสอบและรายงานผล ระบบสารสนเทศของหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ เปนระบบและยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับโครงสรางและการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงมหาดไทย
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แผนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Plan)

o แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ.2558-2563 (AIM2015)
แผน AIM2015 จัดทําโดย ASEAN Community เพื่อเปนแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน ASEAN โดยการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมความพรอม
คนรุนใหมใหมีความสามารถดานICT โดยแผนงานหลักที่เกี่ยวของไดแก การสนับสนุนใหมี Smart City โดย
การสรางและเตรียมความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนากรอบในการใชเทคโนโลยีเพื่อลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ การปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
และทักษะ ICT เบื้องตน

o กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563
(ICT2020)
กรอบนโยบาย ICT2020 จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสาระสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําพาประเทศไทยไปสู Smart Thailand
ในป พ.ศ. 2563 โดยมี แ ผนงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก การบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องภาครั ฐ (Smart
Government) ใหมีหลากหลายชองทางสามารถเขาถึ งประชาชนไดทุก กลุม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกระดับ การบริห ารดํา เนินงาน การปอ งกันภัย คุก คามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒ นา
บุคลากร ICT ใหมีคุณภาพเทียบเทาระดับสากล

o แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
วัตถุประสงคเพื่อวางกรอบการใชประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การผลิต การบริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน แผนงานที่
เกี่ยวของคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart service)
เพื่อนําไปสูการบริการดิจิทัลแบบอัตโนมัติ การพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการภายในองคกร (back office
platform) เพื่อรองรับการบริ หารจัดการในรูป แบบดิจิทัลและการแลกเปลี่ย นขอ มูล อิ เล็กทรอนิกสได โ ดย
สมบูรณ การปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒนากําลังคนดิจิทัลเพื่อรองรับการ
ทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมียุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
• ยุทธศาสตรที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
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•
•
•
•

ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจทิ ัล
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6: สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

o แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย จัดทําโดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางการยกขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย มาตรการที่เกี่ยวของไดแก
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาบูรณาการ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช
ระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญจัดระเบียบฐานขอมูล (Big data) เพื่อนําไปสูการใหบริการภาครัฐแบบเชิงรุก
และการยกระดับความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีความเชี่ยวชาญในงานบริการเชิงดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

o การจัดทําขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government Data)
จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ สรอ. โดยไดพัฒนาระบบศูนยกลาง
ขอมูลภาครัฐหรือ data.go.th เพื่อสงเสริมและผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะอยางเปน
รูปธรรม และเปนชองทางใหผูใชบริการทุกภาคสวนสามารถเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพของรัฐบาลไดงาย เกิดธรร
มาภิบาล เกิดความรวมมือของภาครัฐและสรางการมีสวนรวมของประชาชน
นอกจากการเป ด เผยข อ มู ล ผ า นทางเว็ บ ไซต ที่ มี อ ยู แ ล ว ยั ง สามารถเป ด เผยข อ มู ลผ า นเว็ บ ไซต ข อง
หนวยงานภายนอก, ผาน FTP Servers, ผาน Torrents และ ผาน API เปนตน โดยภายหลังจากการเปดเผย
ขอมูลแลวควรมีการประชาสัมพันธและรณรงคเพื่อสงเสริมการเปดเผยขอมูล ตองเขาใจผูฟง มีการกําหนด
กลุมเปาหมายอยางชัดเจน หรืออาจโพสเนื้อหาบนเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ รวมไปถึงการจัดงาน
แบบพบปะกัน เพื่อสนับสนุนใหคนมาใชขอมูลขององคกรมากขึ้น
แผนที่เกี่ยวของกับพลังงาน (Energy Plan)

o ปฏิบัติการความรวมมือดานพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (APAEC)
APAEC เป นแผนพลัง งานจัด ทํา ขึ้ น โดย ASEAN Centre for Energy มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ วางแผนจั ด
การพลั ง งานให เ พี ย งพอและมั่ น คงในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ ASEAN อย า งยั่ ง ยื น ในอนาคต โดย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของคือ ยุทธศาสตร Renewable Energy เปาหมายคือมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใน
ASEAN MIX เทากับ 23% ในป พ.ศ. 2568 โดย ASEAN จะมีแผนและมีการสรางเครือขายสนับสนุนใหมีการ
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รวมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนรวมกัน นอกจากนี้แลวยังมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑ
ประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการ Green Building Code สนับสนุนแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลดคา Energy intensity (EI) หรืออัตราสวนของปริมาณพลังงานที่ใชตอ ผลของกิจกรรม (Output)
ที่ใชพลังงานนั้น ๆ ลง 20% ภายในป พ.ศ. 2563 และลดลง 30% เทียบจากคา EI ของปพ.ศ. 2548
รวมถึงมีการตั้งเปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหได 23% ภายในปพ.ศ. 2568 ใน
ASEAN Energy Mix

o วาระปฏิรูปที่ 10: ระบบพลังงาน พ.ศ. 2558-2579
วาระการปฏิรูปที่ 10 : ระบบพลังงาน จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อศึกษาและ
กําหนดแนวทางการปฏิรูประบบพลังงานที่มีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรมตอผูบริโภคและผูประกอบการทุก
กลุม เพื่อสรางความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบพลังงานของประเทศอยางยั่งยืน โดยมีประเด็นปฏิรูป 4
ประเด็นหลัก ไดแก การปฏิรูปทรัพยากรปโตรเลียมและโครงสรางราคาเชื้อเพลิง การปฏิรูปการบริหารและ
การกํากับกิจการพลัง งาน/สารสนเทศ การปฏิรูป กิจการไฟฟา และการปฏิรูป พลังงานทดแทน พลังงาน
หมุนเวียนและการอนุรักษพลังงาน โดยแนวทางการปฏิรูปกิจการไฟฟา ไดแก :
1. จัดทําแผนพยากรณความตองการไฟฟาใหสะทอนความคาความตองการไฟฟาตามจริงไดมากขึ้นและ
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อนํามาวางแผนการผลิตไฟฟาไดอยางเหมาะสม
2. ใหประชาชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา ใชไฟฟา และการกําหนดนโยบายกํากับกิจการไฟฟามากขึ้น
3. ทบทวนสัญญาซื้อขายไฟฟาใหเหมาะสมและครอบคลุม
4. ลดปริมาณสัดสวนของการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติลง โดยผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงของพลังงาน
หมุนเวียนอยางนอยรอยละ 25-30 ในชวงปลายแผน
5. สนับสนุนระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตามแหลงการใช
6. จัดโปรแกรมการตอบสนองความตองการใชไฟฟา เปนโปรแกรมที่ใหหนวยงานอาสาลดใชไฟฟาบาง
ชวงเวลาและจะไดผลตอบแทนตามที่ตกลงกัน เปนมาตรการที่จะชวยลดการสํารองพลังงานไฟฟาได
7. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟาใหมีธรรมาภิบาล
8. วางแผนและจัดใหมีระบบการผลิตและการซื้อขายไฟฟาเสรี
9. แยกการบริหารกิจการสายสงไฟฟาออกมาเปนอิสระ เพื่อดูแลเฉพาะการผลิตและซื้อขายพลังงานไฟฟา
เสรีจ
10. จัดตั้งศูนยควบคุมระบบโครงขายไฟฟา
11. จัดใหมีกลไกตลาดกลางซื้อขายไฟฟาแบบ Third Party Access (TPA)
12. เรงรัดใหมีการวางแผนกอสรางโครงขายระบบสายสงไฟฟาในกลุมประชาคมอาเซียนและภูมิภาค
ขางเคียงอยางจริงจัง
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โดยมีรายละเอียดแตละระยะดังนี้
- ป พ.ศ 2560 : ประชาชน หรือ SME สามารถมีสิทธิ์เลือกการใชบริการกิจการไฟฟาที่หลากหลาย
ภายใตกติกาและการกํากับที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมีการแขงขันดานราคาอยางเปนธรรมและเปดเผย
- ป พ.ศ. 2561 : มีการบริหารระบบสายสงและศูนยควบคุมฯ เพื่อการผลิตและซื้อขายไฟฟา
- ป พ.ศ. 2562 : มีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนภาคบังคับ (Renewable Portfolio Standard) ไม
นอยกวารอยละ 1
- ป พ.ศ. 2563 : คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานพลังงานคาดวาจะมีโซลารรูฟขนาดเล็กสําหรับบานอยู
อาศัยไมเกิน 10 กิโลวัตตเกิดขึ้นจํานวนอยางนอย 100,000 ชุด
- ป พ.ศ. 2569 : คาดวาประเทศไทยจะกาวหนาเปนศูนยกลาง (Hub) อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลล
แสงอาทิตยของอาเซียน
- ป พ.ศ. 2570 : มีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนภาคบังคับ (Renewable Portfolio Standard) ไม
นอยกวารอยละ 3
- ป พ.ศ. 2579 : มีโซลารรูฟขนาดเล็ก 1,000,000 ชุด รวมกําลังการผลิตไฟฟาไมต่ํากวา 5000 เมกะ
วัตต

o แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015)
แผน PDP2015 จัดทําโดยกระทรวงพลังงานรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ โดยมุงเนนในเรื่องการเสริมความมั่นคงระบบ
ไฟฟาดวยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปน
15-20% ในป พ.ศ. 2579 รวมถึงการพัฒนาระบบสงไฟฟาและระบบจําหนายไฟฟาเพื่อรองรับเทคโนโลยี
Smart Grid และ พลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดแตละระยะดังนี้
- ป พ.ศ. 2563 : มีเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคขนสงและภาคพลังงานใหได
รอยละ 7-20 จากปริมาณที่ปลอยในป พ.ศ. 2548
- ป พ.ศ. 2579 :
• กําหนดเปาหมายในการลดความเขมการใชพลังงานลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2553
• มีมาตรการกําหนดใหผูผลิตหรือผูใหบริการดานไฟฟาจะตองชวยใหผูใชบริการหือผูใชไฟฟา
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชไฟฟา Energy Efficiency Resource Standard (EERS) ลง รอย
ละ 0.3 โดยที่ไมลดผลผลิต
• มีมาตรการสงเสริมการใชแสงสวางเพื่ออนุรักษพลังงาน โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟาในอาคาร
ภาครัฐ 2 ลานหลอด และทางสาธารณะ 3 ลานหลอด เปน Light Emitting Diode (LED)
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o แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)
แผน EEP2015 จัดทําโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อบรรลุเปาหมายการลดความเขมการใชพลังงาน (Energy
Intensity) ใหเหลือ 30% ภายในป พ.ศ. 2579 โดยมาตรการที่เกี่ยวของไดแก มาตรการกําหนดใหผผู ลิตหรือผู
ใหบริการดานไฟฟาชวยใหผูใชบ ริก ารหรือผู ใชไฟฟา เพิ่มประสิทธิภาพในการใชไฟฟา (Energy Efficiency
Resource Standard) มาตรการกําหนดมาตรฐานในการลดความตองการใชพลังงาน เชน มาตรการอาคาร
เขียว เปนตน และมาตรการสงเสริมการใชแสงสวางเพื่อ อนุรักษพลัง งาน เชนการติดตั้งหลอดไฟ LED ใน
องคกรรัฐและทางสาธารณะ การสงเสริมใหประชาชนหันมาใชหลอดไฟ LED ใหมากขึ้น

o แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015)
แผน AEDP2015 จัดทําโดยกระทรวงพลังงาน ไดกําหนดเปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงาน
ขั้นสุดทายเทากับ 30% ในป พ.ศ. 2579 โดยมุงเนนไปที่การสนับสนุนการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
ที่ มี อยู ภ ายในประเทศให ไ ด เ ต็ มประสิท ธิ ภ าพ การประมาณกํ า ลั ง การผลิต ติ ดตั้ งของโรงไฟฟา พลั ง งาน
หมุนเวียนทั้งประเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหมีความเหมาะสมและมีประโยชน
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในเรื่องพลังงานทดแทน โดยมี
รายละเอียดแตละระยะดังนี้
- ป พ.ศ. 2579 : มีจุดมุงหมายในใชพลังงานทดแทนในอัตราสวนรอยละ 30 ของการใชพลังงานขั้น
สุดทาย โดยจะสามารถลดการใชพลังงานจากถานหินได 39,388 ktoe โดยมีความสามารถในการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน เทากับ 19,684.4 MW

o แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย พ.ศ.
2558-2579
แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย เปนแผนการกํา หนด
แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมตอระบบโครงขายสมารทกริด สําหรับ กฟภ. กฟน. และ กฟภ. ประกอบดวย
การพัฒนาระบบไฟฟา ใหมี ความชาญฉลาด สามารถควบคุมทิศ ทางการไหลของพลังงานไฟฟา และขอ มู ล
สารสนเทศใหสามารถไหลได 2 ทิศทาง และสามารถรองรับแหลงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนได โดยกฟภ.ไดมี
โครงการนํารองการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (PEA Smart Grid) 3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนา
โครงขายสมารทกริด ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (Micro Grid) ที่อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน และโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน
บนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด นอกจากนี้ยังมีแผนการติดตั้งระบบ Substation Automation แผน
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ติดตั้ง Smart Meter แผนติดตั้ง Energy Storage System และการปรับปรุงไฟถนนใหเปนระบบไฟถนนชาญ
ฉลาด (Intelligent Street Light) โดยมีรายละเอียดแตละระยะดังนี้
- ป พ.ศ. 2561 : ติดตั้ง Smart Meter ใหกับผูใชไฟฟาทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ประมาณ 116,308 ราย
(ยกเวนผูใชที่ติดตั้งมิเตอร Automatic Meter Reading :AMR) ตามโครงการพัฒนาการอานหนวย
ไฟฟาอัตโนมัติ สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ)
- ป พ.ศ. 2562 :
• ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 200kW ติดตั้ง Hydro Power Plant
400kW ติดตั้งระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) 1.5 MW/1.5 MWh ที่เกาะกูด
จังหวัดตราดเกาะหมาก ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 200kW
- ป พ.ศ. 2579 :
• มีแผนการลงทุนกิจกรรม Substation Automation จํานวน 250 สถานี
• กฟภ. มีแผนการจะทําการติดตั้งมิเตอรสําหรับผูใชไฟฟาจํานวนทั้งสิ้น 10 ลานราย
• มีการติดตั้ง Intelligent Street Light จํานวน 1,000,000 ตน
• มีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ขนาดชุดละ 10 MW จํานวน 15 ชุด

o แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําแผนยุทธศาสตร รัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อ
กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตรชาติ บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืน สนับสนุนการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน DE รวมถึงการสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมี
ความโปรงใสและมีคุณธรรม โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ
• ยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 4.0 และแผน
DE
โดยมีจุดประสงคห ลักคือรัฐวิสาหกิ จใชนวัต กรรมและเทคโนโลยีในการพัฒ นางาน การใหบ ริ ก ารแก
ประชาชน และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการสงเสริมให
เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในดานที่เกี่ยวของ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้ :
1. ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํา แผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)
รวมถึงนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการผลิตและบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
2. ใหรัฐวิสาหกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพ
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3. สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยตองมีการประเมินผลและรายงาน
ผลตามมาตรฐานสากล
4. ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํา ฐานขอมูล เพื่อใชวิเคราะหและเปดเผยใหสาธารณะไดใชรวมกัน (Open Data)
สนับสนุนระบบสารสนเทศและการวิจัย

o SPP-Cogeneration
ภายหลังจากที่กระทรวงพลังงานไดหารือรวมกับ หนวยงานที่เกี่ย วของเพื่อทบทวนแนวทางสนับ สนุน
SPP-Cogeneration ที่กําลังจะหมดอายุสัญ ญาในป 2560-2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดพิจารณาและเห็นชอบแนวทางสนั บสนุน SPP-Cogeneration
ดังตอไปนี้
กลุ ม ที่ 1 : SPP-Cogeneration ที่ จ ะสิ้ น สุ ด อายุ สั ญ ญาภายในป 2560-2561 (ต อ อายุ สั ญ ญา) ให มี
ระยะเวลาสัญญา 3 ป ปริมาณรับซื้อไมเกิน 60 MW และไมเกินกวาปริมาณขายไฟฟาตามสัญญาเดิม ราคารับ
ซื้อไฟฟา (ณ ราคากาซ 263 บาท/MMBTU ในอัตรา 2.3753 บาท/kWh )
กลุมที่ 2 : SPP-Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในป 2562-2568 (กอสรางโรงไฟฟาใหม) ใหมี
ระยะเวลาสัญญา 25 ป ปริมาณรับซื้อไมเกิน 30 MW และไมเกินรอยละ 30 ของกําลังผลิตไฟฟาสุทธิรวมไอน้ํา
(Next Generation) และจะตองไมเกินกวาปริมาณขายไฟฟาตามสัญญาเดิม ราคารับซื้อไฟฟาในอัตรา 2.8186
บาท /kWh (ที่ราคากาซธรรมชาติ 263 บาท/ลานบีทียู) ทั้งนี้โครงการ SPP-Cogeneration ที่ไดรับสิทธิการ
กอสรางโรงไฟฟา ใหมใ หดํา เนิน การกอสรางไดในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมและสวน
อุตสาหกรรม
โดยที่ป ระชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการตามแนวทางขั้นตน และ
ปรับปรุงรูปแบบสัญญา Firm ของ SPP-Cogeneration ใหลดปริมาณการขายไฟฟาเขาระบบได พรอมกําหนด
หลักเกณฑการขอลดปริมาณการขายไฟฟาเขาระบบลวงหนา ทบทวนการกําหนดราคากาซธรรมชาติสําหรับ
IPP และ SPP รวมถึ งหลักเกณฑ การกํา หนดอัตราคาไฟฟา สํา รองใหมีค วามเหมาะสม ศึกษา SPP-Power
Pool เพื่อรองรับกลไกการประมูลรับซื้อไฟฟาสวนเกินในอัตราสวนลดพิเศษในอนาคต

o แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556-2563
แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559-2563 จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการและความมั่นคงของประเทศ พัฒนาดานพลังงานอยาง
ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กํากับกิจการพลังงานและราคาพลังงานใหมีความเหมาะสม เปนศูนยขอมูล
ดานพลังงาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ :
• ยุทธศาสตรที่ 1: การจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการ มีความมั่นคง และสงเสริมการลงทุน
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มุงพัฒนาและสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการทารางความ
มั่นคงดานพลังงานตามแผนผังที่กําหนด ไดแก แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนบริหาร
จัดการน้ํามันเชื้อเพลิง และแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ

o แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน พ.ศ. 2560-2564
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ จัดทําแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรรัฐวิสาหกิจมีแผนยุทธศาสตร
ที่สอดคลองไปกับกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ โดยแผนงานที่มีความสําคัญเกี่ยวของไดแก ให
พลังงานทดแทนเปนตัวเลือกสําคัญในการผลิตพลังงาน ใหรัฐวิสาหกิจบริหารแผนการลงทุนโดยจัดนโยบาย
และจัดลําดับ การลงทุน สรางมูลคา เพิ่มจากสินทรัพยและตอยอดธุรกิจ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการผลิตและการใหบ ริการ รวมถึงใชพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบริห าร
จั ด การข อ มู ล (Big Data Management) และมี ก ารเตรี ย มบุ ค ลากรให มี ค วามพร อ มต อ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง

o พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญ ญัติการประกอบกิ จ การพลัง งาน พ.ศ. 2550 จัด ทํา ขึ้นโดยสภานิติบัญ ญัติแ หง ชาติ เพื่ อ
สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคงและเปนธรรมตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
สงเสริม การใชพ ลังงานและทรัพยากรในการประกอบกิ จการพลังงานอยา งประหยัด มีป ระสิท ธิ ภาพและ
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย รวมถึงสงเสริมการใหบริการของระบบโครงขายพลังงานและการแขงขันในกิจการพลังงานใหเปนไปอยาง
เปนธรรมและมีป ระสิทธิภาพ ปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลัง งาน ปกปอง
ผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ ปกปองสิทธิเสรีภาพของ
ผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาตในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน
อยางเปนธรรมกับทุกฝาย

o แผนการยุทธศาสตรกํากับกิจการกํากับกิจการพลังงานฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2561-2564 จั ด ทํ า ขึ้ น โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปาหมายตามดัชนีช้วี ัดผลงานหลักที่ไดตั้งไว
ตามยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของไดแก
• ยุทธศาสตรที่ 1: กํากับกิจการพลังงานเปนเลิศ
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มุงเนนกํากับกิจการพลังงาน พัฒนางานกํากับใหทันสมัย บังคับใชระเบียบหลักเกณฑที่ออกโดยกกพ.
ตรวจสอบและติดตามมาตรฐานคุณภาพทางวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปรับโครงสรางและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแลอัตราคาบริการในกิจการพลังงานประเภทตาง ๆ พิจารณาอัตราคาบริการพลังงาน
ใหสะทอนตนทุน โปรงใส เปนธรรม เตรียมความพรอมในการศึกษาแนวทางการกํากับอัตราคาบริการขนสง
น้ํามันทางทอ และพัฒนาจัดการขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหงานในเชิงกํากับ
• ยุทธศาสตรที่ 2: สงเสริมการแขงขันและกาวทันนวัตกรรมพลังงาน
มุงเนนการพัฒนากฎเกณฑใหม ๆ ที่สอดคลองกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประกอบธุรกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลง ศึกษาแนวทางการกํากับกิจการพลังงาน กฎเกณฑ และทบทวนเงื่อนไขการอนุญาตใหรองรับกับ
สถานการณปจจุบัน สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และการเปดใชระบบ
โครงขายพลังงานเพื่อสรางความคุมคาในการใชโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
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2.1.1.2. แนวโนมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มผี ลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟา
จากการศึกษาเก็บขอมูล วิจัย และพัฒนา Leading Practices รวมกับองคกรชั้นนําทั่วโลกในธุรกิจไฟฟา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ ทําใหสามารถสรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม
ไฟฟาและแนวโนมทางเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาไดดังนี้
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟา
หากยอ นอดี ตกลั บไปสมัย ที่ เอดิสัน ได ริเ ริ่มสรา งโรงจ ายกระแสไฟฟาขึ้น ที่นิ วยอร กและเริ่มประกาศ
เทคโนโลยี ห ลอดไฟให เป น ที่ รู จั กอย า งแพร ห ลาย ตั้ ง แต ป พ .ศ. 2425 ตลาดของธุ รกิจ ไฟฟา ไม ไ ด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ แลว เชน เทคโนโลยีการถายภาพ ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากการถายภาพดวยฟลมสูยุคเทคโนโลยีถายภาพดิจิทัล ดังนั้นเมื่อ
กลับมามองที่ธุรกิจไฟฟาจึงทําใหเกิดคําถามที่วา “ในวันนี้ถึงเวลาที่ธุรกิจไฟฟาจะตองเปลี่ยนแลวหรือยัง”

รูปที่ 26 : ธุรกิจไฟฟาไมมีการปรับเปลี่ยนตั้งแตแรกเริ่มการผลิตไฟฟา
จากการศึ กษาพบวา ธุร กิ จไฟฟา ควรมี การพิ จารณาปรับ เปลี่ย นองค กรสูยุค ดิจิทัล โดยมีเหตุ ผลหลั ก
ดังตอไปนี้
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รูปที่ 27 : ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟาสูงขึ้นกวาเดิมมาก
ในแงประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟาพบวามีสัดสวนที่สูงขึ้นกวาเดิมมาก โดยจากกราฟขางตน
แสดงใหเห็นวาอัตราการใชพลังงานเมื่อเทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยางตอเนื่อง ถึงแมวาดัชนีทาง
เศรษฐกิจของโลกเติบโตมากกวา 2 เทาตัว จากปพ.ศ. 2533 ซึ่งแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพของการผลิต
พลังงานไฟฟาดีขึ้นเปนอยางมาก เชนเดียวกับผลิตภาพในการผลิตพลังงานไฟฟาทั่วโลกพบวามีอัตราผลิตภาพ
ที่สูงขึ้น เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตราผลิตภาพสูงขึ้นกวารอยละ 133 เมื่อเทียบระหวาง ปพ.ศ. 2533
และ ปพ.ศ. 2558 สวนสหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย มีอัตราผลิตภาพสูงขึ้น รอยละ 58, 49 และ 39
ตามลําดับ

รูปที่ 28 : รายไดของผูใหบริการพลังงานไฟฟาลดลงทั่วโลก
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นอกจากการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการผลิตและการใชพลังงานไฟฟาแลว รายไดก็ถือเปนอีกหนึ่ง
ตัวชี้วัดสําคัญที่สามารถสรุปไดวาองคกรควรตองมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหสามารถดํารงอยูในเสนทางการเติบโต
ของธุรกิจ โดยจากรูปขางตนแสดงใหเห็นวาทุกภูมิภาคหลักทั่วโลกกําลังประสบปญ หาการลดลงของรายได
เชนเดียวกัน

รูปที่ 29 : พลังงานทดแทนและพลังงานมีลักษณะกระจายตัวเติบโตสูงมาก
สาเหตุหลักที่ผูใหบริการพลังงานไฟฟาไดรับผลกระทบทําใหรายไดลดลง คือการเติบโตอยางมีนัยสําคัญ
ของพลังงานทดแทนและพลังงานมีลักษณะกระจายตัว (Distributed Energy) โดยการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยแบบกระจายตัวจะเติบโตมากกวาเทาตัวภายใน 10 ปขางหนา การจัดเก็บพลังงานจะมีการ
เติบโตกวารอยละ 42 ตอป ในขณะที่รถยนตที่ขบั เคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาจะเติบโตมากกวารอยละ 20 ตอป

รูปที่ 30 : ประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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การใชพลัง งานไฟฟ าในปจจุบันมีป ระสิ ทธิภ าพสูงมาก จากที่เห็นไดวาอัต ราการใชพ ลัง งานไฟฟ า ใน
ครัวเรือนลดลงกวารอยละ 30 ตูเย็นและเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกสใขพลังงานไฟฟาลดลงกวารอยละ 50
และหลอดไฟใชพลังงานไฟฟาลดลงถึงรอยละ 75 ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอความตองการใชไฟฟาและแนวทางการ
ลงทุนในปพ.ศ. 2558 ดังนี้
• อัตราการใชพลังงานลดลงกวา 1600 TWh
• ลดกําลังการผลิตลงกวารอยละ 15
• หลีกเลี่ยงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานสวนเกินมากกวา 1.2 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ตั้งแตป
พ.ศ. 2543
• หลีกเลี่ยงการสรางกําลังการผลิตไฟฟาใหมมากกวา 578 GW ตั้งแตปพ.ศ. 2543

รูปที่ 31 : ประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
จากเหตุผลทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาไดรับการรบกวน ซึ่งสงผลใหรายได
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และยังเปนโอกาสสําหรับผูเลนรายใหมทั่วโลกในการสรางโอกาสในอุตสาหกรรมนี้ตาม
แสดงดังรูปขางตน เชน ประเทศญี่ปุนไดเปดเสรีไฟฟาทําผูเลนในธุรกิจอื่น ๆ มารวมแขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา
เปนตน
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แนวโนมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทั่วโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานโครงสรางและการดําเนินธุรกิจ
ของหนวยงานพลังงานและไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิดของผูเลนรายใหมดา นพลังงาน การเปดเสรีเพื่อเพิ่ม
การแขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผูบริโภค ทั้งดานเสถียรภาพโครงขายไฟฟาและ
บริการลูกคาตาง ๆ ซึ่งจากประสบการณของบริษัทที่ปรึกษาเอคเซนเชอรสามารถสรุป 12 แนวโนมหลักทีส่ งผล
ตอรูปแบบธุรกิจพลังงานในอนาคต หรือเรียกวา 12 Game Changers ดังนี้
1. พลังงานไฟฟามีลักษณะแบบกระจายตัว (Distributed Energy)
2. การเปลี่ยนถายสูพลังงานทดแทน (Renewable Transition)
3. การเติบโตการจัดเก็บพลังงานไฟฟา (The Rise of Storage)
4. การเกิดเครือขายพลังงานไฟฟาทั้งขนาดเล็กและใหญมาก (Super & Micro Grids)
5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกับทุกสิ่งทุกอยาง (Connected Everything)
6. การบริการระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud Services)
7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม (The New MVPs)
8. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ใหผูผลิตเขาถึงผูซื้อไดงาย (Hourglass Consumption)
10. การบริการลูกคาผานชองทางดิจิทัลและสามารถทาไดดวยตนเอง (Me, Myself & AI)
11. การบริการที่ตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความตองการของสังคม (B2WE Societies)
12. การคาขายระหวางลูกคาดวยกันเอง (Peer to Peer Commerce)

รูปที่ 32 : 12 แนวโนมหลักที่สงผลตอรูปแบบธุรกิจพลังงานในอนาคต (12 Game Changers)

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 97

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

2.1.1.3. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กฟภ.มีผมู ีสวนไดสวนเสียหลักจากภายนอกองคกร จํานวน 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ คูคา และคูความรวมมือ
ลูกคาหรือผูใชบริการและประชาชน รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยผูมสี วนไดสวนเสียในแตละกลุม
ตางมีความตองการและความความคาดหวังแตกตางกันออกไป อางอิงตามรายงานผลการดําเนินงาน (OPR)
กฟภ. ประจําป 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการและความคาดหวัง
ภาครัฐ
รัฐบาล
ผูมีสวนไดสวนเสียภาครัฐบาลสามารถ • ส ง เสริ ม นโยบายการใช พ ลั งงานอยา งมีป ระสิท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม
แบ ง ออกได เ ป น 5 กลุ ม ย อ ย ตาม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
หนวยงานการกํากับดูแล ดังนี้
• พัฒนาความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาในนิ คม
• รัฐบาล
อุตสาหกรรม
• กระทรวงมหาดไทย
• ขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟาเพิ่มเติมใหกับผูใชรายใหมอยาง
• กระทรวงการคลัง
ตอเนื่อง
• กระทรวงพลังงาน
• ปรั บ ปรุง ระบบไฟฟา ให อ ยู ใ นสภาพพร อ มใช งาน มี ค วามมั่ นคง
เชื่อถือได และปลอดภัย
• ค ณ ะก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ กิ จ ก า ร
พลังงาน
• เตรียมความพรอมองคกรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดานการเพิ่ม
การมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาของภาคเอกชน
• มีระบบเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับวิกฤติดานพลังงาน
• พัฒนาระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง
• นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร
• ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทย
• มุงเนนการบริการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
• มุ ง เน น การพั ฒ นาระบบจํ า หน า ยไฟฟ า ให ทั่ ว ถึ ง และมี ค วาม
ปลอดภัย
กระทรวงการคลัง
• ปรับ ปรุ งคุณภาพการใหบ ริก าร สรา งความเขม แข็ งทางการเงิ น
และเพิ่มประสิทธิภาพการนําสงรายได
• ปรับ ปรุ งการจัด การใหดีขึ้นอยา งต อเนื่ องตามระบบ SEPA และ
ยกระดับองคกรเขาสูมาตรฐานสากล
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

คูคาและคูความรวมมือ

ความตองการและความคาดหวัง
• มี ค วามโปร ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการเป ด เผยข อ มู ล
สารสนเทศ
• กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใตกรอบ AEC
• เสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
• การใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางกันของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
• สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
• เตรียมความพรอมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟา เพื่อรองรั บ
พลัง งานทดแทนที่เ พิ่ มขึ้น และเตรีย มการพัฒ นาสู ระบบ Smart
Grid
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
• มีมาตรการเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
• มีการกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งการ
คุมครองผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
• สงเสริมสัง คมและประชาชนใหมีค วามรูแ ละความตระหนัก ด า น
พลังงาน
• มีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
• มีการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดตกลงกันไวตามสัญญา
• มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางาน
รวมกัน
• มีการจัดทําสัญญา/ขอตกลงรวมกันอยางเปนธรรม
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการและความคาดหวัง
ลูกคา / ผูใชบริการ / ประชาชน
บานอยูอาศัย
ผู มี ส วน ไ ด ส ว น เสี ย ก ลุ ม ลู ก ค า / • ดานผลิตภัณฑ
ผู ใ ช บ ริ ก าร/ประชาชน สามารถแบ ง
ไฟไมดับ/ไมตก/เสถียร (ไมกระพริบ) ระบบไฟฟามีมาตรฐานและ
ออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้
ปลอดภั ย มี ไ ฟฟ า ใช ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ มี ม าตรการในการ
ตรวจสอบปองกันไฟฟาดับและมีระบบไฟฟาสํารองสามารถจายไฟ
• บานอยูอาศัย
ทดแทนในกรณีไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว เพิ่มความรวดเร็วใน
• พาณิชย
การแกไขไฟฟาขัดของและมีมาตรการบรรเทาความเสียหายจาก
• อุตสาหกรรม
ไฟฟาดับ มีการจายไฟคืนหลังดับไฟ ปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา มี
• อื่น ๆ
การปรับปรุงระบบไฟฟาและสายสื่อสารใหเปนระเบียบเรียบรอย
• ดานบริการ
ตอบสนองฉับไวตอการขอใชบริการตาง ๆ จดหนวยและแจงใบแจง
คาไฟฟาอยา งถูกตองและตรงเวลา ใหบริการดวยความเปนมิ ตร
สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอน
งดจายไฟฟา ใหบริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการ เจาหนาที่
ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพและสุภาพ มีความเปน
ธรรมในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย สามารถตอบ
แจงสาเหตุกรณีไฟดับ/ไฟตก/ไฟกระพริบ เพิ่มชองทางการชําระ
เงินคาไฟฟาและชอ งทางการรับ ใบแจงคาไฟฟา การขอใชไ ฟฟา
ผาน 1129 PEA Call Center พนักงานมีความรูและสามารถตอบ
ขอซักถามไดชัดเจน แกไข/บรรเทาปญหาที่ไดรับการรองเรียน ลด
ขั้นตอนการซัก ถามข อมูลลูกคา ของ 1129 Call center มีขอ มูล
ระเบี ย บหลั ก เกณฑ ข อง กฟภ. ที่ ค น หาง า ย ตอบสนองต อ
ขอเสนอแนะอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเกิดขอรองเรียนในอนาคต แจง
แผนการดั บ ไฟเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ก อ สร า งระบบจํ า หน า ยและ
แผนการจายไฟของ กฟภ. ประชาสัมพันธชองทางการใหบ ริการ
ตาง ๆ มีความเทาเทียมในการบริการ มีระบบ/คิวใหความรูในการ
คิดคาไฟ
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ความตองการและความคาดหวัง
พาณิชย
• ดานผลิตภัณฑ
ไฟไมดับ/ไมตก/เสถียร (ไมกระพริบ) ระบบไฟฟามีมาตรฐานและ
ปลอดภั ย เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการแก ไ ขไฟฟ า ขั ด ข อ งและการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อแกปญหาไฟตก ไฟดับ มีมาตรการในการ
ตรวจสอบปองกันไฟฟาดับและมีระบบไฟฟาสํารอง สามารถจายไฟ
ทดแทนเมื่ อ ไฟฟ า ขั ด ข อ งได อ ย า งรวดเร็ ว จ า ยไฟคืน หลั ง ดั บ ไฟ
ปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา ชวยบรรเทาความเสียหายจากไฟฟาดับ
ปรั บ ปรุ ง ระบบส ง ให เ ป น Loop สมบู ร ณ ใ นเมื อ งใหญ รวมถึ ง
ปรับปรุงระบบไฟฟาและสายสื่อสารใหเปนระเบียบ
• ดานบริการ
ตอบสนองฉับไวตอการขอใชบริการตาง ๆ จดหนวยและแจงใบแจง
คา ไฟฟาอยางถูก ตองและตรงเวลา ใหบ ริก ารดวยความเป น มิ ต ร
สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอนงด
จา ยไฟฟา ใหบ ริ การในวัน หยุ ด และนอกเวลาราชการ เจาหน า ที่
ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพและสุภาพ มีความเปน
ธรรมในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย สามารถตอบ
แจงสาเหตุกรณีไฟดับ/ไฟตก/ไฟกระพริบ เพิ่มชองทางการชําระเงิน
คา ไฟฟาและช อ งทางการรับ ใบแจง คา ไฟฟา การขอใช ไ ฟฟ า ผ า น
1129 PEA Call Center พนั ก งานมี ค วามรู แ ละสามารถตอบข อ
ซัก ถามไดชัด เจน ปญ หาที่รองเรี ยนได รับ การแกไข/บรรเทา ลด
ขั้น ตอนการซั ก ถามข อมู ล ลู ก คา ของ 1129 Call center มี ขอ มู ล
ระเบียบหลักเกณฑของ กฟภ. ที่คนหางาย ตอบสนองขอเสนอแนะ
อยางรวดเร็ว แจ งแผนการดับ ไฟเพื่อ การปรับ ปรุง กอสร างระบบ
จําหนายและแผนการจายไฟของ PEA มีการประชาสัมพันธชองทาง
การใหบริการตาง ๆ มีความเทาเทียมในการบริการ มีระบบ/คิวให
ความรูในการคิดคาไฟฟา

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 101

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ความตองการและความคาดหวัง
อุตสาหกรรม
• ดานผลิตภัณฑ
ไฟไมดับ/ไมตก/ไมกระพริบ ระบบไฟฟามีมาตรฐานและปลอดภัย
เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการแก ไ ขไฟฟ า ขั ด ข อ งและการดั บ ไฟเพื่ อ
ปรับ ปรุง ทํา ไดตามเวลาที่แ จ ง เพิ่ม ความรวดเร็ ว ในการปรับ ปรุ ง
ระบบไฟฟาเพื่อแกปญหาดานบริการ ตอบสนองฉับไวตอการขอใช
บริการตาง ๆ จดหนวยและแจงใบแจงคาไฟฟาอยางถูกตองและตรง
เวลา ใหบริการดวยความเปนมิตร สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และ
ให ข อมู ล ถูก ตอ ง มี การแจ ง เตือ นก อ นงดจ า ยไฟฟ า ให บ ริก ารใน
วันหยุดและนอกเวลาราชการ เจาหนาที่ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ
เปนมืออาชีพและสุภาพ มีความเปนธรรมในการใหบริการ มีคุณภาพ
ไฟฟาที่ดี เชน ความถี่คงที่ ฮารโมนิกอยูในระดับมาตรฐาน เปนตน
มีมาตรการปองกันและมีระบบไฟฟาสํารองทีส่ ามารถจายไฟทดแทน
ในกรณีไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว เพิ่มความรวดเร็วในการแกไข
ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา พิจารณาคาชดเชยกรณีไฟฟาขัดของอยาง
เหมาะสม ใชอุปกรณเครื่องมือยานพาหนะที่ไดมาตรฐาน ทันสมัย
ปลอดภัย รวมถึง PPE ในการปฏิบัติงานแกไขไฟฟา ปรับปรุงระบบ
สงใหเปน Loop สมบูรณในเมืองใหญ ปรับปรุงระบบไฟฟาและสาย
สื่อสารใหเปนระเบียบเรียบรอย
• ดานบริการ
มีความฉับไวในการตอบสนองตอการขอใชบ ริการตาง ๆ จดหนวย
และแจงใบแจงคาไฟฟาอยางถูกตองและตรงเวลา ใหบริการดวย
ความเปนมิตร สุภาพ กะตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง
แจงเตือนกอนงดจายไฟฟา กอสรางระบบไฟฟารวดเร็วและมีก าร
กําหนดระยะเวลาทีช่ ัดเจน พรอมชดเชยคาเสียหายหากไมเสร็จตาม
กําหนด ติดตั้งมิเตอร AMR ทั้งหมด ใหบริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟา
ในโรงงานอยางมีป ระสิทธิภาพ ใหบริการตรวจ/บํารุงรักษาระบบ
ภายในของลู ก ค า ให บ ริก ารในวั นหยุ ด และนอกเวลาราชการ มี
บริการผอนชําระคาไฟฟา มีความเปนธรรมในการใหบริการ
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ความตองการและความคาดหวัง

• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย ตอบแจงสาเหตุ
และแนวทางปองกันเมื่อมีเหตุการณไฟฟาขัดของทุกครั้ง แจงแผน
การดับไฟเพื่อการปรับปรุง กอสรางระบบจําหนาย รวมถึงแผนการ
จายไฟของ PEA เพิ่มชองทางการชําระเงินคาไฟฟา/ชองทางการรับ
ใบแจงคา ไฟฟ าและการขอใชไ ฟฟา ผ า น1129 PEA Call Center
พนัก งานมีความรูและสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน เพิ่ มชอง
ทางการแจ ง ค า ไฟฟ า หลากหลาย เช น Application บน Smart
Phone และ email แจงสาเหตุไฟฟา ขัดของดวยภาพผาน Social
Network ตอบสนองขอเสนอแนะอยางรวดเร็ว แนะนําและสร าง
เครื่องมือชวยคํานวณคา ไฟฟา พร อมขอ เสนอแนะแนวทางการใช
ไฟฟ า ที่ เ หมาะสม จั ด ทํ า ข อ มู ล พฤติ ก รรมการใช ไ ฟฟ า ในแต ล ะ
ช ว งเวลาแบบเข า ใจง า ย เสนอแนะแนวทางการใช ไ ฟฟ า อย า ง
ประหยัด วิเคราะหและแจงแนวโนมคา Ft. ในอนาคต มีความเทา
เทียมในการบริการ มีระบบคิวสนับสนุนการใหความรูใหคําปรึกษา
ในดานระบบไฟฟาและการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อื่น ๆ
• ดานผลิตภัณฑ
ไฟไมดับ/ไมตก ระบบไฟฟามีมาตรฐานและปลอดภัย มีมาตรการใน
การตรวจสอบป องกันไฟฟา ดับ และมีร ะบบไฟฟา สํา รองสามารถ
จ า ยไฟทดแทนในกรณี ไ ฟฟ า ขั ด ข อ งได อ ย า งรวดเร็ ว เพิ่ ม ความ
รวดเร็วในการแกไขไฟฟาขัดของ มีมาตรการบรรเทาความเสียหาย
จากไฟฟาดับและจายไฟคืนหลังดับไฟปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา
• ดานบริการ
มีความฉับ ไวในการตอบสนองตอ การขอใช บริการตา ง ๆ การจด
หนวยและแจงคาไฟฟามีความถูกตองตรงเวล ใหบริการดวยความ
เปนมิตร สุภาพโปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอนงดจาย
ไฟฟา ใหบริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการ มีความเปนธรรม
ในการใหบริการ
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ชุมชน / สังคม / สิ่งแวดลอม

ความตองการและความคาดหวัง

• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย ตอบแจงสาเหตุ
ไฟดับ/ไฟกระพริบ/ไฟตก อํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ลูกคา เชน เพิ่มชองทางการชําระเงินคาไฟฟา/ชองทางการรับใบแจง
คาไฟฟาและการขอใชไฟฟาผาน1129 PEA Call Center, ชองทาง
รองเรียนติดตองาย พนักงานมีความรูและสามารถตอบขอซักถามได
ชัดเจนและตอบสนองขอเสนอแนะอยางรวดเร็ วเพื่อ ไมใหเกิด ขอ
รองเรีย นในอนาคต แจงแผนการดับ ไฟเพื่อการปรับ ปรุง กอสร า ง
ระบบจําหนาย รวมถึงแผนการจายไฟของ PEA มีความเทาเทียมใน
การบริการ มีระบบคิว
• ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
• ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• ไดรับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนจาก
กฟภ.
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพื่อใหแผนดิจิทัลตอบสนองความตองการทางธุรกิจของ กฟภ. การวิเคราะหสภาพแวดลอมและปจ จัย
ภายในดานตาง ๆ ของ กฟภ. จึงเปนสวนสําคัญในการนําไปสูการออกแบบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
พ.ศ. 2561-2565 โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ครอบคลุมประเด็นดังนี้
• การวิเคราะหคุณคาและผลการปฏิบัติงานขององคกรที่ผานมา
• แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค
• นโยบายและประเด็นสําคัญในมุมมองของผูบริหาร
• การวิเคราะหหวงโซคุณคาของ กฟภ.
• การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.2.1. การวิเคราะหคุณคาและผลการปฏิบัติงานขององคกรที่ผานมา
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในองคกรที่สามารถแสดงถึงศักยภาพขององคกรในปจจุบันไดอยางเดนชัด
ที่สุด คือ การวิเคราะหคุณคาและผลการปฏิบัติงานขององคกรจากงบการเงินที่ผานมา โดยการวิเคราะหนี้
สามารถเทียบเคียงกับองคกรอื่น ๆ ไดดวย โดยการวิเคราะหนี้ สามารถแบงไดเปนสองสวน โดยสวนแรก เปน
การวิเคราะหคุณคาขององคกรในปจจุบันและในอนาคต (Current Value และ Future Value) โดยเทียบเคียง
กับองคกรชั้นนํา และสวนที่สอง เปนการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผานมา
การวิเคราะหคุณคาขององคกรในปจจุบันและในอนาคต (Current Value และ Future Value)
สําหรับการวิเคราะหคุณคาขององคกรในปจจุบันและในอนาคต (Current Value และ Future Value)
โดยเทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา การศึกษานี้พิจารณาที่ราคาหุนของแตละบริษัท ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สามารถบง
บอกถึงมูลคาตามบัญชี (Book Value) หรือมูลคาของสินทรัพยตามงบดุลของบริษัท และมูลคาตามราคาตลาด
ได (Market Capitalization) ดังแสดงในรูปตอไปนี้

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 105

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

รูปที่ 33 : การวิเคราะหคุณคาขององคกรในปจจุบันและในอนาคตโดยเทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา
จากรูปขางตน แสดงใหเห็นวา บริษัทสวนใหญท่ีนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชและขับเคลื่อนองคกรจะมี
สัดสวนของมูลคาตามราคาตลาดตอมูลคาของสินทรัพยตามงบดุลของบริษัท ในอัตราสวนที่สูงกวา โดยบริษัท
เหลานี้จะสามารถสรางความนาเชื่อถือแกผูนักลงทุน และเพิ่มมูลคาตามราคาตลาดขององคกรได
เมื่อพิจารณาบริษัท ในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน จะพบวา หลาย ๆ บริษัทตางเริ่มตื่นตัวและเริ่มมีการ
สรางมูลคาในอนาคตใหกับ องค กร โดยปรับ เปลี่ยนองคก รจากการดําเนิ นงานปกติใหพ รอมรับสูยุค ดิจิทั ล
นอกจากนั้น บริษัทชั้นนําระดับ โลกอยาง Tesla ซึ่งเปนบริษัทที่ไดนําเทคโนโลยีมาสงเสริ มการผลิตรถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV) มีคุณคาในอนาคตในอัตราสวนที่สูงกวามูลคาจริงของบริษัทมาก ถึงแมวาผล
ประกอบการในปจจุบันจะยังไมคอยดี แตบริษทั สามารถสรางความเชื่อมมั่นแกผูถือหุนวา จะเปนองคกรชั้นนํา
ที่สามารถสรางผลตอบแทนไดดแี ละมีความเชื่อมั่นสูงมากในอนาคต
การวิเคราะหนี้ สามารถเทียบเคียงกับ กฟภ. ไดเชนกัน โดย กฟภ. ในปจจุบันมีมูลคาตามบัญชี (Book
Value) หรือมูลคาของสินทรัพยตามงบดุลของบริษัท ประมาณ 150,749 ลานบาท กฟภ. จะมีแนวทางอยางไร
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร พนักงาน และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานตอไปในอนาคต และ
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนจากการสรางคุณคาในอนาคตแกองคกรไดอยางไร
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นอกจากการพิจารณาการเติบ โตอยางยั่งยืนในอนาคตแลว กฟภ. จําเปนตองมีการพิจารณาวามีความ
พรอมในการเปน Digital Utility แลวหรือไม ผานการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผาน
มา
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผานมา
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผานมาสามารถสรุปไดดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 34 : การวิเคราะหผลการปฏิบตั ิงานทางการเงินขององคกรที่ผาน
จากการวิเคราะหรายงานประจําปของ กฟภ. พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2555 รายไดของ กฟภ. มีแนวโนมการ
เติบโตในอัตราที่ลดลง เชนเดียวกันกับกําไรตอปในชวง 3 ปท่ผี านมามีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นกฟภ. จึงมี
ความจําเปนจะตองหาแนวทางในเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีย่งิ ขึ้น และหาโอกาสในการสรางรายได
จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให กฟภ. สามารถเพิ่มคุณคา ขององคกรในปจ จุบันและสรา งคุณคาในอนาคตและ
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
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รูปที่ 35 : ผลการวิเคราะหสัดสวนรายไดของ กฟภ. ที่ผานมา
เมื่อวิเคราะหสัดสวนรายไดของ กฟภ. ที่ผานมาแลว จากรูปขางตนแสดงใหเห็นวา ถึงแมปริมาณการขาย
ไฟฟาของ กฟภ. จะเพิ่มมากขึ้นในแตละป ทวารายไดในแตละปที่ไดรับนั้นมีอัตราเติบโตลดนอยลง โดยในป
พ.ศ. 2559 รายไดจากการขายไฟฟาลดลง รอยละ 2.22 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายไฟฟาป พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ รายไดจากการขายไฟฟาที่ลดลงสอดคลองกับอัตราราคาไฟฟา (FT Value) ซึ่งแปรผันตรงกับราคาน้ํามัน
โลกที่ปรับราคาลงในชวงที่ผานมา สงผลใหรายไดของ กฟภ. ไดรบั ผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ดังนั้นเพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนองคกรสู
Digital Utility โดยการสรางคุณคาในปจจุบัน (Current Value) และหาโอกาสสรางคุณคาในอนาคต (Future
Value) ในธุรกิจเกี่ยวนื่องในอุตสาหกรรมไฟฟา
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2.1.2.2. แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค3
กฟภ. ไดจดั ทําแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) ซึ่ง
เปนการมองภาพรวมองคกรในระยะยาว 10 ป โดยไดกําหนดทิศทางตําแหนงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ
และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective หรือ SO) ในระยะแรก (ป 2561) จะมุงเนนยกระดับ
ขีดสมรรถนะองคกรในทุกมิติ โดยครอบคลุมทุกดานที่สําคัญ ไดแ ก ระบบจําหนายไฟฟา การบริการลูกคา
รวมถึงการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอชุมชม สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ในชวง
ระยะเวลา 5 – 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2565-2570) องคกรจะตองมีการพลิกองคกรสูการเปน Digital Utility
รวมถึงเตรียมความพรอมในการกาวสูผูนําในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ กฟภ. ไดระบุกลยุทธเพื่อ “พลิกองคกรในการเปน Digital Utility” ซึ่งเปนตําแหนงทางยุทธศาสตร
ของกฟภ. ในป 2565 โดยปรับปรุงใน 3 ประเด็น ไดแก
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ ริการลูกคา โดยการ
พัฒนาฐานขอมูลและระบบการวิเคราะหขอมูลลูกคา รวมถึงการปรับปรุงชองทางการสื่อสารและการใหบริการ
ลูกคาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีข องระบบไฟฟา ใหทั นสมัย ดวย Smart
Grid และใหความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางขอมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึง
การใชเทคโนโลยีดิ จิทัล เพื่อ สนั บ สนุน ให เกิ ดการปรับ ปรุ งกระบวนการทํา งานใหมี ป ระสิ ทธิภ าพ รวดเร็ ว
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO2)
3. Digital Business การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการใน
ปจจุบัน และนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสูรูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ในอนาคต (New platform and business models) (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO4)
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 นี้ สนับสนุนผสมผสานการทํางานรวมกันระหวาง
Business Driven Organization และ Digital Driven Organization กล า วคื อ มุ ง เน น การทํ า งานร ว มกั น
ระหวางหนวยงานดาน Operations และ Technology Digital เปนรากฐานที่ใชขับ เคลื่ อน กฟภ. ในการ
บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

3

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
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รูปที่ 36 : สรุปแผนยุทธศาตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 และประเด็นดานดิจิทัลที่ตองปรับเปลี่ยน
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2.1.2.3. นโยบายและประเด็นสําคัญในมุมมองของผูบริหาร
จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ผูบริหารระดับสูง4ไดใหวิสัยทัศนและ
ขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนและพาองคกรไปสู Digital Utility โดยสามารถระบุและเรียงประเด็นสําคัญ ได
ดังนี้
 ร อ ยละ 31 ให ค วามสํ า คั ญ ในด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการ
ปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล โดยมีความเห็นตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหมคี วามรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล
- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร
- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่
- เสริมสรางทัศนคติท่พี รอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม
 รอยละ 19 ใหความสําคัญการยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ เพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินงาน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็น ดังนี้
- ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- ปรับปรุงศักยภาพของระบบ ERP ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการบริหารจัดการคลังพัสดุไดอยางทันสมัย
- ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ร อ ยละ 19 ให ค วามสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม การประสานงานและการทํ า งานร ว มกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จําเปนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให
สําเร็จตามที่คาดหวังไว โดยมุงเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- สนับสนุนใหประสานงานและทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวไดจากกฎระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ ได
- ปรับโครงสรางการดํา เนินงาน (Operating Model) ใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ กฟภ.
- สามารถกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่ดี
 รอยละ 18 ใหความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูมาสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจอยางเชิงลึก ทั้งนี้
ผูบริหารไดเสนอขอเสนอแนะ ดังนี้
- ขับเคลื่อนองคกรตามยุทธศาสตรและแสดงขอมูลสําหรับผูบริหารได
- พัฒนาขีดความสามารถ ดาน Big Data และ Data Analytics
4

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการฯ ทั้ง 14 สายงาน และผูอํานวยการ ทั้ง 3 สํานักงาน ระหวาง ส.ค.-ก.ย. 2560
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- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหบริการลูกคาที่ดียิ่งขึ้น (Customer Analytics)
- นําขอมูลมาใชบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสถานะขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว เพื่อนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตอง
รอยละ 14 ใหความสําคัญในการวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล ถือ เปน ปจ จัย สํ า คัญ สุด ทา ยที่ จะทํา ให กฟภ. มีค วามยืดหยุน และพรอ มปรับ ตัว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ในยุคดิจิทัล ดังนี้
- มุงเนนปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber Security)
- บริหารจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบปฏิบัติการตาง ๆ (OT) ปรับใชเทคโนโลยี
ดานการเงิน และสรางความรวมมือดานเทคโนโลยี เชน Blockchain Wallet เปนตน
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2.1.2.4. การวิเคราะหหวงโซคุณคาของ กฟภ.
การวิเคราะหหวงโซคุณคาของ กฟภ. จากการสัมภาษณ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึก ษา
แผนงานตาง ๆ สามารถแบงออกเปนดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานธุรกิจ
กฟภ. ไดมีการพิจารณาตั้งแตโครงสรางองคกรในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย 14 สายงาน และ 3 สํานักงาน
ดังแสดงในรูปตอไปนี้

รูปที่ 37 : โครงสรางองคกรของ กฟภ.
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จากการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินงานตาง ๆ ของ กฟภ. จะเห็นไดวาหวงโซคุณคาของ กฟภ. (PEA
Business Value Chain) สามารถแสดงไดดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 38 : หวงโซคุณคาของ กฟภ.
สําหรับ การกําหนดกรอบแนวทางในการศึกษาขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. สามารถสรุปขีด
ความสามารถ ไดเปน 3 ดาน ตามหวงโซคุณคาขององคกร คือ
1. ขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
2. ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
3. ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
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รูปที่ 39 : ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ.
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของ กฟภ. และ 17 กระบวนการทํา งานที่สําคัญ (Key Work Process)
แลว สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ไดดังนี้

รูปที่ 40 : ความเชื่อมโยงขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. และ17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ
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นอกจากการพิจารณาความเชื่อมโยงที่ระดับ 17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Process) แลว
ยังไดพิจารณาความเชื่อมโยงที่ระดับกระบวนการทํางานยอยที่สําคัญ ดังนี้

รูปที่ 41 : ความเชื่อมโยงขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. กระบวนการทํางานยอยที่สําคัญ
ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะหความทาทายตามขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ในแตละดานที่ระดับ
ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. สามารถสรุป ไดดังนี้
1. ความทาทายขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
ขีดความสามารถดานโครงขา ยระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้ง แตก ระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิ ง
วิศ วกรรม งานก อ สร า งและบริห ารโครงการ จนถึง การสง มอบงานให ป ฏิบั ติก ารและบํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ไดพบประเด็นความทาทาย ดังนี้
• รูป แบบการทํา งานในการประมาณการการกอสร างของ กฟภ. ในปจจุ บัน มีระบบที่สามารถ
สนับสนุนการประมาณการการกอสรางไดเพียงบางประเภทของการกอสราง ซึ่งยังไมครอบคลุมใน
ทุกรูปแบบการกอสราง และลักษณะการทํางานของสายงานที่เกี่ยวของยังตองมีการดําเนินการ
ผานตามลํา ดับขั้น (Hierachy) สงผลทําใหการรายงานขอมูลสรุปสถานะ ในการปฏิบัติงานตอ
ผู บริ หารโครงการเป นไปได อ ยา งล า ชา และไม คลอ งตั ว อีกทั้ง ยังไม มีระบบหรื อ ช องทางที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถสนับสนุนการประสานงาน การถายทอดความรู และการสอนงานตาง ๆ
ระหวางพนักงานปฏิบัติการ ผานอุปกรณหรือเครื่องมือที่มีความทันสมัย นอกจากนี้เอกสารตาง ๆ
ที่ใชในการดําเนินงานกอสรางและบริหารโครงการยังเนนการใชเอกสารในรูปแบบกระดาษเปน
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•

•

•

•

•
•

หลัก ทําใหการทํางานและการดําเนินงานตา ง ๆ ไมรวดเร็ว ไมคลองตัวหรือวองไวเพียงพอที่จะ
ตอบสนองตอจํานวนโครงการตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกดวย
ในปจจุบัน กฟภ. ไดมีแนวนโยบายจากผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. โดยใหความสําคัญในการเพิ่ม
ความปลอดภัย ในการปฏิบัติการและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํา งานให เกิดการทํางานใน
สภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยแกผูป ฏิบัติก าร กฟภ. จึงไดเริ่มมีการทําเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการสงและจําหนายไฟฟา เชน การใชโดรนสํารวจพื้นที่ที่เขาถึงไดยาก
เปนตน อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในปจจุบันยังไมเปนระบบอัตโนมัติ และยังไม
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ และการตัดสินใจของผูปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องดวย ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา ทําให กฟภ. ตอง
มีขอกํา หนดเกี่ย วกับ การปฏิบัติการระบบโครงขายของ กฟภ. ที่เหมาะสมและพรอ มรับ มื อ ต อ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรี่รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลลบนหลังคาบาน (Solar rooftop) เปนตน
เนื่องจากปจจุบัน กฟภ. ไดมีการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะใหกับผูใชไฟฟารายใหญในเบื้องตนแลว และ
มีโ ครงการที่จ ะขยายให ครอบคลุ มสํ า หรั บ ผู ใช ไ ฟฟ า รายใหญ ทั่ วประเทศ อีก ทั้ง นโยบายจาก
ผูบริหารระดับสูง มุงเนนในการนําขอมูลที่มีปริมาณมากในการบริหารจัดการระบบไฟฟา มาทํา
การวิเคราะหและกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอแนวทางการดําเนินงานของ กฟภ.
การบริหารจัดการงานดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะของ กฟภ. ในปจจุบัน มี
ลักษณะแยกสวนกันตามแตละขอบเขตของโครงการตาง ๆ เชน โครงการนํารองโครงขายระบบ
ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ทําให
การดําเนินงานโดยรวมเปนไปไดอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ผูบริหารโครงการขนาดใหญของ กฟภ. ตองการเครื่องมือที่ใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ
กฟภ. ต อ งการพั ฒ นาและบริ ห ารระบบสิ น ทรั พ ย (Asset Management System) ให มี
ประสิทธิภาพ ในพื้นที่สํานักงานใหญและสํานักงานเขต

2. ความทาทายขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคาครอบคลุมงานบริการลูกคาและการบริหารประสบการณลูกคา
ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 โดยพบประเด็น
ความทาทาย ดังนี้
• ในปจจุบัน กฟภ. มีอัตราการขยายตัวของลูกคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะลูกคารายยอยที่มีจํานวนมากขึ้น
อยางตอเนื่องในแตละป และยังประสบปญหางานดานการใหบริการซึ่งจําเปนตองตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคาที่ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่ อง โดยแตละกลุมของลูกคาก็จ ะมี
ความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันออกไป และถึงแมวา กฟภ. จะมีชองทางที่ใชติดตอ
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กับลูกคาหลากหลายชองทาง ไมวาจะเปน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center),
Website, Fax, E-mail, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, PEA Mobile App,
โทรศัพทสํานักงานใหญ, และแอปพลิเคชันมือถือ อยางไรก็ตามชองทางเหลานี้ยังไมมีการบูรณา
การขอมูลและการดํา เนินงานรวมกันอยางเหมาะสม อีกทั้งยังไมสามารถทํางานประสานกันได
อยางเต็มที่ ซึ่งสงผลใหลูกคาไมไดรับประสบการณแบบเดียวกันเมื่อใชบริการผานชองทางที่ตางกัน
และไมไดรับบริการอยางทั่วถึง
• เนื่อ งจากจํ านวนลูกค ามีก ารขยายตัวสูง ขึ้น โดยเฉพาะลู กคารายยอ ยที่มีจํานวนมากขึ้น อย า ง
ตอเนื่องในแตละป กฟภ. ในปจจุบันไดมีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการลูกคาเพื่อสรางสํานักงาน
เชิงรุกที่เขาหาและเขาถึงประชาชน อีกทั้งยังไดมีแผนพัฒนา Mobile Application การจัดทําแอป
พลิเคชันบนมือถือ เพื่อเปนตัวเลือกอีกหนึ่งชองทางการสื่อสารในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา อยางไรก็ตามชองทางปฏิสัมพันธกับลูกคาตาง ๆ ที่ กฟภ. มีอยูนั้น ยังไมมีการประเมินผลที่
เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งขอมูลตาง ๆ ที่นํามาวัดผลมีวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกันและอาจ
มีวัตถุประสงคในการประเมินผลที่แ ตกตางกัน สงผลใหขอ มูล ไมได จัดเก็บ อยางเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และทํา ใหไมสามารถนํา ขอมูล ที่ไดจากชองทางสื่อสารตา ง ๆ มาวิเคราะหเชิงลึ กเพื่ อ
พัฒนาชองทางสื่อสารได
• จากการดําเนินการที่ผานมา กฟภ. ประสบปญหางานดานบริการที่ตองตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา และในปจจุบัน กฟภ. มีเพียงโครงการ Key
Account Management (KAM) ที่ ใชส รา งความสัม พัน ธ กับ ลู ก คา รายสํา คัญ แตอ ยา งไรก็ ต าม
โครงการนี้ยังมีอุปสรรคในการจัดการกระบวนการและเครื่องมือในการบันทึกความสัมพันธที่ยัง
ตองพัฒนา และการจัดเก็บขอมูลลูกคาในโครงการ CSO ที่มีอยูในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมในทุก
ชองทาง อีกทั้ง กฟภ. ไมไดมีการนําขอมูลจากชองทางติดตอสื่อสารตาง ๆ มาใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการใหบริการลูกคา การวางแผนการขายหรือการตลาด และยังขาดการวิเคราะหขอมูล
ลูกคาในเชิงลึกแบบเปนรายบุคคล ทําใหการสื่อสารในปจจุบันเปนไปแบบเปนภาพรวม มีเนื้อหาที่
ไมเฉพาะเจาะจง ไมสามารถกําหนดแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธข อง
ลูกคาที่ชัดเจนได โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ กฟภ. ยังไมมีระบบที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับ
และสงเสริมการทํางานในสวนนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ในปจจุบัน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) ของ กฟภ. ดําเนินการอยูในระยะ
ที่ 3 มีสัญญาจางฯ เปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เปน
ตนมา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) โดยการลงทุนทั้งหมดเปนของผูรับจาง และผูรับ
จา งเปนผูจัดหาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบสื่อสาร สถานที่ บุคลากรมาทํา การบริห าร
จัด การเพื่ อ บริ ก ารในส ว นของศู น ย บ ริ ก ารข อมู ล ผูใ ช ไฟ โดย กฟภ. ได กํ า หนดมาตรฐานการ
ใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อใชเปนขอตกลงในการใหบริการระหวางผูจาง
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และผูรับจาง ซึ่งมีการตรวจสอบเปนรายเดือน และการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุก ๆ
3 เดือนตอเนื่องจนครบอายุสัญญา โดยศูนยบริการขอมูลผูใชไฟในปจจุบัน มีระบบจัดเก็บขอมูล
ลูกคาเปนแบบรายงานที่ยังไมเปนเชิงวิเคราะห รวมถึงยังไมมีการยกระดับการจัดทําการวิเคราะห
ขอมูลลูกคาเพื่อการออกแบบหรือวางกลยุทธ
• ในปจจุบัน กฟภ. ยังไมมีการจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส เปนโครงการที่สนับสนุนตามแผนแมบท National e-Payment (2558)
3. ความทาทายขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกรครอบคลุมสายงานสนับสนุนทั้งหมดของ กฟภ. ตั้งแตการ
วางแผนยุทธศาสตรองคกร งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานดานการจัดซื้อ งานกิจการ
สังคมและสิ่งแวดลอม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงานผูวาการ
ซึ่งพบประเด็นความทาทายในภาพรวม ดังนี้
• กฟภ. มีระบบ BI ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจาก
หลายป จ จั ย เช น การติด ตามและรายงานผลในหลายทิ ศ ทางซึ่ ง ขาดการบู รณาการระหว า ง
ระบบงาน การบูรณาการกับ แหลงข อมูลที่ไม มีป ระสิท ธิ ภาพ ทําใหไมสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานในเชิงลึกได และการใชบุคลากรในปอนขอมูลบางสวน อีกทั้งยังมีขอมูลจํานวนมากที่อยู
ในรู ป แบบกระดาษ และเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก สซ่ึ งได จัด เก็ บ อยา งกระจัด กระจายตามแต ล ะ
หนวยงาน ทําใหมีความซ้ําซอนของเอกสาร และไมไดมีการปรับปรุงใหเปนฉบับลาสุด สงผลใหการ
ดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความลาชา ไมมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ สงผลใหการดําเนินงานตาง
ๆ เปนไปดวยความลาชา ไมมีป ระสิทธิภาพอยางเต็มที่ และผูบริหารไมสามารถทําการติ ดตาม
สถานะการดําเนินการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ในปจจุบัน กฟภ. มีกระบวนการดําเนินงานแบบเปนลําดับขั้น ทําใหกระบวนการดําเนินงานบาง
งานมีขั้นตอนที่ไมจําเปน หรือไมเพิ่มมูลคาใหแกองคกร อีกทั้งกระบวนการดําเนินงานที่เปนอยูยัง
ไม มี ค วามบู ร ณาการกั น ทั้ ง ระหว า งสายงานและระหว า งข อ มู ล ทํ า ให ง านดํ า เนิ น งานไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
• ในปจจุบัน กฟภ. มีขอมูลจํานวนมากที่อยูในรูป แบบกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกสซึ่ง ได
จัดเก็บอยางกระจัดกระจายตามแตละหนวยงาน ทําใหมีความซ้ําซอนของเอกสาร และไมไดมีการ
ปรับปรุงใหเปนฉบับลาสุด สงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความลาชา ไมมีประสิทธิภาพ
อยางเต็มที่ อีกทั้งระบบบริหารจัดการขอมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไมสามารถ
รองรับความตองการทางธุรกิจไดเทาที่ควร
• กฟภ. ไดทําการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ. (แผน 5 ป) พ.ศ. 2561-2565 เพือ่ รองรับทิศทาง
ตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกรในการเปน Digital Utility อยางไรก็ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
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•
•
•

•

•

•

•

ควรมีการทบทวนทุกปใหมีความสอดคลองกับความตองการทางธุรกิจ ติดตามสถานะของโครงการ
ดิจิทัลตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแตละป
กฟภ. มีความตองการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
และบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กฟภ. มี ค วามต อ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การคลั ง พั ส ดุ ใ ห เ ป น Modern
Warehouse
กฟภ. ไดมีทิศทางองคกรที่ชัดเจนในการเปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญขององคกร ทั้งในสวนของกระบวนการทํางาน และการเตรียมความพรอม
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนแมบทงานทรัพยากรบุคคลของ กฟภ. ที่มีอยูในปจจุบัน ไดมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองตอองคกรในภาพใหญแลว แตยังขาดการบูรณาการเพื่อใหตอบโจทย
ความตองการทางธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงขององคกรที่จะเกิดขึ้น กฟภ. จึงตองเตรียมความพรอม
และจัดเตรียมบุ คลากรทั้งดานกระบวนการที่ชวยประสานงานหรือถา ยโอนองคความรูภ ายใน
องคกร การประเมินและสนับสนุนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน การจัดการวางแผนพัฒนา
ดานบุคลากร และเครื่องมือในการวิจัยพัฒนา นโยบายที่ชัดเจน และโครงสรางองคกรที่สนับสนุน
การทํางานใหสามารถตอบสนองกับความตองการทางธุรกิจในปจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจ
ใหมในอนาคต
กฟภ. มีบุคลากรทํางานอยูทั่วประเทศเปนจํานวนมาก และไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูล การ
ตอบปญหาและการดําเนินการที่เกี่ยวของในดานทรัพยากรบุคคลผานหลายชองทาง เชน บุคลากร
เอกสาร โทรศัพท และอีเมล ไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ
กฟภ. ยังไมมีการกํากับดูแลขอมูลและการกําหนดกระบวนการที่เปนทางการ รวมถึงระบบที่ชวย
ในการระบุขอมูล มีขอมูลจากหลายแหลงซึ่งอยูบนระบบสารสนเทศภายในองคกร ซึ่งทํางานแบบ
แยกสวนกัน ทําใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูล ไมมีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ กฟภ. ยังไมมีการ
จัดทําการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงการเตรียมแพลตฟอรม
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
กฟภ. มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง และจําเปนตองมีการตัดสินใจ
ในการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกลยุทธ
ทางดานสารสนเทศและภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ
ในปจจุบัน กฟภ. ไดริเริ่มจั ดตั้ง หนว ยงานกํา กับ ดูแ ลศู นยเฝา ระวังภัย คุ กคามดา นความมั่ น คง
ปลอดภัยในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ การจัดตั้งคณะทํา งาน และมีแผนการติดตั้ง
อุปกรณสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2563 อยา งไรก็ตามการบริหารจัดการดา นความมั่นคงปลอดภัย ในเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบตั ิการของ กฟภ. ยังจัดทําแบบแยกสวนกัน
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• กฟภ. อยูในระหวางการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรตาง ๆ ไดแก จัดหาเครื่ อง
คอมพิวเตอร ลูก ขา ย เพื่อรองรับ การขยายอัตราสวนผูใชงานตอ จํานวนคอมพิวเตอร และการ
ปรับ ปรุ งประสิทธิภาพระบบคอมพิว เตอร ที่ใชง านในปจ จุบัน รวมถึง การจัดหาทดแทนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่ครบอายุการใชงาน การพัฒนาระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคาร
ขอมูล (Data Center) (e-Collaboration Service)
• กฟภ. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และกําลังจะมีแผนงาน โครงการตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
อยางไรก็ตาม กฟภ. ยังไมมีคณะทํางานสําหรับกํากับดูแลสถานะของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใน
ภาพรวม เพื่อใหโครงการสามารถดําเนินไปไดตามระยะเวลาที่วางแผน และเพื่อ ใหบ รรลุ ตาม
เปาหมายโครงการที่ไดกําหนดไว
• กฟภ. ได ริเ ริ่ ม ดํ า เนิ น การในส ว นของการจัด ทํ า สถาป ตยกรรมองค ก รในส ว นของการจั ด ทํ า
สถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน เพื่อเปนการทบทวนและขยายผลสําหรับสถาปตยกรรมองคกรที่มี
อยูเดิมใหมคี วามถูกตองมากยิ่งขึ้น และสามารถกําหนดสถาปตยกรรมองคกรเปาหมายได
• หน ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กํา ลั ง ดํ า เนิ น การขยายการพัฒ นามาตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
กฟภ. และการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ดานเทคโนโลยีดิจิทลั
จากผลการสํารวจและศึกษาขอมูลสถานะปจจุบันดานสถาปตยกรรมของ กฟภ. สามารถวิเคราะหและ
สรุปออกเปน 7 ดาน ดังตอไปนี้
1. สถาปตยกรรมแอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application Architecture)
2. การเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโครงขายสมารทกริด
(Smart Grid & IT-OT Integration Platform)
3. ระบบเครื อ ข า ยการสื่ อ สารและความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (Communication
Network & Security)
4. สถาปตยกรรมฮารดแวร (Hardware Architecture)
5. ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร (IT Governance)
6. การบริหารความเสี่ยง ICT (ICT Risk Management)
7. กฎระเบียบปฏิบัติดาน ICT (ICT Compliance)
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รูปที่ 42 : ภาพแสดงสถานะปจจุบันดานสถาปตยกรรมของ กฟภ. ทั้ง 7 ดาน
1. สถาปตยกรรมแอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application Architecture)
จากผลการวิ เคราะห ข อมู ลทั้ ง หมดจากภาพรวมสถาปต ยกรรมแอปพลิ เคชัน ของ กฟภ. ในสว นของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจุบัน กฟภ. มีแอปพลิเคชันมากกวา 122 แอปพลิเคชัน ซึ่งแอปพลิเคชันสวนใหญมี
การเชื่อมโยงของระบบตาง ๆ แบบจุดตอจุด (Point-to-point integration) และมีขอมูลจากหลายแหลง ซึ่ง
ยังไมสามารถระบุแหลงขอมูลหลักได (Lack of single source of truth) อีกทั้งยังพบประเด็นสําคัญอื่น ๆ
ไดแก การบริหารโครงการยังไมมีระบบการบริหารโครงการแบบครบวงจร (Lack of end-to-end project
management integration) การควบคุมทางดานความปลอดภัยของทางฝง OT จะมีอุปสรรคมากกวาฝง IT
เชน การปรับปรุงแพ็ตช (patch) ทางฝง OT จะตองมีการทดสอบหลายครั้งเพื่อใหมั่นใจกอนเอาขึ้นระบบจริง
(Security over OT and IT) สวนการแชรไฟลในปจจุบันมีการใชแอปพลิเคชัน ของ 3rd party สําหรับแชร
ขอมูลหรือเอกสาร (Risk from non-secured file sharing and instant messaging)
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รูปที่ 43 : ภาพแสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ.

รูปที่ 44 : ภาพแสดงการเชื่อมโยงของระบบ ERP กับระบบตาง ๆ แบบ Point-to-Point Integration
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รูปที่ 45 : ภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ.
จากภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ. แอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีปฏิบัติการ
(OT) กลุมหลักที่สําคัญของ กฟภ. เชน
• ระบบการควบคุมอุ ตสาหกรรม (Supervisory Control And Data Acquisition : SCADA) และ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS)
• ระบบบริหารจัดการกระแสไฟฟาขัดของ (Outage Management System : OMS)
• ระบบบริหารจัดการขอมูลมิเตอร (Meter Data Management System : MDMS) ประกอบดวย
ระบบการอานมิเตอรแบบอัตโนมัติ (Automatic meter reading : AMR) และ โครงสรางพื้นฐาน
ระบบมิเตอรขั้นสูง (Advanced metering infrastructure : AMI)
• ระบบการควบคุมอุ ตสาหกรรม (Supervisory Control And Data Acquisition : SCADA) และ
ระบบการจัดการระบบจําหนายไฟฟา (Distribution Management System : DMS)
และแอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สามารถแบงออกเปน 5 กลุมหลักที่สําคัญของ
กฟภ. ไดแก
1. ระบบสนับสนุนดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid) ซึ่งประกอบดวย
• ระบบจัดซื้อจัดจาง (Procurement)
• ระบบและเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบในงานดานวิศวกรรม (Engineering)
• ระบบบริหารโครงการ (Project Management)
• ระบบปฏิบตั ิการ (Operation)
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
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2.

3.

4.

5.

• ระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
ระบบสนับสนุนดานการใหบริการลูกคา (Customer) ซึ่งประกอบดวย
• ระบบปฏิบตั ิการ (Operation)
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
• ระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
• ระบบและเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบในงานดานวิศวกรรม (Engineering)
• ระบบบริการลูกคา (Customer Service)
• ระบบบริหารการชําระเงินตามใบแจงหนี้ (Billing & Payment)
ระบบสนับสนุนดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise) ซึ่งประกอบดวย
• ระบบงานองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Business Intelligence : BI)
• ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources : HR)
• ระบบบริหารดานการเงินและบัญชี (Accounting & Finance)
• ระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
• ระบบจัดซื้อจัดจาง (Procurement)
• ระบบและเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบในงานดานวิศวกรรม (Engineering)
• ระบบที่ใชเปนสื่อกลางในการติดตอสังคมและองคกร (Social Affair)
• ระบบการจัดการกฎหมายและการทําสัญญา (Legal/Contract Management)
• ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• ระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน (Audit)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชงานรวมกันในองคกร (Across Enterprise) ประกอบดวย
• ระบบสําหรับเผยแพรขอมูลภายใน กฟภ. (Business Unit/Department Website)
• ระบบสําหรับใชแชรไฟลขอมูล (File Sharing)
• ระบบสําหรับใชจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document Management)
• ระบบสําหรับใชเก็บรวบรวมความรู (Knowledge Management : KM)
• ระบบสําหรับสนับสนุนกระบวนการทํางานเปนขั้นตอน เชน ระบบการจองตาง ๆ (Workflow)
ระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
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2. การเชื่ อ มโยงระหว า งเทคโนโลยีป ฏิ บั ติก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และระบบโครงข า ย
สมารทกริด (Smart Grid & IT-OT Integration Platform)
ในปจจุบัน กฟภ. มีการนําระบบ Smart Grid โครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมา
บริหารจัดการ และควบคุมระบบไฟฟา ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนระบบและเทคโนโลยีเพื่อพรอมเขาสูยุคดิจิทัล
ดังตารางดานลาง
ตารางแสดงแนวคิดโครงขาย Smart Grid
ระบบปจจุบัน
Electromechanical (เปนระบบเครื่องกลไฟฟา)
One-way communications
(มีการสื่อสารแบบทางเดียว)
Built for centralized generation
(สรางขึ้นสําหรับการสรางระบบผลิตไฟฟาแบบรวม
ศูนย)
Radial topology
(เปนรูปแบบโครงขายระบบไฟฟาแบบรัศมี)
Few sensors
(มีการติดตั้งเซ็นเซอรนอย)

Limited price information
(มีขอมูลราคาที่จํากัด)

ระบบที่กําลังจะเปลี่ยนไป
Digital (เปนระบบดิจิทัล)
Two-way communications
(มีการสื่อสารแบบสองทาง)
Integrates distributed generation & renewable
and supports EVs
(มีการรวมระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว พลังงาน
ทดแทน และสนับสนุนสถานีไฟฟา EV)
Network topology; bidirectional power flow
(เปนรูปแบบโครงขายระบบไฟฟาที่มีการไหลของ
พลังงานแบบสองทิศทาง)
Monitors and sensors throughout; High
visibility
(เนนการติดตั้งจอภาพและเซ็นเซอรเพื่อการมองเห็นที่
มีประสิทธิภาพสูง)
Full price information to customers
(มีขอมูลราคาแบบเต็มรูปแบบใหกับลูกคา)

สําหรับแนวคิดโครงขาย Smart Grid ประกอบดวย 6 ขีดความสามารถดาน Smart Grid ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
2. การสรางความผูกพันและการบริการจัดการการใชพลังงานของผูใชไฟ
3. การเชื่อมตอพลังงานทดแทนและการพัฒนาควบคุมสั่งการระบบไฟฟา
4. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ IT & OT
5. การวางโครงขายการสื่อสารและการควบคุมเครือขาย
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 126

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

6. การเชื่อมโยงกับโครงการและโครงสร างพื้นฐานอื่ น ๆ เชน สถานีไฟฟา EV และอาคารประหยัด
พลังงาน
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน กฟภ. ไดริเริ่มจัดทําโครงการนํารองสําหรับการพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อ
การกาวเขาสู Digital Utility ยกตัวอยาง เชน โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่อําเภอแมสะ
เรียง จังหวัดแมฮองสอน และโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะ
หมาก จังหวัดตราด

รูปที่ 46 : ภาพแสดงการเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใน
ปจจุบัน ของ กฟภ.
จากภาพขางตนแสดงถึงการเชื่อมโยงของทั้งระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ของ กฟภ. ซึ่งในปจจุบันมีการเชื่อมโยงแบบ Point-to-Point ดังตอไปนี้
• มีการสง ไฟลขอ มูล ออกจากระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร (Geographic Information System :
GIS) ไปยังระบบ SCADA/EMS
• มีการสง ไฟลขอ มูล ออกจากระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร (Geographic Information System :
GIS) ไปยังระบบ OMS
• ระบบ SCADA/DMS มีการสงขอมูลไปยังระบบ OMS
• มีการรับสงขอมูลระหวางระบบ OMS กับระบบ ERP
• มีการรับสงขอมูลระหวางระบบ AMR/AMI (MDMS) กับระบบ ERP ซึ่งระบบ ERP มีโมดูลระบบ BI
เพื่อจัดเก็บขอมูลที่ใชสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 127

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

3. ระบบเครือขายการสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Communication
Network & Security)
สํ า หรั บ การศึ ก ษาระบบเครื อ ข า ยการสื่ อ สารและความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
(Communication Network & Security) สามารถแบงการศึกษาไดเปน 2 ดาน ไดแก ดานระบบเครือขาย
การสื่อสาร และดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ระบบเครือขายการสื่อสารของ กฟภ. ในปจจุบัน มีการเชื่อมโยงของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบ
บริเวณกวาง (WAN Topology) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงกันในระยะไกล ครอบคลุมประเทศไทยทั้งในสวนของภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

รูปที่ 47 : ภาพแสดง Bandwidth, Links และ WAN Topology ของ กฟภ.
ปจจุบันความเร็วหรือแบนดวิดท ของ กฟภ. ภายในสํานักงาน (Area Office) ความเร็วอยูที่ 1 Gbps,
สํานักงานสาขา (Branch Office) ความเร็วอยูที่ 10-30 Mbps และสถานีไฟฟายอย ความเร็วอยูที่ 4 Mbps
อนาคตในป พ.ศ. 2561-2570 กฟภ. มีการขยายแบนดวิดทเพื่อเพิ่มความเร็วภายในสํานักงาน (Area Office)
ความเร็วเพิ่มเปน 10 Gbps, สํานักงานสาขา (Branch Office) ความเร็วเพิ่มเปน 200 Mbps และสถานีไฟฟา
ยอย ความเร็วเพิ่มเปน 30 Mbps
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ขอมูลลิงกหลัก (Main Link) และลิงกสาํ รอง (Backup Link) ของ กฟภ.
1. ลิงกหลัก: IP-Core (DWDM)
2. ลิงกสาํ รอง 1: SDH
3. ลิงกสาํ รอง 2: IP-VPN (TOT-CAT-3BB)
4. ลิงกสาํ รอง 2: DMRL
กฟภ. ไดวางระบบการเชื่อมโยงของระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนแบบใชสาย (Wired) และไรสาย
(WLAN) เพื่อใหการเชื่อมต อจากระบบเครือขายขององคก รสามารถเชื่อมโยงระหวางกันไดแมระยะทางที่
หางไกลกัน
ขอมูลของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบบริเวณกวาง (WAN Topology) ของ กฟภ.
1. เสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic)
• ความยาว: 29,467 กิโลเมตร
• ประเภทไฟเบอร: G.655, G.652, G652D
• ประเภทสายเคเบิ้ล: ADSS, Figure-8
2. SDH
• องคประกอบเครือขาย: 977 Node
• ความสามารถ: STM-1 ถึง STM-64 (155 Mbps - 10 Gbps)
3. DWDM
• องคประกอบเครือขาย: 230 Node
• ความสามารถ: 10 Gbps – 100 Gbps
4. Core Router
• องคประกอบเครือขาย: 24 Node
• เทคโนโลยี: MPLS
• ความสามารถของพอรตบริการ: 1 Gbps – 10 Gbps
สวนดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในปจจุบัน กฟภ. มีการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001
ซึ่งเปนมาตรฐานสากลสํา หรั บ ระบบการจั ด การความมั่น คงปลอดภั ย ของขอ มูล (Information Security
Management Systems : ISMS)) มาปรับใชในองคกร และ กฟภ. ยังมีการจัดทําแผนงานระบบปองกันและ
ควบคุมการใชงานความปลอดภัยสําหรับเครื่องลูกขายและอุปกรณพกพา (Security and Bring Your Own
Device (BYOD)) เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางดานไซเบอรใหกับองคกร
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รูปที่ 48 : ภาพแสดงโครงสรางโดยรวมของระบบเครือขาย (Environment & Location) ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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รูปที่ 49 : ภาพแสดงโครงสรางของระบบเครือขาย (Network Infrastructure) ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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รูปที่ 50 : ภาพแสดงโครงสรางระบบ SCADA/DMS ตามขอบเขตการควบคุมจายไฟ (คจฟ.) 1 และการควบคุมจายไฟ คจฟ.2 ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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4. สถาปตยกรรมฮารดแวร (Hardware Architecture)
ในปจจุบัน กฟภ. มีศูนยขอมูลหลัก (Data Center) อยูที่สํานักงานใหญงามวงศวาน และมีศูนยขอมูลหลัก
(Data Center) อยูที่สํา นักงานเขตทั้ง 12 เขต, ศูนยขอ มูล สํ ารอง (Disaster Recovery Site) อยู ที่จั ง หวั ด
อยุธยา (สําหรับ CBS1), ศูนยสั่งการระบบไฟฟา (SMC) 1 แหง, ศูนยควบคุมการจายไฟ 12 เขต (ADDCs) และ
ศูนยควบคุมการจายไฟยอย (Sub ADDC) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของศูนยควบคุมการจายไฟ
((ADDC) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กฟภ. อยูระหวางการดําเนินงานกอสรางศูนยขอมูลหลัก (Data
Center) แหงใหมที่สํานักงานใหญ และศูนยขอมูลสํารอง (Disaster Recovery Site) แหงใหมที่รังสิต ซึ่งคาด
วาจะแลวเสร็จพรอมใชงานภายในป พ.ศ. 2562

รูปที่ 51 : ภาพแสดงศูนยขอมูล (Data Center) และ ศูนยขอมูลสํารอง (Disaster Recovery Site) ของ
กฟภ.
กฟภ. มีหองศู นยขอ มูลหลายแหง ในพื้น ที่สํา นั กงานใหญ และสํา นักงานการไฟฟา เขต การกระจาย
ฮารดแวรและหองศูนยขอมูลในหลายพื้นที่สงผลใหมีตนทุนการดําเนินงานมากขึ้นและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกันไดไมเต็มประสิทธิภาพ ระบบงานสวนใหญยังไมมีศูนยสํารองขอมูลสําหรับรองรับการใชงาน
ในกรณีฉุกเฉิน เชน AMR ระบบชวยในการจัดเก็บรายไดถึง 70% แตระบบไมมี DR site หากเกิดเหตุภัยพิบัติ
ที่สํานักงานใหญ มีความเสี่ยงสูงที่ระบบงานสําคัญ ที่ไมมีในศูนยสํารองขอมูลจะใชงานไมได ซึ่งอาจมีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจ
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กฟภ. ใช Hardware ที่ ห ลากหลาย Brand เช น Acer, Dell, HP และ IBM และหลากหลาย Model
ป จจุบันยั งไมมี HW standard. มีก ารใช งานทั้ ง Server ที่ เป น Virtual Machine และ Physical Machine
และอุปกรณบางสวนที่มีการใชงานในปจจุบันเปนผลิตภัณฑที่มีระยะการสิ้นสุดอายุการใชงาน (End of Life)
กฟภ. ใช OS หลากหลาย Platform และหลากหลาย version เชน Windows, Linux, Ubuntu, RedHat
และ AIX เปนต น ระบบปฏิบัติก ารคอมพิวเตอรแ มขา ยที่ใชง านในปจจุ บัน บางสวนไมส ามารถขอรั บการ
สนับสนุนจากผูผลิตไดหากเกิดเหตุขัดของหรือตองการปรับปรุงประสิทธิภาพ เชน Tru64 และ Unix กฟภ. มี
อุ ป สรรคในเรื่อ งของการปรับ ปรุ ง และติ ด ตั้ง แพ็ ตชรัก ษาความปลอดภั ย (upgrade and security patch
installation) บนระบบ OT ซึ่ งวิธีก ารจะยากกวา การการปรับ ปรุง และติด ตั้งแพ็ ตชรัก ษาความปลอดภั ย
(upgrade and security patch installation) บน IT กอนทําการปรับปรุงจะตองมีการทดสอบเพื่อใหมั่นใจ
กอนการดําเนินการติดตั้งบนระบบจริง
กฟภ. มีการใช VMware เปน Server Virtualization Platform และมีการทดลองใช Virtual Desktop
(VDI) โดยได Pilot กับทีม Programmer อยางไรก็ตาม กฟภ. มีแผนงานพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
ฮารดแวรแ บบรวมศูน ย (Server Consolidation) และในปจจุบัน กฟภ. ไดมีก ารเช า DR site ในรู ปแบบ
Cloud (IaaS) ในระหวางที่รอ New DR site กอสรางแลวเสร็จ

รูปที่ 52 : ภาพแสดงขอมูลสถาปตยกรรมฮารดแวร (Hardware Architecture) ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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5. ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร (IT Governance)
โครงสรางองคกรดาน ICT ของ กฟภ. ในปจจุบัน ประกอบดวย จํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ของสายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.) จํานวน 227 คน จํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ตามสายงานอื่น ๆ จํานวน 279 คน และจํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) ตามสายงานอื่น ๆ
จํานวน 121 คน

รูปที่ 53 : ภาพแสดงจํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพนักงานดานเทคโนโลยีปฏิบัติการ
(OT)
กระบวนการกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในปจจุบัน ไดใชแนวทางการกํากับดูแล
และบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ สารตามกรอบของ COBIT5 (Control Objectives for
Information and Related Technologies) เพื่อตอบโจทยในการเชื่อมโยงระหวางเปาหมายดานธุรกิจของ
องคก รและเป าหมายดานเทคโนโลยีส ารสนเทศเขา ดวยกัน โดยโครงสรา งของโคบิต (COBIT Structure)
ประกอบดวย 4 โดเมนหลัก ๆ ดังตอไปนี้
1. วางแผนและการจัดองคกร (Plan and Organize : PO)
2. การจัดหาและนําระบบออกใชงานจริง (Acquire and Implement : AI)
3. การสงมอบและการสนับสนุน (Delivery and Support : DS)
4. การติดตามและประเมินผล (Monitor and Evaluate)
ในปจจุ บัน หน วยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ กํา ลั งดํา เนิ นการขยายการพัฒ นามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ตามกรอบ COBIT ของ กฟภ. มี
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ทั้งหมด 37 กระบวนการ (ดําเนินการแลวเสร็จ 19 กระบวนการ ดําเนินการเพิ่มอีก 18 กระบวนการ) และ
กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐานการกํา กับดูแลธรรมาภิบาลดานไอทีขององคกร (ISO 38500 Standard
Certification) อยางไรก็ตามไดมีการตั้งเปาเพื่อขอการรับ รองมาตรฐานการกํากับดูแลธรรมาภิบาลดานไอที
ขององคกรภายในป พ.ศ. 2563
สําหรับงานกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กฟภ. แบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก
1. การกํ า กั บ ดู แ ลด า นการปฏิ บั ติ ง าน (Performance) ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลโดยคณะอนุ ก รรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) โดยจะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของ กฟภ. เปนประจําทุกเดือน
2. การกํากับดูแลดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Conformance) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เปนผูใหทิศทางและนโยบายในการกํากับดูแล ประเมินผล สั่งการ
ติ ด ตามผล และได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT
Governance) โดยมีคณะทํางานยอย 2 คณะ ไดแก IT Risk และ IT Compliance
อย า งไรก็ ต าม ในป จ จุ บั น กฟภ. ได มี แ ผนการจัด ตั้ง หน ว ยงานกํา กับ ดู แ ลสถาป ต ยกรรมองค ก ร EA
Governance (Enterprise Architecture) เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็นภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร
ไดในอนาคต

รูปที่ 54 : ภาพแสดงขอมูลสรุปดานธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในปจจุบัน
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6. การบริหารความเสี่ยง ICT (ICT Risk Management)
การบริหารจัด การความเสี่ยงทางดาน ICT เปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องคกร ซึ่งใน
ปจจุบัน กฟภ. ไดดําเนินการอยางเปนระบบตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO – ERM Framework
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร อ งค ก รและแผนงานทุ ก ระดั บ และแนวทางการประเมิ น ผลรั ฐวิ ส าหกิ จ ของ
กระทรวงการคลังเปนแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร เนื่องจากปจจุบัน กฟภ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุนที่หลากหลาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเชื่อมตอทั้งภายใน
และภายนอกองค ก ร จึ ง อาจเป น ช อ งโหว แ ละมี ค วามเสี่ ย งต อ การโจมตี ห รื อ เกิ ด การสู ญ หายของข อ มู ล
สารสนเทศที่สําคัญ ของ กฟภ. ได กฟภ. จึงไดกําหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ย งองคก รเพื่ อ ให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดในแนวทางเดียวกัน และมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เป น รายไตรมาส และมี ก ารจั ด ทํ า แผนงานประเมิ น ความเสี่ ย งด า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
(Information Security Risk Assessment) โดยมีการแบงประเภทของความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Risk) ดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงดานขอมูล (Information Risk)
2. ความเสี่ยงดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware Risk)
3. ความเสี่ยงดานโปรแกรมคอมพิวเตอร (Software Risk)
4. ความเสี่ยงดานบุคลากร (People Risk)
5. ความเสี่ยงดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environment Risk)
6. ความเสี่ยงดานเครือขายสื่อสาร (Network Communication Risk)
7. ความเสี่ยงดานกระบวนการทํางาน (Business Process Risk)
กฟภ. มีแผน BCP ขององคกร รวมถึงมีแผน BCP ของ ระบบ IT ในทุกปไดมีการทดสอบแผน BCP ของ
องคกรที่บูรณาการกับแผน BCP ของระบบ IT อยางสม่ําเสมอ

รูปที่ 55 : ภาพแสดงขอมูลสรุปดานการบริหารความเสี่ยงไอซีที (ICT Risk Management)
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7. กฎระเบียบปฏิบัติดาน ICT (ICT Compliance)
ในปจจุบัน กฟภ. ไดนํามาตรฐานในเรื่องของการบริการและการบริหารกระบวนการทางดาน ICT มาใช
เปนแนวทางในการกํา หนดกฎระเบียบปฏิบัติดาน ICT (ICT Compliance) และเพิ่มประสิทธิภาพใหองคกร
เติบโตแบบยั่งยืนและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยประกอบดวยมาตรฐานดังนี้
1. ITIL แนวทางการบริหารจัดการการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO/IEC 20000 มาตรฐาน
การดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ISO/IEC 22301/BS 25999 มาตรฐานความตอเนื่องทางธุรกิจ
3. ISO/IEC 27001 ระบบมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
4. ISO/IEC 29110 มาตรฐานกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวร
5. COBIT Framework แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
6. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
7. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
8. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550
9. North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection
(CIP) (อางอิงมาตรฐานนี้สาํ หรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรสําหรับศูนยควบคุมระบบไฟฟา)

รูปที่ 56 : ภาพแสดงมาตรฐานทั้งหมดที่ กฟภ. ไดนาํ มาใชในองคกร
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2.1.2.5. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กฟภ.มีผูมีสวนไดสวนเสียหลักภายในองคกร ไดแก องคกรและพนักงาน โดยมีความตองการและความ
ความคาดหวัง อางอิงตามรายงานผลการดําเนินงาน (OPR) กฟภ. ประจําป 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการและความคาดหวัง
องคกรและพนักงาน
• การมีวิสัยทัศนของผูบริหารและการบริหารจัดการที่ดี
• การไดรับโอกาสในความกาวหนาในอาชีพ
• การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
• การไดรับเงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชนอันพึง
ไดจาก กฟภ.
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การออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
ธุรกิจไฟฟา แบบดั้งเดิมที่เนนการผลิตในเชิงปริมาณเปนหลัก โดยเปนการสงมอบไฟฟาจากผูผลิตผ าน
กระบวนการทางการตลาด สงไฟฟาผานการสงไฟฟา จํา หนายไฟฟา และใหบริการไฟฟาแกผูบ ริโ ภค ซึ่ง
สามารถแสดงไดดังภาพตอไปนี้

รูปที่ 57 : ภาพธุรกิจพลังงานไฟฟาแบบดั้งเดิม
ธุรกิจพลังงานไฟฟาแบบดั้งเดิมนี้ไดรับผลกระทบจาก 4 ปจจัยหลัก ซึ่งสงผลใหการเติบโตของธุรกิจลดลง
หรืออาจสงผลใหธุรกิจมีรายไดที่หดตัวไดดวยเชนกัน โดย 4 ปจจัยหลัก ประกอบดวย
1. การเติบโตของพลังงานทดแทน
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สูการผลิตไฟฟาดวยตนเอง
3. การลงทุนขนาดใหญในการพัฒนาพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
4. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูยคุ ดิจิทัล
ธุรกิจไฟฟา แบบดั้งเดิมจึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถขับ เคลื่อนองคกรและเติบ โตไดอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการเขา สูยุคดิจิทัลในปจจุบัน ธุรกิจไฟฟาจึงควรปรับเปลี่ยนองคกรสูดิจิทั ล
เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะนําพาองคกรสูรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ได เชน ผูผลิตไฟฟาที่ปลอยกา ซคารบอนต่ํา
ผูใหบริการสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ หรือผูประสานการบริการดานพลังงานแกผูใชไฟฟา
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนองคกรสูดิจิทัล สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อตอบโจทย
ลูกคาประเภทใหมที่เกิดในยุคดิจิทัลไดดวย ไมวาจะเปนการลดตนทุน การควบรวมกิจการ การปรับโครงสราง
องคกร หรือการจัดการสินทรัพยอยางคุมคา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพพรอมที่จะใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ การปองกันภัยคุมคามทางโลกไซเบอร และการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟา

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture

หนา 140

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

จากที่ไดกลาวมาแล วขางตน จึงนํา ไปสูการออกแบบสถานะเปา หมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target
State) ในการเปนองคกรดิจิทัล หรือ Digital Utility ภายในปพ.ศ. 2565 รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคกรจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจากการศึกษาและวิเคราะหทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริก าร รวมถึง Leading Practices ดานธุรกิจไฟฟา และธุรกิจที่เกี่ย วเนื่อง ทําให
สามารถออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ไดดังที่จะกลาวถึงในลําดับถัดไป ซึ่ง
การออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ประกอบไปดวยการวิเคราะหในประเด็น
ดังนี้
• แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
• ทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ
• Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจทิ ัล
• กรณีศึกษาขององคกรชั้นนํา
• สถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
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แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target Stage)
แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) เพื่อที่จะเปนองคก ร
ดิจิทัล หรือ Digital Utility ภายในปพ.ศ. 2565 รูปแบบการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรจะมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยจากเดิมที่มุงเนนในการสงและจําหนายพลังงานไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาสูผูใชไฟฟา สู
การเชื่อมตอและบูรณาการเชื่อมโยงทั้งดานพลังงานไฟฟา ขอมูล และสนับสนุนใหเกิดการบริหารไฟฟาไดอยาง
มีประสิทธิภาพในทุกสวนของหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา เชน ในสวนของการผลิตไฟฟา มี
การบริหารจัดการรวมกันเปน Super Grid และ Micro Grid เชนเดียวกับในสวนของการสงและจําหนายไฟฟา
จะตองบริหารจัดการรวมกันในโครงขายไฟฟาที่เกี่ยวของเพื่อใหไฟฟามีคุณภาพที่ดี มีเสถียรภาพ มั่งคง และ
สามารถบริ ห ารจั ด การการผลิ ต พลั ง งานที่ มี ลั ก ษณะกระจายตั ว (Distributied Energy Resource
Management) ได ในสวนการใชไฟฟา ระบบโครงขายจะสามารถรองรับ เทคโนโลยีระบบไฟฟาสําหรับ ผู ใช
ไ ฟ ฟ า ไ ด เช น Demand Response Program, EV Chargin Station, Energy Storage, Smart Home/
Smart Building และ Peer to Peer Energy Commerce เปนตน

รูปที่ 58 : ภาพรวมสถานะเปาหมายในการเปน Digital Utility
สําหรับการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ของ กฟภ. เมื่อพิจารณา
การปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล หรือ Digital Utility แลว ขีดความสามารถขององคกรที่ กฟภ. จําเปนตอ ง
ปรับเปลี่ย น ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญ ไดแก ดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid) ดานการใหบริการลูกคา
(Customer) ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital)
รวมถึงดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ICT) โดยแนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคตเกิดจากการ
วิเคราะห ป ระเด็ น ความท า ทายในขี ด ความสามารถทางธุ รกิ จ และดิจิทั ล ของ กฟภ. (Current State) ซึ่ ง
ประกอบไปดวยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเพื่อให กฟภ.
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สามารถบรรลุเปาหมายการเปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565 จึงไดนําทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกรณีศึก ษา
ขององคกรชั้นนําตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ จนนําไปสูการออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)

รูปที่ 59 : ขีดความสามารถขององคกรที่ตองปรับเปลี่ยนทั้ง 5 ดาน
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ทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเกิด จากการปฏิ วัติอุตสาหกรรมถึง 4 ครั้ง โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1
เกิดขึ้นในป 2327 โดยมีตนกําเนิดจากนวัตกรรมการใชพ ลังงานไอน้ําเพื่ อสรา งพลั งงานกล หรือที่เรีย กวา
เครื่องจักรไอน้ํา และนําไปสูการพัฒนาการขนสงทั้งทางเรือและทางบกที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ 2 เกิดขึ้นในป 2413 ไดมีการใชพลังงานไฟฟา เกิดระบบการผลิตไฟฟา จาก
ศูนยกลาง สงพลังงานไฟฟาผานสายสงและจําหนายไฟฟาแกบานที่อยูอาศัยและภาคธุรกิจ สงผลใหเกิดการ
แบงงาน (Division of Labor) และการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารเงินที่เนนการเพิ่มการผลิต หรือเนนเชิงปริมาณเปนหลัก การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นในป
2512 อันเปนผลมากจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร เขา
ชวยในการบริหารจัดการจากศูนยกลาง รวมถึงเกิดการผลิตแบบอัตโนมัติ (Production Automation)

รูปที่ 60 : การปฏิวัติอตุ สาหกรรม จากอดีตสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ปจจุบัน เปนชวงรอยตอระหวางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 และ 4 โดยในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 3
ครั้งแรก คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมุง เนนผลผลิต แตในการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้ง ที่ 4 เปนการพบกั น
(Convergence) ระหวาง 4 ระบบ ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบบชีวภาพ ระบบนาโน และ
ระบบฟสิกส ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกวาทุกการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผานมา
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ หากองคกรไมศึกษาและทําความเขาใจถึงทิศทางแนวโนมของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งนี้ และไมไดนํามาปรับใชใหสอดคลองกับการดําเนินงานในปจจุบัน หรือสรางโอกาส
ในการทําธุรกิจใหมที่เกี่ยวของแลว องคกรอาจจะไดรับผลกระทบ และไมสามารถเติบโตไดอยางที่ผานมาก็
เปนได แผนภาพที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงแนวโนมเทคโนโลยีที่ดี คือ วงจรชีวิตของสินคาเทคโนโลยี
(Product Life Cycle) โดยแสดงในแตละชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถแสดงได
ดังแผนภาพตอไปนี้
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รูปที่ 61 : ตัวอยางการแสดงวัฏจักรของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม (The New) ภายใตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจไฟฟา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย
1. เทคโนโลยีที่เชื่อมตอกับคน (Connected People) คือ เทคโนโลยีที่เชื่องโยงการทํางานรวมกัน
ของพนักงานปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวของกับลูกคา โดยเทคโนโลยีนี้ชวยใหคนทํางานได
งายขึ้น และใหเทคโนโลยีเขาทํางานแทนในพื้นที่เขาถึงไดยาก หรือพื้นที่อันตรายสูง เปนตน ตัวอยาง
ของเทคโนโลยี ก ลุ ม นี้ เช น การใช แ นวคิ ด เรื่ อ งเกม (Gamification) การบริ ห ารองค ค วามรู
(Knowledge Management) การบริ ห ารบุ ค ลากรแบบฉั บ ไว (Liquid Workforce) สื่ อ สั ง คม
ออนไลน (Social Media) การบริหารขอมูลสวนบุคคล (Digital Trust) ชองทางออนไลนและการ
ผสานทุ ก ช อ งทาง (Online/Omni-Channel) การจั ด การแต ล ะบุ ค คล (Personalization) การ
ประสานงาน (Collaboration) การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)
2. เทคโนโลยีปญญาอัจฉริยะรวมกับระบบอัตโนมัติ (Automated Intelligence) คือ เทคโนโลยีที่
สามารถช ว ยลดต นทุ น การปฏิ บัติ ก ารและการซ อ มบํ า รุ ง ได โดยใช ก ารวิ เ คราะหขั้ น สู ง เพื่ อ การ
คาดการณ ล ว งหน า (Predictive Analytics) การเรี ย นรู ข องเครื่ อ ง (Machine Learning) หรื อ
เทคโนโลยี ป ญ ญาอัจ ฉริย ะอื่น ๆ เพื่อ ใหเ กิ ด ระบบที่มี ค วามฉลาดสู ง และสามารถให ข อมู ล ที่ มี
ประโยชนเพื่อนําไปประกอบตัดสินใจตาง ๆ ของพนักงานปฏิบัติการ หรือผูบริหารได ตัวอยางของ
เทคโนโลยีกลุมนี้ เชน ระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud) การบูรณาการที่อนุญาตใหเชื่อมโยงกับ
ระบบภายนอก (Open-Integration) เทคโนโลยีที่สามารถสวมใสได (Wearable) หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ (Robotics/Automation) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีเสมือ น
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จริ ง และความเปน จริ ง แต ง เติม (Virtual & Augmented Reality) เครื่ อ งบิน ไร คนขั บ (Drones)
เครื่องพิมพสามมิติ (3D Printing)
3. เทคโนโลยีที่เชื่อมตอกับสินทรัพย (Connected Asset) เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหลดเวลาการหยุด
การทํางานของเครื่องจักรที่ไมไดวางแผนไวได (Unplanned Downtime) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใชทรัพ ยากรหรื อสินทรั พย ที่มี อยู ใ หดี ยิ่ง ขึ้น รวมถึง การเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จในการใชข อ มู ล ทั้ ง
ประเภทที่จัดเก็บไดงาย หรือขอมูลในรูปดิจิทัลใหเปนประโยชนเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางของเทคโนโลยี
กลุ ม นี้ เช น ระบบจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ (Geospatial Platform) ระบบที่ ช ว ยให ทํ า งานที่ ไ หนก็ ไ ด
(Mobility) ระบบมิเตอรหรือเครือขายอัจฉริยะ (Smart Meter/Grid) การปองกันภัยจากโลกไรสาย
(Cyber Security) อุป กรณเครื่อ งมือ ตา ง ๆ ที่เชื่อ มถึงอินเทอรเน็ตได (IoT/Sensors) บล็อกเชน
(Blockchain) หรือการบันทึกขอมูลของสิ่งของในโลกจริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Twins) การเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลปริมาณมาก (Data & Analytics)
4. เทคโนโลยีโ ครงสร า งพื้ น ฐานแบบกระจาย (Distributed Infrastructure) คื อ เทคโนโลยี ที่
เกิดขึ้นจากความตองการและพฤติกรรมของผูใชไฟฟาที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เชน การเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูใชไฟฟาเพียงอยางเดียว มาเปนผูใชไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาไดดวยตนเองดวย (Prosumer)
ซึ่ ง เทคโนโลยี น้ี ส ามารถสร า งโอกาสธุ ร กิ จ ให แ ก ผู ป ระกอบการรายใหม และเป น ผลเสี ย ต อ
ผูประกอบการไฟฟาทั่วไปแบบเดิม ตัวอยางของเทคโนโลยีกลุมนี้ เชน การสรางนวัตกรรมอยางเปด
กวาง (Open Innovation) การกักเก็บพลังงานไฟฟา (Energy Storage) รถขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไ ฟ ฟ า ( Electric Vehicles) พ ลั ง ง า น ที่ มี อ ยู อ ย า ง ก ร ะ จ า ย ตั ว แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น
(DER/Renewables) ระบบแพลตฟอรมที่ใชรวมกันได (Shared Platform) รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
(Autonomous Vehicles) การเชื่อมโยงระหวางระบบ IT และ OT (IT/OT Convergence)
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Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปที่ 62 : “Energy Value Cycle”
Leading Practices ดานธุรกิจไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดจากการรวมพัฒนากับองคกรชั้นนําทั่วโลก
ในธุรกิจไฟฟา และธุรกิจที่เ กี่ยวเนื่อง หรือเรียกวา “Energy Value Cycle” ซึ่งจะมีความแตกตางกับ ธุร กิจ
ไฟฟาแบบดั้งเดิมที่มุงเนนการผลิตในเชิงปริมาณเปนหลักและเปนการสรางคุณคาใหแกผูบริโภคที่ปลายทาง
เทานั้น แตแนวทางปฏิบัติมุมมองแบบใหมนี้จะสง เสริมใหทุกสวนสามารถสรางคุณคา ใหแกตลาดพลังงาน
ดิจิทัล (Digital Energy Marketplace) ไดทั้งหมด โดยสามารถสรุปขอแตกตางที่เดนชัด ได 4 ประการ ดังนี้
1. คุณคามีลักษณะกระจายตัว (Distributed) เทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหเกิดมุมมองใหมที่มีตอรูป แบบ
ธุรกิจไฟฟาจากแบบเดิมซึ่งเปนการสงตอคุ ณคาจากผูผลิต ผานกระบวนการทางการตลาด สงไฟ
ฟาผานการสงไฟฟา และจําหนายไฟฟา รวมถึงการใหบริการไฟฟาแกผูบริโภค ไดแบงคุณคาใหม
ออกเปน 8 ดาน โดยทุก ๆ ดา นจะชวยสง เสริม และสนับ สนุนตอตลาดพลังงานในยุ คดิจิทัล โดย
สามารถใหผูประกอบการธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิมและรายใหมมีสวนรวมไดในมุมมองใหมนี้
2. คุณคามีลักษณะหมุนเวียน (Circular) เทคโนโลยีดิจิทัล ชวยใหคุณคาเปนแบบหมุนเวียน เนื่องจาก
มีเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟา และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการ
จัดการพลังงานแบบหมุนเวียนไดมากขึ้น ไมไดเปนการผลิตไฟฟาจากผูผลิตสูผูบริโภคเปนทางเดียว
เชนเดียวกับธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิม
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3. คุณคาสามารถสรา งไดอยางเปดกวาง (Open) ผูผลิตพลังงานไฟฟา ผูประกอบการตาง ๆ ผูใช
ไฟฟา ผูใชไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาเองได (Prosumers) และผูเลนรายใหมอื่น ๆ ในธุรกิจไฟฟาและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีความสามารถในการเขาถึงไดทุกสวนของคุณคา ทําใหนิยามของลูกคา และคูแขง
ในธุรกิจนี้ มีนิยามที่เปลี่ยนไป
4. คุณคาเพิ่มโอกาสที่หลายหลายและมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไดเ สมอ (Dynamic) หรือเปนพลวัต
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลไดเกิดขึ้นใหม โดยสามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจไดใน
ทุกสวนของธุรกิจ ซึ่งจะเจาะจงเฉพาะบางคุณคา หรือหลาย ๆ คุณคาในธุรกิจนี้ก็เปนได
จากที่ไดกลาวไวในขางตนวา “Energy Value Cycle” ซึ่งเปนมุมมองใหมที่มีตอรูป แบบธุรกิ จไฟฟ าที่
แตกตางจากแบบเดิม โดยแบงคุณคาใหมออกได 8 ดาน ประกอบดวย
1. ผลิตพลังงานไฟฟา (Generate)
การผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อตอบสนองตลาดพลังงานดิจิทัล (Digital Energy Marketplace) ระบบไฟฟา
จะตองบูรณาการอยางครบถวน ทั้งในสวนของการผลิตไฟฟาแบบกระจาย (Distributed Power Generation)
ไมวาจะเปนการผลิตไฟฟาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก การเปนผูจัดการสรางโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟารายใหญ (Bulk Power Developer & Manager) ผูผลิตพลังงานทดแทน (Renewable SelfPower Producer) ผู ผลิต พลั งงานไฟฟ าแบบมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง (Digital Power Generation Optimizer)
และผูผลิตพลังงานไฟฟาที่มีลักษณะกระจายตัว (Distributed Services & Aggregator)
2. สงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move)
การสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาจะมีเทคโนโลยีตาง ๆ เขาชวยเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ประกอบ
กับการใชเทคโนโลยีของระบบมาโครกริด และไมโครกริด (Macro & Micro Grids) ใหสามารถทํางานไดอยาง
ไรรอยตอในระบบไฟฟา
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย เชน การเปนผูปฏิบัติการและดูแลระบบ
สมาร ท กริ ด (Smart Grid Operator) ผู ใ ห บ ริ ก ารระบบแพลตฟอร ม แก ผู ป ระกอบการอย า งเท า เที ย ม
(Platform Access Provider) ผูใหบริการและจัดการระบบแพลตฟอรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Platform
Optimizer & Service Provider) เปนตน
3. กักเก็บพลังงานไฟฟา (Store)
การกักเก็บพลังงานไฟฟา ไมวาจะเปนการกักเก็บพลังงานไฟฟาแบบรวมศูนย หรือการกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาแบบมีลักษณะกระจายตัว จะตองบูรณาการรวมกับการปฏิบัตกิ ารตาง ๆ ไมวาจะเปนการตลาดหรือการ
จัดการระบบไฟฟา
องคกรชั้นนํา สามารถวางตํา แหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูใหบริการกักเก็บพลังงานไฟฟ า
เพื่ อให เกิ ดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในการจําหนายไฟฟา (Ancillary Network Service Provider) ผู ใหบ ริก าร
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ระบบหรือโปรแกรมตางๆ แกผูใชไฟฟาเพื่อจัดการการใชไฟฟาไดอยางคุมคา รวมถึงขายคืนสูระบบได ดวย
(Consumer Storage Provider & Optimizer) และผูสรางตลาดพลังงานแบบใหมโดยกักเก็บพลังงานไวเพื่อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนในตลาดที่ตกลงกันไว (Energy Marketplace Market-Maker)
4. วัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure)
การบริ การในการวั ด มิ เตอร ไ ฟฟ า หรื อ บั น ทึ ก ค า พลั ง งานไฟฟ า ต า ง ๆ ซึ่ ง อาจรวมถึ ง การเก็ บ ข อ มู ล
พฤติกรรมการใชไฟฟาของลูกคา เปนการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อเปนประโยชนในการดําเนิน
ธุรกิจไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูใหบริการและจัดการระบบมิเตอร
(Metering Services Provider) ผู ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เป น ศู น ย ข อ มู ล กลางด า นพลั ง งาน (Data Hub
Enabler) ผูใหบริการดานขอมูลพลังงานไฟฟาและวิเคราะหขอ มูลเชิงลึก (Data Services & Insight Creator)
และผูใหบริการแพลตฟอรมของเทคโนโลยีที่เชื่อมถึงอินเทอรเน็ต (IoT Platform Provider)
5. จัดการพลังงานไฟฟา (Manage)
การจัดการพลังงานไฟฟา จะเปนใชระบบบริ หารจัดการระบบไฟฟาแบบองครวม (Holistic System
Management) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรตาง ๆ หรือสินทรัพยใหเกิดประโยชนละมีคุณคาตอตลาดสูงที่สุด
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูปฏิบัติการจัดการดานพลังงาน
(Energy Management Operator) ผูบ ริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการพลังงานไฟฟา (Demand
Response Manager) และผูบริหารจัดการใหท รัพยากรและสินทรัพยตาง ๆ เกิดประโยชนสูงที่สุด (Asset
Management Optimizer)
6. การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell)
การตลาดและการขายในธุรกิจไฟฟาในตลาดพลังงานดิจิทัล จะไมใชเปนการขายเพียงแคพลังงานไฟฟาที่
ไดใชไปเพียงอยางเดียว แตรวมถึงสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่สามารถขายใหแกลูกคารวมกันได เชน คาโทรศัพท
คาน้ํา หรือคาอินเทอรเน็ต เปนตน
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูขายพลังงานไฟฟาผานตลาดดิจิทัล
(Digital Energy Retailer) นายหนาผูใหบริการพลังงานไฟฟาและใหบริการที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนแก
ลูกคาสูงที่สุด (Energy & Services Broker) ผูจัดการตลาดพลังงาน (Energy Marketplace Manager) และ
ผูใหบริการเทคโนโลยีเชื่อมตออยางครบวงจร (Connected Solutions Provider)
7. สงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact)
โดยทั่วไปการสงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา จะเปนการเก็บคาใชพลังงานไฟฟาเพียงอยางเดียว แตใน
ตลาดพลังงานดิจิทัลจะมีสินคาและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ การสงตอขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟาจะไมเปนการเก็บ เพียงดา นเดียว แตเปนการแลกเปลี่ยนพลังงานงานไฟฟาและสวนตางคาไฟฟา ดวย
เพราะผู ใชไฟฟ าสามารถผลิตพลังงานไฟฟา เขา สูระบบไดดว ย ดั งนั้นระบบการบริหารจัดการการเก็ บ ค า
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พลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้น จะตองมีความนาเชื่อถือ เปนมาตรฐานสากล ซึ่งอาจเปนชองทางการสรางรายไดของ
ผูใชไฟในอนาคตก็เปนได
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย เชน ผูสงเสริมและสนับสนุนขอมูลพลังงาน
ไฟฟาที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟาและการชําระเงิน (Energy Transaction & Payment Enabler) ผูใหบริการ
แพลตฟอรมพลังงานที่ใชรวมกันได (Energy Sharing Platform Provider) และผูจัดการตลาดพลังงานในโลก
เสมือนจริง (Virtual Energy Market Manager) เปนตน
8. สนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
การสนับสนุนและการบริการลูกคาจะเปนการบริการในแตละวันเพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินการไดป กติ
ไมวาจะเปนการเขาถึงพลังงานไฟฟา หรือสินคาและบริการที่เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลการผลิตไฟฟาของผูใช
ไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาไดดวยตัวเองอีกดวย
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย เชน ผูใหบริการธุรกิจและแพลตฟอรมดาน
พลังงาน (Business Service & Platform Provider) ผูใหบริการดานบุคลากรหรือกําลังคนตามความตองการ
(Uberized Field Workforce Provider) และผูส งเสริม และสนับ สนุน เครื อข ายพนั กงานเชี่ย วชาญสู ง เพื่ อ
ตอบสนองธุรกิจตามความตองการ (Liquid Talent Enabler)
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กรณีศึกษาขององคกรชั้นนํา
จากมุมมองใหมที่มีตอรูปแบบธุรกิจไฟฟาที่แตกตางจากแบบเดิม หรือ “Energy Value Cycle” สงผลให
องคกรชั้นนําตองปรับตัวใหสอดคลองกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค
ดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนองคกร ทั้งในดานการปรับปรุงกระบวนการในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใน
ดานการสรางโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีตัวอยางรายละเอียดที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของ กฟภ.
เชน
1. การนําดิจิทัลมาปรับใชในการคาขายพลังงาน (Digital Energy Commerce)
การนําดิจิทัลมาปรับใชในการคาขายพลังงาน คือ การสรางโครงสรางพื้นฐานและตลาดคาขายพลังงานที่
ทําใหระบบพลังงานมีประสิทธิภาพในการจัดสรรพลังงาน แลกเปลี่ยน และบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ใหแกผู
ซื้อและผูขายในตลาดคาขายพลังงาน
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของถึง 5
ดาน ประกอบดวย การกักเก็บพลังงานไฟฟา (Store) การวัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure) การจัด
การพลังงานไฟฟา (Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) และการสงตอขอมูลการใชพลังงาน
ไฟฟา (Transact)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการคาขายพลังงาน และอาจสอดคลองตอการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
1.1 การปรับ เปลี่ยนองค กรเพื่ อสนับ สนุน การค าขายพลัง งานระหว างผูใ ชไ ฟฟ า (Local & Peer
Energy Commerce)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนํา ที่ ไดนําดิจิทัลมาปรับ ใชในการคา ขายพลังงาน เพื่อสนับ สนุนการค า ขาย
พลั ง งานระหว า งผู ใ ช ไ ฟฟ า (Local & Peer Energy Commerce) ตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาสํ า หรั บ ด า นนี้ มี
รายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน บริษัทชั้นนําสามารถขยาย - จํานวน
บทบาทหนาที่หลักในการ รูปแบบธุรกิจผานการ
รูปแบบทางธุรกิจจากที่
ผูใชบริการของ
ผลิตพลังงานไฟฟา ความ ใหบริการคาขายพลังงานแก มุงเนนการขายพลังงาน
Platform
รอน และกาซ โดยมุงเนน ผูใชไฟฟาขององคกรชั้นนํา ปริมาณมาก สูการเขาถึง
การคาขาย
ใหมีการผลิตและการใช
ในยุโรป และตอยอด
การคาขายพลังงานในแตละ พลังงานไฟฟา
พลังงานอยางมี
Platform แกผูใชไฟฟา
ผูใชไฟฟาทั่วไปและผูใช
- ความถี่ใน
ประสิทธิภาพ ไดจัดตั้ง
และผูผลิตไฟฟารายอื่นๆ
ไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาได การใชบริการ
บริษัทใหมเพื่อสรางความ โดยคิดคาบริการการใช
ดวย (Prosumer) โดย
ผาน
คลองตัวในการบริหารงาน Platform
ประโยชนที่ไดรับ ดังนี้
Platform
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ความเปนมา
และดําเนินงานในรูปแบบ
ธุรกิจ Startups

จุดมุงหมายธุรกิจ

ประโยชนที่ไดรับ
- ลดคาใชจายในการลงทุน
ในภาพรวมจากการบริหาร
จัดการพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานที่มีลักษณะ
กระจายตัวในระบบ
โครงขายไฟฟา
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชือ่ มตอและบริหารจัดการ
พลังงงานทดแทนและการ
จัดเก็บพลังงานไฟฟา
(Energy Storage)
- เพิ่มการเขาถึงกลุมลูกคา
ใหมที่สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาได

ตัวชี้วัด
การคาขาย
พลังงานไฟฟา
- จํานวนครั้งที่
มีการซื้อขาย
พลังงานสําเร็จ
ตอป

1.2 การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเพื่ อ บริ ห ารจั ด การข อ มู ล การค า ขายพลั ง งาน (Retail Market
Transaction Management)
กรณีศกึ ษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการคาขายพลังงาน เพื่อบริหารจัดการขอมูลการคา
ขายพลังงาน (Retail Market Transaction Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในอเมริกา
เพื่อเปนผูบูรณาการระบบ บริษัทชั้นนําไดเปนที่รูจัก
- จํานวนการ
เหนือ มีบทบาทหนาที่หลัก การคาขายพลังงาน โดย
อยางกวางขวางที่ประสบ
บริการลูกคาที่
ในการปฏิบัติการและดูแล พัฒนาระบบในการบูรณา ความสําเร็จอยางมาก โดย ปรับเปลี่ยน
ระบบไฟฟาใหมีเสถียรภาพ ขอมูลแบบรวมศูนย สําหรับ ประโยชนที่ไดรับ ดังนี้
การซื้อหรือ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับ รวบรวมขอมูลคาขาย
- เปนผูปฏิบัติการตลาด
การขาย
โครงสรางพลังงานในการ พลังงานในตลาด
กลาง ที่มีอิสระจากผูคาขาย พลังงานที่ตรง
เปดเสรีพลังงาน บริษัทจึง (Third-party Market
ในตลาด โดยมีระบบตลาดที่ เวลา
ตองปรับตัวเปนผูใหบริการ Data HUB)
เรียบงาย
- จํานวนการ
โครงสรางพื้นฐานกลาง
สงมอบขอมูล
และสนับสนุนการคาขาย
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ความเปนมา
พลังงานขอผูขายพลังงาน
รายใหญ มากกวารอยละ
80 ของผูใชไฟฟาทั้งหมด
ซึ่งคิดเปนลูกคามากกวา 7
ลานราย รวมถึงผูที่
เกี่ยวของในตลาดรายอื่น ๆ

จุดมุงหมายธุรกิจ

ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
- มีความสามารถในการ
มิเตอรที่ตรง
บันทึกการคา และลางสถาน เวลา
ขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย
- เปนผูนําในการใหบริการ
และกําหนดการพัฒนาใน
ตลาด

2. การนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน (Digital Energy Operations)
การนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน คือ การบริการจัดการระบบไฟฟาและ
สินทรัพยตาง ๆ ใหใกลเคียงเวลาในปจจุบันมากที่สุด โดยผานเทคโนโลยีอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่เชื่อมถึง
อินเทอรเน็ตได (IoT) และการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (Analytics) เพื่อนํา ขอมูลมาเปนตัวขับ เคลื่อ นในการ
ตัดสินใจตาง ๆ รวมถึงการทํางานแบบอัตโนมัติ และยกระดับการทํางานของพนักงานปฏิบัติการใหมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของถึง 5
ดาน ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟา (Generate) การสงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move) การกักเก็บ
พลังงานไฟฟา (Store) การวัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure) และการจัดการพลังงานไฟฟา (Manage)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน และอาจ
สอดคลองตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
2.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟาดวยดิจทิ ัล (Digital Grid Management)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อบริหาร
จัดการระบบไฟฟาดวยดิจิทัล (Digital Grid Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในอเมริกา
เพื่อปรับเปลี่ยนองคกรสู
- ลดจํานวนครั้งในการ
- ดัชนีความ
เหนือ ใหบริการลูกคา
การใชเทคโนโลยีการ
ซอมแซมและสามารถ
นาเชื่อถือของ
มากกวา 1 ลานราย และมี จําหนายไฟฟาอัจฉริยะและ ตรวจสอบการซอมแซมและ ระบบไฟฟา
ความจําเปนที่ทําใหระบบ มิเตอรอัจฉริยะ
การแจงไฟฟาดับได
(SAIDI, CAIDI)
ไฟฟามีความทันสมัย เพื่อ โดยองคกรตองมีการทํา
- มีความสามารถในการหา - คาความ
รองรับพลังงานที่มีลักษณะ ปรับเปลี่ยนผานระบบตาง ตนเหตุของปญหาไฟดับ
สูญเสีย
กระจายตัว (Distributed ๆ รวมถึงการทํางานศูนย
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ความเปนมา
Energy) ของลูกคามากกวา
300 MW และคาดการณวา
ภายในป 2568 จะมีการ
ขายพลังงานจากพลังงาน
ทดแทน คิดเปนรอยละ 15
ของการขายพลังงาน
ทั้งหมด

จุดมุงหมายธุรกิจ
ปฏิบัตกิ ารตาง ๆ
ประกอบดวย
- จัดทําระบบระบบจัดการ
ระบบจําหนายไฟฟาขั้นสูง
(ADMS) ใหบูรณาการกัยขีด
ความสามารถใหมของ
องคกรและกระบวนการ
ทํางานหลัก
- รองรับการเติบโตของ
พลังงานที่มีลักษณะ
กระจายตัว (Distributed
Energy) โดยเฉพาะแผงโซ
ลาเซลล
- ระบบจําหนายไฟฟา
อัตโนมัติ (Distribution
Automation)

ประโยชนท่ไี ดรับ
และปรับเครื่องมือให
เหมาะสมได
- สรางความพึงพอใจแก
ลูกคามากขึ้น เชน สามารถ
หาตนเหตุของปญหาไฟฟา
ดับไดกอนที่ลูกคาจะแจง
ไฟฟาดับ
- ตอบสนองการแกปญหา
ไฟฟาดับไดตามเปาหมาย

ตัวชี้วัด
- การลงทุน
ระบบไฟฟา
(พิจารณา
ระหวาง
ประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้น กับ
แผนการเติบโต
ในการลงทุน)
- คาใชจายใน
การปฏิบัติงาน
- ความ
ปลอดภัยและ
ความมั่นคง

2.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยดวยดิจิทัล (Digital Asset Management)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อบริหาร
จัดการสินทรัพยดวยดิจิทัล (Digital Asset Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการบริหาร
สามารถชวยใหผูลิตไฟฟา - อัตราสวน
เปนผูใหบริการระบบ
จัดการความตองการ
และผูใหบริการปฏิบัติการ ของเวลาที่
จําหนายไฟฟา มีความ
พลังงานไฟฟาใหดีที่สุด
ในการติดตามสถานีไฟฟาที่ ระบบพรอม
จําเปนในการพัฒนา
(Network Load
มีความตองการใชไฟฟา
ใหบริการปกติ
ประสิทธิภาพของการ
Management
อยางมากและมีการ
- จํานวนครั้ง
จัดการระบบจําหนายให
Optimization) จึงนําการ ดําเนินการแกไขลวงหนา ของสินทรัพย
สอดคลองกับความตองการ วิเคราะหขอมูลของ
เพื่อปองกันระบบไฟฟา
ที่ขัดของหรือ
ไฟฟาในเครือขายของระบบ เครือขายระบบจําหนาย
ขัดของ
สูญเสีย
ไฟฟาตาง ๆ
ไฟฟามาบูรณาการกับ
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ความเปนมา

จุดมุงหมายธุรกิจ
รายงานผล โดยใชขอมูลจาก
8 แหลงที่แตกตางกันมา
บูรณาการใหเกิดการ
ปรับปรุงขอมูลอยูเสมอ
นอกจากนี้ การนําเสนอ
ขอมูลสามารถชวยใหเห็น
จุดบกพรองและดําเนินการ
แกไขไดอยางมีเปาหมาย

ประโยชนที่ไดรับ
นอกจากนี้มีประโยชนที่
ไดรับอื่น ๆ เชน
- ลูกคาประสบปญหาไฟฟา
ขัดของลดลง
- หมอแปลงไฟฟาขัดของลง
ลงมากกวารอยละ 80

ตัวชี้วัด
- ความสูญเสีย
ในระบบ
- คาใชจายใน
การปฏิบัติการ
ตอจํานวน
พลังงานที่
ใหบริการใน
ระบบจําหนาย

3. การนําดิจิทัลมาปรับใชสําหรับพนักงานและผูปฏิบัติงาน (Digital Worker)
การนํา ดิจิ ทัล มาปรับ ใช สํา หรับ พนั กงานและผูป ฏิบัติง าน คือ การส งเสริมใหพนักงานไดรับ ข อมูล ใน
ปจจุบันและมีเครื่องมือเรียนรูตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาผลิตภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และ
รวมถึงการทํากระบวนการเดิมซ้ํา ๆ กระบวนการที่มีคุณคาต่ํา และกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงใหเปนระบบ
อัตโนมัติมากที่สดุ ที่เปนได
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของในทุก
ดาน ทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟา (Generate) การสงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move)
การกักเก็บพลังงานไฟฟา (Store) การวัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure) การจัดการพลัง งานไฟฟา
(Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และ
การสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชสําหรับพนักงานและผูปฏิบัติงาน และอาจสอดคลอง
ตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
3.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อพนักงานปฏิบัติการดวยดิจิทัล (Digital Field Worker)
กรณีศึกษาขององคก รชั้นนํา ที่ไดนํา ดิ จิทัล มาปรับ ใชสํา หรับ พนั กงานและผูป ฏิ บัติงาน เพื่อพนักงาน
ปฏิบัตกิ ารดวยดิจิทัล (Digital Field Worker) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการบวนการ
- สงงานใหผูปฏิบัติงานได - รอยละของ
เปนองคกรผูใหบริการ
จัดการพนักงานปฏิบัตงิ าน รวดเร็วมากขึ้น ผานขอมูล เวลาการ
ระบบจําหนายไฟฟาและ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึง ทางอิเล็กทรอนิกส
ทํางานของ
โครงสรางพื้นฐานสําหรับ ดําเนินการลงระบบบริหาร
พนักงาน
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ความเปนมา
ระบบจําหนายไฟฟา
ตองการปรับปรุงการ
จัดการพนักงานปฏิบัติการ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดมุงหมายธุรกิจ
จัดการพนักงานปฏิบัตกิ าร
แบบครบวงจร (Workforce
Management Suite
Implementation) ซึ่ง
สามารถเขาถึงไดผานระบบ
ออนไลน (Cloud) ตั้งแตการ
วางแผนปฏิบัติงาน การสง
พนักงานปฏิบตั ิการ และการ
จบงานปฏิบัติการ โดยนํา
กระบวนการจัดการที่มี
มาตรฐาน รวมกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชงาน
สินทรัพยตาง ๆ และบูรณา
การขอมูลรวมกับระบบอื่น ๆ
เชน ERP, OMS เปนตน

ประโยชนที่ไดรับ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใชเครื่องมือตาง ๆ
- จัดแผนงานปฏิบัติการได
อยางเหมาะสมมากขึ้น
- ลดการพึ่งพาจาก
หนวยงานภายนอก

ตัวชี้วัด
ปฏิบัตกิ าร
เทียบกับเวลา
ทั้งหมด
- ระยะเวลา
ตอรอบของ
การดําเนินงาน
ที่สําคัญ
- ความแมนยํา
ในการมาได
ตรงตามวัน
และเวลาที่ได
นัดหมายไว

3.2 การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ด ว ยดิจิ ทั ล (Digital
Knowledge & Training)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับ ใชสําหรับพนักงานและผูป ฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค
ความรูและสนับสนุนการเรียนรูดวยดิจิทัล (Digital Knowledge & Training) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดาน
นี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในยุโรป
เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ - คะแนน
ประสบปญหาที่มีบุคลากร จัดการความรู (Knowledge จัดระเบียบองคความรูใน
ความพึงพอใจ
อายุมากเปนจํานวนมาก
Management) โดยเริ่ม
รูปแบบดิจิทัล ซึ่งชวยให
ในการเรียน
ในขณะที่องคความรูดหลานี้ ตั้งแตวางกลยุทธดาน
สามารถเพิ่มความสามารถ - คะแนน
อยูติดกับบุคคล และ
ทรัพยากรบุคคล ออกแบบ ในการทํางานระหวาง
คุณภาพของ
พนักงานจบใหญยากที่จะ ระบบและสถาปตยกรรม
หนวยงานได
การทํางาน
เขาถึงขอมูลและบุคคลที่จะ องคกรใหรองรับการบริหาร - มีที่รองรับขอมูลเพื่อ
- จํานวนตรั้ง
ชวยใหสามารถทํางานได
ปรับปรุงใหเกิดความ
ในการแกไข
จัดการความรู
อยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย ใหดําเนินงาน
งาน
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ความเปนมา

จุดมุงหมายธุรกิจ

ประโยชนที่ไดรับ
สอดคลองตามระเบียบ
กฎเกณฑ และสามารถ
ถายทอดองคความรูไดอยาง
ชัดเจนเปนมาตรฐานในอ
นาต
- การใหขอเสนอแนะถือ
เปนองคความรูสําคัญที่
สามารถนํามาเปนบทเรียน
จากประสบการณในอดีตใน
การดําเนินโครงการตาง ๆ
ในปจจุบันและอนาคตได

ตัวชี้วัด
- ความถี่ใน
การเกิดปญหา
- เวลาเฉลี่ยใน
การดําเนินงาน
ที่มคี วาม
ซับซอน

4. การนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา (Connected Customer)
การนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา คือ การสรางความสัมพันธและพื้นฐานของผูใชไฟฟา
เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาและสรางอัตราการเติบโตของรายไดผานการตลาดแบบดิจิทัล การขายและ
การบริการลูกคาแบบดิจิทัล
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของ 4
ดาน ประกอบดวย การจัดการพลังงานไฟฟา (Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสงตอ
ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และการสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศกึ ษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา และอาจสอดคลองตอการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
4.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อเขาถึงลูกคาดวยดิจิทัล (Digital Customer Engangement)
กรณีศกึ ษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา เพื่อเขาถึงลูกคาดวยดิจิทัล
(Digital Customer Engangement) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการเขาถึง
- เพิ่มจํานวนครั้งของลูกคา - รอยละการ
ผูใหบริการกาซและ
ลูกคาผานชองทางดิจิทัล
ที่เขามาใชบริการผานระบบ ดําเนินการดวย
พลังงานไฟฟาแกกลุมลูกคา ตาง ๆ โดยบริหารจัดการ มือถือที่มีการออกแบบที่
ตนเองของ
ที่อยูอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ผานระบบบริหารจัด
เขาใจไดงา ยและมี
ลูกคาอยาง
มีความจําเปนตองปรับปรุง การพลังงาน (Energy
ประสิทธิภาพสูง
สําเร็จสมบูรณ
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ความเปนมา
แพลตฟอรมในการเขาถึง
ลูกคา เนื่องจากลูกคาตอง
เขาถึงบริการกาซและ
พลังงานไฟฟา ไดและเปน
รูปแบบเดียวกันในหลาย
ภูมิภาคในออสเตรเลีย

จุดมุงหมายธุรกิจ
Management Portal) ที่
สามารถใชรวมกันไดทั้ง
ลูกคาที่อยูอาศัย และลูกคา
ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ใชบริการ
กาซหรือพลังงานไฟฟาก็ได
ผานเครื่องมือที่หลากหลาย
ไมวาจะเปน AMI หรือ
มิเตอรพื้นฐานทั่วไป ใน
หลายภูมิภาคของ
ออสเตรเลีย

ประโยชนท่ไี ดรับ
- เพิ่มประสบการณของ
ลูกคาในการใชบริการผาน
เวปไซด โดยสามารถลดได
ประมาณรอยละ 40 ของ
การเปดหนาเวปไซดแตละ
หนา

นอกจากนี้ยังสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลที่มีอยู
มากวิเคราะหขั้นสูง
(Analytics) เพื่อวิเคราะห
ขอมูลการใชพลังงานและ
แสดงผลขอมูลใหนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจตอได

ตัวชี้วัด
- รอยละการ
รับใบแจงหนี้
หรือการ
จายเงินผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- รอยละของ
จํานวนลูกคาที่
ลงทะเบียน
ออนไลน
- จํานวน
ผูติดตามใน
เครือขายสังคม
ออนไลน
- ปริมาณการ
ใชงานเวปไซด
ในแตละหนา
หรือกลุมงาน

4.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อสนับสนุนการขายและการตลาดดวยดิจิทัล (Digital Marketing &
Sales)
กรณีศกึ ษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา เพื่อสนับสนุนการขายและ
การตลาดดวยดิจิทลั (Digital Marketing & Sales) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในยุโรป เปน เพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการ - เพิ่มการยอมรับหรือมีการ - จํานวนสินคา
ผูผลิตและจําหนายพลังงาน ผานชองทางออนไลนให
ใชสินคาและการบริการที่ หรือบริการที่
ไฟฟาขนาดใหญ มีความ
มากขึ้น สามารถตอบสนอง เพิ่มมากขึ้นที่สามารถ
สามารถ
จําเปนตองการปรับปรุงการ ความตองการของลูกคาได ตอบสนองความตองการ
นําเสนอใหแก
ดําเนินงานตาง ๆ ใหมี
อยางรวดเร็ว และเพิ่ม
ของลูกคาไดอยางเหมาะสม ลูกคาผาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพในการขาย
(เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ ชองทางดิจิทัล
โดยเฉพาะการใหบริการ
41 ในการคนหาขอมูล และ
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ความเปนมา
ผานชองทางออนไลนแก
ลูกคาผูใชไฟฟา

จุดมุงหมายธุรกิจ
และการตลาดผานชองทาง
ออนไลนใหยิ่งมากขึ้น

ประโยชนท่ไี ดรับ
รอยละ 20 ในการใช
บริหารผานเวปไซด)
- เพิ่มอัตราสวนการขาย
ผานชองทางดิจิทัล
ประมาณรอยละ 10
- เพิ่มสัดสวนกําไรตอลูกคา
จากการนําเสนอคุณคาที่
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได

ตัวชี้วัด
- ความคุมคา
ในการลงทุน
ทางการตลาด
- ปริมาณการ
ใชบริการหรือ
การรับรูที่เกิด
จาก
Campaigns

5. การนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนองคกร (Digital Enterprise)
การนําดิจิทัลมาปรับใชใชในงานสนับสนุนองคกร คือ การที่องคกรตองปรับตัวใหสอดคลองกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปในดานบุคลากร และการยอมรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมจํานวนมาก รวมถึงความมั่นคงและความ
ปลอดภัยจากโลกไซเบอร เปนสวนมาปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการบุคลากร นวัตกรรม งานบริการองคกร
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของในทุก
ดาน ทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟา (Generate) การสงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move)
การกักเก็บพลังงานไฟฟา (Store) การวัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure) การจัดการพลัง งานไฟฟา
(Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และ
การสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนองคกร และอาจสอดคลองตอการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
5.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริการพนักงานดวยดิจทิ ัล (Digital Employee Services)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับ ใชในงานสนับสนุนองคก ร เพื่อบริการพนักงานดวย
ดิจิทัล (Digital Employee Services) ตัวอยางกรณีศกึ ษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในการ
เพื่อลดตนทุนในการลงทุน - มีการเพิ่มแอปพลิเคชั่นที่ - รอยละของ
ใหบริการดานพลังงาน ทที่มี โครงสรางพื้นฐานดานไอที ชวยสนับสนุนพนักงงานจาก พนักงานที่ใช
พนักงานมากกวา 55,000 และปรับปรุงระดับการ
193 แอปพลิเคชัน เปน
ระบบ
คนและปฏิบัติการมากกวา ใหบริการในการปฏิบัติการ 265 แอปพลิเคชันในหนึ่งป
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ความเปนมา
80 ประเทศทั่วโลก มีความ
ตองการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัตกิ ารบริการสนับสนุน
ขององคกร (Service Desk
Operations) ซึ่งมีปญหา
พนักงานลาออกของ
พนักงานสนับสนุนที่สูงมาก
ดวย

จุดมุงหมายธุรกิจ
บริการสนับสนุนขององคกร
(Service Desk
Operations) เพื่อให
พนักงานสามารถเขาถึงการ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
อยางเปนมาตรฐานไดตลอด
24 ชั่วโมง ในทุกวัน รองรับ
หลายภาษา และลดขั้นตอน
ที่ไมจําเปนลง

ประโยชนท่ไี ดรับ
- สามารถลดการติดตอและ
ลดตนทุนลงไดอยางมาก
ผานระบบการแกไข
รหัสผานดวยตนเอง การขอ
เอกสารอนุญาตการทํางาน
อัตโนมัติ และมีการ
วิเคราะหเชิงปองกัน รวมถึง
ติดตามและพยากรณปญหา
ตาง ๆ ลวงหนาจากขอมูล
ขององคกร

ตัวชี้วัด
ดําเนินการ
ดวยตนเอง
- จํานวนครั้งที่
รองขอของ
พนักงานตอป
- จํานวน
พนักงาน
สนับสนุนคอ
พนักงาน
ทั้งหมด

5.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อสรางนวัตกรรมและผลิตภัณฑหรือการบริการใหมในยุคดิจิทัล (Digital
Innovation & Product Development)
กรณีศึกษาขององค กรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับ ใชในงานสนับ สนุนองคก ร เพื่อสรา งนวัตกรรมและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ การบริ ก ารใหม ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital Innovation & Product Development) ตั ว อย า ง
กรณีศกึ ษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
เพือ่ ใหองคกรสามารถ
- เพิ่มรายไดจากโอกาสทาง - ระยะเวลา
ปญหาจากการถดถอยของ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได ธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นจาก
รวมทั้งหมด
รายไดจากการดําเนินธุรกิจ จึงมีการจัดทํา Open
Open Innovation
ของผลิตภัณฑ
ไฟฟาแบบดั้งเดิม จึงมีความ Innovation Program โดย - เสริมสรางคุณคาและ
ใหมตั้งแต
จําเปนตองสรางโอกาสทาง สรางความรวมมือระหวาง มุมมองที่มีตอองคกร
เริ่มตนจนเขาสู
ธุรกิจใหมเพิ่มใหเกิดการ
Accenture Open
(Brand) แกพนักงานและคู ตลาด (New
เติบโตอยางยั่งยืน
Innovation และทีมงาน
คาที่มีสวนรวมในการ
Product
ที่มาจาก Silicon Valley ออกแบบนวัตกรรมรวมกัน Time to
เพื่อสราง Ecosystem ให - สราง Ecosystem ที่
Market)
เกิดการเติบโตไดอยาง
สามารถสนับัสนใหเกิดการ - รอยละของ
รวดเร็ว (Disruptive
เติบโตไดอยางรวดเร็ว
รายไดท่เี กิด
Growth) นอกจากนี้ เมื่อมี
จากผลิตภัณฑ
Ecosystem ทําให
หรือบริการ
หนวยงานอื่น ๆ ไดเขา
ใหม
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ความเปนมา

จุดมุงหมายธุรกิจ
มารวมสรางนวัตกรรมรวม
ดวยไดงา ยขึ้น โดยเริ่มจาก
ทํา Proof of Concept
(POC) และวางแผนทาง
ธุรกิจเพื่อนําออกสูตลาดได

ประโยชนที่ไดรับ

ตัวชี้วัด
- สัดสวน
ความสําเร็จใน
การคิดคน
ผลิตภัณฑหรือ
บริการใหม

6. การนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
การนําดิจิทัลมามาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ จําเปนตองมีการวางแผนเชิงยุทธศาตรของ
องคกรเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหไดอยางชัดเจนกอน การนําดิจิทัลเปนเพียงการวางโครงสราง
พื้นฐานใหสามารถสนับสนุนการทํางานหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ใหใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นและ
สรางผลกระทบตอธุรกิจเดิมนอยที่สุด หรือ อยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
เมื่ อ พิ จ ารณาส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งตาม “Energy Value Cycle” แล ว ในการดํ า เนิน การดา นนี้ ส ามารถ
เกี่ยวของไดในทุกดาน ทั้ง 8 ดาน ทั้งนี้ ขึ้นกับรูปแบบของธุรกิจและการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร
หลักขององคกร
กรณีศกึ ษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร เชน
6.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องสําหรับบานหรืออาคารที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล
(Connected Home & Building) การดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมตอกับบานหรืออาคารดวยดิจิทัล คือ
การสรางความสามารถในการเสนอแพลตฟอรม อุปกรณ หรือการบริการที่ชวยเหลือผูใชพลังงานไฟฟาในการ
จัดการการใชพลังงานภายในบานหรืออาคาร และสรางโอกาสธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องสําหรับบานหรืออาคารที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล (Connected Home & Building) ตัวอยางกรณีศึกษา
สําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนท่ไี ดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
องคกรชั้นนําตองการสราง - ผูใชไฟฟาสามารถเห็น
- รายไดเฉลี่ย
บทบาทหลักในการ
โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขอมูลในปจจุบัน และ
ตอผูใชบริการ
ใหบริการพลังงานไฟฟา
โดยเสนอบานหรืออาคารที่ ควบคุมการใชพลังงาน
- อัตราการ
ตองการมีความสามารถที่จะ เชื่อมตอดวยดิจิทัล
ไฟฟาไดอยางเหมาะสม
เปลี่ยนผูให
เขาใจการใชพลังงานและ (Connected Home &
- สามารถนําขอมูลไป
บริการของ
แสดงใหลูกคาเห็นถึง
Building) โดยใหผูใชไฟฟา วิเคราะหเพื่อสราง
ลูกคาเปนผู
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ความเปนมา
พฤติกรรมการใชไฟฟา
กอนที่จะมีการดําเนินการ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ

จุดมุงหมายธุรกิจ
สามารถบริหารจัดการการ
ใชพลังงานสําหรับบานหรือ
อาคาร รวมถึงระบบความ
ปลอดภัย เชน เครื่อง
ตรวจจับการเปดปดประตู
หรือหนาตาง นอกจากนี้ ยัง
ไดนําการวิเคราะหเชิงลึก
(Analytics) มาเปน
เครื่องมือในการควบคุมและ
จัดการระบบปลั๊กอัจฉริยะ
ใหสอดคลองกับอัตราคา
ไฟฟาที่เหมาะสม

ประโยชนท่ไี ดรับ
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
และการบริหารจัด
การพลังงานในระบบไฟฟา
ได

ตัวชี้วัด
ใหบริการราย
อื่น
- รอยละของ
จํานวนลูกคาที่
ลงทะเบียนใช
บริการในแต
ละธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
- รอยละของ
รายไดที่เกิด
จากธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเมื่อ
เทียบกับ
รายไดทั้งหมด

6.2 การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งสํ า หรั บ ยานยนต ที่ เ ชื่ อ มต อ ด ว ยดิ จิ ทั ล
(Connected Vehicle) การดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมตอกับยานยนตดวยดิจทิ ัล คือ การสรางโอกาสทาง
ธุรกิจใหม และขีดความสามารถในการเสนอแพลตฟอรม สําหรับสนับสนุนผูใชรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟาอยางครบวงจร ไมวา จะเปนการนําเสนอการใหบริการดวยพลังงานไฟฟาสะอาด หรือพลังงานไฟฟา
หมุนเวียน การแนะนําตําแหนงที่ตั้งและจองสถานที่และเวลาสําหรับการชารตพลังงานไฟฟาลวงหนา และการ
ใหบริการชําระคาใชบริการจากการชารตพลังงานไฟฟา และจากสินคาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องสําหรับยานยนตที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล (Connected Vehicle) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มี
รายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุงหมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
องคกรชั้นนําในอเมริกา
องคกรชั้นนําตองการสราง - สามารถบริหารจัดการ
- จํานวนสถานี
เหนือ มีบทบาทหลักในการ ความรวมมือระหวางผูผลิต ความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ชารตประจุ
สงและจําหนายไฟฟา
รถยนตขับเคลื่อนดวย
ระบบโครงขายไฟฟาไดอยาง ไฟฟา ทั้งการ
รวมถึงการใหบริการที่
พลังงานไฟฟา และมั่นใจได เหมาะสม และเพิ่ม
ชารตดวย
เกี่ยวเนื่อง มีความรวมมือ วาระบบโครงขายไฟฟา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ความเร็วปกติ
ระหวางผูผลิตรถยนต
สามารถดําเนินการไดปกติ
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ความเปนมา
ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟา จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนการติดตั้งสถานี
ไฟฟาใหเหมาะสมโดยที่
ระบบโครงขายไฟฟา
สามารถดําเนินการไดปกติ
และมีเสถียรภาพ

จุดมุงหมายธุรกิจ
และมีเสถียรภาพ เพิ่มสราง
โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ที่เกี่ยวของกับรถยนต
อัจฉริยะในอนาคต

ประโยชนที่ไดรับ
- สรางคุณคาและ
ภาพลักษณขององคกร
(Brand Repututation) ที่มี
ตอพลังงานสะอาดจากการ
ใหบริการสถานีชารตประจุ
ไฟฟา
- เพิ่มโอกาสทางรายไดจาก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและที่
เกี่ยวของกับรถยนตอัจฉริยะ
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- รายไดที่เกิด
จากการ
ใหบริการที่
เกี่ยวของกับ
ยานยนตไฟฟา
- สวนแบง
การตลาดของ
การใหบริการ
สถานีชารต
ประจุไฟฟาที่
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สถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
จากการวิเคราะหประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจและดิจิทัลของ กฟภ. (Current
State) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหปจจัย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งปจจั ยภายในและปจจัย ภายนอก และ
เพื่อให กฟภ. สามารถบรรลุเปาหมายการเปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565 จึงไดนําทิศทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target
State) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดานธุรกิจ
1. สถานะเปาหมายดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
สถานะเปาหมายดานโครงขายระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง
วิศ วกรรม งานก อ สร า งและบริห ารโครงการ จนถึง การสง มอบงานให ป ฏิบั ติก ารและบํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ มีสถานะเปาหมายที่มงุ หวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมี การบริ ห ารโครงการขนาดใหญ เพื่อ ใหผูบ ริ ห ารโครงการสามารถนํ า ข อมู ลสถานะ
โครงการมาสนับสนุนในการตัดสินใจตาง ๆ ได
• กฟภ. ควรมีการพัฒนาและบริหารระบบสินทรัพย เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟา กฟภ. โดยภายใน 2565 การบริหารสินทรัพยของสินทรัพย
สําคัญตองไดมาตรฐาน ISO 55000
• กฟภ. ควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยครอบคลุมทุก
รูปแบบงานดานการกอสราง สามารถสนับสนุนการประสานงานระหวางพนักงานปฏิบัติการได ทั้ง
การถายทอดความรูตาง ๆ ผานเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีความทันสมัย รวมถึงสามารถสนับสนุนงาน
ดานการบริหารจัดการและติดตามการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถการดําเนินการ
ประมาณการการก อสร างของโครงการตา ง ๆ เพื่อ ใหผูบ ริ ห ารโครงการสามารถติด ตามสถานะ
โครงการไดและสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
• กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยีและการทํางานแบบอัตโนมัติในการยกระดับการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัตกิ ารใหมีประสิทธิภาพ เชน การใชโดรนสํารวจพื้นที่ที่เขาถึงไดยากแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยแกผูปฏิบัติการ เปนตน
• กฟภ. ควรมี Grid Code ที่มีความถูกตอง เหมาะสม รองรับตอเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานดานระบบไฟฟา ไมวาจะเปนระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต หรือ เทคโนโลยีระบบ
ไฟฟาที่เกิดขึ้นใหม เพื่อเปนหลักการในการปฏิบัติที่ดีและพรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่
จะขยายไปทั่วประเทศในอนาคต
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• กฟภ. ควรมีการนําขอมูลการใชไฟของลูกคา จากมิเตอรอัจ ฉริยะในอนาคต (Smart Grid) รวมถึ ง
ขอมูลจากโครงการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ มาทําการวิเคราะหเชิงลึกและนําผลที่ไดมา
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการระบบไฟฟา
• กฟภ. ควรมีศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC) เพื่อ
บริหารจัดการและดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะ ใหมีการบูรณา
การระหวางโครงการตาง ๆ รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะยังสนับสนุน
งานต าง ๆ สอดคล องตามแผนแมบ ทโครงข ายไฟฟ า อั จฉริย ะของประเทศไทย และแผนแมบ ท
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะของ กฟภ. และสนับสนุนใหการดําเนินงานของ กฟภ. สามารถดําเนินการได
สอดคลองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของดวย อาทิเชน NERC-CIP เปนตน
2. สถานะเปาหมายดานการใหบริการลูกคา (Customer)
สถานะเปาหมายดานการใหบริการลูกคา ครอบคลุมงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา
ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 ซึ่งในกระบวนงาน
เหลานี้ มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• ช องทางสื่อ สารทั้ง หมดของ กฟภ. ไมวา จะเป น ศู นยบ ริการข อมูลผู ใช ไฟฟา (1129 PEA Call
Center), Website, Fax, E-mail, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, PEA Mobile App,
โทรศัพทสํานักงานใหญ, และแอปพลิเคชันมือถือ รวมไปถึงชองทางสื่อสารในอนาคต ควรจะมีการบูร
ณาการขอมูลลูกคาระหวางชองทางสื่อสาร รวมถึงมีการดํา เนินงานรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อให
ลูกคาไดรับการบริการแบบไรรอยตอ ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดตาม
ลักษณะพฤติกรรม และกลุมที่แตกตางกันออกไปของลูกคา ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ลูกคา
จะไดรับประสบการณการใชงานแบบตอเนื่องในลักษณะเดียวกันในทุก ๆ ชองทางการสื่อสาร เพื่อ
สามารถยกระดั บความพึง พอใจของลูกคา และเสริมสรา งภาพลักษณ องคกรในการเปน Digital
Utility
• กฟภ. ควรมีการใหบริการตอบคํารองหรือขอสงสัยดวยระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของปญหา คํารอง และขอสงสัย อันเนื่องมาจากจํานวนฐานลูกคาที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
สามารถสงตอหรือสนับสนุนงานระหวางชองทางอื่น ๆ นอกจากนี้การใหบริการตอบคํารองหรื อขอ
สงสัยดวยระบบอัตโนมัติ จะสงเสริมใหลูกคาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการบริการดวยตัวเอง (SelfService) สามารถลดจํ า นวนเจ า หน า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารและรองรั บ จํ า นวนลู ก ค า ที่ ม ากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลอ งกับแนวโนม ทิศ ทางการใหบ ริการขององคกรชั้ นนํา เพิ่ มความสะดวกใหกับ ลูก คา และ
สงเสริมภาพลักษณองคกรในการเปนผูนําดาน Digital Utility
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• กฟภ. ควรมีการประเมินผลการดําเนินการชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ ไมวาจะเปนจากชองทาง PEA
Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA Mobile Application หรือชองทางที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต อยางเปนระบบมาตรฐานในแนวทางที่สอดคลองกัน เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการประเมิน
นํามาจัดเก็บ และใชในการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาชองทางตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงเพื่อสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
• กฟภ. ควรมีกระบวนการและระบบที่ใชในการบริหารจัดการการปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับ กฟภ.
และมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกของลูกคา โดยนําขอมูลมาจากทุกชองทางสื่อสารเชน
PEA Call Center 1129, PEA Mobile Application, PEA Shop เปนตน มาทําการวิเคราะหการ
ใหบริการลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีใหแกลูกคาอยางราบรื่น สนับสนุน
การทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางภาพลักษณ และสรางรายไดใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีระบบสํารวจและวิเคราะหสังคมออนไลนเพื่อตอบสนองตอคํา
รองหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และสามารถตอยอดโอกาสทางธุรกิจไดในอนาคต
• กฟภ. ควรมี ก ารพั ฒ นางานศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ผู ใ ช ไ ฟ (1129 PEA Call Center) อย า งต อ เนื่ อ ง
หลังจากสิ้นสุดสัญญาของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟระยะที่ 3 โดยการจัดทําการศึกษารายละเอียด
ผลกระทบ ความคุมคา และความพรอมในดานตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการเลือกแนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA
Call Center) ในอนาคต รวมถึง การพัฒ นาระบบรายงานให เปนระบบเชิง การวิ เคราะห เพื่อ ให
สามารถวิเคราะหขอมูลการติดตอของลูกคา และการดําเนินงานของ Contact Center ในเบื้องตน
เพื่อนํามาสนับสนุนการทํางานของ Contact Center และการรวบรวมฐานขอมูลลูกคาที่สําคัญ ของ
Customer Data ใ น ส ว น ข อ ง ลู ก ค า ก ฟ ภ . แ ล ะ ลู ก ค า ที่ ติ ด ต อ เ ข า ม า ผ า น 1129
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลลูกคาของ Contact Center รวมไปถึงการยกระดับการจัดทําการวิเคราะห
จากฐานข อ มู ล Customer Data Contact Center เพื่ อ ออกแบบและวางแผนกลยุท ธ ลู ก ค า ให
ตอบสนองแกความตองการและความคาดหวังของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• กฟภ. ควรมีการจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส
เปนโครงการที่สนับสนุนตามแผนแมบท National e-Payment (2558) โดยภายในป 2560 e-Tax
Invoce & e-Receipt สามารถจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสได
3. สถานะเปาหมายดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
สถานะเปาหมายดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนทั้งหมดของ กฟภ. ตั้งแตการ
วางแผนยุทธศาสตรองคกร งานบัญชีและการเงิน งานดานการจัดซื้อ งานกิจการสังคมและสิ่งแวดลอม งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง งานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงานผูวาการ มีสถานะเปาหมายที่
มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีระบบบริหารจัดการผลการดําเนินการขององคกร เพื่อแสดงสถานการณการดําเนินงาน
ขององคกรสําหรับ ผูบริหาร และเพื่อ ติดตามสถานะการดําเนิ นการต าง ๆ ที่ สํา คัญ เชน ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตรขององค กร หรือขอ มูลสํา คัญ ตา ง ๆ ขององคก ร เพื่อใหเกิ ดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริ หารจัดการการดําเนินงานและขอมูลสําคัญ รวมถึง การมี
รูปแบบการรายงานผลที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
• กฟภ. ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก เพื่อใหเห็นภาพรวมและ
เพื่อแสดงความเชื่อมโยงความตอเนื่องของการดําเนินงาน ทั้งในกระบวนการหลัก และ กระบวนการ
สนับ สนุน เพื่อใหเห็นการบูรณาการที่เกิด ขึ้นในภาพรวมขององคก ร ทําใหกระบวนการทํา งานมี
มาตรฐาน กระชับ ลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน ตอบรับกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอธุรกิจ
และขอรองเรียนตาง ๆ อยางสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร ตลอดจนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
• กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร โดยมีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบและมี
ระเบียบตามลักษณะประเภทของเอกสาร และลักษณะการใชงาน เพื่อรองรับแนวโนมของเอกสารที่
จะเพิ่มขึ้นขององคกร
• กฟภ. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให กฟภ.
สามารถกาวอยางมั่นคงไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา
• กฟภ. ควรมีก ารจัด หาและพัฒ นาระบบสํา เร็จ รูป เพื่อ ออกแบบสถาป ตยกรรมระบบสํ าหรั บ การ
บูรณาการระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการธุรกิจที่สําคัญ โดย
ใหค วามสํา คัญ ที่ก ารเชื่อ มตอ ของระบบ การวางกระบวนการเพื่ อก อ ให เกิ ดการใช ขอมู ลภายใต
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลัก รวมถึงระบบงานที่
เกี่ยวของทั้งหมดอยางบูรณาการ อีกทั้งยังเพื่อใหระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอ
กับระบบงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน มีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแนวทาง
ในการเชื่อมตอของระบบแตละระบบ ในรูปแบบของประสิทธิภาพในการเชื่อมตอและการกอใหเกิด
มาตรฐานของขอมูลเทียบกับความคุมคาของคาใชจายในการพัฒนาและเชื่อมตอระบบ
• กฟภ. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse โดย
นํา เทคโนโลยี เชน Barcode และ RFID มาใชในการบริหารจั ดการคลั งพัส ดุ ใหส ามารถรั บ พัส ดุ
จัดเก็บพัสดุ และติดตามพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. สถานะเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
สถานะเปาหมายดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคลและ
การสงเสริมนวัตกรรมในองคกร มีสถานะเปาหมายที่มงุ หวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีการเตรียมความพรอมและจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับการเติบ โตของ
องคกรในอนาคต เชน การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดการขีดความสามารถ
ใหสอดคลองกับทิศทางทางธุรกิจและการกําหนดแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากร
(Competency) ใหเหมาะสมกับการเติบ โตขององคกรในอนาคต การพัฒนาการเรียนรูแ ละการ
วัด ผลการดํา เนินงานของบุค ลากร โดยมุ งเนนการสรา งวัฒ นธรรมแหงการเรี ยนรู เพื่อ ฝ กอบรม
บุคลากรและนําศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร การนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุน เพื่อใหองคกรสามารถสรางความผูกพันกับพนักงานไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การวางแผนอัตรากําลั งใหสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่ อ
วางแผนเชิงรุกสําหรับมาตรการการเตรียมบุคลากรและการจัดหาจัดจางบุคลากร รวมถึงการวางแผน
พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
• กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยี AI Chatbot มาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งบุคลากรสามารถมุงเนนพัฒนางานที่
เกิดประโยชนตอองคกรไดมากยิ่งขึ้น
• กฟภ. ควรมีการนํา ขอมูลดา นทรั พยากรบุคคล มาใชในการวิ เคราะหขอมูลเชิ งลึกในการบริ ห าร
บุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจน
จบ เชน ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ประเมิน หรือทบทวนจากแผนงานอื่น ๆ ขอมูลดานทรัพยากร
บุคคล เชน ขอมูลทั่วไปของบุคลากร (Demographic Information) ขอมูลดานประวัติและผลการ
ดําเนินงานของบุคลากรในปจจุบัน (Historical Performance Ratings) และขอมูลดานการสรรหา
บุคลากร (Recruitment) เปนตน เพื่อใหสามารถตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
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ดานเทคโนโลยีดิจิทลั
5. สถานะเปาหมายดาน ICT
สถานะเปาหมายดาน ICT มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management ซึ่งครอบคลุม IT Project &
Program Portfolio Planning และ IT Service Planning เพื่อใหตอบสนองความตองการทางธุรกิจ
อยูเสมอ
• กฟภ. ควรมีการจัดตั้งคณะทํางาน Data Governance สําหรับการกํากับดูแลขอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการขอมูลที่ดี มีมาตรฐาน ถูกตองแมนยํา และสรางแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single Source of
Truth) โดยมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับ เทคโนโลยีป ฏิบัติการ ใหกับทุกหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ของ กฟภ. ใหสามารถเรียกใชขอมูลที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือไดทุกเมื่อ รวมทั้ง
ใหมีการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยใหมีการจัดทําการประเมินขอมูล (Open
Data Assessment) ของ กฟภ. เพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data Set) และรองรับ Big Data และ
สามารถนําไปใชสรางสรรคนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู เพื่อนําไปสูการเปน
ประเทศที่มีความเขมแข็งและความกาวหนาดวยความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
• กฟภ. ควรมีแ พลตฟอรม Big Data เพื่ อรองรับ การประมวลผลของขอมูลจํานวนมากจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีป ฏิบัติการ และสามารถคํ านวณและวิเคราะหขอ มู ล
จํานวนมากไดแบบ real time
• กฟภ. ควรมีการยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV แบบ IP) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการ
วิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในองคกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหสามารถวิเคราะหและตรวจจับเหตุการณไดทั้งแบบ real time
และแบบตรวจสอบเหตุการณแบบยอนหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรและผู
มีสวนไดสวนเสีย โดยการติดตั้งระบบการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) ในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
• กฟภ. ควรมีการพัฒนาปรับ ปรุงระบบสื่อสารและระบบเครือขายอยางตอ เนื่อง เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ และสง เสริมใหมีก ารใชงานระบบไดเ ต็ม ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
โครงการทั้งหมด 10 โครงการภายใตแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเครือขาย ไดแก
1) งานปรั บปรุงระบบเครื อขา ยภายในสํา นั กงาน, 2) งานขยาย Bandwidth โครงขา ย DWDM
เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง, 3) งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network, 4) งาน
ขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง, 5) งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN, 6) งานจัดหา
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•

•

•

•

•

พรอมติดตั้งระบบสื่ อสารแบบหลอมรวม (UC), 7) งานพัฒนาระบบโทรศัพท ของ กฟภ., 8) งาน
พั ฒ นาระบบ VDO Conference, 9) งานจั ด ซื้ อ พร อ มติ ด ตั้ ง ระบบ CCTV แบบ IP: CCTV
infrastructure สํ า นัก งานใหญ , รั ง สิ ต และจุ ด รวมงาน, 10) งานปรั บ ปรุ ง วิ ทยุ สื่ อ สาร (Digital
Radio)
กฟภ. ควรมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สําหรับทุกสายงาน
ทั่วทั้งองคกร โดยขยายขอบเขตงานของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ.
(PEA SOC) ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ ดูแลกํากับกลยุทธ
และมาตรฐาน รวมถึงนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. ทบทวนการประเมินความเสี่ยง
เพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีป ฏิบัติการ รวมทั้งสรางความ
ตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme) ใหกับบุคลากร
ทั่วทั้ง กฟภ. ใหมีความรูความเขาใจเพื่อปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซเบอร
กฟภ. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และสงเสริมใหมีการใชงานในระบบไดเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีโครงการ
ทั้งหมด 2 โครงการภายใตแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวร ไดแก 1) งานจัดหา/
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) งานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคาร
ขอมูล (Data Center) (e-Collaboration Service)
กฟภ. ควรมีก ารบริ หารจัดการโครงการภายใตแ ผนปฏิบัติ ก ารดิ จิ ทัล ฯ โดยคณะทํางาน Digital
Transformation Office Governance หรื อ DTO Governance เพื่ อ ผลั ก ดั น โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง กฟภ. จึงตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีและเรง
ความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ไดในอนาคตอยางยั่งยืน
กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกรที่เปนมาตรฐาน เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็น
ภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร สงผลให กฟภ. สามารถวางแผนสถาปตยกรรมองคกรเพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีใน
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
กฟภ. ควรมีการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร ตามกรอบการดําเนิ นงาน COBIT 5 ใหค รบถวนและมีระดับความสามารถเพิ่ มขึ้นอย า ง
ตอเนื่อง รวมถึงเดินตามเปาเพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐานการกํากับดูแลธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค กร และพัฒนาปรับ ปรุงและยกระดับ มาตรฐานการใหบ ริ การดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับสากล เพื่อยกระดับภาพรวมของกระบวนการภายใน กฟภ. ใหมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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•

กฟภ. ควรมีการพัฒ นาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใหบ ริการดา น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค ก รให อ ยู ใ นระดั บ สากล โดยการตั้ ง เป า เพื่ อ ให ไ ด ก ารรั บ รอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 และมีการขยายการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
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การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic
Needs) และจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic Needs) และจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ทําใหเห็นถึงความตองการตามขีดความสามารถทางธุรกิจ ทั้ง 3 ดาน
ไดแก ดา นระบบไฟฟา ดานการให บ ริ ก ารลู ก คา และดานการดํ า เนิน งานขององคก ร อยา งไรก็ต ามจาก
การศึกษาพบวางานดานทรัพยากรบุคคลและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนอีกกลุมสายงานที่ จ ะมี
บทบาทสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ โดยผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังนี้
ดานระบบไฟฟา (Grid)
• กฟภ. ยังไมมีเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารโครงการขนาดใหญ เพื่อใหผูบริหารโครงการ
สามารถนําขอมูลสถานะโครงการมาใชในการสนับสนุน และตัดสินใจได
• กฟภ. ยังไมมีระบบบริหารสินทรัพยระบบไฟฟา เพื่อพัฒนาและบริหารระบบสินทรัพย (Asset
Management System) ใน กฟภ. ใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่สํานักงานใหญและสํานักงานเขต
นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟา
กฟภ. โดยภายใน 2565 การบริหารสินทรัพยของสินทรัพยสําคัญตองไดมาตรฐาน ISO 55000
• กฟภ. ขาดระบบหรือ ช องทางที่มีป ระสิ ทธิภ าพที่ส ามารถสนับ สนุนการประสานงานดานการ
กอสรางตาง ๆ ระหวางพนักงานปฏิบัติการใหมีค วามคลองตัวในการดําเนินงาน และระบบที่
สามารถสนับสนุนการติดตามการทํางานของโครงการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดดวยความ
รวดเร็ว สามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที
• กฟภ. ขาดการพัฒนาการใชเทคโนโลยี ให เปน ระบบอัต โนมัติสํ าหรับ งานปฏิบัติก ารและการ
บํารุงรักษา เพื่อใหผูปฏิบตั ิงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัย
แกผูปฏิบัติการ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนใหพรอมรับมือและแกไขปญหาระบบไฟฟา
ขัดของไดอยางรวดเร็ว
• Grid Code ของ กฟภ. ในปจจุบัน ขาดการทบทวน และปรับ ปรุงใหมีความเหมาะสมกับ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการดําเนินการธุรกิจไฟฟา เชน เทคโนโลยีระบบ
โครงขา ยไฟฟา ในป จ จุบั นและเทคโนโลยีที่ค าดวา จะมีผ ลกระทบตอ ระบบโครงขายไฟฟ า ใน
อนาคต โดย Grid Code ที่ทําการทบทวนและปรับปรุงนั้น ตองสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมได เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรรี่รถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลลบนหลังคาบาน (Solar
Rooftop) เปนตน
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• กฟภ. ขาดการนําขอมูลการใชไฟของลูกคาจากมิเตอรอัจฉริยะมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟา มาทําการวิเคราะหและทําการทบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
สรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ กฟภ.
• กฟภ. ยังไมมีศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC)
ซึ่งจะเปนหนวยงานที่จะบริ หารจัดการและดํา เนินงานตา ง ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับ ระบบไฟฟา และ
มิเตอรอัจฉริยะ ใหเกิดการบูรณาการกันระหวางขอบเขตการทํางานของแตละโครงการ และเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับมิเตอรได
อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
ดานการใหบริการลูกคา (Customer)
• กฟภ. ยัง ไมมีการบูรณาการกั น ระหวางชอ งทางการสื่อสารตา ง ๆ ที่มีอยูและที่อาจเกิด ขึ้ น ใหม
ในอนาค ไมวาจะเปนการบูรณาการขอมูลลูกคา หรือการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อยกระดับการใช
บริการของลูกคา ใหไดรับประสบการณแบบเดียวกันในทุกชองทางสื่อสาร สามารถตอบสนอง
ความตองการ และความคาดหวังได
• กฟภ. ยังไมมีระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปญหา คํารอง และขอสงสัย และ
เพื่อสามารถสงตอหรือสนับสนุนงานระหวางชองทางอื่น ๆ
• กฟภ. ยัง ไมมีก ารจัดทํ าการวิเคราะหและประเมินผลการดํา เนินการชอ งทางปฏิสัมพันธต าง ๆ
ของ กฟภ. ไม ว า จะเป น จากช อ งทาง PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA
Mobile Application หรือชองทางที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต ใหเปนในแนวทางที่สอดคลองกันทั่ว
ประเทศ เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการประเมิน นํามาจัดเก็บ และใชในการวิเคราะหเชิงลึกซึ่งผล
การวิเคราะหเชิงลึกสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
• กฟภ. ควรมี ก ระบวนการและระบบที่ใชในการบริหารจั ดการการปฏิสัมพันธร ะหว างลูก ค า กั บ
กฟภ. และมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกของลูกคา โดยนําขอมูลมาจากทุกชองทาง
สื่อสารเชน PEA Call Center 1129, PEA Mobile Application, PEA Shop เปนตน มาทําการ
วิเคราะหการใหบริการลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีใหแกลูกคาอยาง
ราบลื่น สนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหมีป ระสิทธิภาพ เสริมสรางภาพลักษณ และสราง
รายไดใหกบั องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวัง ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีระบบสํารวจและวิเคราะหสัง คม
ออนไลนเพื่อตอบสนองตอคํารองหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และสามารถตอยอด
โอกาสทางธุรกิจไดในอนาคต
• เนื่องจากศูนยบริการขอมูลผูใชไฟระยะที่ 3 กํา ลังจะหมดสัญญา กฟภ. จํา เปนตองมีการพัฒนา
งานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) อยางตอเนื่อง
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•

กฟภ. ขาดการจัดทําสงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส

ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
• กฟภ. ขาดการบริหารจัด การผลการดํา เนิ นการขององคก รสําหรับ ผู บริห าร เพื่อ ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานและขอมูลสําคัญขององคกร
• กฟภ. ยังไมมีการวิเคราะหตนทุนและกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อลดความสูญเปลาหรื อ
กิจกรรมที่ไมเพิ่มคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิงานโดยรวมขององคกร
• กฟภ. ยังไมมีระบบและกระบวนการทํางานที่สงเสริมการจัดระเบียบขอมูลและการบริหารขอมูล
ใหมีความปลอดภัย ลดคาใชจายในการรักษาขอมูลในระบบ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปได
ดวยความราบรื่น โดยมีโครงสรางในการจัด เก็บ ขอมูลที่เหมาะสมตามลักษณะของขอมูลและ
สอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงาน
• กฟภ. ควรมี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทัล ฯ ให มีค วามสอดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให กฟภ. สามารถกาวอยางมั่นคงไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา
• กฟภ. มีความจําเปนตองทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยมีการติดตามสถานะ
โครงการเพื่อ ใหก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนปฏิบั ติก ารดิ จิ ทั ล ฯ มี ความสอดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
• กฟภ. ขาดระบบสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ออกแบบสถาป ต ยกรรมระบบสํ า หรั บ การบู ร ณาการระบบ
ซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการธุรกิจที่สําคัญ ที่มปี ระสิทธิภาพ
• กฟภ. จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse
ดานทรัพยากรบุคคล (Human Capital)
• กฟภ. มีความจํา เปน ตองเตรียมความพร อมทรั พยากรบุ คคล ไดแก การทบทวนแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และทบทวนการจัดการขีดความสามารถใหตอบรับกับยุทธศาสตรข อง
องคกรและเตรียมความพรอมบุคลากรใหสามารถตอบสนองกับความตองการทางธุรกิจในปจจุบัน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหมในอนาคต รวมถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการ
เปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565
• กฟภ. ขาดการจัดการดานบุคลากรและความรูที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากหลายปจจัย เชน การ
ขาดความชัดเจนของแผนยุทธศาสตรองคกรในดานการเติบ โตทางธุรกิ จ ทําใหฝายทรัพยากร
บุคคลไมสามารถประเมินอัตรากําลังสําหรับแตละงานในระยะเวลาที่เหมาะสม และบุคลากรใน
ปจจุบันขาดการประเมิน ขีดความสามารถที่ถู กตอ ง ทํา ให ไ มสามารถวางแผนการพัฒ นาให
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•

เหมาะสม จึงสงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีป ระสิทธิผล จึงมี
ความจําเปนตองจัดทําระบบที่จะชวยใหบุคลากร กฟภ. มีการสงเสริมการเรียนรู เพื่อฝกอบรม
บุคลากร
กฟภ. ขาดการนําเครื่องมือสําหรับสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร
กฟภ. ขาดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการทํางาน นโยบายที่ชัดเจน และเครื่องมือในการวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
กฟภ. ขาดการสนั บ สนุ น ด า นขอ มูล การตอบป ญ หาและการดํา เนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งในด า น
ทรัพยากรบุคคลแบบมีประสิทธิภาพผานชองทางตาง ๆ
กฟภ. ยังไมมีระบบสําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการบริหารบุคลากร และนําขอมูลดาน
ทรัพยากรบุคคลจากการวิเคราะหมาประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบ

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
• กฟภ. ยังไมมีระบบและกระบวนการที่สนับสนุนสายงานสารสนเทศใหสามารถมีกระบวนการใน
การรวบรวมและวิเคราะหความตองการของหนวยงานธุรกิจตาง ๆ อยางเปนระบบ และสามารถ
จั ด การวางแผน IT Project & Program สามารถวางแผนการให บ ริ ก าร IT Service รวมทั้ ง
สามารถบริหารจัดการดานงบประมาณมีความตอเนื่องชวยในการบริหารจัดการโครงการที่ดี เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
• กฟภ. ขาดการกําหนดกระบวนการแบบเปนทางการในการกํากับดูแลขอมูล และระบบที่ชวยใน
การระบุแหลงขอมูล เนื่องจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน ไมมีมาตรฐาน และยากในการเรียกขอมูล
เพื่อนําไปใช นอกจากนี้ กฟภ. ยังขาดการจัดทําความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้งภายในและภายนอกอีกดวย
• กฟภ. ยังไมมีการนําวิดิโอที่บันทึกมาทําการวิเคราะห หรือติดตามแบบ real time เพื่อเฝาระวัง
ความปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
• เนื่องดวยระบบเครือขา ยภายในสํานั กงานของ กฟภ. ใกลหมดอายุก ารใชงาน กฟภ. มีความ
จําเปนที่จะตองทําการปรับปรุงโดยการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายเดิมที่ใกลหมดอายุการใช
งาน รวมถึงการขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM เพื่อทําการเชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5
เขตชุมทาง การพัฒ นาโครงขาย IP Access Network การขยายโครงขา ยเคเบิลใยแกวนําแสง
การบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN การจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม
(UC) การพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ. การพัฒนาระบบ VDO Conference การจัดซื้อพรอม
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ติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP: CCTV infrastructure ที่สํานักงานใหญ, รังสิต และจุดรวมงาน และ
การปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
กฟภ. ขาดการบูรณาการของการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีปฏิบัติการ และหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอรสําหรับทุกสายงานทั่วทั้งองคกร และยังไมมีการปฏิบัติมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ รวมถึงยังไมมีการจัดทําโปรแกรมเพื่อสรางความสรางความตระหนักดานความมั่นคง
ปลอดภัย สารสนเทศ (Security Awareness Programme) ใหกับ บุ คลากรทั่ว ทั้ง กฟภ. ให มี
ความรูความเขาใจเพื่อปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซเบอร
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใกลหมดอายุการใชงาน กฟภ. มีความจําเปนที่จะตอง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อรองรับการขยายอัตราสวนผูใชงานตอจํานวนคอมพิวเตอร
และจําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรที่งานในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ
อยางสม่ําเสมอ
ก ฟ ภ . ยั ง ไ ม มี ค ณ ะ ทํ า ง า น Digital Transformation Office Governance ห รื อ DTO
Governance ในการบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อผลักดันโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง
กฟภ. ยังไมมีการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกรที่เปนมาตรฐาน เพื่อทบทวนและขยายผล
สถาปตยกรรมองคกรใหมีความถูกตอง สอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ
กฟภ. ยังไมมีการดําเนินการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองคกรตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ไดไมครบทั้ง 37 กระบวนการ และ
กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐาน ISO 38500
กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
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