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บทสรุปผูบริหาร

แผนปฏิบตั ิการดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2562)
ที่มาการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อเปนกรอบแผนงาน/
โครงการและกรอบวงเงินในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. สนับสนุนการพลิกองคกรสู Digital
Utility ในป 2565 และนโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบายของภาคพลังงาน โดยเนน
การ “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” ซึ่ง กฟภ. จะเปนอีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยขับเคลื่อน
ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปน
รัฐ บาลดิจิ ทัลตามแผนพั ฒ นารั ฐบาลดิ จิทัล ของประเทศไทย โดยการสรางมาตรฐานงานบริการที่เปนเลิศ
พัฒนาระบบไฟฟาใหทันสมัยมั่นคงและเชื่อถือได สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายทั้งภาครัฐ คูคา/คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริกาและประชาขน
รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กฟภ.
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในและภายนอก จึงตองมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย
แผนและนโยบายต า งๆ จากภาครั ฐ และทิ ศ ทางและแนวโน ม เทคโนโลยี ที่ ส ง ผลกระทบโครงสร า งของ
อุตสาหกรรมไฟฟาสรุปไดดังนี้
1. นโยบาย กฎหมาย ขอบังคับดานดิจทิ ลั
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีความสอดคลองกับแผน นโยบาย และยุทธศาสตร ตางๆ จึงมี
การศึกษาแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยแบงประเภทของแผนเปน
3 ประเภท
ไดแก แผนการพัฒนาประเทศ (National Plan) แผนที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(ICT/Digital Plan) และแผนดานพลังงาน (Energy Plan) ซึ่งประกอบดวย

รูปที่ 1 : แผน นโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กฟภ.
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โดยแตละแผนมีประเด็นสําคัญในแตละชวงเวลา (Key Milestones) ดังนี้

รูปที่ 2 : ประเด็นสําคัญของแผนตาง ๆ ในแตละชวงเวลา
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2. ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟา
จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา โดยการรวบรวมขอมูลที่มีการเผยแพร
จากสถาบันวิจัยตางๆ อาทิ The Edison Foundation Institute for Electric Innovation (IEI),
International Energy Agency (IEA) พบวา ในปจจุบันอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาดังนี้
1) Clean Energy แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาไดมุงไปสูการผลิตไฟฟาที่สะอาด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุงเนนการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการผลิต
ไฟฟา โดยเฉพาะเทคโนโลยีโซลาเซลลซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและราคาที่ปรับตัวลงอยางมาก
ในชวงหาปที่ผานมา สงผลใหมีการนําโซลาเซลลไปใชติดตั้งสําหรับอาคารและที่อยูอาศัย เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาใชเองและ/หรือจําหนายเขาสูระบบ
2) Digital and Distributed Grid เทคโนโลยีดิจิทัลไดเริ่มเขามามีบทบาทในสวนของกลุมธุรกิจไฟฟา
และสาธารณูปโภค โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเขามามีบทบาทสําคัญคือเทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) โดยมีการคาดการณวาในป 2020 จะมีการใชอุปกรณ IoT มากกวา สองหมื่นหา
พันลานอุปกรณ และอุตสาหกรรมไฟฟาจะมีการใช IoT (Grid of Things) เปนอันดับตนๆ สงผลให
จะมีการเก็บขอมูลภายในระบบโครงขายไฟฟาไวในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถนําไปตอยอดในการ
วิเคราะหและวางแผนไดมากขึ้น
3) Individualized Customer Services ลูกคาในธุรกิจไฟฟามีแนวโนมที่จะมีความตองการบริการที่
แตกตางกันมากขึ้น ผูใหบริการจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการบริการของลูกคาที่แตกตางกันไป และสามารถออกแบบและนําเสนอ
บริการใหตรงกับความตองการที่ตางกันไปของลูกคาแตละราย

รูปที่ 3 : ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟา
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3. ทิศทางเทคโนโลยีดจิ ิทลั
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทั่วโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสราง และการดําเนินธุรกิจ
ของหนวยงานพลังงานและไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิดของผูเลนรายใหมดานพลังงาน 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. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกับทุกสิ่งทุกอยาง (Connected Everything)
6. การบริการระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud Services)
7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม (The New MVPs)
8. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ใหผูผลิตเขาถึงผูซื้อไดงาย (Hourglass Consumption)
10. การบริการลูกคาผานชองทางดิจิทัลและสามารถทําไดดวยตนเอง (Me, Myself & AI)
11. การบริการที่ตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความตองการของสังคม (B2WE Societies)
12. การคาขายระหวางลูกคาดวยกันเอง (Peer to Peer Commerce)

รูปที่ 4 : แนวโนมหลักที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานในอนาคต
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จากการรวบรวมปจจัยภายใน สามารถสรุปผลการประเด็นการวิเคราะหปจจัย ไดดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2562)
แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) ซึ่งไดรับความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 มีวิสัยทัศน “กฟภ.เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับ
ภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน” และมีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 วัตถุประสงค
12
ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดดังภาพ

รูปที่ 5 : แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic positioning) ในป 2565-2566 กําหนดให “พลิกองคกรสูการเปน
Digital Utility” ซึ่งมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา โดยการ
พัฒนาฐานขอมูล และระบบการวิเคราะหขอมูลลูกคา รวมถึงการปรับปรุงชองทางการสื่อสารและการ
ใหบริการลูกคาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟาใหทันสมัยดวย Smart Grid
และใหความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางขอมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึง
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การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO2)
3. Digital Business การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการใน
ปจจุบัน และนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงอาจนําไปสูรูปแบบของธุรกิจใหมใน
อนาคต (New platform and business models) (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO4)
โดยตั้ง Key targets ดาน Business Model เกี่ยวกับการดําเนินงานดานดิจิทัลไวเปน “บรรลุตาม
เปาหมายในการพลิกองคกรสูการเปน Digital Utility (Executive Digital Transformation Metric) –
80/50” หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility
from Digital) และ กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)

รูปที่ 6 : แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
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2. ความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสียภายในองคกร
จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ผูบริหารระดับสูง 1 ไดใหวิสัยทัศนและ
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 ญที่ สุ ด ในการ
ปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล โดยมีความเห็นตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหมีความรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล
- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร
- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่
- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม
• รอยละ 19 ใหความสําคัญการยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ เพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินงาน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็น ดังนี้
- ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- ปรับปรุงศักยภาพของระบบ ERP ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการบริหารจัดการคลังพัสดุไดอยางทันสมัย
- ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
• รอยละ 19 ใหความสําคัญในการสงเสริมการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
โดยถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จําเปนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสําเร็จตามที่
คาดหวังไว โดยมุงเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- สนับสนุนใหประสานงาน และทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความคลองตัว และสามารถปรับตัวไดจากกฎระเบียบ หรือ กฎเกณฑตาง ๆ ได
- ปรับโครงสรางการดําเนินงาน (Operating Model) ใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ กฟภ.
- สามารถกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่ดี
• รอยละ 18 ใหความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูมาสนับสนุน ในการดําเนินธุรกิจอยางเชิงลึก ทั้งนี้
ผูบริหารเสนอแนะ ดังนี้
- ขับเคลื่อนองคกรตามยุทธศาสตร และแสดงขอมูลสําหรับผูบริหารได
- พัฒนาขีดความสามารถ ดาน Big Data และ Data Analytics
- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหบริการลูกคาที่ดียิ่งขึ้น (Customer Analytics)
- นําขอมูลมาใชบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสถานะขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว เพื่อนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตอง
• รอยละ 14 ใหความสําคัญในการวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 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
0

1

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการฯ ทั้ง 14 สายงาน และผูอํานวยการ ทั้ง 3 สํานักงาน ระหวาง ส.ค.-ก.ย. 2560
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- มุงเนนปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber Security)
- บริหารจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบปฏิบัติการตาง ๆ (OT) ปรับใชเทคโนโลยี
ดานการเงิน และสรางความรวมมือดานเทคโนโลยี เชน Blockchain, Wallet
ในป 2561 ไดสอบถามความตองการเพิ่มเติมจากผูบริหารและหนวยงานภายใน กฟภ. สรุปไดดังนี้
• นโยบายจากผูบริหารใหดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
• ตองการใหทบทวนรายละเอียดขอบเขตงานใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อใหหนวยงานเจาของโครงการ
สามารถนําไปดําเนินการไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
• ตองการทบทวนขอบเขตงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของโครงการ
ขนาดใหญ
• ขอบเขตและปริมาณงานในแผนยังไมสอดคลองกับความตองการหรือการดําเนินงานจริง
• มีความตองการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมจากแผนงานที่มีในปจจุบัน
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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 ซึ่ ง แบ ง ขี ด
ความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ออกเปน 3 ดานตามหวงโซคุณคา คือ 1. ขีดความสามารถดานโครงขาย
ระบบไฟฟา (Grid) 2. ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer) 3. ขีดความสามารถดานการ
ดําเนินงานขององคกร (Enterprise)

รูปที่ 7 : ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ.
ความทาทายตามขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. มีดังนี้
1. ความทาทายขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
ขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรม งานก อ สร า งและบริ ห ารโครงการ จนถึ ง การส ง มอบงานให ป ฏิ บั ติ ก 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
ซึ่งนําไปสูความทาทายในการบูรณาการระหวางสายงาน อาทิ เชน กระบวนการกอสราง ที่จําเปนตอง
ประสานงานกับการจัดซื้ออุปกรณ
• ผูควบคุมงานกอสรางรุนใหม ขาดความชํานาญ และไมมีระบบสนับสนุน และติดตามไดอยางรวดเร็ว
จึงมึกทําใหงานเกิดความลาชา
• ขอมูลมีปริมาณมาก แตขาดการนํามาใชตอยอดในการวางแผน ควบคุม ตลอดจนงานบํารุงรักษา
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2. ความทาทายขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา ครอบคลุมงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา
ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 โดยพบประเด็น
ความทาทาย ดังนี้
• ขอมู ลของลูกค า ที่มาติดต อผา นช องทางปฏิสัมพัน ธมีความกระจัดกระจาย ไมไดถูกเก็บ 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 และนําขอมูลสําคัญขององคกรมาใชสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ทั้งนี้จําเปนตองมี
ขอมูลที่มาจากแหลงที่มาที่เชื่อถือได และเปนปจจุบัน
• ขอมู ล องคความรู และการจั ดเก็บ เอกสารตาง ๆ ของกฟภ.ประสบปญหาการสืบคนยาก ไมเปน
ป จ จุ บั น และไม มีผู รั บ ผิ ดชอบโดยตรง ประกอบกับ การถา ยทอดความรูร ะหวางพนัก งานยั งไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งมักพบในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
• ระบบ ERP ไมสนับสนุนการทํางานในการบริหารหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบอื่น ๆ มา
สนับสนุน
• ระบบ ICT ยังขาดการบูรณาการทั้งระบบงานและขอมูล โดยมีความตองการที่จะเชื่อมโยงทั้งฝงของ
IT (Information Technology) และ OT (Operational Technology) ในอนาคต สรางเปน
Platform กลางของ กฟภ. สนับสนุนการทํางานของทุกสายงาน เพื่อแกปญหาการทํางานแบบ Silobased
ความทาทายดานการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตองการสรางกระบวนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และเนนย้ําทักษะของบุคลากรดาน ICT เพื่อเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมภายในและภายนอก นําไปสูการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร
(SWOT Analysis) ที่เกี่ยวของกับดิจิทัลของ กฟภ. สามารถสรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
• ยุทธศาสตร กฟภ. มีทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุน
• หนวยงานผูรับผิดชอบขาดความรู/ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
• ผูนําองคกรใหความสําคัญกับความมั่นคงปลอดภัย
• การดําเนินงานโครงการขนาดใหญมีความลาชา
ทางไซเบอร
• มีแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร แตขาด
กระบวนการติดตามแผนและตัวชี้วัดอยางมี
• ผูนําองคกรมีวิสัยทัศนที่กาวไกล พรอมที่จะใหการ
ประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถติดตามผลการ
สนับสนุนการพัฒนาองคกรและตองการมุงสูยุค
ดําเนินงานในเชิงลึกได
Digital
• ระบบโครงขายไฟฟามีความพรอม มีคุณภาพ
• ขาดการใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการ
นาเชื่อถือ และมีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง
วิเคราะห สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการตางๆ
• บุคลากรมีความรูและความเชี่ยวชาญในสายงาน
เฉพาะดาน
• ระบบงานที่ กฟภ. มีอยูยังไมสามารถตอบสนอง
• มีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาครอบคลุมทั้งประเทศ
ความตองการทางธุรกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา เพื่อ • ขาดการบรูณาการชองทางการใหบริการลูกคา
สรางความสะดวก รวดเร็ว ในการชําระคาไฟฟาและ • ขาดระบบสนับสนุนการวางแผนการลงทุน และ
การบริการอื่นๆ
ติดตามผลการพัฒนาโครงการตางๆ ขององคกร
เพื่อใหเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด
• มีการจัดทําระบบจัดการโครงขายแบบบูรณาการ
เพื่อเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการ โครงขาย
• แตละหนวยงานมีการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบแยก
สารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของ
สวน ทําใหเกิดความซ้ําซอน ขาดการวางแผนใน
ทั้งหมด
ภาพรวม
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
• รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนา
• เนื่องจากตองดําเนินตามนโยบาย และกฎระเบียบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเพื่อเตรียมเขา
ภาครัฐอยางเครงครัดและตองผานกระบวนการและ
สูยุคดิจิทัล
ขั้นตอนที่ซับซอน ทําใหไมสามารถพัฒนาและจัดหา
ระบบที่มีคุณภาพและทันตามความตองการ
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงดานระบบไฟฟาของ กฟภ.
• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอรมใหมี Computing, Mobile, Big Data • รูปแบบการแขงขันในอุตสาหกรรม ทําใหลูกคามี
ตัวเลือกในการใชพลังงานไฟฟามากขึ้น เชน การใช
รวมไปถึง IoT
ไฟฟาจากพลังงานทางเลือก เปนตน
• พ.ร.บ. กฎหมาย ระเบียบภาครัฐ ไมเอื้อตอการ
ดําเนินการทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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ยุทธศาสตรดิจิทัล ของ กฟภ.
ในการบริหารและพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ในชวงป 2561-2565 เพื่อพลิกองคกรสู Digital
Utility สอดคลองกับนโยบาย PEA 4.0 “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” และนโยบาย
ภาครัฐ ภาคพลังงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย จึงไดกําหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนภายใตโปรแกรม PEA Digital Transformation หรือ “PEA
DX” โดย “D” หมายถึง Digital และ “X” หมายถึง Transformation หรือการปรับเปลี่ยน

รูปที่ 8 : การปรับเปลี่ยน กฟภ. ภายใตโปรแกรม “PEA DX”
ยุทธศาสตรดิจิทัลและขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยน
ภายใน PEA DX นี้ จะปรับเปลี่ยนขีดความสามารถทางธุรกิจ ของ กฟภ. ซึ่งนําไปสูการกําหนด
ยุทธศาสตรดิจิทัล ดังนี้
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation) เสริมสราง
โครงขายระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟา
ด ว ยการวิ เ คราะห ขอมูล ในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มเสถีย รภาพของระบบไฟฟาและการ
ใหบริการที่เปนเลิศ
2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer) ยกระดับการใหบริการ
ลูกคาดวยการสรางความผูกพันที่ดีกับลูกคาดิจิทัลในโลกแหงการเชื่อมตอ สรางความ
ประทับใจแกประสบการณในการใชบริการ รวมไปถึงการเสริมสรางภาพลักษณและความ
เชื่อมั่นผานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise) ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในระบบจําหนายและการใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว
4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) พัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทํางานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
5. แพลตฟอร ม ดิ จิ ทัล (Digital Platform) สรางแพลตฟอรมดิจิทัล ของ กฟภ. ที่
สนับสนุนการดําเนินงานทั้งองคกรใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการ
เติบโตของธุรกิจ

หนา 22

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตรที่ 1) Digital Energy Operation 2) Connected Customer และ 3) Next Generation
Enterprise จะเปนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของ กฟภ. ไดแก งานดานระบบโครงขาย (Grid)
งานบริ การลู กค า (Customer) และงานดํ า เนิน องคกร (Enterprise) ซึ่งจะขับ เคลื่อนโดยยุทธศาสตรที่ 4)
บุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) และใชยุทธศาสตรที่ 5) Digital Platforms เปนโครงสราง
รากฐานสําหรับเทคโนโลยีดําเนินธุรกิจทั้งหมดดังแสดงดังภาพ

รูปที่ 9 : ยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟภ.
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ตัวชี้วัดของแผนและยุทธศาสตรดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล จัดทําขึ้นเพื่อผลักดัน กฟภ. ไปสู Digital Utility ตามตําแหนงยุทธศาสตร โดย
กําหนดเปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 2 ระดับ ไดแก ระดับแผนองคกร และระดับรายยุทธศาสตร

รูปที่ 10 : แผนดิจิทัลสนับสนุนและระบุเปาหมายและตัวชี้วัด 2 ระดับ
เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองคกร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล มีบทบาทที่สําคัญในการผลักดันเปาหมายของ กฟภ. เพื่อนําพาองคกรบรรลุ
เปาประสงค และพลิก กฟภ. สู Digital Utility ในป 2565 ซึ่งมีเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล
(Executive Digital Transformation Metric) ที่เรียกวา “80/50” ซึ่งหมายถึงในป 2565 กําหนดเปาหมาย
• คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility from
Digital)
• กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)
นอกจากเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล แลว ณ ที่ร ะดับแผน แผนดิจิทัลมีเปาหมายและ
ตัวชี้วัดรวมกันกับแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
โดยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้
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เปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล (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 (เปาประสงคที่ปรับเพื่อสนับสนุน 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

เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับรายยุทธศาสตร
แตละยุทธศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อกําหนดเปนแนวทางปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของ กฟภ. ในแตละสวน
(Grid, Customer, Enterprise, Human Capital, and ICT) โดยมีเปาหมายในการพัฒนา และตัวขี้วัดหลัก
ดังนี้
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
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 มุงเนนการบริหาร
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
3.
ปรั บ เปลี่ ย นสู 3. ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
องคกรสมัยใหม
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจําหนายและบริการลูกคาอยาง
รวดเร็ว (Strategic Partner)
- สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการมีระบบการจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
- เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เนนการเชื่อมโยง
ของระบบและขอมูล จากระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจหลัก

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
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%
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
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
- 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
- สนับสนุนกระบวนการบริหารทุนมนุษย ตั้งแตวางกลยุทธ
ความสามารถ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและ
ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการประเมินผลงาน
- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการปลี่ยนแปลงตาง ๆ
5. แพลตฟอรมดิจิทัล 5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
สร า งแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล ของ กฟภ. ที่ ส นับ สนุ น การดํ า เนิน งานทั้ ง
องคกร ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีความ
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของสายงานตาง ๆ
- มุงเนนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงของระบบและขอมูลเพิ่มเติม
ความแข็งแกรงของโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที โดยมุงเนน
มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
เอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%
1. ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน
จากการฝกอบรม เอกสาร และการเดินทาง ลง 70%
2. ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน
สนับสนุนหรือตอบคําถามพนักงาน ลง 30 %
3. ลดคาใชจายเฉลี่ยในการสรรหาบุคลากรตอหัวลดลง
30% เนื่องจากมีวิธีการสรรหาบุคลากรไดอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายหรือความตองการ
ขององคกร

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 11 : ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.
ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
กฟภ.
SO1: ดําเนินธุรกิจตามหลักธรร ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
มาภิบาลเพื่อการเติบโตอยาง
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
ยั่งยืน
เปาหมาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงขายดวยดิจิทัล นําไปสูเพิ่มความ
SO1 มีเปาหมายในการสรา ง
มั่นคงของระบบจําหนาย สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและ
ความเชื่ อมั่ น แก ผู มีส ว นได ส ว น
ชุมชน
เสีย และยกระดั บการดํา เนิ น ที่
เปนมาตรฐานและตามหลักธรร
เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
มาภิบาลองคกร
• สรางบริการลูกคาที่โปรงใส สะดวก ทันสมัย ดวยชองทางและการบริการ
ดิจิทัลเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการ แกผูใชไฟฟา
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศใน
ดานจําหนายกระแสไฟฟา โดย
พัฒนาประสิทธิภาพของทุก
ระบบงาน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย
SO2 มีเปาหมายดานเพิ่มความ
มั่นคงในระบบจําหนาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการสรางรายไดของสินทรัพย
เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
รวมถึงความสําเร็จในการพัฒนา
โครงการ Smart Grid ซึ่ง
สอดคลองกับประเด็น Digital
Operational Excellence ใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนระบบไฟฟา รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน เพื่อนําไปสู
Productivity ที่เพิ่มขึ้น

• ปรับปรุงการดําเนินงานองคกร ใหมีความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน เนนการเชื่อมโยงของระบบ ขอมูล และสายงาน เกิดความ
โปรงใส และกระบวนงานที่เปนมาตรฐาน พรอมทั้งสรางกระบวนการจัดการ
และบริหารองคความรู เพื่อใชพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
• เพิ่มความแข็งแกรงในระบบจําหนาย จากการใชเทคโนโลยี Smart Grid และ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อบริหารจัดการโครงขายและทรัพยสินที่มีมูลคาสูง
ให
กฟภ. สามารถบริหารทั้งเงินลงทุน และคาใชจายไดมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
• สรางผูฏิบัติงานยุคใหมเปน Digital Worker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน เปน
เพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกสายงานโครงขายไฟฟา ตั้งแตการ
วางแผน งานกอนสราง และงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
•

ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับและ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจทิ ลั

•

ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรับระบบงานใหแกทุกสาย
งาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
กฟภ.
SO3: มุงเนนการตอบสนอง
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
ความตองการ ของทุกกลุมลูกคา
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง
• ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เริ่มจากการ
ออกแบบประสบการณลูกคาดวยแนวคิดลูกคาเปนศูนยกลาง มีการเชื่อมโยง
ลูกคา ผานชองทางการสื่อสารและบริการทางดิจิทัล เนนงานบริการเชิงรุกที่
เปาหมาย
มีประสิทธิภาพ ดวยการบูรณาการระบบ ขอมูล และบุคลากรระหวาง
SO3 มีเปาหมายในการยกระดับ
หนวยงานเขาดวยกัน
ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของของทุกกลุมลูกคา รวมถึง
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
การยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการเทียบเคียงกับคูเทียบ
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน
และดําเนินงานตาม SLA ในทุก
เปนเพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกงานบริการลูกคา
กระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับ
ประเด็น Digital Service ที่
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
กฟภ. ควรพัฒนาฐานขอมูล
และมีกระบวนการวิเคราะห
• ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
ขอมูลลูกคา นําไปสูการปรับปรุง
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
ชองทางสื่อสารและการ
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
ใหบริการลูกคา
แพลตฟอรมดิจทิ ลั
ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรับระบบงานใหแกทุก
สายงาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
•

SO4: การบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง เพื่อความยั่งยืน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
• สรางรากฐานการเพิ่มโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา Smart Grid

เปาหมาย
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
SO4 มีเปาหมายที่จะสรางความ
เติบโตใหแกองคกรและบริษัทใน
เครือดานรายได มุงหวังจะขยาย
ฐานลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในภูมิภาค จากการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดย
กฟภ. สามารถสราง Digital
Business ดวยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑและการใหบริการใน
ปจจุบัน ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสู
รูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
อนาคต

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ จากการวิเคราะหลูกคาเชิงลึก จากฐานขอมูล
ลูกคาของ กฟภ.
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• สรางแลตฟอรมองคความรู สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถเปนรายไดใหมในอนาคตของ กฟภ.
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
•

ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจทิ ลั

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

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
• สรางบุคลากรแหงอนาคต ที่มีความรู ความเขาใจ ทักษะ ศักยภาพดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล และทัศนคติที่พรอมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกร
• กฟภ. มีบุคลากรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาใชในการพัฒนาและอบรม นําไปสูความคิดสรางสรรคในการ
ทํางานและสรางนวัตกรรมในอนาคต
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง
รองรับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อ
สามารถเปนรากฐานผลักดัน
นวัตกรรมองคกรเชิงพาณิชย

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
แพลตฟอรมดิจทิ ลั
• สรางแพลตฟอรมเทคโนโลยีรองรับทุกระบบงานขององคกรอยางแทจริง เกิด
การบูรณาการทั้งขอมูล ระบบนําไปสูการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน
• ปรับบทบาทของหนวยงานที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเชิงรุกมาก
ยิ่งขึ้น เปนอีกหนึ่งเพื่อนคูคิดที่ทํางานรวมกับทุกสายงาน
อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ยุทธศาสตรดิจิทัลนี้ เปนยุทธศาสตรรากฐานที่สนับสนุนและ
ขับเคลื่อน กฟภ. ทุกขีดความสามารถทางธุรกิจ ซึ่งผลักดันเปาประสงค SO2, SO3,
และ SO4 ดวยเชนกัน

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 12 : แนวทางพัฒนาดิจิทัลของ กฟภ.
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• Think Big – การวิเคราะหและออกแบบภาพรวมทั้งหมดของขีดความสามารถ เพื่อใหเห็นเปาหมาย
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 เป น การขยายศั ก ยภาพและเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของงบการลงทุ น ใน
เทคโนโลยี
• Scale for Value – การดําเนินการขยายขอบเขตแผนงานหรือโครงการใหครอบคลุมทั้งองคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตรดิจิทัล สามารถแบงการเดินทางสู PEA Digital Utlity
ออกเปน 3 ระยะ ตามแนวคิด “At Speed” และ “At Scale” ดังนี้

รูปที่ 13 : ระยะตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (Ready-Set-Grow)
ระยะที่ 1 : Ready (พ.ศ. 2561)
การเตรียมความพรอมเขาสูยุคดิจิทัลของ กฟภ. โดยการสรางรากฐานดิจิทัลอยางรวดเร็ว ในระยะนี้จะ
เกิดขึ้นในปแรกของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมและพัฒนาความสามารถหลัก
ทางธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการนํารองการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ในสวนของบุคลากร
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จะตองมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงขององคกร และจะตองมีทักษะเบื้องตนในการปฏิบัติงานดว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะที่ 2 : Set (พ.ศ. 2562-2563)
การมุงสูยุคดิจิทัล หลังจากที่ กฟภ. ไดมีการเตรียมความพรอมในปแรก โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สงเสริมความสามารถหลักใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลว ในระยะตอมา เปนการมุงเนนการขยายขีด
ความสามารถดานดิจิทัล โดยการขยายผลจากโครงการนํารองดิจิทัลในทุกกลุ มธุรกิจของ กฟภ. มีการสงเสริม
ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร รวมถึงมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบและ
ขอมูลระหวางสายงาน เพื่อยกระดับการปรับปรุงความสามารถและเพื่อเปนการวางรากฐานการสรางนวัตกรรม
ระยะที่ 3 : Grow (พ.ศ. 2564-2565)
หลังจากที่ กฟภ. มีการสงเสริมขีดความสามารถของธุรกิจหลักใหเขมแข็งจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับความสามารถ และพื้นฐานเชิงดิจิทัล ในระยะสุดทาย เพื่อเปนการมุงไปสู Digital Utility อยางเต็ม
รูปแบบ กฟภ. จะกาวสูธุรกิจไฟฟาแบบดิจิทัล และใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกรอยางเต็มศักยภาพ
โดย กฟภ. จะตองขยายผลการใชดิจิทัลตลอดทั่วทั้งองคกร ไมวาจะเปนการบริหารจัดการภายใน การบริการลูกคา
หรือ ประชาชน การรวมมือประสานงานกับหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูโอกาสทางธุรกิจใหมของ
กฟภ. สรางรายไดใหแกองคกรอยางยั่งยืน
แผนดิจิทัล 5 ปที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางมูลคาใหแก กฟภ. ดังนี้
1. มูลคาองคกรปจจุบนั หรือ Current Value กลาวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนําเขามาใชใน กฟภ. เพื่อจะ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence) โดยจะเกิดขึ้นใน
ระยะแรก ๆ ของการปรับเปลี่ยนองคกร ไดแกระยะ Ready และ Set
2. มูลคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value กลาวคือ เมื่อรากฐานการดําเนินงานแข็งแรง เทคโนโลยีจะ
สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม (Growth Opportunity) อันเนื่องมาจากบุคลากรมีความ
พรอมในการสรางสรรค คิดคนนวัตกรรม และบริการใหม ๆ และโครงสรางพื้นฐานทั้งโครงขายระบบ
ไฟฟา งานบริการลูกคา และการดําเนินงานอื่น ๆ มีประสิทธิภาพที่จะพาองคกรไปสูการดําเนินงานธุรกิจ
รูปแบบใหม ซึ่งแผนดิจิทัลมุงหวังที่จะผลักดันใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจพลังงานและไฟฟาในชวงระยะ
Grow
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561- 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
เพื่อให กฟภ. บรรลุเปาหมายในการเปน Digital Utility แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตร
ประกอบดวยแผนงาน/โครงการตาง ๆ ดังนี้

หนา 34

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

รูปที่ 14 : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561- 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ระบุในแตละแผน เปนระยะที่ใชในการพัฒนาและติดตั้งระบบ ไมรวมกระบวนการจัดซื้อและขั้นตอนอนุมัติภายในของ กฟภ.
หนา 35

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

โดยแผนงาน/โครงการที่จะเกิดขึ้นแบงตามระยะ Ready-Set-Grow ตามยุทธศาสตรดิจิทัลมีดังนี้
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั (Digital Energy Operation)

รูปที่ 15 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
หนา 36

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1
2

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.
2562)
Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys (การปรับปรุง
กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั สนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณ
การการกอสราง)
Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติ)

สายงาน กบ.

-

-

-

78.40

235.73

314.13

สายงาน ป.

-

-

-

-

143.20

143.20

3

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

สายงาน ว.

-

26.63

-

-

-

26.63

4

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา)

สายงาน ป.

-

33.80

205.57

-

-

239.37

5

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอร
อัจฉริยะ)

สายงาน ป.

-

128.18

-

-

-

128.18

6

Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงาน)

สายงาน ว.

17.68

0.50

10.50

10.50

10.50

49.68

กรอบตามแผนอืน่
7

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

สายงาน ป.

-

-

-

-

-

-

8

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3)

สายงาน ว.

-

1,548.95

-

-

-

1,548.95

หนา 37

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )

9

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

สายงาน ว.

-

-

-

1,340.00

-

1,340.00

10

สายงาน ป.

-

956.00

-

-

-

956.00

11

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยระบบ
ไฟฟา)
AMI for C&I 70,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ)

สายงาน ป.

1,810.00

-

-

-

-

1,810.00

12

โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

สายงาน ว.

-

-

-

13

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก(Micro Grid)

สายงาน ว.

-

-

-

-

14

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่
1)

สายงาน ว.

-

-

- 6,950.00

รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั

1,380.00
- 6,950.00

-

-

389.43

1,380.00

17.68

189.10

216.07

88.90

3,190.00

9,454.95

-

1,340.00

- 13,984.95

3,207.681

9,644.05

216.07

1,428.90

389.43 14,886.13

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
หนา 38

901.18

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)

รูปที่ 16 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
หนา 39

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

16.20

16.20

16.20

16.20

64.80

2

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

สายงาน ทส.

-

-

-

44.98

59.97

104.95

3

Customer Analytics for Insights & Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคา
เชิงลึก)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

38.43

62.90

-

-

101.33

4

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

-

-

105.04

-

105.04

5

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการใหบริการลูกคา)

สายงาน ทส.

-

5.40

34.60

-

-

40.00

6

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

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

25.20

-

-

-

25.20

7

PEA Energy Service System (งานพัฒนาระบบรองรับการใหบริการพลังงาน)

สายงาน ว.,
สายงาน ย.

-

-

-

-

-

-

กรอบตามแผนอืน่
8

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3)

สายงาน ทส.

49.68

49.68

49.68

12.42

-

161.46

9

PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)

สายงาน ภ3.

-

25.78

-

-

-

25.78

หนา 40

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ
10

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)

สายงาน บ.

รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรเชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

-

85.23

113.70

166.22

76.17

441.32

49.68

75.46

49.68

12.42

-

187.24

49.68

160.69

163.38

178.64

76.17

628.56

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ

หนา 41

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

3. ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)

รูปที่ 17 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม

หนา 42

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1
2
3
4

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานขององคกร)
Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)
Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซ
คุณคาหลัก)
Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)

สายงาน ทส.

-

-

187.20

-

-

187.20

สายงาน ทส.
สายงาน ย.

-

32.40

312.00
-

-

-

312.00
32.40

สายงาน ทส.

-

-

9.90

14.40

9.90

34.20

5

Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุใหเปนแบบ
Modern Warehouse)
กรอบตามแผนอืน่

สายงาน อ.

-

129.41

342.53

-

-

471.95

6

CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และยกระดับขีดความสามารถ

สายงาน ทส.

5,500.00

-

-

4,293.001

-

9,793.00

7

Modern Warehouse Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบการบริหาร
คลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)
ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

สายงาน อ.

-

-

-

-

-

-

สายงาน ส.

-

-

-

-

-

-

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สายงาน ทส.
รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่

8.00
-

161.81

851.63

14.40

9.90

8.00
1,037.75

5,508.00

-

-

4,293.001

-

9,801.00

8
9

หนา 43

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

Grow

25611

2562

2563

2564

5,508.00

161.81

851.63

4,307.40

รวม 5 ป
2565

Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
รวมวงเงินยุทธศาสตรปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม

9.90 10,838.75

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ

หนา 44

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)

รูปที่ 18 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต

หนา 45

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

1

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)
Employee Engagement
Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผล
การดําเนินงานของบุคลากร)
Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการ
วิจัยและนวัตกรรม)
Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร)
AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อสนับสนุนงานทรัพยากร
บุคคล)
HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)

สายงาน ท.
สายงานท.
สายงานท.

-

18.00
68.40
205.26

9.00
39.60
1.92

9.00
34.52

18.00
1.32

54.00
108.00
243.02

สายงานว.

-

-

21.60

-

-

21.60

สายงานท.
สายงานท.

-

32.40
20.00

11.20

-

-

32.40
31.20

สายงานท.

-

-

28.20

22.20

-

50.40

-

344.06

111.52

65.72

19.32

540.62

-

344.06

111.52

65.72

19.32

540.62

รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินยุทธศาสตรเสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ

หนา 46

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

5. แพลตฟอรมดิจทิ ลั (Digital Platform)

รูปที่ 19 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร แพลตฟอรมดิจิทัล
หนา 47

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

4

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

สายงานทส.

-

-

-

36.00

-

36.00

2

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio
Management)
Data Governance (การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล)

สายงานทส.

-

36.30

-

-

-

36.30

3

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)

สายงานทส.

-

-

53.47

181.12

-

234.59

4

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะหวดิ ิโอ)
Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร)
DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทลั ฯ โดย
Digital Transformation Office)
EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนา
สถาปตยกรรมองคกร)
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐาน
การกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดําเนินงาน
COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอรับ
รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000

สายงานทส.

-

-

-

9.60

32.80

42.40

สายงานทส.
สายงานทส.

0.50
-

9.07
32.10

226.30
-

23.00
-

100.16
-

359.03
32.10

สายงานทส.

-

10.00

26.00

-

-

36.00

สายงานทส.

-

12.10

1.30

1.30

3.30

18.00

สายงานทส.

-

20.00

-

-

-

20.00

Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสาร)

สายงานทส.

1,005.071

860.68

2,656.57

720.04

571.52

5,813.88

1

5
6
7
8

9
10

หนา 48

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

4

2562

Grow

รวม 5 ป

2563

2564

2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
11

IT Infrastructure(งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สายงานทส.

208.372

80.47

418.96

167.67

168.51

1,043.99

กรอบตามแผนอืน่
12

งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

13

จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

14

งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR)

สายงานทส.

-

257.22

-

-

-

257.22

15

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

16

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN

สายงานทส.

90.003

90.00

-

-

-

180.00

17

งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

สายงานทส.

509.66

-

-

-

-

509.66

18

งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ

สายงานทส.

1.90

-

-

-

-

1.90

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

สายงานทส.

-

926.93

-

-

-

926.93

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

1,213.94

1,060.72

3,382.60

1,138.73

876.29

7,672.29

19
20
21
22

งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
แบบรวมศูนยของกฟภ. (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)
งานจัดหา EA Tool
รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน

หนา 49

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

แผนงาน/โครงการ

ระยะที่
Ready
2561

4

Set
2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรแพลตฟอรมดิจทิ ลั

หมายเหตุ

1

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 1,005.07 ลานบาท

2

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 208.37 ลานบาท

3

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 90.00 ลานบาท

4

601.56

1,274.14

-

-

-

1,875.70

1,815.50

2,334.87

3,382.60

1,138.73

876.29

9,547.99

วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ

หนา 50

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

สรุปกรอบวงเงิน
1. สรุปกรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร
กรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวย
ดิจิทลั )
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่
Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

Ready

Set

25611

2562

TOTAL
(THB)

Grow
2563

2564

2565

3,207,680,000

9,644,050,000

216,070,000

1,428,900,000

389,430,000

14,886,130,000

17,680,000

189,100,000

216,070,000

88,900,000

389,430,000

901,180,000

17,680,000

50,900,000

10,500,000

10,500,000

32,100,000

121,680,000

-

138,200,000

205,570,000

78,400,000

357,330,000

779,500,000

3,190,000,000

9,454,950,000

-

1,340,000,000

-

13,984,950,000

49,680,000

160,690,000

163,380,000

178,636,500

76,170,000

628,556,500

-

85,230,000

113,700,000

166,216,500

76,170,000

441,316,500

-

23,400,000
61,830,000

16,200,000
97,500,000

61,177,500
105,039,000

76,170,000
-

176,947,500
264,369,000

49,680,000
5,508,000,000

75,460,000
161,812,559

49,680,000
851,633,000

12,420,000
4,307,400,000

9,900,000

187,240,000
10,838,745,559

-

161,812,559

851,633,000

14,400,000

9,900,000

1,037,745,559

-

37,400,000
124,412,559

19,900,000
831,733,000

14,400,000
-

9,900,000
-

81,600,000
956,145,559

5,508,000,000

-

-

4,293,000,000

-

9,801,000,000
หนา 51

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

กรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร

Ready

Set

25611

2562

TOTAL
(THB)

Grow
2563

2564

2565

Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)

-

344,060,000

111,520,000

65,720,000

19,320,000

540,620,000

วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน

-

344,060,000

111,520,000

65,720,000

19,320,000

540,620,000

-

84,060,000
260,000,000

72,120,000
39,400,000

43,520,000
22,200,000

19,320,000
-

219,020,000
321,600,000

วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

-

-

-

-

-

-

Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทลั )

1,815,504,507

2,334,867,286

3,382,601,000

1,138,728,800

876,292,866

9,547,994,459

วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

1,213,944,507

1,060,724,886

3,382,601,000

1,138,728,800

876,292,866

7,672,292,059

187,700,000
1,026,244,507
601,560,000

268,260,000
792,464,886
1,274,142,400

331,590,000
3,051,011,000
-

352,700,000
786,028,800
-

343,260,000
533,032,866
-

1,483,510,000
6,188,782,059
1,875,702,400

10,580,864,507

12,645,479,845

4,725,204,000

7,119,385,300

1,371,112,866

1,231,624,507

1,840,927,445

4,675,524,000

1,473,965,300

1,371,112,866

10,593,154,118

205,380,000

464,020,000

450,310,000

482,297,500

480,750,000

2,082,757,500

1,026,244,507

1,376,907,445

4,225,214,000

991,667,800

890,362,866

8,510,396,618

9,349,240,000

10,804,552,400

49,680,000

5,645,420,000

-

25,848,892,400

รวมวงเงินทั้งหมด
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565
(ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอื่น

36,442,046,518
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2. กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
จํานวนงาน
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปน
เลิศดวยดิจิทัล)
Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกร
สมัยใหม)
Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหง
อนาคต)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)
รวม

กรอบวงเงินดําเนินการ

งานตาม
แผนดิจทิ ลั

งานตามแผน
อืน่ ๆ

รวม

งานตามแผนดิจทิ ลั

5

9

14

901,180,000

13,984,950,000

14,886,130,000

7

3

10

441,316,500

187,240,000

628,556,500

5

4

9

1,037,745,559

9,801,000,000

10,838,745,559

7

-

7

540,620,000

-

540,620,000

11
35

11
27

22
62

7,672,292,059
10,593,154,118

1,875,702,400
25,848,892,400

9,547,994,459
36,442,046,518

งานตามแผนอืน่ ๆ

รวม
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หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการตาง ๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) และ
แผนงานอื่น ของ กฟภ. สามารถแบ งประเภทหนวยงานรับผิดชอบไดเ ป น 2 กลุม ไดแก หนว ยงานที่รับ ผิดชอบ (Owner) และหนว ยงานที่เกี่ยวของ
(Supporting) โดยแตละแผนงานมีหนวยงานรับผิดชอบแตละประเภท ดังนี้
ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

ว

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

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

S

S

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวย
S
Digital เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบอัตโนมัติ)
Energy
Operations Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การ
(ยกระดับ ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติ O
ระบบไฟฟาให ที่เกี่ยวของ (Grid Code))
เปนเลิศดวย
ดิจิทลั ) Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล S
ระบบไฟฟา)

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ)

S

O

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

S

O

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงาน)

ว

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

O
O

S

GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid &
As a Services (แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมสิ ารสนเทศ
O
ระบบไฟฟา)

S

Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่พัทยา)

S

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)

O

S

O

S

O

Micro Grid (โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาด
O
เล็กมาก)
O

ท สกว สกม สตภ

S

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาระยะที่ 3) O

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

ส

S

SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.))

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารสินทรัพยระบบไฟฟา)

อ

S
S

S

S
S
S
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

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

O

Customer Analytics for Insights & Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)

O

O O* O

S

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา)

O

O O* O

S

S

S

S

O

O

O O* O

S

Connected Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการ
Customer ใหบริการลูกคา)
(เชือ่ มโยงลูกคา PEA Customer Channel Performance Management (การ
ดวยเทคโนโลยี) วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer
Channel)

PEA Energy Service System (งานพัฒนาระบบรองรับการ
ใหบริการพลังงาน)

S

S

O

O

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 3)
PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)
e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบและเก็บรักษา
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)
*สายงานภาค 3 เป็ นเจ้าภาพ

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

S
O

O

S
S

O
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ยุทธศาสตร

Next
Generation
Enterprise
(ปรับเปลีย่ นสู
องคกร
สมัยใหม)

แผนงาน/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

S

S

Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหาร
คลังพัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse)
CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 S
และยกระดับขีดความสามารถ

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

Modern Warehouse Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบ
การบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)

S

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

S

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

O

S

S

O
O
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/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 Engagement

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

S

S

S

Workforce of
the Future Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและ
(เสริมสราง กระบวนการดานการวิจยั และนวัตกรรม)
บุคลากรแหง
อนาคต) Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและ
การสรรหาบุคลากร)

AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

O

S

O
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT
Portfolio Management)
Data Governance (การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล)
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
Digital การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)
Platform COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification
(การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
(แพลตฟอรม เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดําเนินงาน COBIT5 และการ
ดิจิทลั ) ขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร)
IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)
จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนย
สํารองขอมูล (DR)

ว

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

S

S

S

O
S

S

S

S

S

S

S

O
O
O

S
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O
S

O

S

S

S

O

O

O
O
O
O
O
O
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
ว
ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ
งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของกฟภ. (IT Infrastructure
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
DC/DR)
งานจัดหา EA Tool

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ
O
O
O

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

O
O
O

O
O
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โอกาสทางธุรกิจจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางคุณคาใหแก กฟภ.ทั้งคุณคาองคกรปจจุบัน หรือ
Current Value โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence)
และ คุณคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value โดยการปรับเปลี่ยนดิจิทัลจะเปนรากฐานให กฟภ. เกิด
ความสรางสรรค สรางนวัตกรรม นําไปสูการเกิดรายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจอื่น ๆ (Growth Opportunity)

รูปที่ 20 : 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. โดยอางอิงจากกรณีศึกษาขององคกรชั้นนําของโลก 2 โดยสามารถแบงธุรกิจ
ใหบริการออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. Business-to-Customer (B2C) Products & Services การเสนอการบริการใหแกลูกคากลุม
บานเรือน รวมถึงกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กถึงระดับกลาง
2. Business-to-Business (B2B) Products & Services การเสนอการบริการใหแกลูกคาธุรกิจขนาด
ใหญ กลุมลูกคาพาณิชย และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
3. Business Services การเสนอการบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานบริการเกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา
เพื่อสงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู หรือการติดตั้งแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อสรางระบบนิเวศในการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
1

2
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รูปที่ 21 : ประเภทการบริการทางธุรกิจใหม ๆ ที่จัดทําโดยองคกรชั้นนํา
อยางไรก็ตามตัวอยางธุรกิจที่นําเสนอตามตารางตอไปนี้ ไมใชทุกธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ บางธุรกิจ
ยังอยูในระยะทดลองเทคโนโลยีหรือระยะนํารอง กฟภ. จึงจําเปนตองทําการวิเคราะหศึกษาเชิงลึกกอนที่จะ
เริ่มจัดตั้งธุรกิจ
Customer Category
ผลิตภัณฑหรือบริการ
สถานะธุรกิจโดยรวม
B2C Products &
Home Warranty & Maintenance Services โอกาสประสบความสําเร็จสูง
Services การเสนอการ
Energy Efficiency Consultation
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
บริการใหแกลูกคากลุม
Renewable Energy & Storage
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
บานเรือน รวมถึงกลุมลูกคา Connected Home Services
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
ธุรกิจขนาดเล็กถึง
Electric Vehicle Charging Services
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
ระดับกลาง
Telecommunications, TV, Internet
โอกาสประสบความสําเร็จต่ํา
Appliances & Other Home Devices
โอกาสประสบความสําเร็จต่ํา
Financial Services & Insurance
โอกาสประสบความสําเร็จต่ํา
B2B Products &
Energy Efficiency Consultation
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
Services การเสนอการ
Engineering, Energy Infrastructure &
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
บริการใหแกลูกคาธุรกิจ
Construction Consultation
ขนาดใหญ กลุมลูกคา
Rebates & Financing
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
พาณิชย และกลุมลูกคา
Demand Management Solutions
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
อุตสาหกรรม
Renewable Energy & Storage
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
Building Energy Management
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
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Customer Category

ผลิตภัณฑหรือบริการ
Electric Vehicle Fleet Services
Appliances & Equipment Sales
Business Services
Customer Operations Services
การเสนอการบริการอื่น ๆ IT Operations Services
ที่นอกเหนือจากงานบริการ Engineering / Network Services
เกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา Metering Services
เพื่อสงเสริมศักยภาพทาง Renewables Integration Services
ธุรกิจที่มีอยู หรือการติดตั้ง DR Platform/Aggregator
แพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อสราง Connected Home or Building Energy
ระบบนิเวศในการ
Management Platform
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ Usage Analytics & Insight Platform
EV Charging Services Platform

สถานะธุรกิจโดยรวม
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
โอกาสประสบความสําเร็จสูง
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง

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. บริการวิศวกรรมดานพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา
7. การลงทุนในพลังงานทดแทน
8. ขายและใหเชาอุปกรณสําหรับการใชงานกับระบบไฟฟากําลัง
9. นวัตกรรมดานวิศวกรรมสําหรับแกปญหาและพัฒนาระบบโครงขายไฟฟา
10. บริการฝกอบรมดานพลังงาน
11. การเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (Microgrid)
12. แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย (Solar Hero, Solar Monkey)
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รูปที่ 22 : ประเภทการบริการทางธุรกิจของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบัน
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ประโยชนที่ไดรับจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สงเสริมและใหประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ กฟภ. ดังนี้
ภาครัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ตอบสนอง
ความตองการภาครัฐในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานพลังงาน
• เพิ่ ม ทั กษะและขี ด ความสามารถด า นดิ จิ ทั ล ให กั บ พนัก งานภาครั ฐ และหนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งใน
ภาพรวม
• สรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบโครงขาย Smart Grid และแพลตฟอรมดิจิทัล ที่มีความ
มั่นคง ปลอดภัย
องคกร/ พนักงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และงานบริการ จาก
การนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงานและสรางขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
• สรางการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เสริมสรางการรวมมือกัน ภายใน กฟภ.
• สรางรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและสรางแหลงรายไดใหมใหแก กฟภ. ในอนาคต
• เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
คูคา คูความรวมมือ
• เพิ่มความโปรงใส การความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจรวมกัน ผานการบริหารจัดการขอมูลใหมีความ
ถูกตองแมนยํา
ลูกคา ผูใชบริการ/ ประชาชน
• เพิ่มความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จากการนําเทคโนโลยีมาใชบริการ
จัดการ
• เพิ่มชองทางและการเขาถึงการบริการ ยกระดับงานบริการและอํานวยความสะดวกในการเขารับ
บริการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
• สรางประสบการณบริการลูกคาที่ดี ทันสมัย นําไปสูความมั่นใจใน กฟภ. และภาพลักษณองคกรที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลดานพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใหประชาชนและชุมชมมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการการใชไฟฟา
• ยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตประชาชนในภาพรวม จากการเขาถึงบริการ ขอมูล ขาวสารจากหนว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่มีความรวดเร็วและถูกตอง
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ดังนี้

ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว มี 5 ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ
1. สนับสนุนจากผูบริหารและผูนําองคกร (Leadership) การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ ถือ
เปนการปรับเปลี่ยนองคกรครั้งใหญ 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
องคกรกาวไปขางหนาไดพรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดตั้ง โครงสรางการ
ดําเนินงานดานดิจิทัลที่ชัดเจนภายในองคกร เพื่อผลักดันแผนใหดําเนินแผนไปไดดวยความรวดเร็ว
และเกิดผลประโยชนสูงสุด
3. พันธมิตร (Partnership) การดําเนินงานดิจิทัลของกฟภ. ใหประสบความสําเร็จเปนไปตามแผน กฟภ.
ควรรวมมือกับพันธมิตร หรือ Partner ที่จะเขามาชวยไมเพียงแตใหการดําเนินงานลุลวงตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว แต กฟภ. ยังสามารถเรียนรูแนวความคิด องคความรูใหม ๆ จากพันธมิตรได
4. วัฒนธรรมองคกร (Culture) การปรับเปลี่ยนองคกรในครั้งนี้ บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับเปนผูที่
ไดรับผลกระทบเนื่องจากตองมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ดังนั้นจึงมี
ความจํ า เป น ที่ บุ คลากร กฟภ. จะมีทั ศนคติที่ เป ดรั บ การเรีย นรู วิธี การใช เทคโนโลยีใ 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 หรือการจัดตั้ง DTO/ Digital Governance และ
กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลงและฝกอบรม (Change Management and Training) ซึ่งมี
จุดประสงคเพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนแผน ติดตามผลการดําเนินงาน สรางการบูรณาการระหวางแผนงาน รวมถึง
การลดแรงตานจากการเปลี่ยนแปลงในองคกรในระยะยาว
หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไดระบุกิจกรรมการจัดตั้ง Digital Governance ผานแผนงาน “DTO
Governance” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ภาคผนวก
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รูปที่ 23 : ปจจัยแหงความสําเร็จ ดวยการจัดตั้ง Digital Program Management และ Change
Management
Digital Program Management และ Change Management สามารถดําเนินการผานโครงสราง
DTO หรือ Digital Governance ซึ่งเปนโครงสรางระยะยาว โดยตัวอยางโครงสรางที่แนะนํา เปนดังนี้

รูปที่ 24 : ตัวอยางโครงสราง Digital Governance
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1. บทนําโครงการ
ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 ที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เพื่อเปนกรอบแผนงาน/
โครงการและกรอบวงเงินในการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. สนับสนุนการพลิกองคกรสู Digital
Utility ในป 2565 และนโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบายของภาคพลังงาน โดยเนน
การ “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” ซึ่ง กฟภ. จะเปนอีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยขับเคลื่อน
ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปน
รัฐ บาลดิจิ ทัลตามแผนพั ฒ นารั ฐบาลดิ จิทัล ของประเทศไทย โดยการสรางมาตรฐานงานบริการที่เปนเลิศ
พัฒนาระบบไฟฟาใหทันสมัยมั่นคงและเชื่อถือได สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายทั้งภาครัฐ คูคา/คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริกาและประชาขน
รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กฟภ.
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในและภายนอก จึงตองมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1
พ.ศ.2562
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
2.1. การศึกษาสภาพแวดลอมเพื่อการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ
การวิเคราะหประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจและดิจิทัลของ กฟภ. (Current State)
ประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายยนอกและสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอ กฟภ. โดย
มีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 25 : ปจจัยในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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2.1.1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย
การวิเคราะหในประเด็นดังนี้
• นโยบาย กฎหมาย ขอบังคับดานดิจิทัล
• ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟา
• ทิศทางเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.1.1. นโยบาย กฎหมาย ขอบังคับดานดิจิทัล
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีความสอดคลองกับแผน นโยบาย และยุทธศาสตร ตางๆ จึงมี
การศึกษาแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยแบงประเภทของแผนเปน
3 ประเภท
ไดแก แผนการพัฒนาประเทศ (National Plan) แผนที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(ICT/Digital Plan) และแผนดานพลังงาน (Energy Plan) ซึ่งประกอบดวย

รูปที่ 26 : แผน นโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กฟภ.
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โดยแตละแผนมีประเด็นสําคัญในแตละชวงเวลา (Key Milestones) ดังนี้

รูปที่ 27 : สรุปภาพรวมแผน นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

หนา 71

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

แผนที่เกี่ยวของกับชาติ (National Plan)
o ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2578 (Thailand 4.0)
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
เพื่อเปนแนวทางสําคัญในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง 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
การพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เตรียมพรอมดานกําลังคนและเสริมสรางศักยภาพของประชากร สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ปรั บ โครงสร า งการผลิ ตและสร า งโอกาสทางเศรษฐกิจ ในแตล ะชว งของหว งโซมูล คา ปรับ ระบบการผลิ ต
การเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ 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 ฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคง ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ในภาครัฐ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศ สรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอการพัฒนาอยางเต็มที่
สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ปรับปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปฏิรูปดานการ
คลั ง และงบประมาณ โดยยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ การพั ฒ นาดา นพลั ง งาน /การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
• ยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
o แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 จัดทําโดยกระทรวงมหาดไทย โดยยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ ไดแก :
• ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
o แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินเปนแนวนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยแนวนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก :
• พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
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•

ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

o นโยบายกระทรวงมหาดไทย
นโยบายกระทรวงมหาดไทยถูกกําหนดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร สามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดและกลุมจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการและมีความพรอมในการสราง
ความรวมมือในกรอบภูมิภาค และทายที่สุดคือการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติตามหลักยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ :
1.
ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและการลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม การดํ าเนิน การดานตางประเทศ รวมถึงการบูร ณาการและประสาน
นโยบายยุทธศาสตรของกระทรวงมหาไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. สงเสริม สนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
พัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบติดตาม และระบบประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
3. พัฒ นาการดํ าเนิ นงาน ระบบบริหารงาน การตรวจสอบและรายงานผล ระบบสารสนเทศของ
หนวยงานใหมปี ระสิทธิภาพ เปนระบบและยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับโครงสรางและการบริหารงาน
บุคคล การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศในสวนที่
เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย
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แผนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Plan)
o แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ.2558-2563 (AIM2015)
แผน AIM2015 จัดทําโดย ASEAN Community เพื่อเปนแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน ASEAN โดยการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมความ
พรอมคนรุนใหมใหมีความสามารถดานICT โดยแผนงานหลักที่เกี่ยวของไดแก การสนับสนุนใหมี Smart City
โดยการสรางและเตรียมความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนากรอบในการใชเทคโนโลยีเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะ ICT เบื้องตน
o กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563
(ICT2020)
กรอบนโยบาย ICT2020 จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสาระสําคัญในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนําพาประเทศไทยไปสู Smart Thailand
ในป พ.ศ. 2563 โดยมี แผนงานหลั ก ที่ เกี่ ย วขอ งได แ ก การบริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ กส ข องภาครั ฐ (Smart
Government) ใหมีหลากหลายชองทางสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกกลุม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกระดับการบริหารดําเนินงาน การปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒนา
บุคลากร ICT ใหมีคุณภาพเทียบเทาระดับสากล
o แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
วัตถุประสงคเพื่อวางกรอบการใชประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การผลิต การบริการ และทรัพยากรอื่น ๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืน แผนงานที่
เกี่ยวของคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยการพัฒนาบริการอัจฉริยะ (smart service)
เพื่อนําไปสูการบริการดิจิทัลแบบอัตโนมัติ การพัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการภายในองคกร (back office
platform) เพื่อรองรับการบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสไดโดย
สมบูรณ การปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber security) และการพัฒนากําลังคนดิจิทัลเพื่อรองรับการ
ทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมียุทธศาสตรสําคัญที่เกี่ยวของดังนี้
• ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
• ยุทธศาสตรที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
• ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
• ยุทธศาสตรที่ 6: สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
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o แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย 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 ล ผ 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 ปฏิบตั ิการความรวมมือดานพลังงานอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 (APAEC)
APAEC เปนแผนพลังงานจัดทําขึ้นโดย ASEAN Centre for Energy มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนจัด
การพลั งงานให เ พี ย งพอและมั่ น คงในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิ จ ของ ASEAN อยางยั่งยืน ในอนาคต โดย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของคือ ยุทธศาสตร Renewable Energy เปาหมายคือมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใน
ASEAN MIX เทากับ 23% ในป พ.ศ. 2568 โดย ASEAN จะมีแผนและมีการสรางเครือขายสนับสนุนใหมีการ
รวมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนรวมกัน นอกจากนี้แลวยังมีแผนพัฒนาการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑ
ประหยัดพลังงาน โดยมีมาตรการ Green Building Code สนับสนุนแผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลดคา Energy intensity (EI) หรืออัตราสวนของปริมาณพลังงานที่ใชตอผลของกิจกรรม (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 วาระปฏิรปู ที่ 10: ระบบพลังงาน พ.ศ. 2558-2579
วาระการปฏิรูปที่ 10 : ระบบพลังงาน จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อศึกษาและ
กําหนดแนวทางการปฏิรูประบบพลังงานที่มีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรมตอผูบริโภคและผูประกอบการทุก
กลุม เพื่อสรางความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบพลังงานของประเทศอยางยั่งยืน โดยมีประเด็นปฏิรูป
หนา 75

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

4 ประเด็นหลัก ไดแก การปฏิรูปทรัพยากรปโตรเลียมและโครงสรางราคาเชื้อเพลิง การปฏิรูปการบริหารและ
การกํากับกิจการพลังงาน/สารสนเทศ การปฏิรูปกิจการไฟฟา 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
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
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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)
o แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP2015)
แผน EEP2015 จัดทําโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อบรรลุเปาหมายการลดความเขมการใชพลังงาน (Energy
Intensity) ใหเหลือ 30% ภายในป พ.ศ. 2579 โดยมาตรการที่เกี่ยวของไดแก มาตรการกําหนดใหผูผลิตหรือผู
ใหบริการดานไฟฟาชวยใหผูใชบริการหรือผูใชไฟฟาเพิ่มประสิทธิภาพในการใชไฟฟา (Energy Efficiency
Resource Standard) มาตรการกําหนดมาตรฐานในการลดความตองการใชพลังงาน เชน มาตรการอาคาร
เขียว เปนตน และมาตรการสงเสริมการใชแสงสวางเพื่ออนุรักษพลังงาน เชนการติดตั้งหลอดไฟ LED ใน
องคกรรัฐและทางสาธารณะ การสงเสริมใหประชาชนหันมาใชหลอดไฟ LED ใหมากขึ้น
o แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP2015)
แผน AEDP2015 จัดทําโดยกระทรวงพลังงาน ไดกําหนดเปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงาน
ขั้น สุ ดท า ยเท า กับ 30% ในป พ.ศ. 2579 โดยมุงเนน ไปที่การสนับ สนุน การผลิตพลังงานจากพลังงาน
หมุ น เวี ย นที่ มี อยู ภ ายในประเทศให ได เ ต็ มประสิทธิภ าพ การประมาณกําลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ า
พลังงานหมุนเวียนทั้งประเทศ และการพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหมีความเหมาะสมและมี
ประโยชนต อสั งคมและสิ่ งแวดล อม รวมถึงการสรางความรูความเขาใจใหแกป ระชาชนในเรื่องพลังงาน
ทดแทน โดยมีรายละเอียดแตละระยะดังนี้
- ป พ.ศ. 2579 : มีจุดมุงหมายในใชพลังงานทดแทนในอัตราสวนรอยละ 30 ของการใชพลังงานขั้น
สุดทาย โดยจะสามารถลดการใชพลังงานจากถานหินได 39,388 ktoe โดยมีความสามารถในการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน เทากับ 19,684.4 MW
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o แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย พ.ศ. 25582579
แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย เปนแผนการกําหนด
แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมตอระบบโครงขายสมารทกริด สําหรับ กฟภ. กฟน. และ กฟภ. ประกอบดวย
การพัฒ นาระบบไฟฟาใหมีความชาญฉลาด สามารถควบคุมทิศทางการไหลของพลังงานไฟฟาและขอมูล
สารสนเทศใหสามารถไหลได 2 ทิศทาง และสามารถรองรับแหลงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนได โดยกฟภ.ได
มีโครงการนํารองการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด (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
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 แผนยุทธศาสตรรฐั วิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติ และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของ โดยเปน การนอมนําหลักปรัญ ชาเศรษฐกิจ พอเพีย งและ
หลักการสําคัญของกรอบยุทธศาสตรชาติร ะยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
และนําสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร โดย
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ
• ยุทธศาสตรที่ 4: สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุงสรางนวัตกรรมและนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชใหสอดคลองกับไทยแลนด 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกประชาชนและลดตนทุนการดําเนินงาน
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โดยมี จุด ประสงคห ลั กคื อรั ฐ วิส าหกิจ ใชน วัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒ นางาน การใหบ ริการแก
ประชาชน และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการสงเสริมให
เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในดานที่เกี่ยวของ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้ :
1. ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)
รวมถึงนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการผลิตและบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
2. ใหรัฐวิสาหกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยตองมีการประเมินผลและรายงาน
ผลตามมาตรฐานสากล
4. ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําฐานขอมูล เพื่อใชวิเคราะหและเปดเผยใหสาธารณะไดใชรวมกัน (Open Data)
สนับสนุนระบบสารสนเทศและการวิจัย
o SPP-Cogeneration
ภายหลังจากที่กระทรวงพลังงานไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนแนวทางสนับสนุน
SPP-Cogeneration ที่กําลังจะหมดอายุสัญญาในป 2560-2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหงชาติ ไดพิจารณาและเห็น ชอบแนวทางสนับ สนุน SPP-Cogeneration
ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 : SPP-Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในป 2560-2561 (ตออายุสัญญา) ใหมี
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 ของกําลังผลิตไฟฟาสุทธิรวมไอ
น้ํา (Next Generation) และจะตองไมเกินกวาปริมาณขายไฟฟาตามสัญญาเดิม ราคารับซื้อไฟฟาในอัตรา
2.8186 บาท /kWh (ที่ราคากาซธรรมชาติ 263 บาท/ลานบีทียู) ทั้งนี้โครงการ SPP-Cogeneration ที่ไดรับ
สิทธิการกอสรางโรงไฟฟาใหมใหดําเนินการกอสรางไดในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใกลเคียงนิคมอุตสาหกรรมและ
สวนอุตสาหกรรม
โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการตามแนวทางขั้นตน และ
ปรับปรุงรูปแบบสัญญา Firm ของ SPP-Cogeneration ใหลดปริมาณการขายไฟฟาเขาระบบได พรอม
กําหนดหลักเกณฑการขอลดปริมาณการขายไฟฟาเขาระบบลวงหนา ทบทวนการกําหนดราคากาซธรรมชาติ
สําหรับ IPP และ SPP รวมถึงหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟาสํารองใหมีความเหมาะสม ศึกษา SPPPower Pool เพื่อรองรับกลไกการประมูลรับซื้อไฟฟาสวนเกินในอัตราสวนลดพิเศษในอนาคต
o แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556-2563
แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559-2563 จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการและความมั่นคงของประเทศ พัฒนาดานพลังงานอยาง
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ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กํากับกิจการพลังงานและราคาพลังงานใหมีความเหมาะสม เปนศูนยขอมูล
ดานพลังงาน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานพลังงาน โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ :
• ยุทธศาสตรที่ 1: การจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการ มีความมั่นคง และสงเสริมการลงทุน
มุงพัฒนาและสงเสริมการลงทุนโดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการทารางความ
มั่นคงดานพลังงานตามแผนผังที่กําหนด ไดแก แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนบริหาร
จัดการน้ํามันเชื้อเพลิง และแผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ
o แผนยุทธศาสตรรฐั วิสาหกิจสาขาพลังงาน พ.ศ. 2560-2564
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ จัดทําแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรรัฐวิสาหกิจมีแผนยุทธศาสตร
ที่สอดคลองไปกับกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตาง ๆ โดยแผนงานที่มีความสําคัญเกี่ยวของไดแก ให
พลังงานทดแทนเปนตัวเลือกสําคัญในการผลิตพลังงาน ใหรัฐวิสาหกิจบริหารแผนการลงทุนโดยจัดนโยบาย
และจัดลําดับการลงทุน สรางมูลคาเพิ่มจากสินทรัพยและตอยอดธุรกิจ ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการผลิตและการใหบริการ รวมถึงใชพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบริหาร
จัดการขอมูล (Big Data Management) และมีการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
o พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 จัดทําขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อ
สงเสริมใหมีบริการดานพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคงและเปนธรรมตอผูใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
สงเสริมการใช พลังงานและทรัพยากรในการประกอบกิจ การพลังงานอยางประหยัด มีป ระสิทธิภาพและ
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย รวมถึงสงเสริมการใหบริการของระบบโครงขายพลังงานและการแขงขันในกิจการพลังงานใหเปนไปอยาง
เป นธรรมและมี ประสิ ทธิภ าพ ป องกัน การใชอํานาจในทางมิช อบในการประกอบกิจ การพลังงาน ปกปอง
ผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งทางดานอัตราคาบริการและคุณภาพการใหบริการ ปกปองสิทธิเสรีภาพของ
ผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาตในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน
อยางเปนธรรมกับทุกฝาย
o แผนการยุทธศาสตรกาํ กับกิจการกํากับกิจการพลังงานฉบับที่ 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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุเปาหมายตามดัชนีชี้วัดผลงานหลักที่ไดตั้งไว
ตามยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของไดแก
• ยุทธศาสตรที่ 1: กํากับกิจการพลังงานเปนเลิศ
มุงเนนกํากับกิจการพลังงาน พัฒนางานกํากับใหทันสมัย บังคับใชระเบียบหลักเกณฑที่ออกโดยกกพ.
ตรวจสอบและติดตามมาตรฐานคุณภาพทางวิศวกรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปรับโครงสรางและ
พัฒนากลไกการกํากับดูแลอัตราคาบริการในกิจการพลังงานประเภทตาง ๆ พิจารณาอัตราคาบริการพลังงาน
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ใหสะทอนตนทุน โปรงใส เปนธรรม เตรียมความพรอมในการศึกษาแนวทางการกํากับอัตราคาบริการขนสง
น้ํามันทางทอ และพัฒนาจัดการขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหงานในเชิงกํากับ
• ยุทธศาสตรที่ 2: สงเสริมการแขงขันและกาวทันนวัตกรรมพลังงาน
มุงเนนการพัฒ นากฎเกณฑใหม ๆ ที่สอดคลองกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจ ที่
เปลี่ยนแปลง ศึกษาแนวทางการกํากับกิจการพลังงาน กฎเกณฑ และทบทวนเงื่อนไขการอนุญาตใหรองรับกับ
สถานการณปจจุบัน สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และการเปดใชระบบ
โครงขายพลังงานเพื่อสรางความคุมคาในการใชโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

หนา 81

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

2.1.1.2. ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟา
จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา โดยการรวบรวมขอมูลที่มีการเผยแพร
จากสถาบันวิจัยตางๆ อาทิ The Edison Foundation Institute for Electric Innovation (IEI),
International Energy Agency (IEA) พบวา ในปจจุบันอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาดังนี้
1. Clean Energy แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาไดมุงไปสูการผลิตไฟฟาที่
สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุงเนนการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
จากการผลิตไฟฟา โดยเฉพาะเทคโนโลยีโซลาเซลลซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและราคาที่ปรับตัว
ลงอยางมากในชวงหาปที่ผานมา สงผลใหมีการนําโซลาเซลลไปใชติดตั้งสําหรับอาคารและที่อยู
อาศัย เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชเองและ/หรือจําหนายเขาสูระบบ
2. Digital and Distributed Grid เทคโนโลยีดิจิทัลไดเริ่มเขามามีบทบาทในสวนของกลุมธุรกิจ
ไฟฟ า และสาธารณู ป โภค โดยหนึ่ ง ในเทคโนโลยี ที่ จ ะเข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ คื อ เทคโนโลยี
Internet of Things (IoT) โดยมีการคาดการณวาในป 2020 จะมีการใชอุปกรณ IoT มากกวา
สองหมื่นหาพันลานอุปกรณ และอุตสาหกรรมไฟฟาจะมีการใช IoT (Grid of Things) เปน
อันดับตนๆ สงผลใหจะมีการเก็บขอมูลภายในระบบโครงขายไฟฟาไวในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถ
นําไปตอยอดในการวิเคราะหและวางแผนไดมากขึ้น
3. Individualized Customer Services ลูกคาในธุรกิจไฟฟามีแนวโนมที่จะมีความตองการ
บริการที่แตกตางกัน มากขึ้น ผูใหบริการจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ
เพื่ อให ส ามารถตอบสนองต อความตอ งการบริก ารของลูกค าที่แ ตกตา งกัน ไป และสามารถ
ออกแบบและนําเสนอบริการใหตรงกับความตองการที่ตางกันไปของลูกคาแตละราย

รูปที่ 28 : ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟา
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แนวโนมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทั่วโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสราง และการดําเนินธุรกิจของ
หนวยงานพลังงานและไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิดของผูเลนรายใหมดานพลังงาน การเปดเสรีเพื่อเพิ่มการ
แขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผูบริโภค ทั้งดานเสถียรภาพโครงขายไฟฟาและบริการ
ลูกคาตางๆ 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. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกับทุกสิ่งทุกอยาง (Connected Everything)
6. การบริการระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud Services)
7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม (The New MVPs)
8. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ใหผูผลิตเขาถึงผูซื้อไดงาย (Hourglass Consumption)
10. การบริการลูกคาผานชองทางดิจิทัลและสามารถทําไดดวยตนเอง (Me, Myself & AI)
11. การบริการที่ตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความตองการของสังคม (B2WE Societies)
12. การคาขายระหวางลูกคาดวยกันเอง (Peer to Peer Commerce)

รูปที่ 29 : 12 แนวโนมหลักที่สงผลตอรูปแบบธุรกิจพลังงานในอนาคต (12 Game Changers)

หนา 83

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

2.1.1.3. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กฟภ.มีผูมีสวนไดสวนเสียหลักจากภายนอกองคกร จํานวน 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ คูคาและคูความรวมมือ
ลูกคาหรือผูใชบริการและประชาชน รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม
ตางมีความตองการและความความคาดหวังแตกตางกันออกไป อางอิงตามรายงานผลการดําเนินงาน (OPR)
กฟภ. ประจําป 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ความตองการและความคาดหวัง
ภาครัฐ
รัฐบาล
ผูมีสวนไดสวนเสียภาครัฐบาลสามารถ • ส ง เสริ ม นโยบายการใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม
แบ ง ออกได เ ป น 5 กลุ ม ย อ ย ตาม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
หนวยงานการกํากับดูแล ดังนี้
• พัฒนาความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาในนิคม
• รัฐบาล
อุตสาหกรรม
• กระทรวงมหาดไทย
• ขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟาเพิ่มเติมใหกับผูใชรายใหมอยาง
• กระทรวงการคลัง
ตอเนื่อง
• กระทรวงพลังงาน
• ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟา ให อยู ใ นสภาพพรอ มใชง าน มี ความมั่ น คง
เชื่อถือได และปลอดภัย
• ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ กิ จ ก า ร
• เตรียมความพรอมองคกรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดานการเพิ่ม
พลังงาน
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 ปรุงคุณภาพการใหบ ริการ สรางความเขมแข็งทางการเงิน
และเพิ่มประสิทธิภาพการนําสงรายได
• ปรับปรุงการจัดการใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตามระบบ SEPA และ
ยกระดับองคกรเขาสูมาตรฐานสากล
• มี ค วามโปร ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการเป ด เผยข อ มู ล
สารสนเทศ
• กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใตกรอบ AEC
• เสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
• การใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางกันของรัฐวิสาหกิจ
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กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย

คูคาและคูความรวมมือ

ความตองการและความคาดหวัง

กระทรวงพลังงาน
• สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
• เตรีย มความพรอมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟา เพื่อรองรั บ
พลังงานทดแทนที่เ พิ่มขึ้น และเตรีย มการพัฒ นาสูร ะบบ Smart
Grid
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
• มีมาตรการเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
• มีการกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งการ
คุมครองผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
• สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักดาน
พลังงาน
• มีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
• มีการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดตกลงกันไวตามสัญญา
• มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางาน
รวมกัน
• มีการจัดทําสัญญา/ขอตกลงรวมกันอยางเปนธรรม
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กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ความตองการและความคาดหวัง
ลูกคา / ผูใชบริการ / ประชาชน
บานอยูอาศัย
ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี 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 ใชค 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
คาไฟฟาอยางถูกตองและตรงเวลา ใหบริการดวยความเปนมิตร
สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอน
งดจายไฟฟา ใหบริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการ เจาหนาที่
ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพและสุภาพ มีความเปน
ธรรมในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย สามารถตอบ
แจงสาเหตุกรณีไฟดับ/ไฟตก/ไฟกระพริบ เพิ่มชองทางการชําระ
เงิน คาไฟฟาและชองทางการรับ ใบแจงคาไฟฟา การขอใชไฟฟ า
ผาน 1129 PEA Call Center พนักงานมีความรูและสามารถตอบ
ขอซักถามไดชัดเจน แกไข/บรรเทาปญหาที่ไดรับการรองเรียน ลด
ขั้นตอนการซักถามขอมูลลูกคาของ 1129 Call center มีขอมูล
ระเบียบหลักเกณฑของ กฟภ. ที่คนหางาย ตอบสนองตอ
ขอเสนอแนะอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเกิดขอรองเรียนในอนาคต แจง
แผนการดั บ ไฟเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ก อ สร า งระบบจํ า หน า ยและ
แผนการจายไฟของ กฟภ. ประชาสัมพันธชองทางการใหบริการ
ตาง ๆ มีความเทาเทียมในการบริการ มีระบบ/คิวใหความรูในการ
คิดคาไฟ
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
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ความตองการและความคาดหวัง
ตรวจสอบปองกันไฟฟาดับและมีระบบไฟฟาสํารอง สามารถจายไฟ
ทดแทนเมื่ อ ไฟฟ า ขั ด ข อ งได อ ย า งรวดเร็ ว จ า ยไฟคื น หลั ง ดั บ ไฟ
ปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา ชวยบรรเทาความเสียหายจากไฟฟาดับ
ปรับ ปรุงระบบสงใหเป น Loop สมบู ร ณ ในเมื อ งใหญ รวมถึ ง
ปรับปรุงระบบไฟฟาและสายสื่อสารใหเปนระเบียบ
• ดานบริการ
ตอบสนองฉับไวตอการขอใชบริการตาง ๆ จดหนวยและแจงใบแจง
คาไฟฟาอยางถูกตองและตรงเวลา ใหบ ริการดว ยความเปน มิตร
สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอนงด
จายไฟฟา ใหบ ริการในวัน หยุดและนอกเวลาราชการ เจาหนา ที่
ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพและสุภาพ มีความเป น
ธรรมในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย สามารถตอบ
แจงสาเหตุกรณีไฟดับ/ไฟตก/ไฟกระพริบ เพิ่มชองทางการชําระเงิน
คาไฟฟ าและชอ งทางการรับ ใบแจง คา ไฟฟา การขอใช ไฟฟา ผา น
1129 PEA Call Center พนักงานมีความรูและสามารถตอบขอ
ซักถามไดชั ดเจน ปญ หาที่ร องเรีย นไดรับ การแก ไข/บรรเทา ลด
ขั้นตอนการซักถามขอมูลลูกคาของ 1129 Call center มีขอมูล
ระเบียบหลักเกณฑของ กฟภ. ที่คนหางาย ตอบสนองขอเสนอแนะ
อยางรวดเร็ว แจงแผนการดับ ไฟเพื่อการปรับ ปรุงกอสรางระบบ
จําหนายและแผนการจายไฟของ PEA มีการประชาสัมพันธชองทาง
การใหบริการตาง ๆ มีความเทาเทียมในการบริการ มีระบบ/คิวให
ความรูในการคิดคาไฟฟา
อุตสาหกรรม
• ดานผลิตภัณฑ
ไฟไมดับ/ไมตก/ไมกระพริบ ระบบไฟฟามีมาตรฐานและปลอดภัย
เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการแก ไ ขไฟฟ า ขั ด ข อ งและการดั บ ไฟเพื่ อ
ปรับ ปรุ งทํา ได ตามเวลาที่ แจ ง เพิ่ม ความรวดเร็ว ในการปรับ ปรุ ง
ระบบไฟฟาเพื่อแกปญหาดานบริการ ตอบสนองฉับไวตอการขอใช
บริการตาง ๆ จดหนวยและแจงใบแจงคาไฟฟาอยางถูกตองและตรง
เวลา ใหบริการดวยความเปนมิตร สุภาพ กระตือรือรน โปรงใส และ
ให ข อ มู ล ถู ก ต อ ง มี ก ารแจ ง เตื อ นก อ นงดจ า ยไฟฟา ให บ ริ ก ารใน
วันหยุดและนอกเวลาราชการ เจาหนาที่ภาคสนามมีความเชี่ยวชาญ
หนา 87

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย

ความตองการและความคาดหวัง
เป น มื อ อาชี พ และสุ ภ าพ มี ค วามเป น ธรรมในการให บ ริ ก าร มี
คุณภาพไฟฟาที่ดี เชน ความถี่คงที่ ฮารโมนิกอยูในระดับมาตรฐาน
เปนตน มีมาตรการปองกันและมีระบบไฟฟาสํารองที่สามารถจายไฟ
ทดแทนในกรณีไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว เพิ่มความรวดเร็วใน
การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพไฟฟ า พิ จ ารณาค า ชดเชยกรณี ไ ฟฟ า
ขั ด ข อ งอย า งเหมาะสม ใช อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ยานพาหนะที่ ไ ด
มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึง PPE ในการปฏิบัติงานแกไข
ไฟฟ า ปรั บ ปรุ ง ระบบส ง ให เ ป น Loop สมบู ร ณ ใ นเมื อ งใหญ
ปรับปรุงระบบไฟฟาและสายสื่อสารใหเปนระเบียบเรียบรอย
• ดานบริการ
มีความฉับไวในการตอบสนองตอการขอใชบริการตาง ๆ จดหนวย
และแจงใบแจงคาไฟฟาอยางถูกตองและตรงเวลา ใหบริการดวย
ความเปนมิตร สุภาพ กะตือรือรน โปรงใส และใหขอมูลถูกตอง
แจงเตือนกอนงดจายไฟฟา กอสรางระบบไฟฟารวดเร็วและมีการ
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน พรอมชดเชยคาเสียหายหากไมเสร็จตาม
กํา หนด ติ ด ตั้ ง มิ เ ตอร AMR ทั้ ง หมด ให บ ริก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพ
ไฟฟาในโรงงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหบริการตรวจ/บํารุงรักษา
ระบบภายในของลูกคา ใหบริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการ มี
บริการผอนชําระคาไฟฟา มีความเปนธรรมในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย ตอบแจงสาเหตุ
และแนวทางปองกันเมื่อมีเหตุการณไฟฟาขัดของทุกครั้ง แจงแผน
การดับไฟเพื่อการปรับปรุง กอสรางระบบจําหนาย รวมถึงแผนการ
จายไฟของ PEA เพิ่มชองทางการชําระเงินคาไฟฟา/ชองทางการรับ
ใบแจงคาไฟฟาและการขอใชไฟฟาผาน1129 PEA Call Center
พนักงานมีความรูและสามารถตอบขอซักถามไดชัดเจน เพิ่มชอง
ทางการแจงคาไฟฟาหลากหลาย เชน Application บน Smart
Phone และ email แจงสาเหตุไฟฟาขัดของดวยภาพผาน Social
Network ตอบสนองขอเสนอแนะอยางรวดเร็ว แนะนําและสราง
เครื่องมือชวยคํานวณคาไฟฟาพรอมขอเสนอแนะแนวทางการใช
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
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ชุมชน / สังคม / สิ่งแวดลอม

ความตองการและความคาดหวัง
ในดานระบบไฟฟาและการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อื่น ๆ
• ดานผลิตภัณฑ
ไฟไมดับ/ไมตก ระบบไฟฟามีมาตรฐานและปลอดภัย มีมาตรการใน
การตรวจสอบป องกัน ไฟฟาดับ และมีร ะบบไฟฟา สํารองสามารถ
จ า ยไฟทดแทนในกรณี ไ ฟฟ า ขั ด ข อ งได อ ย า งรวดเร็ ว เพิ่ ม ความ
รวดเร็วในการแกไขไฟฟาขัดของ มีมาตรการบรรเทาความเสียหาย
จากไฟฟาดับและจายไฟคืนหลังดับไฟปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา
• ดานบริการ
มีความฉับ ไวในการตอบสนองตอการขอใชบ ริการตาง ๆ การจด
หนวยและแจงคาไฟฟามีความถูกตองตรงเวล ใหบริการดวยความ
เปนมิตร สุภาพโปรงใส และใหขอมูลถูกตอง แจงเตือนกอนงดจาย
ไฟฟา ใหบริการในวันหยุดและนอกเวลาราชการ มีความเปนธรรม
ในการใหบริการ
• ดานสนับสนุน
สามารถเขาถึงและคนหาขอมูลของหนวยงานไดงาย ตอบแจงสาเหตุ
ไฟดับ/ไฟกระพริบ/ไฟตก อํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ลูกคา เชน เพิ่มชองทางการชําระเงินคาไฟฟา/ชองทางการรับใบแจง
คาไฟฟาและการขอใชไฟฟาผาน1129 PEA Call Center, ชองทาง
รองเรียนติดตองาย พนักงานมีความรูและสามารถตอบขอซักถามได
ชัดเจนและตอบสนองขอเสนอแนะอยางรวดเร็วเพื่อไมใหเกิดขอ
รองเรียนในอนาคต แจงแผนการดับ ไฟเพื่อการปรับ ปรุงกอสราง
ระบบจําหนาย รวมถึงแผนการจายไฟของ PEA มีความเทาเทียมใน
การบริการ มีระบบคิว
• ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
• ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• ไดรับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนจาก
กฟภ.
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2.1.2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพื่อใหแผนดิจิทัลตอบสนองความตองการทางธุรกิจของ กฟภ. การวิเคราะหสภาพแวดลอมและปจจัย
ภายในดานตาง ๆ ของ กฟภ. จึงเปนสวนสําคัญในการนําไปทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.
2561-2565 โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ครอบคลุมประเด็นดังนี้
• การวิเคราะหคุณคาและผลการปฏิบัติงานขององคกรที่ผานมา
• แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
• 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) โดย
เทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา 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
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รูปที่ 30 : การวิเคราะหคุณคาขององคกรในปจจุบันและในอนาคตโดยเทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา
จากรูปขางตน แสดงใหเห็นวา บริษัทสวนใหญที่นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชและขับเคลื่อนองคกรจะมี
สัดสวนของมูลคาตามราคาตลาดตอมูลคาของสินทรัพยตามงบดุลของบริษัท ในอัตราสวนที่สูงกวา โดยบริษัท
เหลานี้จะสามารถสรางความนาเชื่อถือแกผูนักลงทุน และเพิ่มมูลคาตามราคาตลาดขององคกรได
เมื่อพิจารณาบริษัท ในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน จะพบวา หลาย ๆ บริษัทตางเริ่มตื่นตัวและเริ่มมีการ
สร างมูล คา ในอนาคตใหกับองคกร โดยปรับเปลี่ยนองคกรจากการดําเนิน งานปกติใหพรอมรับ สูยุคดิจิทัล
นอกจากนั้น บริษัทชั้นนําระดับโลกอยาง Tesla ซึ่งเปนบริษัทที่ไดนําเทคโนโลยีมาสงเสริมการผลิตรถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV) มีคุณคาในอนาคตในอัตราสวนที่สูงกวามูลคาจริงของบริษัทมาก ถึงแมวาผล
ประกอบการในปจจุบันจะยังไมคอยดี แตบริษัทสามารถสรางความเชื่อมมั่นแกผูถือหุนวา จะเปนองคกรชั้นนํา
ที่สามารถสรางผลตอบแทนไดดีและมีความเชื่อมั่นสูงมากในอนาคต
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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นอกจากการพิจารณาการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตแลว กฟภ. จําเปนตองมีการพิจารณาวามีความ
พรอมในการเปน Digital Utility แลวหรือไม ผานการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผาน
มา
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผานมา
การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผานมาสามารถสรุปไดดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 31 : การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานทางการเงินขององคกรที่ผาน
จากการวิเคราะหรายงานประจําปของ กฟภ. พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2555 รายไดของ กฟภ. มีแนวโนมการ
เติบโตในอัตราที่ลดลง เชนเดียวกันกับกําไรตอปในชวง 3 ปที่ผานมามีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นกฟภ. จึงมี
ความจําเปนจะตองหาแนวทางในเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น และหาโอกาสในการสรางรายได
จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให กฟภ. สามารถเพิ่มคุณคาขององคกรในปจจุบันและสรางคุณคาในอนาคตและ
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน
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รูปที่ 32 : 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. ไดรับผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ดังนั้นเพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืนจึงตองมีการปรับเปลี่ยนองคกรสู
Digital Utility โดยการสรางคุณคาในปจจุบัน (Current Value) และหาโอกาสสรางคุณคาในอนาคต (Future
Value) ในธุรกิจเกี่ยวนื่องในอุตสาหกรรมไฟฟา
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2.1.2.2. แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 3
2

แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) ซึ่งไดรับความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561 มีวิสัยทัศน “กฟภ.เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับ
ภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน” และมีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 วัตถุประสงค
12
ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดดังภาพ

รูปที่ 33 : สรุปแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) และประเด็นดานดิจิทัล
ที่ตองปรับเปลี่ยน
ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic positioning) ในป 2565-2566 กําหนดให “พลิกองคกรสูการเปน
Digital Utility” ซึ่งมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา โดยการ
พั ฒ นาฐานข อ มู ล และระบบการวิ เ คราะหข อมู ล ลูก คา รวมถึ งการปรับ ปรุ ง ชอ งทางการสื่อ สารและการ
ใหบริการลูกคาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟาใหทันสมัยดวย Smart Grid
และใหความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางขอมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึงการใช
3

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
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เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคา (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO2)
3. Digital Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการในปจจุบัน และนําไปสูการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงอาจนําไปสูรูปแบบของธุรกิจใหมในอนาคต (New platform and
business models) (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO4)
โดยตั้ง Key targets ดาน Business Model เกี่ยวกับการดําเนินงานดานดิจิทัลไวเปน “บรรลุตาม
เปาหมายในการพลิกองคกรสูการเปน Digital Utility (Executive Digital Transformation Metric) –
80/50” หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility
from Digital) และ กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)

รูปที่ 34 : แผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
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2.1.2.3. ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร
จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ผูบริหารระดับสูง ไดใหวิสัยทัศนและ
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 ญที่ สุ ด ในการ
ปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล โดยมีความเห็นตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหมีความรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล
- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร
- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่
- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม
• รอยละ 19 ใหความสําคัญการยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ เพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินงาน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็น ดังนี้
- ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
- ปรับปรุงศักยภาพของระบบ ERP ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับการบริหารจัดการคลังพัสดุไดอยางทันสมัย
- ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
• รอยละ 19 ใหความสําคัญในการสงเสริมการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
โดยถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จําเปนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสําเร็จตามที่
คาดหวังไว โดยมุงเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- สนับสนุนใหประสานงานและทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีความคลองตัวและสามารถปรับตัวไดจากกฎระเบียบหรือกฎเกณฑตาง ๆ ได
- ปรับโครงสรางการดําเนินงาน (Operating Model) ใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ กฟภ.
- สามารถกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีตาง ๆ โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่ดี
• รอยละ 18 ใหความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูมาสนับสนุน ในการดําเนินธุรกิจ อยางเชิงลึก ทั้งนี้
ผูบริหารไดเสนอขอเสนอแนะ ดังนี้
- ขับเคลื่อนองคกรตามยุทธศาสตรและแสดงขอมูลสําหรับผูบริหารได
- พัฒนาขีดความสามารถ ดาน Big Data และ Data Analytics
- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใหบริการลูกคาที่ดียิ่งขึ้น (Customer Analytics)
- นําขอมูลมาใชบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงสถานะขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว เพื่อนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตอง
• รอยละ 14 ใหความสําคัญในการวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค
ดิ จิ ทัล ถื อเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ สุ ดทายที่จ ะทําให กฟภ. มีความยืดหยุน และพรอมปรับ ตัว ตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ในยุคดิจิทัล ดังนี้
- มุงเนนปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber Security)
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- บริหารจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ
- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบปฏิบัติการตาง ๆ (OT) ปรับใชเทคโนโลยี
ดานการเงิน และสรางความรวมมือดานเทคโนโลยี เชน Blockchain Wallet เปนตน
ในป 2561 ไดสอบถามความตองการเพิ่มเติมจากผูบริหารและหนวยงานภายใน กฟภ. สรุปไดดังนี้
● นโยบายจากผูบริหารใหดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
● ตองการใหทบทวนรายละเอียดขอบเขตงานใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อใหหนวยงานเจาของ
โครงการสามารถนําไปดําเนินการไดตรงตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
● ตองการทบทวนขอบเขตงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการขนาดใหญ
● ขอบเขตและปริมาณงานในแผนยังไมสอดคลองกับความตองการหรือการดําเนินงานจริง
● มีความตองการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มเติมจากแผนงานที่มีในปจจุบัน
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2.1.2.4. การวิเคราะหหวงโซคุณคาของ กฟภ.
การวิเคราะหหวงโซคุณคาของ กฟภ. จากการสัมภาษณ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษา
แผนงานตาง ๆ สามารถแบงออกเปนดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานธุรกิจ
กฟภ. ไดมีการพิจารณาตั้งแตโครงสรางองคกรในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย 14 สายงาน และ 3 สํานักงาน
ดังแสดงในรูปตอไปนี้

รูปที่ 35 : โครงสรางองคกรของ กฟภ.
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จากการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินงานตาง ๆ ของ กฟภ. จะเห็นไดวาหวงโซคุณคาของ กฟภ. (PEA
Business Value Chain) สามารถแสดงไดดังรูปตอไปนี้

รูปที่ 36 : หวงโซคุณคาของ กฟภ.
สําหรับการกําหนดกรอบแนวทางในการศึกษาขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. สามารถสรุปขีด
ความสามารถ ไดเปน 3 ดาน ตามหวงโซคุณคาขององคกร คือ
1. ขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
2. ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
3. ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
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รูปที่ 37 : ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ.
เมื่อพิจารณาขีดความสามารถของ กฟภ. และ 17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Process)
แลว สามารถแสดงความเชื่อมโยงกับขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ไดดังนี้

รูปที่ 38 : ความเชื่อมโยงขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. และ17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ
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นอกจากการพิจารณาความเชื่อมโยงที่ระดับ 17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Process) แลว
ยังไดพิจารณาความเชื่อมโยงที่ระดับกระบวนการทํางานยอยที่สําคัญ ดังนี้

รูปที่ 39 : ความเชื่อมโยงขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. กระบวนการทํางานยอยที่สําคัญ
ทั้งนี้ จากการศึกษาวิเคราะหความทาทายตามขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ในแตละดานที่ระดับ
ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. สามารถสรุป ไดดังนี้
1. ความทาทายขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid)
ขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรม งานก อ สร า งและบริ ห ารโครงการ จนถึ ง การส ง มอบงานให ป ฏิ บั ติ ก ารและบํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ พบประเด็นปญหา ความทาทาย ดังนี้
• ขาดการจัดเก็บขอมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ปญหาขอมูลตกหลน สูญหาย ทําใหขาดขอมูลจาก
การปฏิบัติงานจริงในการวางแผนตนทุน และการบริหารโครงการ
• มีความต อ งการระบบสนั บ สนุ น ในการบริ ห ารติ ดตามสถานะโครงการก อสรา ง ซึ่ง ปจ จุบั น ใช
กระดาษ หรือ รายงานผลผาน Word, Excel โดยยังไมมีฐานขอมูลกลาง จึงเกิดความซ้ําซอนของ
งานและขอมูล ซึ่งนําไปสูความทาทายในการบูรณาการระหวางสายงาน อาทิ เชน กระบวนการ
กอสราง ที่จําเปนตองประสานงานกับการจัดซื้ออุปกรณ
• ผูควบคุมงานกอสรางรุนใหม ขาดความชํานาญ และไมมีระบบสนับ สนุน และติดตามไดอยาง
รวดเร็ว จึงมักทําใหงานเกิดความลาชา
• ขอมูลมีปริมาณมาก แตขาดการนํามาใชตอยอดในการวางแผน ควบคุม ตลอดจนงานบํารุงรักษา
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2. ความทาทายขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)
ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา ครอบคลุมงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา
ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 โดยพบประเด็น
ความทาทาย ดังนี้
• ขอมูลของลูกคาที่มาติดตอผานชองทางปฏิสัมพันธมีความกระจัดกระจาย ไมไดถูกเก็บไวใหเปน
รูปแบบเดียวกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการสรางประสบการณในการใชงานของลูกคา
• ขอมู ล ลู ก ค า กฟภ. มี ป ริ ม าณมาก หากมีการนํา มาใชในการวิเคราะหเชิ งลึก จะสามารถชว ย
สนับสนุนจัดทําแผนการตลาดหรือโครงการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกคาได
• การจัดทําการประเมินที่ไมมีการบูรณาการ เชน การจัดทําการประเมิน Call Center การจัดทํา
การประเมิน Smart Queue ตางมีการจัดทําการประเมินที่แยกจากกันและไมมีการนําขอมูลมา
บูรณาการกันในภายหลัง
• มีความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางสายงาน เชน แผนการพัฒนา
ศูนยบริการลูกคาที่มีความจําเปนตองการ การสนับสนุนจากฝาย IT ในการเปดศูนย ซึ่งสงผล
กระทบทําใหการขยายศูนยบริการลูกคาไมเปนไปตามที่ไดวางแผนไว
3. ความทาทายขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนทั้งหมดของ กฟภ. ตั้งแต
การวางแผนยุทธศาสตรองคกร งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานดานการจัดซื้อ งาน
กิจการสังคมและสิ่งแวดลอม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง งานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงาน
ผูวาการ ซึ่งพบประเด็นความทาทายในภาพรวม ดังนี้
• ความตองการในการติดตามแผนงาน ตัวชี้วัดองคกร และนําขอมูลสําคัญขององคกรมาใชสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานในอนาคต ทั้ ง นี้
จําเปนตองมีขอมูลที่มาจากแหลงที่มาที่เชื่อถือได และเปนปจจุบัน
• ขอมูล องคความรู และการจัดเก็บเอกสารตางๆ ของ กฟภ. ประสบปญหาการ สืบคนยาก ไม
เปนปจจุบัน และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับการถายทอดความรูระหวางพนักงานยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งมักพบในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
• ระบบ ERP ไมสนับสนุนการทํางานในการบริหารหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบอื่น ๆ
มาสนับสนุน
• ระบบ ICT ยังขาดการบูรณาการทั้งระบบงานและขอมูล โดยมีความตองการที่จะเชื่อมโยงทั้งฝง
ของ IT (Information Technology) และ OT (Operational Technology) ในอนาคต สราง
เปน Platform กลางของ กฟภ. สนับสนุนการทํางานของทุกสายงาน เพื่อแกปญหาการทํางาน
แบบ Silo-based
• ความทาทายดานการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตองการสรางกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง และเนนย้ําทักษะของบุคลากรดาน ICT เพื่อเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
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ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
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)

รูปที่ 40 : ภาพแสดงสถานะปจจุบันดานสถาปตยกรรมของ กฟภ. ทั้ง 7 ดาน
1. สถาปตยกรรมแอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application Architecture)
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากภาพรวมสถาปตยกรรมแอปพลิ เคชันของ กฟภ. ในสวนของ
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 41 : ภาพแสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ.

รูปที่ 42 : ภาพแสดงการเชื่อมโยงของระบบ ERP กับระบบตาง ๆ แบบ Point-to-Point Integration
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รูปที่ 43 : ภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ.
จากภาพรวมสถาปตยกรรมปจจุบันดาน ICT ของ กฟภ. แอปพลิเคชันในสวนของเทคโนโลยีปฏิบัติการ
(OT) กลุมหลักที่สําคัญของ กฟภ. เชน
• ระบบการควบคุมอุตสาหกรรม (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)
• ระบบการควบคุมอุตสาหกรรม (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)
• ระบบปฏิบัติการ (Operation)
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
• ระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
2. ระบบสนับสนุนดานการใหบริการลูกคา (Customer) ซึ่งประกอบดวย
• ระบบปฏิบัติการ (Operation)
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• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)
• ระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management)
• ระบบและเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบในงานดานวิศวกรรม (Engineering)
• ระบบบริการลูกคา (Customer Service)
• ระบบบริหารการชําระเงินตามใบแจงหนี้ (Billing & Payment)
3. 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)
4. 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)
5. ระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
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2. การเชื่ อ มโยงระหว า งเทคโนโลยี ป ฏิ บั ติ ก 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
ระบบปจจุบนั
ระบบทีก่ ําลังจะเปลีย่ นไป
Electromechanical (เปนระบบเครื่องกลไฟฟา) Digital (เปนระบบดิจิทัล)
One-way communications
Two-way communications
(มีการสื่อสารแบบทางเดียว)
(มีการสื่อสารแบบสองทาง)
Integrates distributed generation &
Built for centralized generation
(สรางขึ้นสําหรับการสรางระบบผลิตไฟฟาแบบรวม renewable and supports EVs
ศูนย)
(มีการรวมระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว พลังงาน
ทดแทน และสนับสนุนสถานีไฟฟา EV)
Radial topology
Network topology; bidirectional power flow
(เปนรูปแบบโครงขายระบบไฟฟาแบบรัศมี)
(เปนรูปแบบโครงขายระบบไฟฟาที่มีการไหลของ
พลังงานแบบสองทิศทาง)
Few sensors
Monitors and sensors throughout; High
(มีการติดตั้งเซ็นเซอรนอย)
visibility
(เนนการติดตั้งจอภาพและเซ็นเซอรเพื่อการมองเห็นที่
มีประสิทธิภาพสูง)
Limited price information
Full price information to customers
(มีขอมูลราคาที่จํากัด)
(มีขอมูลราคาแบบเต็มรูปแบบใหกับลูกคา)
สําหรับแนวคิดโครงขาย Smart Grid ประกอบดวย 6 ขีดความสามารถดาน Smart Grid ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
2. การสรางความผูกพันและการบริการจัดการการใชพลังงานของผูใชไฟ
3. การเชื่อมตอพลังงานทดแทนและการพัฒนาควบคุมสั่งการระบบไฟฟา
4. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ IT & OT
5. การวางโครงขายการสื่อสารและการควบคุมเครือขาย
6. การเชื่อมโยงกับโครงการและโครงสรางพื้นฐานอื่น 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) ที่อําเภอแม
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สะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะ
หมาก จังหวัดตราด

รูปที่ 44 : ภาพแสดงการเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใน
ปจจุบัน ของ กฟภ.
จากภาพขางตนแสดงถึงการเชื่อมโยงของทั้งระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) ของ กฟภ. ซึ่งในปจจุบันมีการเชื่อมโยงแบบ Point-to-Point ดังตอไปนี้
• มีการสงไฟลขอมูลออกจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System :
GIS) ไปยังระบบ SCADA/EMS
• มีการสงไฟลขอมูลออกจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (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
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
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รูปที่ 45 : 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) และลิงกสํารอง (Backup Link) ของ กฟภ.
1. ลิงกหลัก: IP-Core (DWDM)
2. ลิงกสํารอง 1: SDH
3. ลิงกสํารอง 2: IP-VPN (TOT-CAT-3BB)
4. ลิงกสํารอง 2: DMRL
กฟภ. ไดวางระบบการเชื่อมโยงของระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนแบบใชสาย (Wired) และไรสาย
(WLAN) เพื่อใหการเชื่อมตอจากระบบเครือขายขององคกรสามารถเชื่อมโยงระหวางกันไดแมระยะทางที่
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
ซึ่งเปนมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล (Information Security
Management Systems : ISMS)) มาปรับใชในองคกร และ กฟภ. ยังมีการจัดทําแผนงานระบบปองกันและ
ควบคุมการใชงานความปลอดภัยสําหรับเครื่องลูกขายและอุปกรณพกพา (Security and Bring Your Own
Device (BYOD)) เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางดานไซเบอรใหกับองคกร
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รูปที่ 46 : ภาพแสดงโครงสรางโดยรวมของระบบเครือขาย (Environment & Location) ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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รูปที่ 47 : ภาพแสดงโครงสรางของระบบเครือขาย (Network Infrastructure) ของ กฟภ. ในปจจุบัน
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รูปที่ 48 : 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) อยูที่สํานักงานเขตทั้ง 12 เขต, ศูนยขอมูลสํารอง (Disaster Recovery Site) อยูที่จังหวัด
อยุธยา (สําหรับ CBS1), ศูนยสั่งการระบบไฟฟา (SMC) 1 แหง, ศูนยควบคุมการจายไฟ 12 เขต (ADDCs)
และศูนยควบคุมการจายไฟยอย (Sub ADDC) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของศูนยควบคุมการ
จายไฟ ((ADDC) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ กฟภ. อยูระหวางการดําเนินงานกอสรางศูนยขอมูลหลัก
(Data Center) แหงใหมที่สํานักงานใหญ และศูนยขอมูลสํารอง (Disaster Recovery Site) แหงใหมที่รังสิต
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จพรอมใชงานภายในป พ.ศ. 2562

รูปที่ 49 : ภาพแสดงศูนยขอมูล (Data Center) และ ศูนยขอมูลสํารอง (Disaster Recovery Site) ของ
กฟภ.
กฟภ. มี ห องศู น ย ข อ มู ล หลายแห ง ในพื้น ที่ สํา นัก งานใหญ และสํา นัก งานการไฟฟ า เขต การกระจาย
ฮารดแวรและหองศูนยขอมูลในหลายพื้นที่สงผลใหมีตนทุนการดําเนินงานมากขึ้นและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรรวมกันไดไมเต็มประสิทธิภาพ ระบบงานสวนใหญยังไมมีศูนยสํารองขอมูลสําหรับรองรับการใชงาน
ในกรณีฉุกเฉิน เชน AMR ระบบชวยในการจัดเก็บรายไดถึง 70% แตระบบไมมี DR site หากเกิดเหตุภัยพิบัติ
ที่สํานักงานใหญ มีความเสี่ยงสูงที่ระบบงานสําคัญ ที่ไมมีในศูนยสํารองขอมูลจะใชงานไมได ซึ่งอาจมีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจ
กฟภ. ใช Hardware ที่หลากหลาย Brand เชน Acer, Dell, HP และ IBM และหลากหลาย Model
ปจจุบันยังไมมี HW standard. มีการใชงานทั้ง Server ที่เปน Virtual Machine และ Physical Machine
และอุปกรณบางสวนที่มีการใชงานในปจจุบันเปนผลิตภัณฑที่มีระยะการสิ้นสุดอายุการใชงาน (End of Life)
กฟภ. ใช OS หลากหลาย Platform และหลากหลาย version เชน Windows, Linux, Ubuntu,
RedHat และ AIX เปนตน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขายที่ใชงานในปจจุบันบางสวนไมสามารถขอรับ
การสนับสนุนจากผูผลิตไดห ากเกิดเหตุขัดของหรือตองการปรับ ปรุงประสิทธิภาพ เชน Tru64 และ Unix
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กฟภ. มีอุปสรรคในเรื่องของการปรับปรุงและติดตั้งแพ็ตชรักษาความปลอดภัย (upgrade and security
patch installation) บนระบบ OT ซึ่งวิธีการจะยากกวาการการปรับปรุงและติดตั้งแพ็ตชรักษาความ
ปลอดภัย (upgrade and security patch installation) บน IT กอนทําการปรับปรุงจะตองมีการทดสอบ
เพื่อใหมั่นใจกอนการดําเนินการติดตั้งบนระบบจริง
กฟภ. มีการใช VMware เปน Server Virtualization Platform และมีการทดลองใช Virtual Desktop
(VDI) โดยได Pilot กับทีม Programmer อยางไรก็ตาม กฟภ. มีแผนงานพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
ฮารดแวรแบบรวมศูนย (Server Consolidation) และในปจจุบัน กฟภ. ไดมีการเชา DR site ในรูปแบบ
Cloud (IaaS) ในระหวางที่รอ New DR site กอสรางแลวเสร็จ

รูปที่ 50 : 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 51 : ภาพแสดงจํานวนพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพนักงานดานเทคโนโลยีปฏิบัติการ
(OT)
กระบวนการกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในปจจุบัน ไดใชแนวทางการกํากับดูแล
และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามกรอบของ COBIT5 (Control Objectives for
Information and Related Technologies) เพื่อตอบโจทยในการเชื่อมโยงระหวางเปาหมายดานธุรกิจของ
องคกรและเปาหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน โดยโครงสรางของโคบิต (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)
ในป จ จุ บั น หน ว ยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กําลังดําเนิน การขยายการพัฒ นามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance) ตามกรอบ COBIT ของ กฟภ. มี
ทั้งหมด 37 กระบวนการ (ดําเนินการแลวเสร็จ 19 กระบวนการ ดําเนินการเพิ่มอีก 18 กระบวนการ) และ
กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐานการกํากับดูแลธรรมาภิบาลดานไอทีขององคกร (ISO 38500 Standard
Certification) อยางไรก็ตามไดมีการตั้งเปาเพื่อขอการรับรองมาตรฐานการกํากับดูแลธรรมาภิบาลดานไอที
ขององคกรภายในป พ.ศ. 2563
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สําหรับงานกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กฟภ. แบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก
1. การกํากับดูแลดานการปฏิบัติงาน (Performance) ทําหนาที่กํากับดูแลโดยคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) โดยจะมีการจัดประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ กฟภ. เปนประจําทุกเดือน
2. การกํากับดูแลดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Conformance) โดยคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เปนผูใหทิศทางและนโยบายในการกํากับดูแล
ประเมินผล สั่งการ ติดตามผล และไดมีการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) โดยมีคณะทํางานยอย 2 คณะ ไดแก IT Risk และ IT
Compliance
อย า งไรก็ตาม ในป จ จุบั น กฟภ. ได มีแผนการจัดตั้งหนว ยงานกํากับ ดูแลสถาปตยกรรมองคกร EA
Governance (Enterprise Architecture) เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็นภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร
ไดในอนาคต

รูปที่ 52 : ภาพแสดงขอมูลสรุปดานธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในปจจุบัน
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6. การบริหารความเสี่ยง ICT (ICT Risk Management)
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางดาน ICT เปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 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 ฐ วิ 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
สารสนเทศที่สําคั ญของ กฟภ. ได กฟภ. จึงไดกําหนดกระบวนการในการบริห ารความเสี่ยงองคกรเพื่อให
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 53 : ภาพแสดงขอมูลสรุปดานการบริหารความเสี่ยงไอซีที (ICT Risk Management)
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7. กฎระเบียบปฏิบัติดาน ICT (ICT Compliance)
ในปจจุบัน กฟภ. ไดนํามาตรฐานในเรื่องของการบริการและการบริหารกระบวนการทางดาน ICT มาใช
เปนแนวทางในการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติดาน 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) (อางอิงมาตรฐานนี้สําหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรสําหรับศูนยควบคุมระบบไฟฟา)

รูปที่ 54 : ภาพแสดงมาตรฐานทั้งหมดที่ กฟภ. ไดนํามาใชในองคกร
2.1.2.5. การวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กฟภ.มีผูมีสวนไดสวนเสียหลักภายในองคกร ไดแก องคกรและพนักงาน โดยมีความตองการและความ
ความคาดหวัง อางอิงตามรายงานผลการดําเนินงาน (OPR) กฟภ. ประจําป 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
องคกรและพนักงาน

•
•
•
•

ความตองการและความคาดหวัง
การมีวิสัยทัศนของผูบริหารและการบริหารจัดการที่ดี
การไดรับโอกาสในความกาวหนาในอาชีพ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
การไดรับเงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชนอันพึง
ไดจาก กฟภ.
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2.2. การออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
ธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิมที่เนนการผลิตในเชิงปริมาณเปนหลัก โดยเปนการสงมอบไฟฟาจากผูผลิตผาน
กระบวนการทางการตลาด ส งไฟฟา ผา นการสงไฟฟา จําหนายไฟฟา และใหบ ริการไฟฟาแกผูบ ริโ ภค ซึ่ง
สามารถแสดงไดดังภาพตอไปนี้

รูปที่ 55 : ภาพธุรกิจพลังงานไฟฟาแบบดั้งเดิม
ธุรกิจพลังงานไฟฟาแบบดั้งเดิมนี้ไดรับผลกระทบจาก 4 ปจจัยหลัก ซึ่งสงผลใหการเติบโตของธุรกิจลดลง
หรืออาจสงผลใหธุรกิจมีรายไดที่หดตัวไดดวยเชนกัน โดย 4 ปจจัยหลัก ประกอบดวย
1. การเติบโตของพลังงานทดแทน
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค สูการผลิตไฟฟาดวยตนเอง
3. การลงทุนขนาดใหญในการพัฒนาพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
4. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูยุคดิจิทัล
ธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิมจึงจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนองคกรและเติบโตไดอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการเขาสูยุคดิจิทัลในปจจุบัน ธุรกิจไฟฟาจึงควรปรับเปลี่ยนองคกรสูดิจิทัล
เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะนําพาองคกรสูรูปแบบธุรกิจใหม ๆ ได เชน ผูผลิตไฟฟาที่ปลอยกาซคารบอนต่ํา
ผูใหบริการสงไฟฟาและจําหนายไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ หรือผูประสานการบริการดานพลังงานแกผูใช
ไฟฟา นอกจากนีก้ ารปรับเปลี่ยนองคกรสูดิจิทัล สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อตอบ
โจทยลูกคาประเภทใหมที่เกิดในยุคดิจิทัลไดดวย ไมวาจะเปนการลดตนทุน การควบรวมกิจการ การปรับ
โครงสรางองคกร หรือการจัดการสินทรัพยอยางคุมคา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพพรอมที่จะใช
เทคโนโลยีใหม ๆ การปองกันภัยคุมคามทางโลกไซเบอร และการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจไฟฟา
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงนําไปสูการออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target
State) ในการเปนองคกรดิจิทัล หรือ Digital Utility ภายในปพ.ศ. 2565 รูปแบบการดําเนินธุรกิจและ
กิจ กรรมตา ง ๆ ขององคกรจะมีการเปลี่ย นแปลงไป โดยจากการศึกษาและวิเคราะหทิศทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ไฟฟาจําหนายและบริการ รวมถึง Leading Practices ดานธุรกิจไฟฟาและธุรกิจ ที่
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เกี่ยวเนื่อง ทําใหสามารถออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ไดดังที่จะกลาวถึงใน
ลําดับถัดไป ซึ่งการออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ประกอบไปดวยการ
วิเคราะหในประเด็นดังนี้
• แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
• ทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ
• Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• กรณีศึกษาขององคกรชั้นนํา
• สถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
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2.2.1. แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target Stage)
แนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) เพื่อที่จะเปนองคกร
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 ดการการผลิ ตพลั ง งานที่ มีลั กษณะกระจายตั ว (Distributied Energy Resource
Management) ได ในสวนการใชไฟฟา ระบบโครงขายจะสามารถรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาสําหรับผูใช
ไฟฟาได เชน Demand Response Program, EV Chargin Station, Energy Storage, Smart Home/
Smart Building และ Peer to Peer Energy Commerce เปนตน

รูปที่ 56 : ภาพรวมสถานะเปาหมายในการเปน Digital Utility
สําหรับการกําหนดสถานะเปาหมายของของ กฟภ. ในอนาคต (Target State) ของ กฟภ. เมื่อพิจารณา
การปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล หรือ Digital Utility แลว ขีดความสามารถขององคกรที่ กฟภ. จําเปนตอง
ปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญ ไดแก ดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid) ดานการใหบริการลูกคา
(Customer) ดานการดําเนินงานขององค กร (Enterprise) ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Capital) รวมถึงดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ICT) โดยแนวทางการกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต
เกิ ดจากการวิเ คราะห ป ระเด็ น ความท า ทายในขีดความสามารถทางธุรกิจ และดิจิทัล ของ กฟภ. (Current
State) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และ
เพื่อให กฟภ. สามารถบรรลุเปาหมายการเปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565 จึงไดนําทิศทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําตาง ๆ มาวิเคราะหและกําหนดสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target
State) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จนนําไปสูการออกแบบสถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
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รูปที่ 57 : ขีดความสามารถขององคกรที่ตองปรับเปลี่ยนทั้ง 5 ดาน
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2.2.2. ทิศทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟาจําหนายและบริการ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมถึง 4 ครั้ง โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1
เกิดขึ้นในป 2327 โดยมีตนกําเนิดจากนวัตกรรมการใชพลังงานไอน้ําเพื่อสรางพลังงานกล หรือที่เรียกวา
เครื่องจักรไอน้ํา และนําไปสูการพัฒนาการขนสงทั้งทางเรือและทางบกที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้ น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในป 2413 ไดมีการใชพลังงานไฟฟา เกิดระบบการผลิตไฟฟาจาก
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 58 : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จากอดีตสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ปจจุบัน เปนชวงรอยตอระหวางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 และ 4 โดยในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 3
ครั้งแรก คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมมุงเนนผลผลิต แตในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนการพบกัน
(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 59 : ตัวอย่างการแสดงวัฏจักรของนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นในอดีตถึงยุคการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม (The New) ภายใตการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกี่ยวของกับธุรกิจไฟฟา
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ประกอบดวย
1. เทคโนโลยีที่เชื่อมตอกับคน (Connected People) คือ เทคโนโลยีที่เชื่องโยงการทํางานรวมกันของ
พนักงานปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวของกับลูกคา โดยเทคโนโลยีนี้ชวยใหคนทํางานไดงาย
ขึ้น และใหเทคโนโลยีเขาทํางานแทนในพื้นที่เขาถึงไดยาก หรือพื้นที่อันตรายสูง เปนตน ตัวอยางของ
เทคโนโลยีกลุมนี้ เชน การใชแนวคิดเรื่องเกม (Gamification) การบริหารองคความรู (Knowledge
Management) การบริหารบุคลากรแบบฉับไว (Liquid Workforce) สื่อสังคมออนไลน (Social
Media) การบริหารขอมูลสวนบุคคล (Digital Trust) ชองทางออนไลนและการผสานทุกชองทาง
(Online/Omni-Channel) การจั ดการแตล ะบุค คล (Personalization) การประสานงาน
(Collaboration) การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)
2. เทคโนโลยีปญญาอัจฉริยะรวมกับระบบอัตโนมัติ (Automated Intelligence) คือ เทคโนโลยีที่
สามารถช ว ยลดต น ทุ น การปฏิ บั ติ ก ารและการซ อมบํ า รุง ได โดยใช ก ารวิ เ คราะห ขั้น สู ง เพื่ อ การ
คาดการณลวงหนา (Predictive Analytics) การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) หรือ
เทคโนโลยี ป ญ ญาอั จ ฉริ ย ะอื่ น ๆ เพื่อ ให เ กิ ด ระบบที่ มี ค วามฉลาดสู ง และสามารถให ข อ มู 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) เทคโนโลยีเสมือน
จริงและความเปนจริงแตงเติม (Virtual & Augmented Reality) เครื่องบินไรคนขับ (Drones)
เครื่องพิมพสามมิติ (3D Printing)
3. เทคโนโลยีทเี่ ชือ่ มตอกับสินทรัพย (Connected Asset) เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหลดเวลาการหยุดการ
ทํางานของเครื่องจักรที่ไมไดวางแผนไวได (Unplanned Downtime) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรหรือสินทรัพยที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการใชขอมูลทั้งประเภทที่
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จัดเก็บไดงาย หรือขอมูลในรูปดิจิทัลใหเปนประโยชนเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางของเทคโนโลยีกลุมนี้ เชน
ระบบจัดการเชิงพื้นที่ (Geospatial Platform) ระบบที่ชวยใหทํางานที่ไหนก็ได (Mobility) ระบบ
มิ เ ตอร ห รื อ เครื อ ข า ยอั จ ฉริ ย ะ (Smart Meter/Grid) การป อ งกั น ภั ย จากโลกไรสาย (Cyber
Security) อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต ได (IoT/Sensors) บล็ อ กเชน
(Blockchain) หรือการบันทึกขอมูลของสิ่งของในโลกจริงในรูปแบบดิจิทัล (Digital Twins) การเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลปริมาณมาก (Data & Analytics)
4. เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานแบบกระจาย (Distributed Infrastructure) คือ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
จากความตองการและพฤติกรรมของผูใชไฟฟาที่เปลี่ยนไปมากขึ้น เชน การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใช
ไฟฟ า เพี ย งอย า งเดี ย ว มาเป น ผู ใชไฟฟาที่ผ ลิตพลังงานไฟฟาไดดว ยตนเองดว ย (Prosumer) ซึ่ ง
เทคโนโลยีนี้สามารถสรางโอกาสธุรกิจใหแกผูประกอบการรายใหม และเปนผลเสียตอผูประกอบการ
ไฟฟาทั่วไปแบบเดิม ตัวอยางของเทคโนโลยีกลุมนี้ เชน การสรางนวัตกรรมอยางเปดกวาง (Open
Innovation) การกั กเก็ บ พลั งงานไฟฟา (Energy Storage) รถขั บ เคลื่ อนดว ยพลัง งานไฟฟ า
(Electric Vehicles) พลังงานที่มีอยูอยางกระจายตัวและพลังงานทดแทน (DER/Renewables)
ระบบแพลตฟอรมที่ใชรวมกันได (Shared Platform) รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous
Vehicles) การเชื่อมโยงระหวางระบบ IT และ OT (IT/OT Convergence)
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2.2.3. Leading Practices ดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปที่ 60 : “Energy Value Cycle”
Leading Practices ดานธุรกิจไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดจากการรวมพัฒนากับองคกรชั้นนําทั่วโลก
ในธุรกิจไฟฟาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือเรียกวา “Energy Value Cycle” ซึ่งจะมีความแตกตางกับธุรกิจ
ไฟฟาแบบดั้งเดิมที่มุงเนนการผลิตในเชิงปริมาณเปนหลักและเปนการสรางคุณคาใหแกผูบริโภคที่ปลายทาง
เทานั้น แตแนวทางปฏิบัติมุมมองแบบใหมนี้จะสงเสริมใหทุกสวนสามารถสรางคุณคาใหแกตลาดพลังงาน
ดิจิทัล (Digital Energy Marketplace) ไดทั้งหมด โดยสามารถสรุปขอแตกตางที่เดนชัด ได 4 ประการ ดังนี้
1. คุณคามีลักษณะกระจายตัว (Distributed) เทคโนโลยีดิจิทัล ทําใหเกิดมุมมองใหมที่มีตอรูปแบบ
ธุรกิจไฟฟาจากแบบเดิมซึ่งเปนการสงตอคุณคาจากผูผลิต ผานกระบวนการทางการตลาด สงไฟ
ฟาผานการสงไฟฟา และจําหนายไฟฟา รวมถึงการใหบริการไฟฟาแกผูบริโภค ไดแบงคุณคาใหม
ออกเปน 8 ดาน โดยทุก ๆ ดานจะชวยสงเสริมและสนับสนุนตอตลาดพลังงานในยุคดิจิทัล โดย
สามารถใหผูประกอบการธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิมและรายใหมมีสวนรวมไดในมุมมองใหมนี้
2. คุณคามีลักษณะหมุนเวียน (Circular) เทคโนโลยีดิจิทัล ชวยใหคุณคาเปนแบบหมุนเวียน เนื่องจากมี
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟา และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทําใหเกิดการจัด
การพลังงานแบบหมุนเวียนไดมากขึ้น ไมไดเปน การผลิตไฟฟาจากผูผลิตสูผูบริโภคเปนทางเดีย ว
เชนเดียวกับธุรกิจไฟฟาแบบดั้งเดิม
3. คุณคาสามารถสรางไดอยางเปดกวาง (Open) ผูผลิตพลังงานไฟฟา ผูประกอบการตาง ๆ ผูใชไฟฟา
ผูใชไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาเองได (Prosumers) และผูเลนรายใหมอื่น ๆ ในธุรกิจไฟฟาและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง มีความสามารถในการเขาถึงไดทุกสวนของคุณคา ทําใหนิยามของลูกคา และคูแขงใน
ธุรกิจนี้ มีนิยามที่เปลี่ยนไป
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4. คุณคาเพิ่มโอกาสที่หลายหลายและมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ (Dynamic) หรือเปนพลวัต กล
ยุทธในการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลไดเกิดขึ้นใหม โดยสามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจไดในทุก
สวนของธุรกิจ ซึ่งจะเจาะจงเฉพาะบางคุณคา หรือหลาย ๆ คุณคาในธุรกิจนี้ก็เปนได
จากที่ไดกลาวไวในขางตนวา “Energy Value Cycle” ซึ่งเปนมุมมองใหมที่มีตอรูปแบบธุรกิจไฟฟาที่
แตกตางจากแบบเดิม โดยแบงคุณคาใหมออกได 8 ดาน ประกอบดวย
1. ผลิตพลังงานไฟฟา (Generate)
การผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อตอบสนองตลาดพลังงานดิจิทัล (Digital Energy Marketplace) ระบบไฟฟา
จะต อ งบู ร ณาการอย า งครบถ ว น ทั้ ง ในส ว นของการผลิ ต ไฟฟ า แบบกระจาย (Distributed
Power
Generation) ไมวาจะเปนการผลิตไฟฟาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก การเปนผูจัดการสรางโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟารายใหญ (Bulk Power Developer & Manager) ผูผลิตพลังงานทดแทน (Renewable SelfPower Producer) ผูผลิตพลังงานไฟฟาแบบมีประสิทธิภาพสูง (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
สมารทกริด (Smart Grid Operator) ผูใหบริการระบบแพลตฟอรมแกผูประกอบการอยางเทาเทียม
(Platform Access Provider) ผูใหบริการและจัดการระบบแพลตฟอรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Platform
Optimizer & Service Provider) เปนตน
3. กักเก็บพลังงานไฟฟา (Store)
การกักเก็บพลังงานไฟฟา ไมวาจะเปนการกักเก็บพลังงานไฟฟาแบบรวมศูนย หรือการกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาแบบมีลักษณะกระจายตัว จะตองบูรณาการรวมกับการปฏิบัติการตาง ๆ ไมวาจะเปนการตลาดหรือการ
จัดการระบบไฟฟา
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูใหบริการกักเก็บพลังงานไฟฟา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการจําหนายไฟฟา (Ancillary Network Service Provider) ผูใหบริการ
ระบบหรือโปรแกรมตางๆ แกผูใชไฟฟาเพื่อจัดการการใชไฟฟาไดอยางคุมคา รวมถึงขายคืนสูระบบไดดวย
(Consumer Storage Provider & Optimizer) และผูสรางตลาดพลังงานแบบใหมโดยกักเก็บพลังงานไวเพื่อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนในตลาดที่ตกลงกันไว (Energy Marketplace Market-Maker)
4. วัดและบันทึกพลังงานไฟฟา (Measure)
การบริ ก ารในการวั ด มิ เ ตอร 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) ผูสงเสริมและสนับสนุนเปนศูนยขอมูลกลางดานพลังงาน (Data Hub
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Enabler) ผูใหบริการดานขอมูลพลังงานไฟฟาและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Data Services & Insight Creator)
และผูใหบริการแพลตฟอรมของเทคโนโลยีที่เชื่อมถึงอินเทอรเน็ต (IoT Platform Provider)
5. จัดการพลังงานไฟฟา (Manage)
การจัดการพลังงานไฟฟา จะเปนใชระบบบริหารจัดการระบบไฟฟาแบบองครวม (Holistic System
Management) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรตาง ๆ หรือสินทรัพยใหเกิดประโยชนละมีคุณคาตอตลาดสูงที่สุด
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย ไดแก ผูปฏิบัติการจัดการดานพลังงาน
(Energy Management Operator) ผูบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความตองการพลังงานไฟฟา (Demand
Response Manager) และผูบริหารจัดการใหทรัพยากรและสินทรัพยตาง 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
ไฟฟาจะไมเปนการเก็บเพียงดานเดียว แตเปนการแลกเปลี่ยนพลังงานงานไฟฟาและสวนตางคาไฟฟาดวย
เพราะผู ใช ไฟฟ า สามารถผลิ ตพลั งงานไฟฟ า เขาสูร ะบบไดดว ย ดังนั้นระบบการบริห ารจัดการการเก็บ คา
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. สนับสนุนและบริการใหกบั ลูกคา (Serve)
การสนับสนุนและการบริการลูกคาจะเปนการบริการในแตละวันเพื่อใหลูกคาสามารถดําเนินการไดปกติ
ไมวาจะเปนการเขาถึงพลังงานไฟฟา หรือสินคาและบริการที่เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลการผลิตไฟฟาของผูใช
ไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาไดดวยตัวเองอีกดวย
องคกรชั้นนํา สามารถวางตําแหนงทางกลยุทธไดหลากหลาย เชน ผูใหบริการธุรกิจและแพลตฟอรมดาน
พลังงาน (Business Service & Platform Provider) ผูใหบริการดานบุคลากรหรือกําลังคนตามความตองการ
(Uberized Field Workforce Provider) และผูสงเสริมและสนับสนุนเครือขายพนักงานเชี่ยวชาญสูงเพื่อ
ตอบสนองธุรกิจตามความตองการ (Liquid Talent Enabler)
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2.2.4. กรณีศึกษาขององคกรชั้นนํา
จากมุมมองใหมที่มีตอรูปแบบธุรกิจไฟฟาที่แตกตางจากแบบเดิม หรือ “Energy Value Cycle” สงผลให
องคกรชั้นนําตองปรับตัวใหสอดคลองกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค
ดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนองคกร ทั้งในดานการปรับปรุงกระบวนการในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใน
ดานการสรางโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีตัว อยางรายละเอียดที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของ
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 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อสนับสนุนการคาขายพลังงานระหวางผูใชไฟฟา (Local & Peer Energy
Commerce)
กรณี ศึกษาขององค กรชั้น นํา ที่ไดนํ าดิ จิทัลมาปรับ ใชในการคาขายพลังงาน เพื่อสนับ สนุนการคาขาย
พลังงานระหวางผูใชไฟฟา (Local & Peer Energy Commerce) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มี
รายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
บริษัทชั้นนําสามารถขยาย - จํานวน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
รูปแบบทางธุรกิจจากที่
รูปแบบธุรกิจผานการ
บทบาทหนาที่หลักในการ
ผูใชบริการของ
ใหบริการคาขายพลังงานแก มุงเนนการขายพลังงาน
ผลิตพลังงานไฟฟา ความ
Platform
รอน และกาซ โดยมุงเนนให ผูใชไฟฟาขององคกรชั้นนํา ปริมาณมาก สูการเขาถึงการ การคาขาย
คาขายพลังงานในแตละผูใช พลังงานไฟฟา
ในยุโรป และตอยอด
มีการผลิตและการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ Platform แกผูใชไฟฟา และ ไฟฟาทั่วไปและผูใชไฟฟาที่ - ความถี่ใน
ไดจัดตั้งบริษัทใหมเพื่อสราง ผูผลิตไฟฟารายอื่นๆ โดยคิด สามารถผลิตไฟฟาไดดวย
การใชบริการ
คาบริการการใช Platform (Prosumer) โดยประโยชนที่ ผาน Platform
ความคลองตัวในการ
ไดรับ ดังนี้
บริหารงาน และดําเนินงาน
การคาขาย
ในรูปแบบธุรกิจ Startups
- ลดคาใชจายในการลงทุน พลังงานไฟฟา
ในภาพรวมจากการบริหาร - จํานวนครั้งที่
มีการซื้อขาย
จัดการพลังงานหมุนเวียน
พลังงานสําเร็จ
และพลังงานที่มีลักษณะ
กระจายตัวในระบบโครงขาย ตอป
ไฟฟา
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ความเปนมา

จุดมุง หมายธุรกิจ

ประโยชนที่ไดรับ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เชื่อมตอและบริหารจัดการ
พลังงงานทดแทนและการ
จัดเก็บพลังงานไฟฟา
(Energy Storage)
- เพิ่มการเขาถึงกลุมลูกคา
ใหมที่สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาได

ตัวชีว้ ดั

1.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริหารจัดการขอมูลการคาขายพลังงาน (Retail Market Transaction
Management)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการคาขายพลังงาน เพื่อบริหารจัดการขอมูลการคา
ขายพลังงาน (Retail Market Transaction Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
- จํานวนการ
องคกรชั้นนําในอเมริกา
เพื่อเปนผูบูรณาการระบบ บริษัทชั้นนําไดเปนที่รูจัก
บริการลูกคาที่
อยางกวางขวางที่ประสบ
เหนือ มีบทบาทหนาที่หลัก การคาขายพลังงาน โดย
ความสําเร็จอยางมาก โดย ปรับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติการและดูแล พัฒนาระบบในการบูรณา
การซื้อหรือ
ระบบไฟฟาใหมีเสถียรภาพ ขอมูลแบบรวมศูนย สําหรับ ประโยชนที่ไดรับ ดังนี้
- เปนผูปฏิบัติการตลาดกลาง การขาย
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับ รวบรวมขอมูลคาขาย
พลังงานที่ตรง
ที่มีอิสระจากผูคาขายใน
พลังงานในตลาด
โครงสรางพลังงานในการ
เวลา
เปดเสรีพลังงาน บริษัทจึง (Third-party Market Data ตลาด โดยมีระบบตลาดที่
- จํานวนการ
เรียบงาย
ตองปรับตัวเปนผูใหบริการ HUB)
สงมอบขอมูล
- มีความสามารถในการ
โครงสรางพื้นฐานกลาง และ
บันทึกการคา และลางสถาน มิเตอรที่ตรง
สนับสนุนการคาขาย
ขอมูลตาง ๆ แบบรวมศูนย เวลา
พลังงานขอผูขายพลังงาน
- เปนผูนําในการใหบริการ
รายใหญ มากกวารอยละ 80
และกําหนดการพัฒนาใน
ของผูใชไฟฟาทั้งหมด ซึ่งคิด
ตลาด
เปนลูกคามากกวา 7 ลาน
ราย รวมถึงผูที่เกี่ยวของใน
ตลาดรายอื่น ๆ
2. การนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน (Digital Energy Operations)
การนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน คือ การบริการจัดการระบบไฟฟาและ
สินทรัพยตาง ๆ ใหใกลเคียงเวลาในปจจุบันมากที่สุด โดยผานเทคโนโลยีอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่เชื่อมถึง
อินเทอรเน็ตได (IoT) และการวิเคราะหขอมูลขั้นสูง (Analytics) เพื่อนําขอมูลมาเปนตัวขับเคลื่อนในการ
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ตัดสินใจตาง ๆ รวมถึงการทํางานแบบอัตโนมัติ และยกระดับการทํางานของพนักงานปฏิบัติการใหมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของถึง 5
ดาน ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟา (Generate) การสงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move) การกัก
เก็ บ พลั ง งานไฟฟ า (Store) การวั ด และบั น ทึ ก พลั ง งานไฟฟ า (Measure) และการจั ด การพลั ง งานไฟฟ า
(Manage)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน และอาจ
สอดคลองตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
2.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟาดวยดิจิทัล (Digital Grid Management)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อบริหาร
จัดการระบบไฟฟาดวยดิจิทัล (Digital Grid Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
เพื่อปรับเปลี่ยนองคกรสูการ - ลดจํานวนครั้งในการ
- ดัชนีความ
องคกรชั้นนําในอเมริกา
ใชเทคโนโลยีการจําหนาย
นาเชื่อถือของ
เหนือ ใหบริการลูกคา
ซอมแซมและสามารถ
มากกวา 1 ลานราย และมี ไฟฟาอัจฉริยะและมิเตอร
ตรวจสอบการซอมแซมและ ระบบไฟฟา
อัจฉริยะ
(SAIDI, CAIDI)
ความจําเปนที่ทําใหระบบ
การแจงไฟฟาดับได
โดยองคกรตองมีการทํา
ไฟฟามีความทันสมัย เพื่อ
- มีความสามารถในการหา - คาความ
สูญเสีย
รองรับพลังงานที่มีลักษณะ ปรับเปลี่ยนผานระบบตาง ๆ ตนเหตุของปญหาไฟดับ
รวมถึงการทํางานศูนย
- การลงทุน
กระจายตัว (Distributed
และปรับเครื่องมือให
ระบบไฟฟา
Energy) ของลูกคามากกวา ปฏิบัติการตาง ๆ
เหมาะสมได
(พิจารณา
300 MW และคาดการณวา ประกอบดวย
- สรางความพึงพอใจแก
ภายในป 2568 จะมีการขาย - จัดทําระบบระบบจัดการ ลูกคามากขึ้น เชน สามารถ ระหวาง
ระบบจําหนายไฟฟาขั้นสูง หาตนเหตุของปญหาไฟฟา ประสิทธิภาพที่
พลังงานจากพลังงาน
เพิ่มขึ้น กับ
ทดแทน คิดเปนรอยละ 15 (ADMS) ใหบูรณาการกัยขีด ดับไดกอนที่ลูกคาจะแจง
แผนการเติบโต
ของการขายพลังงานทั้งหมด ความสามารถใหมของ
ไฟฟาดับ
องคกรและกระบวนการ
- ตอบสนองการแกปญหา ในการลงทุน)
ทํางานหลัก
- คาใชจายใน
ไฟฟาดับไดตามเปาหมาย
การปฏิบัติงาน
- รองรับการเติบโตของ
- ความ
พลังงานที่มีลักษณะกระจาย
ตัว (Distributed Energy)
ปลอดภัยและ
โดยเฉพาะแผงโซลาเซลล
ความมั่นคง
- ระบบจําหนายไฟฟา
อัตโนมัติ (Distribution
Automation)
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2.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริหารจัดการสินทรัพยดวยดิจิทัล (Digital Asset Management)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับพลังงาน เพื่อบริหาร
จัดการสินทรัพยดวยดิจิทัล (Digital Asset Management) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
- อัตราสวน
สามารถชวยใหผูลิตไฟฟา
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการบริหาร
จัดการความตองการพลังงาน และผูใหบริการปฏิบัติการใน ของเวลาที่
เปนผูใหบริการระบบ
การติดตามสถานีไฟฟาที่มี ระบบพรอม
ไฟฟาใหดีที่สุด (Network
จําหนายไฟฟา มีความ
ความตองการใชไฟฟาอยาง ใหบริการปกติ
Load Management
จําเปนในการพัฒนา
- จํานวนครั้ง
มากและมีการดําเนินการ
ประสิทธิภาพของการจัดการ Optimization) จึงนําการ
ของสินทรัพยที่
ระบบจําหนายใหสอดคลอง วิเคราะหขอมูลของเครือขาย แกไขลวงหนาเพื่อปองกัน
ขัดของหรือ
ระบบไฟฟาขัดของ
ระบบจําหนายไฟฟามา
กับความตองการไฟฟาใน
สูญเสีย
เครือขายของระบบไฟฟาตาง บูรณาการกับรายงานผล โดย นอกจากนี้มีประโยชนที่
- ความสูญเสีย
ไดรับอื่น ๆ เชน
ใชขอมูลจาก 8 แหลงที่
ๆ
แตกตางกันมาบูรณาการให - ลูกคาประสบปญหาไฟฟา ในระบบ
- คาใชจายใน
ขัดของลดลง
เกิดการปรับปรุงขอมูลอยู
- หมอแปลงไฟฟาขัดของลง การปฏิบัติการ
เสมอ
ตอจํานวน
ลงมากกวารอยละ 80
นอกจากนี้ การนําเสนอ
พลังงานที่
ขอมูลสามารถชวยใหเห็น
ใหบริการใน
จุดบกพรองและดําเนินการ
ระบบจําหนาย
แกไขไดอยางมีเปาหมาย
3. การนําดิจิทัลมาปรับใชสําหรับพนักงานและผูปฏิบัติงาน (Digital Worker)
การนํ าดิ จิทัล มาปรับ ใช สํ า หรั บ พนั กงานและผูป ฏิบัติงาน คือ การสงเสริมใหพนักงานไดรับ ขอมูล ใน
ปจจุบันและมีเครื่องมือเรียนรูตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาผลิตภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน และ
รวมถึงการทํากระบวนการเดิมซ้ํา ๆ กระบวนการที่มีคุณคาต่ํา และกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงใหเปนระบบ
อัตโนมัติมากที่สุดที่เปนได
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของในทุก
ดาน ทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟา (Generate) การสงและจําหนายพลังงานไฟฟา (Move)
การกักเก็บ พลัง งานไฟฟา (Store) การวัดและบัน ทึกพลังงานไฟฟา (Measure) การจัดการพลังงานไฟฟา
(Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และ
การสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชสําหรับพนักงานและผูปฏิบัติงาน และอาจสอดคลอง
ตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
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3.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อพนักงานปฏิบัติการดวยดิจิทัล (Digital Field Worker)
กรณี ศึกษาขององค กรชั้ น นํ า ที่ ได นํ า ดิ จิทัล มาปรับ ใชสําหรับ พนักงานและผูป ฏิบัติงาน เพื่อพนักงาน
ปฏิบัติการดวยดิจิทัล (Digital Field Worker) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
- รอยละของ
- สงงานใหผูปฏิบัติงานได
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการบวนการ
เปนองคกรผูใหบริการระบบ จัดการพนักงานปฏิบัติงานให รวดเร็วมากขึ้น ผานขอมูล เวลาการ
ทํางานของ
ทางอิเล็กทรอนิกส
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึง
จําหนายไฟฟาและ
ดําเนินการลงระบบบริหาร - เพิ่มประสิทธิภาพในการใช พนักงาน
โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
ปฏิบัติการ
เครื่องมือตาง ๆ
จัดการพนักงานปฏิบัติการ
ระบบจําหนายไฟฟา
ตองการปรับปรุงการจัดการ แบบครบวงจร (Workforce - จัดแผนงานปฏิบัติการได เทียบกับเวลา
ทั้งหมด
อยางเหมาะสมมากขึ้น
Management Suite
พนักงานปฏิบัติการใหมี
- ระยะเวลาตอ
- ลดการพึ่งพาจาก
Implementation) ซึ่ง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
รอบของการ
สามารถเขาถึงไดผานระบบ หนวยงานภายนอก
ดําเนินงานที่
ออนไลน (Cloud) ตั้งแตการ
สําคัญ
วางแผนปฏิบัติงาน การสง
- ความแมนยํา
พนักงานปฏิบัติการ และการ
ในการมาได
จบงานปฏิบัติการ โดยนํา
ตรงตามวัน
กระบวนการจัดการที่มี
และเวลาที่ได
มาตรฐาน รวมกับการเพิ่ม
นัดหมายไว
ประสิทธิภาพในการใชงาน
สินทรัพยตาง ๆ และบูรณา
การขอมูลรวมกับระบบอื่น ๆ
เชน ERP, OMS เปนตน
3.2 การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเพื่ อ พัฒ นาองคค วามรูแ ละสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ดว ยดิจิทั ล (Digital
Knowledge & Training)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชสําหรับพนักงานและผูปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค
ความรูและสนับสนุนการเรียนรูดวยดิจิทัล (Digital Knowledge & Training) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดาน
นี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ - คะแนนความ
องคกรชั้นนําในยุโรป
พึงพอใจในการ
ประสบปญหาที่มีบุคลากร จัดการความรู (Knowledge จัดระเบียบองคความรูใน
เรียน
รูปแบบดิจิทัล ซึ่งชวยให
Management) โดยเริ่ม
อายุมากเปนจํานวนมาก
สามารถเพิ่มความสามารถใน - คะแนน
ในขณะที่องคความรูดหลานี้ ตั้งแตวางกลยุทธดาน
คุณภาพของ
ทรัพยากรบุคคล ออกแบบ การทํางานระหวาง
อยูติดกับบุคคล และ
การทํางาน
หนวยงานได
ระบบและสถาปตยกรรม
พนักงานจบใหญยากที่จะ
- จํานวนตรั้ง
เขาถึงขอมูลและบุคคลที่จะ องคกรใหรองรับการบริหาร - มีที่รองรับขอมูลเพื่อ
ในการแกไข
ปรับปรุงใหเกิดความ
จัดการความรู
ชวยใหสามารถทํางานได
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ความเปนมา
อยางมีประสิทธิภาพ

จุดมุง หมายธุรกิจ

ประโยชนที่ไดรับ
ปลอดภัย ใหดําเนินงาน
สอดคลองตามระเบียบ
กฎเกณฑ และสามารถ
ถายทอดองคความรูไดอยาง
ชัดเจนเปนมาตรฐานในอ
นาต
- การใหขอเสนอแนะถือเปน
องคความรูสําคัญที่สามารถ
นํามาเปนบทเรียนจาก
ประสบการณในอดีตในการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ใน
ปจจุบันและอนาคตได

ตัวชีว้ ดั

งาน
- ความถี่ใน
การเกิดปญหา
- เวลาเฉลี่ยใน
การดําเนินงาน
ที่มีความ
ซับซอน

4. การนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา (Connected Customer)
การนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา คือ การสรางความสัมพันธและพื้นฐานของผูใชไฟฟา
เพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคาและสรางอัตราการเติบโตของรายไดผานการตลาดแบบดิจิทัล การขายและ
การบริการลูกคาแบบดิจิทัล
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้เกี่ยวของ 4
ดาน ประกอบดวย การจัดการพลังงานไฟฟา (Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสง
ตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และการสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา และอาจสอดคลองตอการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
4.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อเขาถึงลูกคาดวยดิจิทัล (Digital Customer Engangement)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา เพื่อเขาถึงลูกคาดวยดิจิทัล
(Digital Customer Engangement) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
องคกรชั้นนําในออสเตรเลีย เพื่อยกระดับการเขาถึงลูกคา - เพิ่มจํานวนครั้งของลูกคาที่ - รอยละการ
ผูใหบริการกาซและพลังงาน ผานชองทางดิจิทัลตาง ๆ
เขามาใชบริการผานระบบ ดําเนินการดวย
ไฟฟาแกกลุมลูกคาที่อยู
โดยบริหารจัดการผานระบบ มือถือที่มีการออกแบบที่
ตนเองของ
อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก มี
บริหารจัดการพลังงาน
เขาใจไดงายและมี
ลูกคาอยาง
ความจําเปนตองปรับปรุง
(Energy Management
ประสิทธิภาพสูง
สําเร็จสมบูรณ
แพลตฟอรมในการเขาถึง
Portal) ที่สามารถใชรวมกัน - เพิ่มประสบการณของ
- รอยละการรับ
ลูกคา เนื่องจากลูกคาตอง ไดทั้งลูกคาที่อยูอาศัย และ ลูกคาในการใชบริการผาน ใบแจงหนี้หรือ
เขาถึงบริการกาซและ
ลูกคาธุรกิจขนาดเล็ก ที่ใช เวปไซด โดยสามารถลดได การจายเงิน
พลังงานไฟฟา ไดและเปน บริการกาซหรือพลังงาน
ประมาณรอยละ 40 ของ
ผานระบบ
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ความเปนมา
รูปแบบเดียวกันในหลาย
ภูมิภาคในออสเตรเลีย

จุดมุง หมายธุรกิจ
ไฟฟาก็ได ผานเครื่องมือที่
หลากหลาย ไมวาจะเปน
AMI หรือ มิเตอรพื้นฐาน
ทั่วไป ในหลายภูมิภาคของ
ออสเตรเลีย
นอกจากนี้ยังสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลที่มีอยู
มากวิเคราะหขั้นสูง
(Analytics) เพื่อวิเคราะห
ขอมูลการใชพลังงานและ
แสดงผลขอมูลใหนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจตอได

ประโยชนที่ไดรับ
การเปดหนาเวปไซดแตละ
หนา

ตัวชีว้ ดั
อิเล็กทรอนิกส
- รอยละของ
จํานวนลูกคาที่
ลงทะเบียน
ออนไลน
- จํานวน
ผูติดตามใน
เครือขายสังคม
ออนไลน
- ปริมาณการ
ใชงานเวปไซด
ในแตละหนา
หรือกลุมงาน

4.2 การปรับเปลีย่ นองคกรเพื่อสนับสนุนการขายและการตลาดดวยดิจทิ ลั (Digital Marketing & Sales)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชเพื่อเชื่อมโยงระหวางลูกคา เพื่อสนับสนุนการขายและ
การตลาดดวยดิจิทัล (Digital Marketing & Sales) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
เพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการ - เพิ่มการยอมรับหรือมีการ - จํานวนสินคา
องคกรชั้นนําในยุโรป เปน
ผูผลิตและจําหนายพลังงาน ผานชองทางออนไลนใหมาก ใชสินคาและการบริการที่
หรือบริการที่
ขึ้น สามารถตอบสนองความ เพิ่มมากขึ้นที่สามารถ
ไฟฟาขนาดใหญ มีความ
สามารถ
จําเปนตองการปรับปรุงการ ตองการของลูกคาไดอยาง ตอบสนองความตองการของ นําเสนอใหแก
ลูกคาไดอยางเหมาะสม
รวดเร็ว และเพิ่ม
ดําเนินงานตาง ๆ ใหมี
ลูกคาผาน
ประสิทธิภาพในการขายและ (เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชองทางดิจิทัล
41 ในการคนหาขอมูล และ - ความคุมคา
โดยเฉพาะการใหบริการผาน การตลาดผานชองทาง
รอยละ 20 ในการใชบริหาร ในการลงทุน
ออนไลนใหยิ่งมากขึ้น
ชองทางออนไลนแกลูกคา
ผานเวปไซด)
ผูใชไฟฟา
ทางการตลาด
- เพิ่มอัตราสวนการขายผาน - ปริมาณการ
ชองทางดิจิทัล ประมาณรอย ใชบริการหรือ
ละ 10
การรับรูที่เกิด
- เพิ่มสัดสวนกําไรตอลูกคา จาก
Campaigns
จากการนําเสนอคุณคาที่
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได
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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)
การกักเก็บ พลังงานไฟฟา (Store) การวัดและบัน ทึกพลังงานไฟฟา (Measure) การจัดการพลังงานไฟฟา
(Manage) การตลาดและการขายพลังงานไฟฟา (Sell) การสงตอขอมูลการใชพลังงานไฟฟา (Transact) และ
การสนับสนุนและบริการใหกับลูกคา (Serve)
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนองคกร และอาจสอดคลองตอการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เชน
5.1 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อบริการพนักงานดวยดิจิทัล (Digital Employee Services)
กรณีศึกษาขององคกรชั้น นําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนองคกร เพื่อบริการพนักงานดว ย
ดิจิทัล (Digital Employee Services) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
เพื่อลดตนทุนในการลงทุน - มีการเพิ่มแอปพลิเคชั่นที่ - รอยละของ
องคกรชั้นนําในการ
ใหบริการดานพลังงาน ทที่มี โครงสรางพื้นฐานดานไอที ชวยสนับสนุนพนักงงานจาก พนักงานที่ใช
193 แอปพลิเคชัน เปน 265 ระบบ
และปรับปรุงระดับการ
พนักงานมากกวา 55,000
คนและปฏิบัติการมากกวา ใหบริการในการปฏิบัติการ แอปพลิเคชันในหนึ่งป
ดําเนินการดวย
80 ประเทศทั่วโลก มีความ บริการสนับสนุนขององคกร - สามารถลดการติดตอและ ตนเอง
(Service Desk
ตองการปรับเปลี่ยนการ
- จํานวนครั้งที่
ลดตนทุนลงไดอยางมาก
ปฏิบัติการบริการสนับสนุน Operations) เพื่อให
ผานระบบการแกไขรหัสผาน รองขอของ
ขององคกร (Service Desk พนักงานสามารถเขาถึงการ ดวยตนเอง การขอเอกสาร พนักงานตอป
สนับสนุนการปฏิบัติการ
Operations) ซึ่งมีปญหา
อนุญาตการทํางานอัตโนมัติ - จํานวน
อยางเปนมาตรฐานไดตลอด และมีการวิเคราะหเชิง
พนักงานลาออกของ
พนักงาน
พนักงานสนับสนุนที่สูงมาก 24 ชั่วโมง ในทุกวัน รองรับ ปองกัน รวมถึงติดตามและ สนับสนุนคอ
หลายภาษา และลดขั้นตอน พยากรณปญหาตาง ๆ
ดวย
พนักงาน
ที่ไมจําเปนลง
ทั้งหมด
ลวงหนาจากขอมูลของ
องคกร
5.2 การปรับเปลี่ยนองคกรเพื่อสรางนวัตกรรมและผลิตภัณฑหรือการบริการใหมในยุคดิจิทัล (Digital
Innovation & Product Development)
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กรณี ศึกษาขององคกรชั้น นําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับ สนุน องคกร เพื่อสรางนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑหรือการบริการใหมในยุคดิจิทัล (Digital Innovation & Product Development) ตัวอยาง
กรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
- เพิ่มรายไดจากโอกาสทาง - ระยะเวลา
เพื่อใหองคกรสามารถ
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
รวมทั้งหมด
ปญหาจากการถดถอยของ ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได ธุรกิจใหมที่เกิดขึ้นจาก
ของผลิตภัณฑ
Open Innovation
รายไดจากการดําเนินธุรกิจ จึงมีการจัดทํา Open
ใหมตั้งแต
ไฟฟาแบบดั้งเดิม จึงมีความ Innovation Program โดย - เสริมสรางคุณคาและ
เริ่มตนจนเขาสู
จําเปนตองสรางโอกาสทาง สรางความรวมมือระหวาง มุมมองที่มีตอองคกร
(Brand) แกพนักงานและคู ตลาด (New
Accenture Open
ธุรกิจใหมเพิ่มใหเกิดการ
Product
คาที่มีสวนรวมในการ
Innovation และทีมงาน
เติบโตอยางยั่งยืน
ออกแบบนวัตกรรมรวมกัน Time to
ที่มาจาก Silicon Valley
Market)
เพื่อสราง Ecosystem ให - สราง Ecosystem ที่
สามารถสนับัสนใหเกิดการ - รอยละของ
เกิดการเติบโตไดอยาง
รายไดที่เกิด
เติบโตไดอยางรวดเร็ว
รวดเร็ว (Disruptive
จากผลิตภัณฑ
Growth) นอกจากนี้ เมื่อมี
หรือบริการ
Ecosystem ทําใหหนวยงาน
ใหม
อื่น ๆ ไดเขามารวมสราง
- สัดสวน
นวัตกรรมรวมดวยไดงายขึ้น
ความสําเร็จใน
โดยเริ่มจากทํา Proof of
การคิดคน
Concept (POC) และ
ผลิตภัณฑหรือ
วางแผนทางธุรกิจเพื่อนํา
บริการใหม
ออกสูตลาดได
6. การนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
การนําดิจิทัลมามาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ จําเปนตองมีการวางแผนเชิงยุทธศาตรของ
องคกรเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจใหไดอยางชัดเจนกอน การนําดิจิทัลเปนเพียงการวางโครงสราง
พื้นฐานใหสามารถสนับสนุนการทํางานหรือการปฏิบัติการตาง ๆ ใหใหสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่นและ
สรางผลกระทบตอธุรกิจเดิมนอยที่สุด หรือ อยูในระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได
เมื่อพิจารณาสวนที่เกี่ยวของตาม “Energy Value Cycle” แลว ในการดําเนินการดานนี้สามารถ
เกี่ยวของไดในทุกดาน ทั้ง 8 ดาน ทั้งนี้ ขึ้นกับรูปแบบของธุรกิจและการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร
หลักขององคกร
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาปรับใชในงานสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร เชน
6.1 การปรับ เปลี่ยนองคกรเพื่อดําเนิน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องสําหรับบานหรืออาคารที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล
(Connected Home & Building)
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การดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมตอกับบานหรืออาคารดวยดิจิทัล คือ การสรางความสามารถในการ
เสนอแพลตฟอรม อุปกรณ หรือการบริการที่ชวยเหลือผูใชพลังงานไฟฟาในการจัดการการใชพลังงานภายใน
บานหรืออาคาร และสรางโอกาสธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องสําหรับบานหรืออาคารที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล (Connected Home & Building) ตัวอยาง
กรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ความเปนมา
จุดมุง หมายธุรกิจ
ประโยชนที่ไดรับ
ตัวชีว้ ดั
- รายไดเฉลี่ย
องคกรชั้นนําตองการสราง - ผูใชไฟฟาสามารถเห็น
องคกรชั้นนําในยุโรป มี
ตอผูใชบริการ
บทบาทหลักในการใหบริการ โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขอมูลในปจจุบัน และ
โดยเสนอบานหรืออาคารที่ ควบคุมการใชพลังงานไฟฟา - อัตราการ
พลังงานไฟฟา ตองการมี
เปลี่ยนผูให
ไดอยางเหมาะสม
ความสามารถที่จะเขาใจการ เชื่อมตอดวยดิจิทัล
บริการของ
- สามารถนําขอมูลไป
(Connected Home &
ใชพลังงานและแสดงให
ลูกคาเปนผู
ลูกคาเห็นถึงพฤติกรรมการ Building) โดยใหผูใชไฟฟา วิเคราะหเพื่อสราง
ใหบริการราย
สามารถบริหารจัดการการใช ความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
ใชไฟฟากอนที่จะมีการ
อื่น
และการบริหารจัด
ดําเนินการติดตั้งมิเตอรไฟฟา พลังงานสําหรับบานหรือ
อาคาร รวมถึงระบบความ การพลังงานในระบบไฟฟา - รอยละของ
อัจฉริยะ
จํานวนลูกคาที่
ได
ปลอดภัย เชน เครื่อง
ลงทะเบียนใช
ตรวจจับการเปดปดประตู
บริการในแต
หรือหนาตาง นอกจากนี้ ยัง
ละธุรกิจ
ไดนําการวิเคราะหเชิงลึก
เกี่ยวเนื่อง
(Analytics) มาเปนเครื่องมือ
ในการควบคุมและจัดการ
- รอยละของ
ระบบปลั๊กอัจฉริยะ ให
รายไดที่เกิด
สอดคลองกับอัตราคาไฟฟา
จากธุรกิจ
ที่เหมาะสม
เกี่ยวเนื่องเมื่อ
เทียบกับรายได
ทั้งหมด
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)
การดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมตอกับยานยนตดวยดิจิทัล คือ การสรางโอกาสทางธุรกิจใหม และขีด
ความสามารถในการเสนอแพลตฟอรม สําหรับสนับสนุนผูใชรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาอยางครบ
วงจร ไมวาจะเปนการนําเสนอการใหบ ริการดวยพลังงานไฟฟาสะอาด หรือพลังงานไฟฟาหมุนเวียน การ
แนะนําตําแหนงที่ตั้งและจองสถานที่และเวลาสําหรับการชารตพลังงานไฟฟาลวงหนา และการใหบริการชําระ
คาใชบริการจากการชารตพลังงานไฟฟา และจากสินคาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กรณีศึกษาขององคกรชั้นนําที่ไดนําดิจิทัลมาเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องสําหรับยานยนตที่เชื่อมตอดวยดิจิทัล (Connected Vehicle) ตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับดานนี้ มี
รายละเอียดดังนี้
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ความเปนมา
องคกรชั้นนําในอเมริกา
เหนือ มีบทบาทหลักในการ
สงและจําหนายไฟฟา
รวมถึงการใหบริการที่
เกี่ยวเนื่อง มีความรวมมือ
ระหวางผูผลิตรถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา
จึงจําเปนตองมีการวาง
แผนการติดตั้งสถานีไฟฟาให
เหมาะสมโดยที่ระบบ
โครงขายไฟฟาสามารถ
ดําเนินการไดปกติและมี
เสถียรภาพ

จุดมุง หมายธุรกิจ
องคกรชั้นนําตองการสราง
ความรวมมือระหวางผูผลิต
รถยนตขับเคลื่อนดวย
พลังงานไฟฟา และมั่นใจได
วาระบบโครงขายไฟฟา
สามารถดําเนินการไดปกติ
และมีเสถียรภาพ เพิ่มสราง
โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
เกี่ยวของกับรถยนตอัจฉริยะ
ในอนาคต

ประโยชนที่ไดรับ
- สามารถบริหารจัดการ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
ระบบโครงขายไฟฟาไดอยาง
เหมาะสม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
- สรางคุณคาและภาพลักษณ
ขององคกร (Brand
Repututation) ที่มีตอ
พลังงานสะอาดจากการ
ใหบริการสถานีชารตประจุ
ไฟฟา
- เพิ่มโอกาสทางรายไดจาก
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและที่
เกี่ยวของกับรถยนตอัจฉริยะ

ตัวชีว้ ดั
- จํานวนสถานี
ชารตประจุ
ไฟฟา ทั้งการ
ชารตดวย
ความเร็วปกติ
และความเร็ว
สูง
- รายไดที่เกิด
จากการ
ใหบริการที่
เกี่ยวของกับ
ยานยนตไฟฟา
- สวนแบง
การตลาดของ
การใหบริการ
สถานีชารต
ประจุไฟฟาที่
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2.2.5. สถานะเปาหมายของ กฟภ. ในอนาคต (Target State)
จากการวิเคราะหประเด็น ความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจและดิจิทัลของ กฟภ. (Current
State) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 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)
สถานะเป า หมายด า นโครงขา ยระบบไฟฟา ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรม งานก อ สร า งและบริ ห ารโครงการ จนถึ ง การส ง มอบงานให ป ฏิ บั ติ ก ารและบํ า รุ ง รั ก ษา ซึ่ ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมี การบริ ห ารโครงการขนาดใหญ เพื่อใหผู บ ริ ห ารโครงการสามารถนํา ขอ มูล สถานะ
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 า งของโครงการต าง ๆ เพื่อให ผูบ ริห ารโครงการสามารถติดตามสถานะ
โครงการไดและสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
• กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยีและการทํางานแบบอัตโนมัติในการยกระดับการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เชน การใชโดรนสํารวจพื้นที่ที่เขาถึงไดยากแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยแกผูปฏิบัติการ เปนตน
• กฟภ. ควรมี Grid Code ที่มีความถูกตอง เหมาะสม รองรับตอเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานดานระบบไฟฟา ไมวาจะเปนระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต หรือ เทคโนโลยีระบบ
ไฟฟาที่เกิดขึ้นใหม เพื่อเปนหลักการในการปฏิบัติที่ดีและพรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่
จะขยายไปทั่วประเทศในอนาคต
• กฟภ. ควรมีการนําขอมูลการใชไฟของลูกคาจากมิเตอรอัจฉริยะในอนาคต (Smart Grid) รวมถึง
ขอมูลจากโครงการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ มาทําการวิเคราะหเชิงลึกและนําผลที่ไดมา
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อ
นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการระบบไฟฟา
• กฟภ. ควรมีศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC) เพื่อ
บริหารจัดการและดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะ ใหมีการบูรณา
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การระหวางโครงการตาง ๆ รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะยังสนับสนุน
งานต า ง ๆ สอดคล องตามแผนแม บ ทโครงข ายไฟฟ าอั จ ฉริ ย ะของประเทศไทย และแผนแม บ ท
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะของ กฟภ. และสนับสนุนใหการดําเนินงานของ กฟภ. สามารถดําเนินการได
สอดคลองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของดวย อาทิเชน NERC-CIP เปนตน
2. สถานะเปาหมายดานการใหบริการลูกคา (Customer)
สถานะเปาหมายดานการใหบริการลูกคา ครอบคลุมงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา
ในช อ งทางต า ง ๆ ของ กฟภ. ซึ่ งหน ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบตรงไดแ ก สายงานการไฟฟา ภาค 1-4 ซึ่ง ใน
กระบวนงานเหลานี้ มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• ชองทางสื่อสารทั้งหมดของ กฟภ. ไมวาจะเปน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call
Center), Website, Fax, E-mail, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, PEA Mobile
App, โทรศัพทสํานักงานใหญ, และแอปพลิเคชันมือถือ รวมไปถึงชองทางสื่อสารในอนาคต ควรจะมี
การบูรณาการขอมูลลูกคาระหวางชองทางสื่อสาร รวมถึงมีการดําเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม
เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการแบบไรรอยตอ ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ได ต ามลั ก ษณะพฤติ ก รรม และกลุ ม ที่ แ ตกต า งกั น ออกไปของลู ก ค า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ ลูกคาจะไดรับประสบการณการใชงานแบบตอเนื่องในลักษณะเดียวกันในทุก ๆ ชอง
ทางการสื่อสาร เพื่อสามารถยกระดับความพึงพอใจของลูกคา และเสริมสรางภาพลักษณองคกรใน
การเปน Digital Utility
• กฟภ. ควรมีการใหบริการตอบคํารองหรือขอสงสัยดวยระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของปญหา คํารอง และขอสงสัย อันเนื่องมาจากจํานวนฐานลูกคาที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
สามารถสงตอหรือสนับสนุนงานระหวางชองทางอื่น ๆ นอกจากนี้การใหบริการตอบคํารองหรือขอ
สงสัยดวยระบบอัตโนมัติ จะสงเสริมใหลูกคาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการบริการดวยตัวเอง (SelfService) สามารถลดจํา นวนเจาหนาที่ในการใหบริการและรองรับ จํานวนลูกคาที่มากขึ้น ซึ่ง
สอดคล องกั บ แนวโนมทิ ศทางการใหบ ริการขององคกรชั้นนํา เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาและ
สงเสริมภาพลักษณองคกรในการเปนผูนําดาน Digital Utility
• 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
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ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีระบบสํารวจและวิเคราะหสังคมออนไลนเพื่อตอบสนองตอคํา
รองหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และสามารถตอยอดโอกาสทางธุรกิจไดในอนาคต
• กฟภ. ควรมีการพัฒนางานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) อยางตอเนื่อง
หลังจากสิ้นสุดสัญญาของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟระยะที่ 3 โดยการจัดทําการศึกษารายละเอียด
ผลกระทบ ความคุมคา และความพรอมในดานตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจของผูบริหารในการเลือกแนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129
PEA Call Center) ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานใหเปนระบบเชิงการวิเคราะห เพื่อให
สามารถวิเคราะหขอมูลการติดตอของลูกคาและการดําเนินงานของ Contact Center ในเบื้องตน
เพื่อนํามาสนับสนุนการทํางานของ Contact Center และการรวบรวมฐานขอมูลลูกคาที่สําคัญของ
Customer
Data
ในส ว นของลู ก ค า กฟภ. และลู ก ค า ที่ ติ ด ต อ เข า มาผ า น 1129
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลลูกคาของ Contact Center รวมไปถึงการยกระดับการจัดทําการวิเคราะห
จากฐานขอมูล Customer Data Contact Center เพื่อออกแบบและวางแผนกลยุทธลูกคาให
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
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง งานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงานผูวาการ มีสถานะเปาหมายที่
มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีระบบบริหารจัดการผลการดําเนินการขององคกร เพื่อแสดงสถานการณการดําเนินงาน
ขององคกรสํา หรั บ ผูบ ริ หาร และเพื่อติดตามสถานะการดําเนิน การตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ผลการ
ดํา เนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร ขององคกร หรือขอมูลสําคัญ ตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหเกิดการ
เชื่อมโยงและบูร ณาการระหวางการบริหารจัดการการดําเนินงานและขอมูลสําคัญ รวมถึงการมี
รูปแบบการรายงานผลที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
• กฟภ. ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก เพื่อใหเห็นภาพรวมและ
เพื่อแสดงความเชื่อมโยงความตอเนื่องของการดําเนินงาน ทั้งในกระบวนการหลัก และ กระบวนการ
สนับสนุน เพื่อใหเห็นการบูร ณาการที่เกิดขึ้นในภาพรวมขององคกร ทําใหกระบวนการทํางานมี
มาตรฐาน กระชับ ลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน ตอบรับกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอธุรกิจ
และข อ ร อ งเรี ย นต า ง ๆ อย า งสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร ตลอดจนเป น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการดําเนินงาน
• กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร โดยมีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบและมี
ระเบียบตามลักษณะประเภทของเอกสาร และลักษณะการใชงาน เพื่อรองรับแนวโนมของเอกสารที่
จะเพิ่มขึ้นขององคกร
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•

•

•

กฟภ. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมีความสอดคลองกับการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให กฟภ.
สามารถกาวอยางมั่นคงไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา
กฟภ. ควรมีการจั ดหาและพั ฒ นาระบบสําเร็จ รูป เพื่อออกแบบสถาปตยกรรมระบบสําหรับ การ
บูรณาการระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการธุรกิจที่สําคัญ โดย
ให ความสํ า คั ญ ที่ การเชื่ อมต อของระบบ การวางกระบวนการเพื่อกอใหเกิดการใชขอมูล ภายใต
มาตรฐานเดียวกัน และเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลัก รวมถึงระบบงานที่
เกี่ยวของทั้งหมดอยางบูรณาการ อีกทั้งยังเพื่อใหระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอ
กับระบบงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน มีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแนวทาง
ในการเชื่อมตอของระบบแตละระบบ ในรูปแบบของประสิทธิภาพในการเชื่อมตอและการกอใหเกิด
มาตรฐานของขอมูลเทียบกับความคุมคาของคาใชจายในการพัฒนาและเชื่อมตอระบบ
กฟภ. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse โดย
นําเทคโนโลยี เชน Barcode และ RFID มาใชในการบริหารจัดการคลังพัสดุใหสามารถรับพัสดุ
จัดเก็บพัสดุ และติดตามพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. สถานะเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
สถานะเปาหมายดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคลและ
การสงเสริมนวัตกรรมในองคกร มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีการเตรียมความพรอมและจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับการเติบโตของ
องคกรในอนาคต เชน การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดการขีดความสามารถ
ใหสอดคลองกับทิศทางทางธุรกิจและการกําหนดแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากร
(Competency) ใหเหมาะสมกับการเติบโตขององคกรในอนาคต การพัฒนาการเรียนรูและการ
วัด ผลการดํ า เนิน งานของบุ คลากร โดยมุงเนน การสรางวัฒ นธรรมแหงการเรีย นรู เพื่อฝกอบรม
บุคลากรและนําศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร การนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุน เพื่อใหองคกรสามารถสรางความผูกพันกับพนักงานไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับ ความตองการขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อ
วางแผนเชิงรุกสําหรับมาตรการการเตรียมบุคลากรและการจัดหาจัดจางบุคลากร รวมถึงการวางแผน
พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
• กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยี AI Chatbot มาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งบุคลากรสามารถมุงเนนพัฒนางานที่
เกิดประโยชนตอองคกรไดมากยิ่งขึ้น
• กฟภ. ควรมี การนํ าขอมูล ดา นทรัพยากรบุคคล มาใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการบริหาร
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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ดานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
5. สถานะเปาหมายดาน ICT
สถานะเปาหมายดาน ICT มีสถานะเปาหมายที่มุงหวัง ดังนี้
• กฟภ. ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management ซึ่งครอบคลุม IT Project &
Program Portfolio Planning และ IT Service Planning เพื่อใหตอบสนองความตองการทาง
ธุรกิจอยูเสมอ
• กฟภ. ควรมีการจัดตั้งคณะทํางาน Data Governance สําหรับการกํากับดูแลขอมูล เพื่อการบริหาร
จัดการขอมูลที่ดี มีมาตรฐาน ถูกตองแมนยํา และสรางแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single Source of
Truth) โดยมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ ใหกับทุกหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ของ กฟภ. ใหสามารถเรียกใชขอมูลที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือไดทุกเมื่อ รวมทั้ง
ใหมีการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยใหมีการจัดทําการประเมินขอมูล (Open
Data Assessment) ของ กฟภ. เพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data Set) และรองรับ Big Data
และสามารถนําไปใชสรางสรรคนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู เพื่อนําไปสูการ
เปนประเทศที่มีความเขมแข็งและความกาวหนาดวยความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
• กฟภ. ควรมีแพลตฟอรม Big Data เพื่อรองรับการประมวลผลของขอมูลจํานวนมากจากระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ และสามารถคํานวณและวิเคราะหขอมูล
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. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเครือขายอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิ ภ าพของระบบ และส งเสริมใหมีการใชงานระบบไดเต็มประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยมี
โครงการทั้งหมด 10 โครงการภายใตแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเครือขาย ไดแก
1) งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน, 2) งานขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM
เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง, 3) งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network, 4) งาน
ขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง, 5) งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN, 6) งานจัดหา
พรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC), 7) งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ., 8) งาน
พัฒนาระบบ VDO Conference, 9) งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP: CCTV
infrastructure สํานักงานใหญ, รังสิต และจุดรวมงาน, 10) งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital
Radio)
• กฟภ. ควรมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สําหรับทุกสาย
งานทั่วทั้งองคกร โดยขยายขอบเขตงานของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ
หนา 147

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

•

•

•
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•

กฟภ. (PEA SOC) ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ ดูแลกํากับ
กลยุทธและมาตรฐาน รวมถึงนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. ทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ รวมทั้ง
สรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme)
ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง กฟภ. ใหมีความรูความเขาใจเพื่อปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซเบอร
กฟภ. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และสงเสริมใหมีการใชงานในระบบไดเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย และระบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีโครงการ
ทั้งหมด 2 โครงการภายใตแผนงานพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวร ไดแก 1) งานจัดหา/
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 2) งานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคาร
ขอมูล (Data Center) (e-Collaboration Service)
กฟภ. ควรมี การบริ ห ารจั ดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ โดยคณะทํางาน Digital
Transformation Office Governance หรือ DTO Governance เพื่อผลักดันโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง กฟภ. จึงตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีและเรง
ความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ไดในอนาคตอยางยั่งยืน
กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกรที่เปนมาตรฐาน เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็น
ภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร สงผลให กฟภ. สามารถวางแผนสถาปตยกรรมองคกรเพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีใน
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
กฟภ. ควรมีการพัฒนากระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ใหครบถวนและมีระดับความสามารถเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงเดินตามเปาเพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐานการกํากับดูแลธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค กร และพั ฒนาปรับปรุงและยกระดับ มาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับสากล เพื่อยกระดับภาพรวมของกระบวนการภายใน กฟภ. ใหมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กฟภ. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและยกระดับ มาตรฐานการใหบ ริการดาน
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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2.3. การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic
Needs) และจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic Needs) และจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ทําใหเห็นถึงความตองการตามขีดความสามารถทางธุรกิจ ทั้ง 3 ดาน
ได แก ด า นระบบไฟฟ า ด า นการให บ ริ การลู กค า และด านการดํ าเนิน งานขององค กร อยา งไรก็ ตามจาก
การศึกษาพบวางานดานทรัพยากรบุคคลและงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนอีกกลุมสายงานที่จะมี
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. ขาดระบบหรื อช องทางที่มีประสิทธิภาพที่ส ามารถสนับสนุนการประสานงานดานการ
กอสรางตาง ๆ ระหวางพนักงานปฏิบัติการใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน และระบบที่
สามารถสนับสนุนการติดตามการทํางานของโครงการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดดวยความ
รวดเร็ว สามารถแกปญหาไดอยางทันทวงที
• กฟภ. ขาดการพั ฒ นาการใช เ ทคโนโลยีใหเปน ระบบอัตโนมัติสําหรับ งานปฏิบัติการและการ
บํารุงรักษา เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัย
แกผูปฏิบัติการ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนใหพรอมรับมือและแกไขปญหาระบบไฟฟา
ขัดของไดอยางรวดเร็ว
• Grid Code ของ กฟภ. ในปจจุบัน ขาดการทบทวน และปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการดําเนินการธุรกิจไฟฟา เชน เทคโนโลยีระบบ
โครงข า ยไฟฟ า ในป จ จุ บั น และเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีผ ลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาใน
อนาคต โดย Grid Code ที่ทําการทบทวนและปรับปรุงนั้น ตองสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมได เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรรี่รถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลลบนหลังคาบาน (Solar
Rooftop) เปนตน
• กฟภ. ขาดการนําขอมูลการใชไฟของลูกคาจากมิเตอรอัจฉริยะมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ไฟฟา มาทําการวิเคราะหและทําการทบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
สรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ กฟภ.
• กฟภ. ยังไมมีศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC)
ซึ่งจะเปนหนว ยงานที่จ ะบริห ารจัดการและดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับ ระบบไฟฟาและ
มิเตอรอัจฉริยะ ใหเกิดการบูรณาการกันระหวางขอบเขตการทํางานของแตละโครงการ และเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับมิเตอรได
อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
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ดานการใหบริการลูกคา (Customer)
• กฟภ. ยั งไมมีการบู รณาการกั นระหวางช องทางการสื่ อสารตาง ๆ ที่มีอ ยูและที่อาจเกิดขึ้นใหม
ในอนาค ไมวาจะเปนการบูรณาการขอมูลลูกคา หรือการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อยกระดับการใช
บริการของลูกคาใหไดรับประสบการณแบบเดียวกันในทุกชองทางสื่อสาร สามารถตอบสนอง
ความตองการ และความคาดหวังได
• กฟภ. ยังไมมีระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปญหา คํารอง และขอสงสัย และ
เพื่อสามารถสงตอหรือสนับสนุนงานระหวางชองทางอื่น ๆ
• กฟภ. ยั งไม มีการจัดทํ าการวิเ คราะหและประเมิน ผลการดําเนิน การชองทางปฏิสัมพั น ธต าง ๆ
ของ กฟภ. ไมวาจะเปนจากชองทาง PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA
Mobile Application หรือชองทางที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต ใหเปนในแนวทางที่สอดคลองกันทั่ว
ประเทศ เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการประเมิน นํามาจัดเก็บ และใชในการวิเคราะหเชิงลึกซึ่งผล
การวิเคราะหเชิงลึกสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
• กฟภ. ควรมี กระบวนการและระบบที่ ใชในการบริห ารจั ดการการปฏิสัมพั น ธ ร ะหวางลูกคากับ
กฟภ. และมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึกของลูกคา โดยนําขอมูลมาจากทุกชองทาง
สื่อสารเชน PEA Call Center 1129, PEA Mobile Application, PEA Shop เปนตน มาทําการ
วิเคราะหการใหบริการลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีใหแกลูกคาอยาง
ราบลื่น สนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางภาพลักษณ และสราง
รายไดใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการ
และความคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีระบบสํารวจและวิเคราะหสังคม
ออนไลนเพื่อตอบสนองตอคํารองหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางทันทวงที และสามารถตอยอด
โอกาสทางธุรกิจไดในอนาคต
• เนื่องจากศูนยบริการขอมูลผูใชไฟระยะที่ 3 กําลังจะหมดสัญญา กฟภ. จําเปนตองมีการพัฒนา
งานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) อยางตอเนื่อง
• กฟภ. ขาดการจัดทําสงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส
ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
• กฟภ. ขาดการบริ ห ารจั ดการผลการดําเนิน การขององคกรสําหรับ ผูบ ริห าร เพื่อติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริหารจัดการการ
ดําเนินงานและขอมูลสําคัญขององคกร
• กฟภ. ยังไมมีการวิเคราะหตนทุนและกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อลดความสูญเปลาหรือ
กิจกรรมที่ไมเพิ่มคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิงานโดยรวมขององคกร
• กฟภ. ยังไมมีระบบและกระบวนการทํางานที่สงเสริมการจัดระเบียบขอมูลและการบริหารขอมูล
ใหมีความปลอดภัย ลดคาใชจายในการรักษาขอมูลในระบบ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปได
ดวยความราบรื่น โดยมีโ ครงสรางในการจัดเก็บ ขอมูลที่เหมาะสมตามลักษณะของขอมูลและ
สอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงาน
• กฟภ. ควรมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให กฟภ. สามารถกาวอยางมั่นคงไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา
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• กฟภ. มีความจําเปนตองทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยมีการติดตามสถานะ
โครงการเพื่ อ ให ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บัติ ก ารดิ จิ ทัล ฯ มีค วามสอดคล อ งกับ การ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
• กฟภ. ขาดระบบสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ออกแบบสถาป ต ยกรรมระบบสํ า หรั บ การบู ร ณาการระบบ
ซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการธุรกิจที่สําคัญ ที่มีประสิทธิภาพ
• กฟภ. จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse
ดานทรัพยากรบุคคล (Human Capital)
• กฟภ. มีความจําเปน ตองเตรีย มความพรอมทรัพยากรบุคคล ไดแก การทบทวนแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และทบทวนการจัดการขีดความสามารถใหตอบรับกับยุทธศาสตรของ
องคกรและเตรียมความพรอมบุคลากรใหสามารถตอบสนองกับความตองการทางธุรกิจในปจจุบัน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหมในอนาคต รวมถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการ
เปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565
• กฟภ. ขาดการจัดการดานบุคลากรและความรูที่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากหลายปจจัย เชน การ
ขาดความชัดเจนของแผนยุทธศาสตรองคกรในดานการเติบโตทางธุรกิจ ทําใหฝายทรัพยากร
บุคคลไมสามารถประเมินอัตรากําลังสําหรับแตละงานในระยะเวลาที่เหมาะสม และบุคลากรใน
ป จ จุ บั น ขาดการประเมิ น ขี ด ความสามารถที่ ถู กต อง ทํ า ให ไ ม ส ามารถวางแผนการพั ฒ นาให
เหมาะสม จึงสงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงมี
ความจําเปนตองจัดทําระบบที่จะชวยใหบุคลากร กฟภ. มีการสงเสริมการเรียนรู เพื่อฝกอบรม
บุคลากร
• กฟภ. ขาดการนําเครื่องมือสําหรับสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร
• กฟภ. ขาดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการทํางาน นโยบายที่ชัดเจน และเครื่องมือในการวิจัย
พัฒนานวัตกรรม
• กฟภ. ขาดการสนั บ สนุ น ด า นข อ มู ล การตอบป ญ หาและการดํ า 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
จัดการวางแผน IT Project & Program สามารถวางแผนการใหบริการ IT Service รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการดานงบประมาณมีความตอเนื่องชวยในการบริหารจัดการโครงการที่ดี เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
• กฟภ. ขาดการกําหนดกระบวนการแบบเปนทางการในการกํากับดูแลขอมูล และระบบที่ชวยใน
การระบุแหลงขอมูล เนื่องจากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน ไมมีมาตรฐาน และยากในการเรียกขอมูล
เพื่อนําไปใช นอกจากนี้ กฟภ. ยังขาดการจัดทําความเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้งภายในและภายนอกอีกดวย
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• กฟภ. ยังไมมีการนําวิดิโอที่บันทึกมาทําการวิเคราะห หรือติดตามแบบ real time เพื่อเฝาระวัง
ความปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
• เนื่องดว ยระบบเครือขายภายในสํานักงานของ กฟภ. ใกลหมดอายุการใชงาน กฟภ. มีความ
จําเปนที่จะตองทําการปรับปรุงโดยการทดแทนอุปกรณระบบเครือขายเดิมที่ใกลหมดอายุการใช
งาน รวมถึงการขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM เพื่อทําการเชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5
เขตชุมทาง การพัฒนาโครงขาย IP Access Network การขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
การบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN การจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม
(UC) การพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ. การพัฒนาระบบ VDO Conference การจัดซื้อพรอม
ติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP: CCTV infrastructure ที่สํานักงานใหญ, รังสิต และจุดรวมงาน และ
การปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
• กฟภ. ขาดการบูรณาการของการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีปฏิบัติการ และหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอรสําหรับทุกสายงานทั่วทั้งองคกร และยังไมมีการปฏิบัติมาตรฐาน ISO 27001 ที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ รวมถึงยังไมมีการจัดทําโปรแกรมเพื่อสรางความสรางความตระหนักดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme) ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง กฟภ. ใหมี
ความรูความเขาใจเพื่อปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซเบอร
• เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใกลหมดอายุการใชงาน กฟภ. มีความจําเปนที่จะตอง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อรองรับการขยายอัตราสวนผูใชงานตอจํานวนคอมพิวเตอร
และจําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรที่งานในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ
อยางสม่ําเสมอ
• กฟภ. ยังไมมีคณะทํางาน Digital Transformation Office Governance หรือ 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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2.4. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และ TOWS MATRIX
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ กฟภ. เปนประเมินสถานการณในปจจุบันของ
องคกรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งคํานึงถึงทั้งปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน รวมถึงปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส
และอุปสรรค โดยสามารถนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS
Matrix เพื่ อกํ า หนดกลยุ ทธ ต า ง ๆ ขององคก ร โดยการวิ เ คราะห จุด แข็ ง จุ ดอ อ น โอกาส และอุ ป สรรค
(SWOT) และ การวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix มีรายละเอียดดังนี้
2.4.1. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมภายในและภายนอก นําไปสูการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร
(SWOT Analysis) ที่เกี่ยวของกับดิจิทัลของ กฟภ. สามารถแบงตามดานขีดความสามารถขององคกรที่ตอง
ปรับเปลี่ยนทั้ง 5 ดาน ไดดังนี้
2.4.1.1. ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ กฟภ. ดานระบบไฟฟา
(Grid)
จุดแข็ง
(Strength)

จุดออน
(Weakness)
โอกาส
(Opportunity)
อุปสรรค
(Threat)

• ระบบโครงขายไฟฟามีความพรอม และมีคุณภาพนาเชื่อถือ
• กฟภ. มีการดําเนินการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะอยางตอเนื่อง
• กฟภ. มีการดําเนินการโครงการนํารองกอนเพื่อประเมินความเปนไปไดของโครงการ
และวางแผนโครงการสวนขยายในอนาคตจากผลการดําเนินโครงการนํารอง
• กฟภ. มีการดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในการรายงานสถานโครงการตาง ๆ ผาน
เว็บไซต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
• กฟภ. มีการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ Hardware และ Software รวมถึงติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
• กฟภ. ไดเริ่มจัดทําการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ GIS ทําใหสามารถสนับสนุน
การใชงานของวิศวกรและชาง รวมถึงการเพิ่มบริการแบบไรสายสําหรับงานภาคสนาม
การจัดการอุปกรณหลักในระบบไฟฟา
• กฟภ. มีการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพยระบบไฟฟาตามกรอบมาตรฐาน ISO 55000
• กฟภ. ไดดําเนินการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ และไดมีการนํา
รองการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
• เครื่องมือในปจจุบันของ กฟภ. ที่ใชสนับสนุนการทํางานของพนักงานปฏิบัติการไม
สามารถสนับสนุนการดําเนิน งานตาง ๆ และการตัดสิน ใจของผูปฏิบัติการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาและปรับปรุงดานระบบไฟฟาของ กฟภ.
• เนื่องจากตองดําเนินตามนโยบาย และกฎระเบียบภาครัฐอยางเครงครัดและตองผาน
กระบวนการและขั้นตอนที่ซับซอน ทําใหไมสามารถพัฒนาและจัดหาระบบที่มีคุณภาพ
และทันตามความตองการ
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2.4.1.2. ผลการวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาสและอุ ป สรรค (SWOT) ของ กฟภ. ด า นลู ก ค า
(Customer)
จุดแข็ง
(Strength)

• ระบบเทคโนโลยีมีความพรอมและสามารถรองรับการดําเนินงานทั้งระบบโครงขาย
และงานบริการลูกคา
• มีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาครอบคลุมทั้งประเทศ
• ลูกคามีความเชื่อมั่นใน กฟภ. มีภาพลักษณที่ดี
• มีศูนยบริการลูกคาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง PEA Office, PEA Shop, หรือ PEA
Mobile Shop และสามารถรองรับการใหบริการลูกคาโดยครอบคลุมทั่วประเทศ
• มีการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูใชไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
แกประชาชน
• มีการดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา เพื่อสรางความสะดวก รวดเร็ว
ในการชําระคาไฟฟาผานแอปพลิเคชัน
• มีนโยบายในการจัดทําสงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส
จุดออน
• การใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการดาน
(Weakness) งานบริการลูกคายังไมเพียงพอ
• ชองทางหลักที่ กฟภ. ใชสําหรับการตอบคําถามและปญหาตางๆของลูกคามีอยาง
จํากัด คือ 1129 PEA Call Center
โอกาส
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาระบบการนําเดินงานและระบบสนับสนุน
(Opportunity) การดําเนินงานดานการบริการลูกคาใหมีประสิทธิภาพสูง
อุปสรรค
(Threat)

• เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
แขงขันในอุตสาหกรรม ทําใหลูกคามีตัวเลือกในการใชพลังงานไฟฟามากขึ้น เชน การใช
ไฟฟาจากพลังงานทางเลือก เปนตน
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2.4.1.3. ผลการวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาสและอุ ป สรรค (SWOT) ของ กฟภ. ด า นองค ก ร
(Enterprise)
จุดแข็ง
(Strength)

จุดออน
(Weakness)

• ผูนําองคกรมีวิสัยทัศนที่กาวไกล พรอมที่จะใหการสนับสนุนการพัฒนาองคกรและ
ตองการมุงสูยุค Digital
• องคกรมีภาพลักษณที่ดี นําไปสูความเชื่อมั่นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
• มีการดําเนินการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ
หลัก และบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
• มีการดําเนินการนํารองงานปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน
Modern Warehouse โดยนําเทคโนโลยี เชน Barcode และ RFID มาใชในการบริหาร
จัดการคลังพัสดุ
• มีการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อใหองคกรสามารถเก็บขอมูล
สําหรับการรายงานขอมูลดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
• มีนโยบายจัดซื้อซอฟตแวรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ กฟภ. ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• มีแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร แตขาดกระบวนการติดตามแผนและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน มีการติดตามและรายงานผลในหลายทิศทางซึ่งขาดการบูรณาการ
ระหวางระบบงานและขาดการบูรณาการกับแหลงขอมูล ทําใหไมสามารถติดตามผล
การดําเนินงานในเชิงลึกได
• การใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการยังไม
เพียงพอ รวมถึงการจัดเก็บขอมูลยังขาดประสิทธิภาพ เชน การใชบุคลากรในการปอน
ขอมู ล บางส ว น การจัดเก็บ ขอมูล ในรูป ของกระดาษ เปน ตน ซึ่งทําใหขอมูล มีความ
ลาสมัย ตกหลน และสูญหาย
• แนวโนมเทคโนโลยีที่เอื้อตอการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม

โอกาส
(Opportunity)
อุปสรรค
• การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยี และการปรับตัวของหนวยงานภาคเอกชนที่มี
(Threat)
ความคลองตัว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต
• กฎระเบียบภาครัฐอยางเครงครัดและตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน ทําใหไม
สามารถปรับเปลี่ยนหรือดําเนินแผนงานไดทันเทคโนโลยีหรือตลาดที่เปลี่ยนแปลง
• ขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐที่จํากัดการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
• รู ปแบบของข อมูล มีความหลากหลายและมีปริมาณมากขึ้น ทําใหตองมีร ะบบการ
จัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในอนาคตไดเปน
อยางดี
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2.4.1.4. ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ กฟภ. ดานทรัพยากรบุคคล
(Human Capital)
จุดแข็ง
(Strength)

• ผูนําองคกรมีวิสัยทัศนที่กาวไกลและใหความสําคัญในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล
• บุคลากรมีความรูและความเชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะดาน
• องคกรใหความสําคัญกับบุคลากรรุนใหม เชน การใหบุคลากรรุนใหมแกปญหาโดยใช
แนวความคิ ด ของบุ ค ลากรและมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ
นอกจากนี้ยังใหบุคลากรมีอิสระในการนําเสนอความคิด
• บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการทํางานในปจจุบัน มีความสามัคคี มีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน และมีการทํางานเปนทีมในแผนกหรือทีมเดียวกัน
จุดออน
• บุคลากรขาดความรูความเขาใจในทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ.
(Weakness) • องค กรยั งขาดการพัฒนาบุคลากรหรือการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม
• องคกรยังขาดระบบการเรียนรูเชิงดิจิทัล เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรในการ
เปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล
• องคกรยังขาดการจัดการองคความรูภายในองคกร เพื่อใหสามารถแบงปนความรู
ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ ทํ า งานในแต ล ะภู มิ ภ าคและสายงานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
• เนื่องจาก กฟภ. เปนองคกรขนาดใหญ ทําใหบางครั้งบุคลากรขาดความมีสวนรวมหรือ
การเปนสวนหนึ่งขององคกร
• บุคลากรมีการทํางานแบบแยกสวน
• อัตรากําลังในปจจุบันยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการดานบุคลากรของ
องคกรไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
• องคกรยังขาดการนําขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่มีอยูมาใชในการวิเคราะหและ
วางแผนอัตรากําลัง
โอกาส
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาระบบการนําเดินงานและระบบสนับสนุน
(Opportunity) การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูง
อุปสรรค
(Threat)

• การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยี และการปรับตัวของหนวยงานภาคเอกชนที่มี
ความคลองตัว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต
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2.4.1.5. ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของ กฟภ. ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)
54 9

จุดแข็ง
(Strength)

จุดออน
(Weakness)

• มีแผนที่จ ะพัฒนาระบบงานหลักของ กฟภ. อยางตอเนื่อง อาทิเชน ระบบ GIS,
SCADA, CBS2 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวโนมทางธุรกิจ อีกทั้งระบบงาน
หลักของ กฟภ.ยังมีการวางแผนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) และระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการในอนาคต
• มีการนํามาตรฐาน หรือ ICT Framework มาประยุกตใชในองคกร เชน COBIT, ITIL,
ISO27001 เปนตน
• มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานใหรวดเร็วขึ้นและสามารถทํางานไดทุกที่ทุก
เวลา เชน BYOD
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• มีแผนในการจัดวางและกอสรางระบบเครือขายภายในความเร็วสูงและศูนยสํารอง
ขอมูลใหรองรับความตองการในการทํางานและการใหบริการทั้งองคกร
• มีการจัดทําระบบจัดการโครงขายแบบบูรณาการ เพื่อเปนศูนยรวมในการบริหาร
จัดการ โครงขายสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของทั้งหมด
• มีการดําเนินการบํารุงรักษา พัฒนาโครงขาย Core Network โดยการติดตั้งอุปกรณ
และระบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของโครงขาย
• มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุของ กฟภ. ใหมั่นคง มี
ประสิทธิภาพ
• มีโครงการปองกันภัยคุกคามสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO 27001
• มีนโยบายในการลดพื้นที่การใชงานในศูนยขอมูล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
สําหรับโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ
• มีการดําเนินการจัดทํา Enterprise Architecture เพื่อสรางความเชื่อมโยงและ
สามารถนําไปใชบริหารจัดการไดตอไป
• บางระบบงานที่ กฟภ. มีอยูในปจจุบัน ไมสามารถตอบสนองความตองการทางธุรกิจ
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
• ขาดระบบสนับสนุนการวางแผนการลงทุน และติดตามผลการพัฒนาโครงการดาน
ICT ขององคกรเพื่อใหเห็นภาพรวมของโครงการดาน ICT ทั้งหมด
• นโยบายในการควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรดาน ICT จากสวนกลางยังไม
ชัดเจน
• โครงสรางองคกรดาน ICT ยังไมไดอยูในลักษณะที่สนับสนุนการทํางานไดคลองตัว
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร
• ในปจจุบันแตละหนวยงานของ กฟภ. มีการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบแยกสวน ทําให
เกิดความซ้ําซอนของแอปพลิเคชันที่ทําหนาที่คลายกัน และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่
ขาดการวางแผนในภาพรวมของ กฟภ. ทําใหการเชื่อมโยงระหวางแอปพลิเคชันเปน
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แบบ Point-to-Point สรางความซับซอนในการบริหาร
• ขาดภาพรวมของสภาปตยกรรมองคกรเพื่อนําขอมูลมาใชในการดําเนินงานตางๆ
• ความพึงพอใจในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของ กฟภ. ยังต่ํากวา
ที่คาดหวัง
• ระบบ CCTV ยังไมครอบคลุมภายในสํานักงานของ กฟภ. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทรัพยสินสูญหาย บุคลากรไมสามารถติดตามหรือวิเคราะหตรวจสอบได
• ทักษะของบุคลากรดาน ICT ยังไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
• ขาดการสนับสนุนการอบรมหลักสูตรเฉพาะดาน เชนหลักสูตรทางดาน ICT เนื่องจาก
คาใชจายตอหลักสูตรคอนขางสูง
โอกาส
• รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
(Opportunity) ภาครัฐเพื่อเตรียมเขาสูยุคดิจิทัล
• แนวโนมเทคโนโลยีปจจุบันเอื้อตอการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมใหมีประสิทธิภาพสูง
เชน Cloud Computing, Mobile, Big Data รวมไปถึง IoT
อุปสรรค
• เนื่องจากตองดําเนินตามนโยบาย และกฎระเบียบภาครัฐอยางเครงครัดและตองผาน
กระบวนการและขั้ นตอนที่ซับซอน ทําใหไมส ามารถที่จะพัฒนาและจัดหาระบบที่มี
(Threat)
คุณภาพและทันตามความตองการ
• เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอการพัฒนาโครงการดาน
ICT รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
• พ.ร.บ. กฎหมาย และระเบียบภาครัฐ ไมเอื้อตอการดําเนินการทางธุรกิจเสริม
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2.4.2. TOWS Matrix
หลังจากวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของ กฟภ แลว จึงนําขอมูลทั้งหมดมา
ทําการวิเคราะหตอในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix เพื่อกําหนดออกมาเปนกลยุทธ
ในดานไฟฟา ลูกคา องคกร ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. กลยุทธเชิงรุก (Strength –
2. กลยุทธเชิงรับ (Strength –
Opportunity)
Threat)
จุดออน (Weakness)
3. กลยุทธทดแทน (Weakness – 4. กลยุทธบรรเทา (Weakness –
Opportunity)
Threat)
2.4.2.1. TOWS Matrix ดานระบบไฟฟา (Grid)
หลังจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ทางดานระบบไฟฟาของ กฟภ.
แลว จึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix โดยมี
รายละเอียดดังนี้
กลยุทธเชิงรุก
• ในปจจุบัน กฟภ. มีการนํารองการพัฒนาโครงขายอัจฉริยะตามพื้นที่ตาง ๆ (นําไปสู
(Strength –
โครงการนํ าร องโครงขายไฟฟาอัจฉริย ะที่พัทยา โครงการพัฒ นาระบบไฟฟาแบบ
Opportunity)
โครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก และ โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)
• เนื่องจาก กฟภ. ไดมีการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะใหกับผูใชไฟฟารายใหญในเบื้องตนแลว
และมีโครงการที่จะขยายใหครอบคลุมสําหรับผูใชไฟฟารายใหญทั่วประเทศ อีกทั้ง
แนวนโยบายจากผู บ ริ ห ารระดั บ สูง มุงเนน ในการนําขอมูล ที่ มีป ริมาณมากในการ
บริหารจัดการระบบไฟฟามาวิเคราะหและสรางประโยชนตอแนวทางการดําเนินงาน
ของ กฟภ. มากที่สุด ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสในการใชประโยชนจากขอมูลระบบไฟฟา
ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากการดําเนินการติดตั้งมิเตอร
อัจฉริยะใหกับผูใชไฟฟารายใหญหรือโครงการนํารองโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และ
โครงการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะในอนาคต นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
บริหารจัดการระบบไฟฟา (นําไปสูแผนงาน Grid Analytics)
กลยุทธเชิงรับ
• ในปจจุบัน กฟภ. ยังขาดเครื่องมือที่ใชในการสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจ
(Weakness –
ของผูปฏิบัติการ จึงมีความจําเปนตองมีการจัดทําการบริหารโครงการขนาดใหญ ที่ใช
แอปพลิเคชันในการรายงานสถานโครงการตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารโครงการสามารถนํา
Opportunity)
ขอมูลสถานโครงการมาสนับสนุนในการตัดสินใจได (นําไปสูแผนงาน การบริหาร
โครงการขนาดใหญ)
• กฟภ. มีความจําเปนตองเพิ่มขีดความสามารถของระบบ GIS โดยเนนการเชื่อมตอ
ขอมูลและบริการกับหนวยงานของรัฐบาลและระบบหลักตาง ๆ ของ กฟภ. เพื่อ
สนับสนุนการใชงานของวิศวกรและชาง การเพิ่มบริการแบบไรสายสําหรับงาน
ภาคสนาม การจัดการอุปกรณหลักในระบบไฟฟา คืออุปกรณปองกันและหมอแปลง
การเชื่อมตอกับระบบ AMR และ การขยายบริการแบบ self service สําหรับลูกคา
ผานทาง CRM Call Agent และ AMR พรอมกับนําขอมูลดานแผนที่มาสนับสนุน
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ระบบ Logistics ของ กฟภ. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาใหครอบคลุม
รองรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะและสามารถใชงานรวมกันไดทั้ง กฟภ. รวมถึงสามารถ
รองรับระบบอื่น ๆ เชน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสิน ไดเปนตน
(นําไปสูแผนงาน พัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3 และแผนงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา)
• กฟภ. มีความจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (นําไปสูโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.))
• ในปจจุบัน กฟภ. มีระบบที่สามารถสนับสนุนการประมาณการการกอสรางไดเพียง
บางประเภทของการกอสราง และมีการดําเนิน การผานตามลําดับขั้น (Hierachy)
สงผลทําใหการรายงานขอมูลสรุปสถานะการปฏิบัติงานตอผูบริหารโครงการชาและไม
คลองตัว ทําใหผูบริหารโครงการขาดมุมมองในการติดตามงาน และหากเกิดปญหา
อาจไม ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งทั น ท ว งที อี ก ทั้ ง ช อ งทางการสื่ อ สารระหว า ง
พนักงานปฏิบัติการ ยังไมมีระบบหรือชองทางที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสนับสนุน
การประสานงาน การถายทอดความรู และการสอนงานตาง ๆ ผานอุปกรณหรือ
เครื่องมือที่มีความทันสมัย นอกจากนี้เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานกอสราง
และบริ ห ารโครงการยังเนน การใชเอกสารในรูป แบบกระดาษเปน หลัก ทําใหการ
ทํ า งานและการดํ า เนิ น งานตา ง ๆ ไมร วดเร็ว ไมคล องตัว หรื อว องไวเพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองตอจํานวนโครงการตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น กฟภ. จึงมีความ
จําเปนในการดําเนินงานแผนงาน Digital Worker/Mobile Workforce for Design
and Surveys (การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการ
ทํางาน) (นําไปสูแผนงาน Digital Worker/Mobile Workforce for Design and
Surveys)
• เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ (Automation ) ไดเริ่มนํามา
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมการสงและจําหนายไฟฟา และเครื่องมือหรืออุปกรณใน
ปจจุบันของ กฟภ. ที่ใชสนับสนุนการทํางานของพนักงานปฏิบัติการงานบํารุงรักษา
ยังไมส ามารถสนับสนุนการดําเนิน งานตาง ๆ และการตัดสิน ใจของผูปฏิบัติการได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวนโยบายจากผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. มีนโยบาย
โดยให ค วามสํ า คั ญ ในการเพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ก ารและส ง เสริ ม
สภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดการทํางานในสภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยแกผู
ปฏิบัติการ ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการศึกษาและนําเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอั ต โนมั ติ ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นงานปฏิ บั ติ ก าร สํ า หรั บ การบํ า รุ ง รั ก ษา เพื่ อ ให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยแกผู
ปฏิบัติการ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนใหพรอมรับมือและแกไขปญหา
ระบบไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว (นําไปสูแผนงาน Maintenance Automation)
• เนื่องจากการบริหารจัดการงานดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะของ
กฟภ. ในปจจุบัน มีลักษณะแยกสวนกันตามแตละขอบเขตของโครงการตาง ๆ เพื่อให
กฟภ. สามารถบริหารจัดการและดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะได
อยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหผูใชไฟฟาสามารถเขาใจถึงขีดความสามารถของ
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กลยุทธทดแทน
(Strength –
Threat)

กลยุทธบรรเทา
(Weakness –
Threat)

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการพัฒนา
ศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC) ซึ่ง
จะเปนหนวยงานที่จะบริหารจัดการและดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา
และมิเตอรอัจฉริยะ (นําไปสูแผนงาน Smart Meter Operation Center (SMOC))
• กฟภ. มีขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยระบบไฟฟาของ กฟภ. เชน ตนทุน
ตลอดชวงอายุการใชงานสินทรัพย ประวัติการใชงานและการบํารุงรักษาสภาพการใช
งานจนถึงปจจุบัน จึงไดทําการติดตั้งระบบที่ชวยใหสามารถจัดการสินทรัพยระบบ
ไฟฟาแบบ Least Life Cycle Cost ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบไฟฟาที่ใหความเชื่อถือไดสูงและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชไฟฟาไดมากขึ้นตามมาตรฐาน ISO 55000 (นําไปสูแผนงาน พัฒนาระบบการ
บริหารสินทรัพยระบบไฟฟา)
• เนื่ องด ว ยในป จ จุ บั น มี การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีที่ เกี่ย วของกั บ ระบบไฟฟ า
ดังนั้น กฟภ. จึงจําเปนตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายของ
กฟภ. ที่ เหมาะสมและพรอมรับมือตอเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม เพื่อเปนหลักการในการ
ปฏิบัติที่ดีและพรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่จะขยายไปทั่วประเทศใน
อนาคต (นําไปสูแผนงาน Grid Impact Assessment & Grid Code Revision)
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2.4.2.2. TOWS Matrix ดานลูกคา (Customer)
หลังจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ทางดานลูกคาของ กฟภ. แลว จึง
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix มีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธเชิงรุก
• ตามที่ กฟภ. ไดเชาใชบริการระบบศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call
(Strength –
Center) ในระยะที่ 3 ตามรูปแบบ Fully Outsource กับผูรับจาง เพื่อใหการพัฒนา
งานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) เปนไปไดอยางตอเนื่อง
Opportunity)
(นําไปสูแผนงาน การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3) ดังนั้นจึงเปนโอกาส
ในการดําเนินแผนงาน PEA Call Center Enhancement Phase 4 (การยกระดับ
ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ผู ใ ช ไ ฟ ระยะที่ 4) (นํ า ไปสู แ ผนงาน PEA Call Center
Enhancement (Phase 4))
กลยุทธเชิงรับ
• ในปจจุบัน กฟภ. ยังขาดการจัดทําเอกสารธุรกรรมใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(Weakness –
จึงไดมีแนวทางในการจัดทําใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส ตาม
Opportunity)
ระเบี ย บกรมสรรพากร เพื่ อ รองรั บ โครงการระบบภาษี แ ละเอกสารธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกสซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบชําระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัย และความนาเชื่อถือ
อีกทั้งยังเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรใน
เรื่องของความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารอีกดวย (นําไปสูแผนงาน การจัดทํา สง
มอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)
• กฟภ. จัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการลูกคาเพื่อแกไขปญหาคุณภาพงานบริการและ
สรางสํานักงานเชิงรุกที่เขาหาและเขาถึงประชาชน ทั้งนี้การจัดทําการประเมินผล
ความคุมคาการใหบริการในภาพรวม ของ กฟภ. ยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง
ข อ มู ล ที่ นํ า มาวั ด ผลมี วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ที่ แ ตกต า งกั น และอาจมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
ประเมินผลที่แตกตางกัน สงผลใหมีการจัดเก็บขอมูลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และไม
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงลึกไดอยางเหมาะสม ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปน
ในการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการใหบ ริก ารในช องทางตา งๆ ให เป น ในแนวทางที่
สอดคลองกัน สามารถจัดเก็บขอมูลจากการประเมินและนํามาใชในการวิเคราะหเชิง
ลึก รวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได (นําไปสูแผนงาน งานพัฒนาแอพ
พลิเ คชัน สําหรับ ผูใชไฟฟา และ PEA Customer Channel Performance
Management)
• กฟภ. ประสบปญหางานดานบริการที่ตองตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลู ก ค า ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตลอดเวลา และในป จ จุ บั น กฟภ. มี เ พี ย งโครงการ Key
Account Management (KAM) ที่ใชสรางความสัมพันธกับลูกคารายสําคัญ แตมี
อุปสรรคในการจัดการกระบวนการและเครื่องมือในการบันทึกความสัมพันธ และการ
จัดเก็บขอมูลลูกคาในโครงการ CSO ยังไมครอบคลุมในทุกชองทาง อีกทั้ง กฟภ. ไมได
มีการนําขอมูลจากชองทางติดตอสื่อสารตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหการใหบริการ
ลูกคา ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการนําขอมูลของลูกคาจากชองทางตาง ๆ มาใชในการ
วิเคราะหในเชิงลึก รวมถึง กฟภ. ยังขาดการวิเคราะหขอมูลลูกคาในเชิงลึกแบบเปน
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รายบุคคล ทําใหการสื่อสารในปจจุบันมีเนื้อหาที่ไมเฉพาะเจาะจง ดังนั้น กฟภ. จึงมี
ความจํ า เป น ที่ จ ะตองมีร ะบบที่นําขอมูล จากชองทางปฏิสัมพัน ธตาง ๆ มาทําการ
วิ เ คราะห เ พื่ อ จั ด ทํ า การตลาดและแนวทางในการสรางความผู กพั น ที่ ดีตอ องคก ร
รวมถึงระบบสํารวจและวิเคราะหกระแสสังคมออนไลน (นําไปสูแผนงาน Customer
Analytics for Insight & Personalization)
• ในปจจุบัน กฟภ. มีชองทางปฏิสัมพันธกับลูกคาหลากหลาย แตยังไมมีระบบที่นํา
ข อ มู ล ลู ก ค า จากช อ งทางต า ง ๆ มาวิ เ คราะห เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการ
ใหบริการลูกคา การวางแผนการขายหรือการตลาด เปนตน ทําใหไมสามารถกําหนด
แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธของลูกคาที่ชัดเจนได ดังนั้น
กฟภ. จึ งมี ความจํ า เป น ที่จ ะตองมีกระบวนการที่ส นับ สนุน การบริห ารจัดการการ
ปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับ โดยจัดทําการวิเคราะหประวัติการติดตอ รวมถึงชองทาง
ปฏิสัมพันธของลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีใหแกลูกคา
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ (นําไปสูแผนงาน Customer
Relationship Management (CRM))
• ปจจุบัน กฟภ. ประสบปญหางานดานการใหบริการซึ่งจําเปนตองตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา และถึงแมวา กฟภ. จะมีชองทางที่ใชติดตอกับ
ลูกคาหลากหลายชองทาง แตยังไมมีการบูรณาการขอมูลและการดําเนินงานรวมกัน
ซึ่ งส งผลให ลู กค า ไม ไดรั บ ประสบการณแ บบเดีย วกัน เมื่อ ใชบ ริก ารผ านช องทางที่
ตางกัน ดังนั้น กฟภ.จึงมีความจําเปนในการบูรณาการระหวางชองทางการสื่อสาร
เพื่อใหลูกคาไดรับการบริการแบบตอเนื่อง ยกระดับความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย
ในการใชงานและการไดรับบริการ เสริมสรางภาพลักษณองคกรในการเปน Digital
Utility (นําไปสูแผนงาน Customer Experience Design)
• ในปจจุบันชองทางหลักที่ กฟภ. ใชสําหรับการตอบคําถามและปญหาตาง ๆ ของ
ลูกคา คือ ชองทางศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) ทั้งนี้ เนื่อง
ดวยจํานวนลูกคาไดขยายตัวขึ้นในทุก ๆ ป สงผลใหคํารองตาง ๆ ของลูกคามีปริมาณ
ที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหการใหบริการของ กฟภ. ไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนตองมีการใหบริการตอบคํารองหรือขอสงสัยดวยระบบ
โต ต อบอั ต โนมั ติ เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของป ญ หา คํ า ร อ ง และข อ สงสั ย อั น
เนื่องมาจากจํานวนฐานลูกคาที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต รวมถึงยังสามารถสงตอ
หรือสนับสนุนงานระหวางชองทางอื่น ๆ ไดอีกดวย นอกจากนี้แผนงานนี้จะสงเสริมให
ลูกคาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการบริการดวยตัวเอง (Self-Service) สามารถลด
จํานวนเจาหนาที่ในการใหบริการและรองรับจํานวนลูกคาที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวโน มทิศทางการใหบริการขององคกรชั้นนํา เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาและ
สงเสริมภาพลักษณองคกรในการเปนผูนําดาน Digital Utility อีกดวย (นําไปสู
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แผนงาน Non-Voice Service: Chatbot)
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2.4.2.3. TOWS Matrix ดานองคกร (Enterprise)
หลังจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ทางดานองคกรของ กฟภ. แลว จึง
นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix มีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธเชิงรุก
• ในปจจุบัน กฟภ. ไดจัดทําการบริหารจัดการคลังพัสดุอยูแลว และตองการปรับปรุง
(Strength –
และพัฒ นาการบริ หารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse โดยนํา
เทคโนโลยี เชน Barcode และ RFID มาใชในการบริหารจัดการคลังพัสดุใหสามารถ
Opportunity)
รับพัสดุ จัดเก็บพัสดุ และติดตามพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํารองที่คลังพัสดุ จ.
สกลนคร ก อ นและดํ าเนิน การขยายผลสู คลัง พัส ดุใ นพื้ น ที่ ตา ง ๆ ต อไป (นํ า ไปสู
โครงการนํารองการปรับปรุงระบบการบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)
• กฟภ. มี ข อ มู ล สํ า คั ญ ต า ง ๆ มากมายที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพ จึงมีความตองการระบบการแสดงสถานการณดําเนินงานขององคกร
สําหรับผูบริหาร เพื่อติดตามสถานะการดําเนินงานตาง ๆ ที่สําคัญ ไมวาจะเปนผลการ
ดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตรอ งคกร หรือขอ มูล สํา คัญ ขององคก รเพื่อใหมีการ
บริหารจัดการการดําเนินงานตางๆ และขอมูลสําคัญขององคกรอยางบูรณาการ ดังนั้น
จึงเปนโอกาสการดําเนินงานแผนงาน Enterprise Performance Management
(EPM) (การบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร) โดยมีความสอดคลองตอ
เปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล รวมถึงทําใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว (นําไปสูแผนงาน Enterprise Performance
Management)
กลยุทธเชิงรับ
• เนื่องจาก กฟภ. ประสบปญหาในการบูรณาการซอฟตแวร โดยเฉพาะความเชื่อมตอ
(Weakness –
ของระบบ รวมถึ งการวางกระบวนการเพื่อกอใหเกิดการใชขอมูล ที่มีลักษณะเปน
Opportunity)
มาตรฐานเดี ย วกั น จึ ง ได มี ก ารริ เ ริ่ ม ทํ า การจั ด หาและพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสํา หรับธุร กิจหลัก และบูร ณาการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอกับระบบงานที่เกี่ยวของ มี
กระบวนการที่ เ ชื่ อมโยงกัน มีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแนวทางในการ
เชื่อมตอของระบบแตละระบบ ในรูปแบบของประสิทธิภาพในการเชื่อมตอและการ
กอใหเกิดมาตรฐานของขอมูล เทียบกับความคุมคาของคาใชจายในการพัฒนาและ
เชื่อมตอระบบ (นําไปสูงานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป
สําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวของ)
• ในปจจุบัน ขั้นตอนและกระบวนการทํางานของ กฟภ. ยังมีความซ้ําซอน ไมกระชับ
อีกทั้งยังไมเปนมาตรฐาน กฟภ. จึงมีความตองการในการลดตนทุนโดยการทําใหการ
บริหารตนทุนของโครงการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด (optimize) รวมถึง
การศึกษากระบวนการทํางานในปจจุบันและทําใหกระบวนการทํางานมีมาตรฐาน
เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความกระชับมากขึ้น สามารถควบคุมดูแล
คาใชจายไดดียิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานให
มีความเหมาะสม และตอบรับกับ ปจจัยตางๆที่อาจสงผลตอธุรกิจ และขอรองเรีย น
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ตา งๆ อย า งความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรขององคกรและการเปน Operational
Excellence ตลอดจนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ดังนั้ น จึ งเป น โอกาสในการวิเคราะหตน ทุน และกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยครอบคลุมหวงโซคุณคาสําคัญเพื่อตอบสนอง
ความตองการทางธุรกิจในการมุงสู Operational Excellence โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ลดความสู ญ เปล า หรื อกิจ กรรมที่ไมเ พิ่มค า และเพิ่ มประสิทธิ ภ าพการดํ าเนิ น งาน
โดยรวมขององคกร (นําไปสูแผนงาน Prime Value Chain Analysis)
• ในปจจุบัน กฟภ. มีขอมูลดานพลังงานที่สามารถตอยอดในการพัฒนาได จึงมีความ
ตองการพัฒนาระบบใหสามารถบันทึกขอมูล เชน อัตราการใชพลังงานเชื้อเพลิง ใหได
แบบอัตโนมัติ จึงไดมีการริเริ่มงานศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อให
องค ก รสามารถเก็ บ ข อ มู ล สํ า หรั บ การรายงานข อ มู ล ด า นการพั ฒ นาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (นําไปสูแผนงานระบบสนับสนุนความยั่งยืน)
• กฟภ. ได ทํ า การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ เพื่ อ รองรั บ ทิ ศ ทางตํ า แหน ง ทาง
ยุทธศาสตรขององคกรในการเปน Digital Utility อยางไรก็ตามความตองการทาง
ธุรกิจ องคกร ลูกคา และปจจัยอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น กฟภ. จึงมี
ความจําเปนในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ ทุกปเพื่อใหมีความสอดคลองตอ
รวมถึงมีการติดตามสถานะของโครงการดิจิทัลตาง ๆ และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําไปสูการทบทวนและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล
เดิมและทําให กฟภ. สามารถกาวไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟาไดอยาง
มั่นคง (นําไปสูแผนงาน Digital Strategy Refresh)
• ปจจุบัน กฟภ. มีขอมูลจํานวนมากทั้งที่อยูในรูปแบบกระดาษที่จัดเก็บอยูในแฟมหรือ
ตูเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกสารคูมือการทํางาน แบบ
แปลน แบบฟอรม ไฟลวิดิโอ ไฟลเสียง ไฟลภาพ ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ได
จัดเก็บตามแตละหนวยงาน ทําใหมีความซ้ําซอนของเอกสาร และไมไดมีการปรับปรุง
เอกสารใหเปนฉบับลาสุด สงผลทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ไมสามารถเปนไปไดแบบมี
ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ นอกจากนี้ขอมูลเอกสารในยุคดิจิทัลมีจํานวนมากขึ้นและใน
ขณะเดียวกันจุดประสงคของการเก็บเอกสารก็มีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหระบบ
บริหารจัดการขอมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไมสามารถรองรับความ
ตองการทางธุรกิจไดเทาที่ควร รวมทั้ง กฟภ. มีความตองการที่จะพัฒนาระบบและ
กระบวนการทํางานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันกับการทํางานปกติ
ดังนั้ น กฟภ. จึ งมี ความจําเปนในการดําเนินการแผนงาน Enterprise Content
Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ที่สามารถบริหาร
จัดการเนื้อหาและขอมูล ที่มีอยูในปจจุบันและรองรับ ความตองการทางธุร กิจ ที่จ ะ
เติบโตไดในอนาคต (นําไปสูแผนงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ Enterprise
Content Management)
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2.4.2.4. TOWS Matrix ดานทรัพยากรบุคคล (Human Capital)
หลังจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ทางดานทรัพยากรบุคคลของ
กฟภ. แลว จึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix มี
รายละเอียดดังนี้
กลยุทธเชิงรุก
• กฟภ. ไดมีการตั้งเปาหมายที่จะปรับเปลี่ยนองคกรเปน Digital Utility และทรัพยากร
บุคคลถือเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมาย ดังนั้นจึง
(Strength –
ถือเปนโอกาสที่จะทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทบทวนการจัดการ
Opportunity)
ขีดความสามารถของบุคลากรใหตอบรับกับ ยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว (นําไปสูแผนงาน Human Capital Strategy)
• กฟภ. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนสินทรัพยที่สําคัญขององคกร จึง
ต อ งการนํ า ข อ มู ล ของบุ ค ลากรมาใช ใ นการจั ด การ โดยการใช เ ครื่ อ งมื อ และการ
วิเคราะหเชิงลึกจากขอมูลทางสถิติตาง ๆ เพื่อใหสามารถสรางแบบแผนเชิงคุณภาพ
จากขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูตั้งแตตนจนจบกระบวนการบริหารดานทรัพยากรมนุษย
และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด (นําไปสูแผนงาน HR Analytics)
• ปจจุบัน กฟภ. มีการประเมินและสนับสนุนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ผาน
ชองทางตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมในองคกรมากขึ้น อยางไรก็
ตามในปจจุบันพนักงานของ กฟภ. มีการทํางานโดยกระจายตัวอยูทั่วประเทศ ดังนั้น
เพื่อที่จะพัฒนาองคกรไปสู Digital Utility ในป พ.ศ. 2565 องคกรจึงจําเปนตองมี
การนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มาสนับ สนุน เพื่ อใหองคกรสามารถสรางความผู กพัน กั บ
พนั ก งานได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง พิ จ ารณาการนํ า รู ป แบบของ
Employee Recognition มาใชเปนเครื่องมือสําหรับสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ใหแกบุคลากรอีกดวย (นําไปสูแผนงาน Workforce Engagement)
กลยุทธเชิงรับ
• ในปจจุบัน กฟภ. มีบุคลากรทํางานอยูทั่วประเทศเปนจํานวนมาก และอาจไดรับการ
(Weakness –
สนั บ สนุ น ทางด า นข อ มู ล การตอบป ญ หาและการดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งในด า น
Opportunity)
ทรัพยากรบุคคลผานหลายชองทางอยางไมเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปจจุบันมี
การพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ(Artificial Intelligence: AI) ที่สามารถชวย
สนับสนุนการทํางานดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเปน
โอกาสในการนําเทคโนโลยี AI Chatbot มาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนการทํางานใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ เสริ ม สร า งความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร รวมทั้ ง
บุคลากรสามารถมุงเนนพัฒนางานที่เกิดประโยชนตอองคกรไดมากยิ่งขึ้น (นําไปสู
แผนงาน AI/Chatbot for HR Support)
• ปจจุบันธุรกิจไฟฟาไดมีการพัฒนาทั้งในดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
ซึ่ง กฟภ. ไดมีการรวบรวมความคิดใหม ๆ จากพนักงานชั้นแนวหนาขององคกรมา
พัฒนาและตอยอด อยางไรก็ตามในปจจุบันองคกรยังขาดเครื่องมือในการวิจัยพัฒนา
นโยบายที่ชัดเจน และโครงสรางองคกรที่ส นับสนุน การทํางาน ดังนั้น เพื่อเปนการ
สนั บ สนุ น ให เ กิ ดศู น ย ร วมของกลุม พนั ก งานชั้น หัว กะทิ ใ นการแบง ป น ความรูแ ละ
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กลยุทธทดแทน
(Strength –
Threat)
กลยุทธบรรเทา
(Weakness –
Threat)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนวัตกรรมใหม ๆ จึงควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสราง
และกระบวนการด า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของ
บุคลากร (นําไปสูแผนงาน Innovation Center of Excellence)

•ป จ จุ บั น กฟภ. ประสบป ญ หาการขาดการจั ด การด า นบุ ค ลากรและความรู ที่ มี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่หนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายในการ
มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล คือการที่องคกรมีบุคลากรที่มีความพรอม มีความรู ทักษะ
และขีดความสามารถที่สอดคลองตอการปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปน Digital Utility
ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ทั้งในระดับบุคคล
และองคกรผานกระบวนการฝกอบรมและสารสนเทศ รวมทั้งระบบสนับสนุน การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นาเส น ทางอาชี พ เพื่ อ ให ส ะท อ นถึ ง การ
ประเมินผลงานและการเติบโตในเสนทางอาชีพ ที่ชัดเจนของแตละบุคคล (นําไปสู
แผนงาน Workforce Development & Measurement)
• ป จ จุ บั น กฟภ. ประสบป ญ หาการขาดการจั ด การด า นบุ ค ลากรและความรู ที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย ทําใหฝายทรัพยากรบุคคลไมสามารถประเมิน
อัตรากําลังสําหรับแตละงานในระยะเวลาที่เหมาะสม และบุคลากรในปจจุบันขาดการ
ประเมินขีดความสามารถที่ถูกตอง ทําใหไมสามารถวางแผนการพัฒนาใหเหมาะสม
จึงสงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึง
ในปจจุบันมีนโยบายการจัดหาบุคลากรแบบ zero growth เปนตนทั้งนี้ กฟภ. จึง
จําเปนตองดําเนินแผนงาน Workforce Planning & Sourcing (การวางแผน
อัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร) โดยมีการวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
ความต อ งการขององค ก รทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต เพื่ อ วางแผนเชิ ง รุ ก สํ า หรั บ
มาตรการการเตรี ย มบุ ค ลากรและการจั ด หาจั ด จ า งบุ ค ลากร (นํ า ไปสู แ ผนงาน
Workforce Planning & Sourcing)
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2.4.2.5. TOWS Matrix ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
หลังจากการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กฟภ. แลว จึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบเมตริกซโดยใช TOWS Matrix มี
รายละเอียดดังนี้
กลยุทธเชิง
• ในปจจุบันหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําลังดําเนินการขยายการพัฒนามาตรฐานการ
รุก
กํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละบริ ห ารจั ด การด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของ กฟภ. โดยพั ฒ นา
(Strength – กระบวนการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละบริ ห ารจั ด การด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ องค ก ร
Opportunit (Processes for Governance and Management of Enterprise IT) ตามกรอบการ
ดําเนินงาน COBIT 5 ซึ่งมีทั้งหมด 37 กระบวนการ และ กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐาน
y)
ISO 38500 ดังนั้นจึงเปนโอกาสในการดําเนินงานแผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ของ กฟภ.
และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the organization)
(นําไปสูแผนงาน COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification)
• เนื่องจากในปจจุบัน กฟภ. ไดริเริ่มดําเนินการในสวนของการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรใน
สวนของการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (นําไปสูงานจัดหา EA Tool) เพื่อเปนการ
ทบทวนและขยายผลสําหรับสถาปตยกรรมองคกรที่มีอยูเดิมใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น และ
สามารถกําหนดสถาปตยกรรมองคกรเปาหมายได ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดทําแผน EA
Governance & Development สําหรับการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกรที่เปน
มาตรฐาน เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็นภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise
Architecture) (นําไปสูแผนงาน EA Governance & Development)
• ในปจจุบัน กฟภ. มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกล
ยุทธทางดานสารสนเทศและภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ ดังนั้นจึงเปน
โอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management เพื่อสนับสนุนใหสาย
งานสารสนเทศสามารถมี ก ระบวนการในการรวบรวมและวิ เ คราะห ค วามต อ งการของ
หนวยงานธุรกิจตาง ๆ อยางเปนระบบ และสามารถจัดการวางแผน IT Project & Program
สามารถวางแผนการใหบริการ IT Service (นําไปสูแผนงาน IT Portfolio Management)
• เนื่องจาก กฟภ. กําลังดําเนินการสรางศูนยขอมูล (DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR) แหง
ใหม และมีการพัฒนาระบบการสื่อสาร และขยายการเชื่อมโยงระบบเครือขายไปยังพื้นที่
ตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารกันทั้งภายในเขตสํานักงานใหญและในสวน
ของสํานักงานตางจังหวัด (นําไปสูงานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอมูล งานจัดการโครงขาย
สื่อสารแบบบูรณาการ งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนย
สํารองขอมูล (DR) งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN งานพัฒนาและกอสรางศูนย
สํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) และงานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center)
ของ กฟภ. สํานักงานใหญ) นอกจากนี้ กฟภ. ยังไดมีการปรับปรุงระบบสื่อสารในระดับ
Core Layer ใหรองรับ IP Network ชวยลดทราฟฟกบน Access Network สรางความ
หนา 169

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

กลยุทธเชิง
รับ
(Weakness
–
Opportunit
y)

นาเชื่อถือ และยังชวยรองรับระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานภายใน
และผูใชไฟที่จะเพิ่มขึ้น (นําไปสูงานออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2) ดังนั้นจึง
เปนโอกาสในการพัฒนาระบบการสื่อสารและระบบเครือขายอยางตอเนื่อง (นําไปสูแผนงาน
Communication & Network)
• ในปจจุบัน กฟภ. ไดรับจัดสรรชองสัญญาณความถี่วิทยุจาก กสทช. แตทวายังไมสามารถใช
งานชองความถี่วิทยุที่ไดมาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีการรบกวนในการใชชอง
ความถี่วิทยุระหวางการทํางาน (นําไปสูงานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสาร
วิทยุของ กฟภ. ใหมั่นคงและมีประสิทธิภาพ)
• เนื่ อ งจากการบริ ห ารจั ด การด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีปฏิบัติการของ กฟภ. ยังทําแบบแยกสวน ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สําหรับทุกสายงานทั่วทั้งองคกร โดยขยายขอบเขต
งานของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA SOC) ให
ครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ ทบทวนการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร (นําไปสูแผนงาน งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 และ Cyber Security Enhancement)
• ในปจจุบัน กฟภ. ยังไมมีการกํากับดูแลขอมูลและการกําหนดกระบวนการที่เปนทางการ มี
ขอมูลจากหลายแหลงซึ่งอยูบนระบบสารสนเทศภายในองคกรซึ่งทํางานแบบแยกสวนกัน มี
ความซ้ําซอนของขอมูล ประสบปญหาในความไมครบถวนและคุณภาพของชุดขอมูล สราง
ความไมนาเชื่อถือของระบบขอมูล ทําใหผูใชงานประสบปญหาในการเลือกใชขอมูลสําหรับ
การนํามาใชในการดําเนินงานตางๆ ดังนั้นจึงเปนโอกาสในการดําเนินงานแผนงานการกํากับ
ดู แ ลบริ ห ารจั ด การข อ มู ล และจั ด ทํ า การประเมิ น ด า นการเป ด เผยข อ มู ล โดยการจั ด ตั้ ง
คณะทํางานเพื่อการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูลอยางเปนทางการ (นําไปสูแผนงาน Data
Management Assessment and Pilot & Open Data Assessment)
• เนื่องจากในปจจุบัน กฟภ. มีโครงการและแผนงานจํานวนมาก ซึ่งโครงการสวนใหญเปน
โครงการลงทุนใน Hardware และ Software เปนหลัก แตมีการบริหารจัดการแบบแยกสวน
กัน โดยบางโครงการไมเปนไปตามแผน ซึ่งมีผลกระทบทําใหโครงการที่ตอเนื่องดําเนินการตอ
ไมได ดังนั้นจึงเปน โอกาสในการจัดตั้งคณะทํางาน Digital Transformation Office
Governance สําหรับการบริหารจัดการโครงการ เพื่อผลักดันโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง และเรงความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ไดใน
อนาคต (นําไปสูแผนงาน DTO Governance)
• เนื่องจาก กฟภ. ยังขาดมาตรฐานในการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
ความตองการที่จะยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับ
สากล โดยการตั้งเปาเพื่อใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 และมีการขยายการรับรอง
มาตรฐาน ISO 20000 ใหคลอบคลุมทั่วทั้ง กฟภ. ในอนาคต (นําไปสูแผนงาน ISO/IEC
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20000 Standard Certification)
• เนื่องจาก กฟภ. เปน Critical Utility ตองคํานึงถึงความปลอดภัยที่บริเวณโครงขายไฟฟา
เพราะหากเกิดเหตุการณที่กระทบตอความปลอดภัยของระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. อาจ
ส ง ผลกระทบต อ ประชาชนผูใ ช ไ ฟฟ า และผู มีส ว นได ส ว นเสี ย ส ง ผลต อความเชื่ อ มั่น และ
ภาพลักษณขององคกร อีกทั้งเพื่อใหสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ใหความสําคัญกับการสราง
ความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการเพิ่มความปลอดภัยภายใน
องค กร โดยการยกระดับ ระบบกลองวงจรปด (CCTV แบบ IP) ใหอยูในรูป แบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) (นําไปสูแผนงาน Video Analytics)
• จากแผนพัฒนาระบบไฟฟาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) อีกทั้งนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการ
ผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ (Open Government Data) ดังนั้น
กฟภ. จึงจําเปนที่จะตองเตรียมแพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยของขอมูล (Open Data
Platform) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดจากการใชขอมูลภายใน กฟภ. ใหเกิดประโยชนสูงสุด กฟภ.
จําเปนตองสรางแหลงขอมูลที่มีมาตรฐาน นาเชื่อถือ (Data Standardization) และทําการ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ (IT-OT Integration)
เพื่ อให เ กิ ดการแลกเปลี่ ย นขอมูล ระหวางกั น ทั้งภายในและภายนอกหนว ยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (นําไปสูแผนงาน IT-OT Convergence & Open Data Platform)
• เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับปริมาณขอมูลจํานวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
กฟภ. จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมในเรื่องของแพลตฟอรม Big Data เพื่อรองรับปริมาณ
ของขอมูลที่เพิ่มขึ้น และรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการนําขอมูลมาวิเคราะห
พัฒนา หรือสงเสริมในดานธุรกิจ หรือดานตางๆ กฟภ. ก็สามารถนํา Big Data มาประยุกต
และปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นําไปสู
แผนงาน Big Data Platform)
• เนื่องจาก กฟภ. จําเปนตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรอยางตอเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ทันยุคสมัย เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรอยางตอเนื่อง (นําไปสูแผนงาน งานพัฒนาระบบ
และการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของ
กฟภ. และ Infrastructure & Hardware)
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3. กรอบทิศทางยุทธศาสตรดิจิทัล
กรอบทิศทางยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟภ. ไดแก วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ความทา
ทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) โดย
มีรายละเอียดดังนี้

3.1. วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission)

เนื่องดวยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะเปนแผนที่ชวยสนับสนุนให กฟภ. สามารถบรรลุเปาประสงคที่ไดวาง
ไวตามแผนยุทธศาสตรขององคกร ดังนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะยึดวิสัยทัศนและพันธกิจของ กฟภ. ที่ได
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 เพื่อเปนกรอบในการจัดทําทิศทาง
ยุทธศาสตรดิจิทัลดังนี้
วิสัยทัศน (Vision) : กฟภ. เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือไดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) : จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยมีทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตรดังนี้
• ป พ.ศ. 2562: ปรับรูปแบบธุรกิจ เขาสู Landscape ใหม
• ป พ.ศ. 2565-2566: พลิกองคกรสูการเปน Digital Utility
• ป พ.ศ. 2570: กาวสูผูนํา ในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค
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3.2. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge)
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) ของ กฟภ. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาที่เปลีย่ นแปลงไปและการแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางหนวยงานทัง้ ภายใน
และภายนอกองคกรทีม่ ากขึ้นในอนาคต
จากโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับในอนาคตตองมีการแลกเปลี่ย น
ขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกรมากขึ้น ดังนั้น กฟภ. จึงควรมีการบูรณาการดานขอมูล
และกระบวนการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน ตั้งแตการวางแผน การบริหารโครงการกอสราง จนถึงการ
ปฏิบัติการและการบํารุงรักษา รวมถึ งพัฒนาขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล มุงเนน การบริหาร
จัดการทรัพยสิน และการบริหารโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินงานดา น
Smart Grid
2. ความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกคาที่เปลีย่ นแปลงไป
เนื่องจากลูกคามีความคาดหวังในการไดรับบริการและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กฟภ. จึงควร
ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยการสรางประสบการณลูกคาที่มีความตอเนื่อง
และมีมาตรฐานแบบเดียวกันใหแกลูกคา มีการบูรณาการขอมูลของชองทางตางๆ อยางสมบูรณและนําขอมูล
มาวิเคราะหเพื่อใหบริการลูกคาเชิงรุกและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน สรางภาพลักษณงาน
บริการลูกคาที่ทันสมัย เปนผูนํางานบริการดานพลังงานผานเทคโนโลยีดิจัทัล
3. องคกรตองมีการปรับตัวและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟา
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในยุคดิจิทัลได
เนื่องจากการแขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเปลี่ยนแปลงไป โดยแนวโนมของผูซื้อไฟฟา
จะเปนผูผลิตไฟฟาใชเองมากขึ้น (Prosumer) ดังนั้น กฟภ. จึงตองมีการปรับตัวและมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ซึ่งการสรางระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ที่จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน
4. บุคลากรตองมีการพัฒนาศักยภาพใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
เนื่องจากองคกรไดตั้งเปาหมายในการเปน Digital Utility ดังนั้นบุคลากรจึงควรพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางทัศนคติใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ นอกจากนี้ระบบจะตองมีการสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรูอยูในการทํางานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหบุคลากรมีความคุนเคยและสามารถใชเทคโนโลยีได รวมถึง
สรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนการสรางนวัตกรรม
5. องคกรควรมีแพลตฟอรมดิจทิ ลั ทีส่ นับสนุนการดําเนินงานทัง้ องคกรที่มมี าตรฐานและมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
เนื่องจากแนวโนมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและในยุคปจจุบันเริ่มมีการนําเทคโนโลยี
ดิ จิ ทัล มาใช ม ากขึ้ น ทั้ งในด า นการบริ ห ารงาน การบริการลูกคา หรือ สรางนวัตกรรมใหมๆ ทําใหองคก ร
จํา เป น ต องมีความตื่ น ตั วด า นความปลอดภัย ของเทคโนโลยีส ารสนเทศมากขึ้น ดังนั้น องคกรจึงควรสราง
แพลตฟอรมดิจิทัลที่สนับสนุนการดําเนินงานทั้งองคกร ใหมีมาตรฐานและมั่นคง ปลอดภัย รองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต
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3.3. ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage)
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) ของ กฟภ. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ระบบไฟฟาใหมคี วามแข็งแกรง พรอมมุง สูการเปนผูน าํ ระดับภูมภิ าค
กฟภ. มีความพรอมดานระบบโครงขายสายสง สถานียอยที่กระจายทั่วประเทศ ระบบบริหารจัดการ
ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรมนุษยที่มีความชํานาญในดานวิศวกรรมไฟฟา อันเปนโครงสรางสําคัญ
ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้จะเปนความไดเปรียบของ
องคกรในการมุงสูความเปนผูนําในระดับภูมิภาค
2. ชองทางสื่อสารกับลูกคาหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กฟภ. มีฐานลูกคาเปนประชาชนชาวไทยจํานวนกวา 18 ลานรายทั่วประเทศ (ขอมูลอางอิงจาก หนังสือ
แผนยุทธศาสตร กฟภ. (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) จํานวนผูใชไฟป พ.ศ. 2559) รวมถึงในปจจุบัน กฟภ. มี
ชองทางสื่อสารกับลูกคาหลากหลายชองทาง การจัดทําการพัฒนาการใหบริการลูกคาตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ จะชวยให กฟภ. สามารถวางแผนการตลาด หรือโครงการตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมตามความตองการ
ที่แท จริ งของลู กคา แตล ะราย รวมถึ งสามารถสรางประสบการณในการใหบ ริการที่ดีแกลูกคา สงเสริม
ภาพลักษณที่ดีแกองคกรและสรางความผูกพันที่เหนียวแนนแกองคกร
3. องคกรมีภาพลักษณทดี่ แี ละผูน าํ องคกรมีวสิ ยั ทัศนทกี่ วางไกล
ภาพลักษณขององคกรที่ดีและผูนําองคกรที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล นําไปสูความเชื่อมั่นของกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย (ทั้งภาครัฐ องคกรและพนักงาน คูคา/คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการและประชาชน รวมถึงชุมชน/
สังคมและสิ่งแวดลอม) สงผลใหเกิดการยอมรับในการดําเนินงานขององคกรและนําไปสูการใชบริการที่สูงขึ้น
รวมถึงผูนําองคกรมีการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคกรเพื่อเขาสูยุคดิจิทัล
4. บุคลากรมีความรูและความเชีย่ วชาญในการทํางาน
บุคลากรของ กฟภ. มีความรู ความสามารถที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งบุคลากร
ถือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่วางไวไดในอนาคต ดังนั้นจึงถือเปนความไดเปรียบ
ขององคกรในการตอยอดนวัตกรรมในการสงเสริมการเรียนรูและระบบการจัดการองคความรูที่เปนระบบ
เพื่อใหสามารถสงตอองคความรูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถมุงสูการเปนสู Digital
Utility
5. โครงสรางพืน้ ฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีแ่ ข็งแกรงสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
ขององคกร
ในปจจุบัน กฟภ. มีโครงสรางพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แข็งแกรง สามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร อยางไรก็ตาม กฟภ. ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงถือเปนความไดเปรียบของ
องคกรในการพัฒนาตอยอดระบบงานหลักที่มีอยูเดิม เชน ระบบ CBS2, GIS, SCADA เปนตน ใหสามารถ
รองรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการในอนาคต เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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4. ยุทธศาสตรดจิ ิทัลของ กฟภ.
ในการบริหารและพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ. ในชวงป 2561-2565 เพื่อพลิกองคกรสู Digital
Utility สอดคลองกับนโยบาย PEA 4.0 “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” และนโยบาย
ภาครัฐ ภาคพลังงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย จึงไดกําหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนภายใตโปรแกรม PEA Digital Transformation หรือ “PEA
DX” โดย “D” หมายถึง Digital และ “X” หมายถึง Transformation หรือการปรับเปลี่ยน

รูปที่ 61 : การปรับเปลี่ยน กฟภ. ภายใตโปรแกรม “PEA DX”

4.1. ยุทธศาสตรและขีดความสามารถที่ปรับเปลี่ยน

ภายใน PEA DX นี้ จะปรับเปลี่ยนขีดความสามารถทางธุรกิจ ของ กฟภ. ซึ่งนําไปสูการกําหนด
ยุทธศาสตรดิจิทัล ดังนี้
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation) เสริมสราง
โครงขายระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟา
ด ว ยการวิ เ คราะห ขอมูล ในระบบไฟฟา เพื่อเพิ่มเสถีย รภาพของระบบไฟฟาและการ
ใหบริการที่เปนเลิศ
2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer) ยกระดับการใหบริการ
ลูกคาดวยการสรางความผูกพันที่ดีกับลูกคาดิจิทัลในโลกแหงการเชื่อมตอ สรางความ
ประทับใจแกประสบการณในการใชบริการ รวมไปถึงการเสริมสรางภาพลักษณและความ
เชื่อมั่นผานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise) ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในระบบจําหนายและการใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว
4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) พัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการทํางานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
5. แพลตฟอร ม ดิ จิ ทัล (Digital Platform) สรางแพลตฟอรมดิจิทัล ของ กฟภ. ที่
สนับสนุนการดําเนินงานทั้งองคกรใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการ
เติบโตของธุรกิจ
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ยุทธศาสตรที่ 1) Digital Energy Operation 2) Connected Customer และ 3) Next Generation
Enterprise จะเปนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของ กฟภ. ไดแก งานดานระบบโครงขาย (Grid)
งานบริ การลู กค า (Customer) และงานดํ า เนิน องคกร (Enterprise) ซึ่งจะขับ เคลื่อนโดยยุทธศาสตรที่ 4)
บุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) และใชยุทธศาสตรที่ 5) Digital Platforms เปนโครงสราง
รากฐานสําหรับเทคโนโลยีดําเนินธุรกิจทั้งหมดดังแสดงดังภาพ

รูปที่ 62 : ยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟภ.
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4.2. ตัวชี้วัดของแผนและยุทธศาสตรดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล จัดทําขึ้นเพื่อผลักดัน กฟภ. ไปสู Digital Utility ตามตําแหนงยุทธศาสตร โดย
กําหนดเปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 2 ระดับ ไดแก ระดับแผนองคกร และระดับรายยุทธศาสตร

รูปที่ 63 : แผนดิจิทัลสนับสนุนและระบุเปาหมายและตัวชี้วัด 2 ระดับ
4.2.1. เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองคกร
แผนปฏิบั ติการดิ จิ ทัล มี บ ทบาทที่ สํ า คัญ ในการผลักดัน เปาหมายของ กฟภ. เพื่อนําพาองคกรบรรลุ
เปาประสงค และพลิก กฟภ. สู Digital Utility ในป 2565 ซึ่งมีเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล
(Executive Digital Transformation Metric) ที่เรียกวา “80/50” ซึ่งหมายถึงในป 2565 กําหนดเปาหมาย
• คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility from
Digital)
• กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital)
นอกจากเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล แลว ณ ที่ร ะดับแผน แผนดิจิทัลมีเปาหมายและ
ตัวชี้วัดรวมกันกับแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
โดยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้
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เปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล (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 (เปาประสงคที่ปรับเพื่อสนับสนุน SO4)
8. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสูการพัฒนากระบวนการทํางาน และการขยายผลเชิงพาณิชย (SO5)
9. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหตอบสนองตอทิศทางองคกร (SO5)
10. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ (SO5)

ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับแผน (ตัวชี้วัดรวมจากแผนยุทธศาสตร กฟภ.)

1. มีมาตรฐานระดับการใหบริการในการทํางานระหวางกัน (SLA) ของกระบวนการหลักขององคกรที่รวดเร็วขึ้น 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

4.2.2. เปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) ระดับรายยุทธศาสตร
แตละยุทธศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อกําหนดเปนแนวทางปรับเปลี่ยนขีดความสามารถของ กฟภ. ในแตละสวน
(Grid, Customer, Enterprise, Human Capital, and ICT) โดยมีเปาหมายในการพัฒนา และตัวขี้วัดหลัก
ดังนี้
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
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 มุงเนนการบริหาร
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

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
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%

3.
ปรั บ เปลี่ ย นสู 3. ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise)
1. ลด Opex ของคาใชจายอื่น ในการดําเนินงานของ
องคกรสมัยใหม
องคกรลง 10-15%
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจําหนายและบริการลูกคาอยาง
2. เวลามาตรฐานของบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานมี
รวดเร็ว (Strategic Partner)
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 15-25% โดยสามารถวัดได
- สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการมีระบบการจัดการ
จาก Full Time Equivalent (FTEs) ที่ใชในการ
ขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ดําเนินงานตาง ๆ ลดลงลดคาใชจายในการจัดการและ
- เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เนนการเชื่อมโยง
บํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%
ของระบบและขอมูล จากระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
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
- สนับสนุนกระบวนการบริหารทุนมนุษย ตั้งแตวางกลยุทธ
ความสามารถ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและ
ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการประเมินผลงาน
- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการปลี่ยนแปลงตาง ๆ
5. แพลตฟอรมดิจิทัล 5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
สร า งแพลตฟอร มดิ จิ ทั ล ของ กฟภ. ที่ ส นับ สนุ น การดํ า เนิน งานทั้ ง
องคกร ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีความ
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของสายงานตาง ๆ
- มุงเนนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงของระบบและขอมูลเพิ่มเติม
ความแข็งแกรงของโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที โดยมุงเนน

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
3. ลดคาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%

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

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
หนา 180

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร
มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
ผลักดันใหโครงการใน Digital Roadmap เกินกวา
80% สามารถเกิดขึ้นไดจริง
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4.3. ความเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.

รูปที่ 64 : ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.
ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
กฟภ.
SO1: ดําเนินธุรกิจตามหลักธรร ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
มาภิบาลเพื่อการเติบโตอยาง
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
ยั่งยืน
เปาหมาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงขายดวยดิจิทัล นําไปสูเพิ่มความ
SO1 มีเปาหมายในการสรา ง
มั่นคงของระบบจําหนาย สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและ
ความเชื่ อมั่ น แก ผู มีส ว นได ส ว น
ชุมชน
เสีย และยกระดั บการดํา เนิ น ที่
เปนมาตรฐานและตามหลักธรร
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
มาภิบาลองคกร
• สรางบริการลูกคาที่โปรงใส สะดวก ทันสมัย ดวยชองทางและการบริการ
ดิจิทัลเพิ่มความเชื่อมั่นในบริการ แกผูใชไฟฟา
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• ปรับปรุงการดําเนินงานองคกร ใหมีความคลองตัวและเพิ่มประสิทธิภาพใน
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศใน
ดานจําหนายกระแสไฟฟา โดย
พัฒนาประสิทธิภาพของทุก
ระบบงาน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย
SO2 มีเปาหมายดานเพิ่มความ
มั่นคงในระบบจําหนาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการสรางรายไดของสินทรัพย
เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
รวมถึงความสําเร็จในการพัฒนา
โครงการ Smart Grid ซึ่ง
สอดคลองกับประเด็น Digital
Operational Excellence ใน
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนระบบไฟฟา รวมถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงาน เพื่อนําไปสู
Productivity ที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
การทํางาน เนนการเชื่อมโยงของระบบ ขอมูล และสายงาน เกิดความ
โปรงใส และกระบวนงานที่เปนมาตรฐาน พรอมทั้งสรางกระบวนการจัดการ
และบริหารองคความรู เพื่อใชพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
• เพิ่มความแข็งแกรงในระบบจําหนาย จากการใชเทคโนโลยี Smart Grid และ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อบริหารจัดการโครงขายและทรัพยสินที่มีมูลคาสูง ให
กฟภ. สามารถบริหารทั้งเงินลงทุน และคาใชจายไดมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
• สรางผูฏิบัติงานยุคใหมเปน Digital Worker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน เปน
เพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกสายงานโครงขายไฟฟา ตั้งแตการ
วางแผน งานกอนสราง และงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
•

ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับและ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)

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

SO3: มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการ ของทุกกลุมลูกคา
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.

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

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
• ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เริ่มจากการ
ออกแบบประสบการณลูกคาดวยแนวคิดลูกคาเปนศูนยกลาง มีการเชื่อมโยง
ลูกคา ผานชองทางการสื่อสารและบริการทางดิจิทัล เนนงานบริการเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพ ดวยการบูรณาการระบบ ขอมูล และบุคลากรระหวาง
หนวยงานเขาดวยกัน
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• ปรับการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน
เปนเพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกงานบริการลูกคา
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
•

ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจทิ ลั

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

SO4: การบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง เพื่อความยั่งยืน
ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง

เปาหมาย
SO4 มีเปาหมายที่จะสรางความ
เติบโตใหแกองคกรและบริษัทใน
เครือดานรายได มุงหวังจะขยาย
ฐานลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในภูมิภาค จากการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดย

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทลั
• สรางรากฐานการเพิ่มโอกาสในธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา Smart Grid
เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
• เพิ่มโอาสทางธุรกิจใหม ๆ จากการวิเคราะหลูกคาเชิงลึก จากฐานขอมูล
ลูกคาของ กฟภ.
ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม
• สรางแพลตฟอรมองคความรู สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กฟภ.
กฟภ. สามารถสราง Digital
Business ดวยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑและการใหบริการใน
ปจจุบัน ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการ
ใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสู
รูปแบบของธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน
อนาคต

ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถเปนรายไดใหมในอนาคตของ กฟภ.
เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
•

ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ
และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)
แพลตฟอรมดิจทิ ลั

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
แพลตฟอรมดิจทิ ลั
• 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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4.4. แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของ กฟภ.
เนื่องดวยเทคโนโลยีในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การที่ กฟภ. สามารถปรับเปลี่ยนองคกร
ไปสู Digital Utility ดังที่มุงหวังไว กฟภ. จึงมีความจําเปนตองจัดทําแบบ “At Speed” คือจัดทําดวยความ
รวดเร็วเพื่อผลลัพธที่ไดอยางรวดเร็วเชนกัน และ “At Scale” การปรับเปลี่ยนนั้น ไมใชแคสายงานใดสายงาน
หนึ่ง แตทุกสายงานของ กฟภ. จะตองปรับเปลี่ยนทั่วทั้งองคกร และเพื่อที่จะใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สําเร็จ
บรรลุ ตามเปาหมายที่กําหนดไว คณะที่ป รึกษาฯ จึงไดนําแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใน
รูปแบบ “Think Big, Smart Small, Build Fast, and Scale for Value” ดังนี้

รูปที่ 65 : แนวทางพัฒนาดิจิทัลของ กฟภ.

• Think Big
คือการวิเคราะหและออกแบบภาพรวมทั้งหมดของขีดความสามารถ เพื่อใหเห็นเปาหมายสุดทายของการ
พัฒนา และการบูรณาการกับกระบวนงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยผลของการ Think Big คือ
การระบุขอบเขตของแผนหรือโครงการใหญที่ครอบคลุมทุกสวน
• Start Small
คือการจัดทําแผนหรือโครงการตาง ๆ โดยเริ่มจากการจัดทําโครงการนํารองในขนาดเล็กกอน เพื่อความ
รวดเร็ว สรางความมั่นใจในประโยชนที่จะไดรับ และสามารถวางแผนขยายขอบเขตตอไปในอนาคต
• Build Fast
คือผลจากการเริ่มนํารอง สามารถนําผลสําเร็จไปขยายขอบเขตแผนหรือโครงการในขนาดที่ใหญขึ้นและ
รวดเร็ว เปนการขยายศักยภาพและเพื่อประเมินความเหมาะสมของงบการลงทุนในเทคโนโลยี
• Scale for Value
คือการดําเนินการขยายขอบเขตแผนงานหรือโครงการใหครอบคลุมทั้งองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตรดิจิทัล สามารถแบงการเดินทางสู PEA Digital Utility
ออกเปน 3 ระยะ ตามแนวคิด “At Speed” และ “At Scale” ดังนี้
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รูปที่ 66 : ระยะตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (Ready-Set-Grow)
ระยะที่ 1 : Ready (พ.ศ. 2561)
การเตรียมความพรอมเขาสูยุคดิจิทัลของ กฟภ. โดยการสรางรากฐานดิจิทัลอยางรวดเร็ว ในระยะนี้
จะเกิ ด ขึ้ น ในป แ รกของแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ โดยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถหลักทางธุรกิจ มีการปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการนํารองการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช ในสวนของบุคลากร จะตองมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงขององคกร และจะตองมีทักษะเบื้องตน
ในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ระยะที่ 2 : Set (พ.ศ. 2562-2563)
การมุงสูยุคดิจิทัล หลังจากที่ กฟภ. ไดมีการเตรียมความพรอมในปแรก โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสงเสริมความสามารถหลักใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลว ในระยะตอมา เปนการมุงเนนการ
ขยายขีดความสามารถดานดิจิทัล โดยการขยายผลจากโครงการนํารองดิจิทัลในทุกกลุมธุรกิจของ กฟภ. มีการ
สงเสริมทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร รวมถึงมีการบูรณาการเชื่อมโยง
ระบบและขอมูลระหวางสายงาน เพื่อยกระดับการปรับปรุงความสามารถและเพื่อเปนการวางรากฐานการ
สรางนวัตกรรม
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ระยะที่ 3 : Grow (พ.ศ. 2564-2565)
หลังจากที่ กฟภ. มีการสงเสริมขีดความสามารถของธุรกิจหลักใหเขมแข็งจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อยกระดับความสามารถ และพื้นฐานเชิงดิจิทัล ในระยะสุดทาย เพื่อเปนการมุงไปสู Digital Utility อยาง
เต็มรูปแบบ กฟภ. จะกาวสูธุรกิจไฟฟาแบบดิจิทัล และใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกรอยางเต็ม
ศักยภาพ โดย กฟภ. จะตองขยายผลการใชดิจิทัลตลอดทั่วทั้งองคกร ไมวาจะเปนการบริหารจัดการภายใน
การบริการลูกคา หรือ ประชาชน การรวมมือประสานงานกับหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูโอกาส
ทางธุรกิจใหมของ กฟภ. สรางรายไดใหแกองคกรอยางยั่งยืน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางมูลคาใหแก กฟภ. ดังนี้
1. มูลคาองคกรปจจุบัน หรือ Current Value กลาวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนําเขามาใชใน
กฟภ. เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence)
โดยจะเกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ของการปรับเปลี่ยนองคกร ไดแกระยะ Ready และ Set
2. มูลคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value กลาวคือ เมื่อรากฐานการดําเนินงานแข็งแรง
เทคโนโลยีจะสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม (Growth Opportunity) อัน
เนื่องมาจากบุคลากรมีความพรอมในการสรางสรรค คิดคนนวัตกรรม และบริการใหม ๆ และ
โครงสร า งพื้ น ฐานทั้ ง โครงข า ยระบบไฟฟ า งานบริ ก ารลู ก ค า และการดํ า เนิ น งานอื่ น ๆ มี
ประสิทธิภ าพที่จะพาองคกรไปสูการดําเนินงานธุรกิจรูปแบบใหม ซึ่งแผนดิจิทัลมุงหวังที่จ ะ
ผลักดันใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจพลังงานและไฟฟาในชวงระยะ Grow
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5. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟถ. ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยแตละยุทธศาสตรจะประกอบดวยแผนงาน
หรือโครงการจากสองสวน ไดแก แผนงาน/โครงการตามกรอบแผปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. (แผน 5 ป) พ.ศ.
2561 – 2565 และแผนงาน/โครงการตามกรอบแผนอื่น สาเหตุที่ไดจัดแบงแผนงาน/โครงการเปนสองสวน
เนื่องจากการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. นี้ มีวัตถุประสงคใหผูบริห ารระดับ สูง และหนวยงาน
วางแผนและติดตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ สามารถเห็นภาพรวมโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดิจิทัลไดทั่ว
ทั้งองคกร และสามารถสงเสริมใหเกิดการบูรณาการระหวางแผนงาน/โครงการตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการตาง ๆ แยกตามยุทธศาสตรดิจิทัล สามารถสรุปไดดังนี้
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5.1. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรดิจิทัล ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Digital Worker/Mobile
Workforce for Design and
Surveys (การปรับปรุง
กระบวนการโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ
ออกแบบ และการประมาณการ
การกอสราง)

2

Maintenance Automation
(การยกระดับงานบํารุงรักษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบ
อัตโนมัติ)

3

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปนแผนงานสนับสนุนการทํางานในสวนงานสํารวจและออกแบบใหมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการดําเนินการดาน
ประมาณการการกอสรางของโครงการตาง ๆ รวมถึงสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการและติดตามการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคดงั นี้
• เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในการประมาณการกอสรางของโครงการตาง ๆ
• เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยี Connected Workforce
• เพื่อบริหารจัดการเอกสารทางวิศวกรรมที่เกีย่ วของกับการประมาณการการกอสราง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล
สูระบบงานอื่น ๆ ได

เปนแผนงานการยกระดับการดําเนินงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการบํารุงรักษา ผานการประยุกตใชเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทํางานใหเกิดความปลอดภัยแก
ผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและบํารุงรักษา
• เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจแกผูปฏิบัติการงานบํารุงรักษา
• เพื่อตอบสนองการแกไขไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
Grid Impact Assessment &
เปนแผนงานในการทบทวน Grid Code ของ กฟภ. ใหมีความถูกตองเหมาะสมตอเทคโนโลยีระบบโครงขายไฟฟาใน
Grid Code Revision (การ
ปจจุบันและเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต โดยรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟา ระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมได โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
และการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิที่
• เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาจากเทคโนโลยีใหมได
เกี่ยวของ (Grid Code))
• เพื่อปรับปรุง Grid Code ใหมีความสอดคลองตอเทคโนโลยีระบบไฟฟาในปจจุบันและในอนาคตได
• เพื่อให กฟภ. มีแนวทางปฏิบัติที่พรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
4
Grid Analytics (การพัฒนาขีด
เปนแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟาเปนแผนงานที่มุงเนนในการใชขอมูลที่มีปริมาณ
ความสามารถในการวิเคราะห
มากของ กฟภ. มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
ขอมูลระบบไฟฟา)
• เพื่อนําขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหและนํามาใชสนับสนุนใน
การตัดสินใจในการวางแผนและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโครงขายระบบไฟฟาได
• เพื่อมีเครื่องมือที่สรุปผลการวิเคราะหและแสดงขอมูลเชิงลึกดานระบบไฟฟาขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับผูบริหารได

5

SMOC Governance and
Operation Set up (การพัฒนา
ศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ)

6

Energy Platform (แพลตฟอรม
พลังงาน)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปนแผนงานการพัฒนาศูนยปฏิบตั ิการมิเตอรอัจฉริยะ SMOC เปนแผนงานในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการ
ปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวของกับมิเตอรอจั ฉริยะใหสามารถรองรับกระบวนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการติดตั้งและใชมิเตอร
อัจฉริยะตลอดครบวงจรชีวิตของมิเตอร และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อสามารถบริหารจัดการมิเตอรอัจฉริยะไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
• เพื่อจัดตั้งทีมงานที่กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบการจัดเก็บขอมูลมิเตอร ใหสามารถนําไปวิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
เปนแผนงานสรางแพลตฟอรมในการจัดการดานพลังงาน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในปจจุบันที่มีแนวโนมจะ
มุงสูการเปน Prosumer หรือการเปนผูบริโภคซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชเองหรือซื้อขายกันระหวางผูบริโภค โดย
มีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อสามารถบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารที่อยูอาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• เพื่อสามารถบริหารจัดการการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางผูบริโภคผานระบบจําหนายของ กฟภ.

กรอบตามแผนเดิม
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
1
Capital Project Management งานพัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารโครงการขนาดใหญ โดยคณะทํางานของสายงาน กบ. ไดริเริ่มพัฒนาแอป
(การบริหารโครงการขนาดใหญ)
พลิเคชันเพื่อรายงานสถานโครงการตาง ๆ ผานเวปไซด เพื่อใหผูบริหารโครงการสามารถนําขอมูลสถานโครงการมา
สนับสนุนในการตัดสินใจตาง ๆ ได นอกจากนี้ คณะทํางานของสายงาน กบ. ไดวางแนวทางการบริหารโครงการขนาดใหญ
ตามขอบเขตงานของงโครงการ CBS Phase 2 ดวย
2

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

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.) มีวัจถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ
โดยมีขอบเขตงานดังนี้
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพ Hardware และ Software ภายในอาคารศูนย
(2) ติดตั้ง FRTU และ MARS Remote 9,940 ชุด
(3) ติดตั้ง MARS Master Radio 200 ชุด
(4) ติดตั้ง CCTV ที่สถานีไฟฟา Unmanned 400 ชุด
(5) ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหรองรับ IEC61850 20 สถานี
(6) จัดจั้งศูนยควบคุมเครือขายระบบสื่อสาร 1 แหง
(7) ติดตั้ง Fiber Optic 1,900 กม

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• โครงการของสาย
งาน กบ.
• ขอบเขตงาน
บางสวนของโครงการ
CBS Phase 2
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559)
• โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ศูนยสั่งการจายไฟ
คปศ. (DDIP plan
2017)
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
3
GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมิ งานเดิมตามแผนแมบท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ GIS โดยเนนการเชื่อมตอขอมูลและบริการกับหนวยงานของ
สารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3) รัฐบาลและระบบหลักตาง ๆ ของ กฟภ. เพื่อสนับสนุนการใชงานของวิศวกรและชาง การเพิ่มบริการแบบไรสายสําหรับงาน
ภาคสนาม การจัดการอุปกรณหลักในระบบไฟฟา คืออุปกรณปองกันและหมอแปลง การเชื่อมตอกับระบบ AMR และ การ
ขยายบริการแบบ self service สําหรับลูกคาผานทาง CRM Call Agent และ AMR พรอมกับนําขอมูลดานแผนที่มา
สนับสนุนระบบ Logistics ของ กฟภ. โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
(1) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาใหครอบคลุมและสามารถใชงานรวมกันไดทั้ง กฟภ.
(2) สนับสนุนเครื่องมือตาง ๆ ใหเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกตเพื่อสนับสนุนการใชงานระบบให
เพิ่มขึ้น
(3) พัฒนาระบบใหสามารถบริหารจัดการการใชทรัพยากร มีความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ และสามารถรองรับเรื่อง
สภาพความพรอมใชงานสูง
(4) สรางโครงสรางฐานขอมูลที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเชื่อมตอระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาเขากับระบบงานหลักตาง
ๆ ของ กฟภ.
(5) จัดเตรียมระบบภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบ SMART GRID ของ กฟภ.
(6) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาใหสามารถรายงานการวิเคราะหและสรุปผลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจเชิง
นโยบายสําหรับผูบริหารได

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559)
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
4
GIS Enhancement for Asset
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา เปนการขยายขอบเขตการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management & Smart Grid & ทางภูมิศาสตรในการบริหาร จัดการ และการปฏิบตั ิงานดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตรของ กฟภ. โดยมีขอบเขตงานครอบคลุม
As a Services (แผนงานเพิ่ม
งานดังนี้
ประสิทธิภาพระบบภูมสิ ารสนเทศ (1) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสิน
ระบบไฟฟา)
(2) จัดทําระบบบริหารจัดการระบบจําหนายไฟฟาใตดิน และระบบเคเบิลใตน้ํา
(3) จัดทําระบบบริหารจัดการที่ดนิ และอาคารของ กฟภ.
(4) จัดทําระบบบริหารจัดการโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
(5) การปรับปรุงฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาเพื่อรองรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
(6) จัดทําระบบ Smart Service สําหรับบริการผูใชไฟ
(7) จัดทําระบบบริการแผนทีร่ ะบบจําหนายไฟฟาพื้นฐาน
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและคความสามารถของระบบคอมพิวเตอรภมู ิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมทั้งจัดหาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรเพิ่มเติม
5
Enterprise Asset Management แผนงานพัฒนาระบบบริหารสินทรัพยระบบไฟฟา มีวัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาและบริหารระบบสินทรัพย (Asset
(แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร Management System) ใน กฟภ. ใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่สํานักงานใหญและสํานักงานเขต นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุ
สินทรัพยระบบไฟฟา)
ตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟา กฟภ. โดยภายใน 2565 การบริหารสินทรัพย
ของสินทรัพยสําคัญตองไดมาตรฐาน ISO 55000

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)
• แผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
สินทรัพยระบบไฟฟา
กฟภ.
• ขอบเขตงาน
บางสวนของโครงการ
CBS Phase 2
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
6
AMI for C&I 86,000 Units
โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ มีวัตถุประสงค เพื่อขยายผล และติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ สําหรับ
(โครงการติดตั้งระบบมิเตอร
ผูใชไฟรายใหญใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยขอบเขตงานครอบคลุมงานตอไปนี้
อัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ)
(1) ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ ประเภท TOU 70,000 เครื่อง
(2) อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณประกอบ 70,000 ชุด
(3) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 1 ระบบ

7

Smart Grid Pilot Pattaya
(โครงการนํารองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่พัทยา)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)
• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
โครงการนํารองการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ที่พัทยา จ.ชลบุรี เปนโครงการนํารองตามแผน Smart Grid ของ กฟภ. • แผนพัฒนาระบบ
โดยครอบคลุมการจัดหาและติดตัง้ มิเตอรอัจฉริยะในพื้นที่นํารอง รวมถึงการจัดการดานมิเตอรอัจฉริยะในพื้นที่ของโครงการ ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
นํารองดวย
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559)
• แผนแมบท Smart
Grid
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
8
Micro Grid (โครงการพัฒนาระบบ งานนี้ครอบคลุมสองโครงการ ไดแก
ไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (1) โครงพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุม
มาก)
การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน 2 ชุด และติดตั้ง Micro Grid Controller 1 ชุด
(2) แผนงานพัฒนาโครงขายไฟฟาขนาเล็ก ระยะที่ 1 โดยมีวัจุประสงค เพื่อขยายผล และพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขาย
ไฟฟาขนาเล็กในพื้นที่หางไกล โดยมีขอบเขตงานครอบคลุม การปรับปรุงระบบไมโครกริตแมสะเรียง 1 ระบบ การปรับปรุง
ระบบไมโครกริดใหสอดคลองกับโครงการสมารทกริดของ กฟภ. ที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน การติดตั้งระบบไมโครกริดใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใจ และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา และติดตั้งระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะ แบบ Off Grid 1
ระบบ

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559)
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)
• แผนแมบท Smart
Grid
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
9
Smart Grid Development
โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเพือ่ ขยายผล และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟา
Phase 1 (โครงการพัฒนา
อัจฉริยะ (Smart Grid) โดยพื้นทีด่ ําเนินการครอบคลุมเทศบาลเมืองใหญ ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1) ภาครัฐ ทั้ง 4 ภูมิภาค และพื้นที่ตดิ ตั้งแหลงผูผ ลิตขนาดเล็กมา (VSPP) ขอบเขตงานมีดังนี้
(1) ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ 739,000 เครื่อง
(2) ติดตั้งระบบสื่อสาร Last mile/Back haul 4 ระบบ
(3) ติดตั้งระบบรวบรวมขอมูลมิเตอร 1 ระบบ
(4) ติดตั้งระบบบริหารจัดการขอมูลมิเตอร 1 ระบบ
(5) ติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงขาย 1 ระบบ
(6) ระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 1 ระบบ
(7) ระบบ HEMS/BEMS/Direct Load Control 4 ระบบ
(8) ติดตั้งระบบ Demand Respond Management Sytem 1 ระบบ
(9) สถานีไฟฟาอัจฉริยะ 8 แหง
(10) ติดตั้งอุปกรณชุดควบคุมระยะไกล ประเภท Fast Switching 56 ชุด
(11) ระบบบริหารจัดการการจายไฟฟาจากผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 1 ระบบ

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564)
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5.2. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรดิจิทัล เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Customer Experience Design (การ
สรางเสริมประสบการณใชบริการของ
ลูกคา)

เปนแผนงานการสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคาในทุกๆ ชองทางติดตอของ กฟภ. ใหมีความเกี่ยวเนื่อง
และใหลูกคาไดรับประสบการณในการใชงานแบบเดียวกัน โดยการใช Customer Journey เปนเครือ่ งมือ ทั้งการ
ติดตอแบบ ออนไลนและออฟไลน เชน การเขาใชบริการใน PEA Office หรือ PEA shop, SMS, e-mail, Mobile
App, หรือชองทาง Social Media ตางๆ โดยมีวตั ถุประสงคหลักดังนี้
• เพื่อใหมีแนวทางการใหบริการลูกคาที่สรางประสบการณที่ดีใหแกลกู คาไดอยางตอเนื่อง มีการบูรณา
การทุกชองทางติดตอสื่อสารใหมีความเชื่อมตอ
• เพื่อสามารถเขาใจความตองการและความคาดหวังของลูกคา

2

Call Center Enhancement (Phase 4) เปนแผนงานการจัดทําการศึกษารายละเอียด ผลกระทบ ความคุมคา และความพรอมในดานตางๆ ขององคกร
(การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
เพือ่ ใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหารในการเลือกแนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลผูใช
ระยะที่ 4)
ไฟฟา (1129 PEA Call Center) ในอนาคต โดยมีจุดประสงคหลักไดแก
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน
• เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถในงานบริการของ กฟภ. ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• เพื่อเปนการบูรณาการระบบตางๆ ของ กฟภ.
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
3

Customer Analytics for Insights &
Personalization (การวิเคราะหขอมูล
ลูกคาเชิงลึก)

4

Customer Relationship
Management (CRM) (การบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา)

5

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบ
โตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการใหบริการ
ลูกคา)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปนแผนงานการสรางกระบวนการวิเคราะหเชิงลึกในมุมของความตองการของลูกคา ลักษณะการบริโภค การ
ปฏิสัมพันธของลูกคาระหวางชองทางตางๆ กระแสสังคมออนไลน และปจจัยอื่นๆที่สงผลตอการบริโภคของลูกคา
เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาผานชองทางสื่อสารตางๆ และการตอยอดการวิเคราะหขอมูลลูกคาเปน
รายบุคคลในเชิงลึก โดยมีวัตถุประสงคหลักดังนี้
• เพื่อยกระดับการจัดทําการวิเคราะหขอมูลลูกคา สามารถจัดทําการตลาด การตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา และแนวการสรางความผูกพันกับองคกร
เปนแผนงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรใหมีลูกคาเปนศูนยกลาง โดยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและเสริมสรางความภักดีของผูใชบริการโดยมีการเก็บขอมูลลูกคาเปนศูนยกลาง และนํา
ขอมูลลูกคามาวิเคราะหเพื่อสนับสนุนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมโดยมี
วัตถุประสงคหลัก ไดแก
• เพื่อรองรับการวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธหรือใหบริการ
ลูกคา

เปนแผนงานการพัฒนาระบบตอบโตอัตโนมัติกับผูใชบนหนาเว็ปไซต และแอพลิเคชัน เมื่อผูใชหรือลูกคามีปญหา
หรือขอสงสัย ทําใหการตอบขอสงสัยตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไมจํากัดเวลา สงเสริมให
เกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร และสรางความประทับใจใหแกลูกคา โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก
• เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการลูกคาใหสามารถตอบคําถาม ปญหา คํารองดวยความรวดเร็ว
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
6

PEA Customer Channel
Performance Management (การ
วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน
ของ PEA Customer Channel)

เปนแผนงานการสรางมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการตาง ๆ ของ กฟภ. ซึ่งครอบคลุมชองทาง
ตาง ๆ เชน PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA Mobile Application เปนตน ใหมมี าตรฐานใน
การประเมินผลและจัดทําการวิเคราะหการดําเนินงานที่มลี ักษณะสอดคลองกันทั่วประเทศ และสามารถนําผลการ
วิเคราะหมาสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ของผูบริหารได โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อวัด ประเมินผล และนําขอมูลไปใชสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการบริหารทรัพยากรดานการ
ใหบริการลูกคาอยางเหมาะสม

7

PEA Energy Service System (งาน
พัฒนาระบบรองรับการใหบริการ
พลังงาน)

เปนแผนงานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการใหบริการทางดานพลังงานแกลูกคา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟาสวนบุคคล และการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน เชน โซลาเซลล โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อตอบสนองตอแนวโนมของตลาดในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องของ อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device)
การติดตั้ง Solar Rooftop และรถไฟฟา (EV: Electric Vehicle)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนอืน่
1

Call Center Phase 3 (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3)

งานเดิมตามแผนแมบท เพื่อประเมินผลโครงการจางบริการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 2 (Outsource PEA
Call Center Phase 2) และพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3 (Outsource PEA Call Center Phase
3) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนดวยการเพิ่มบริการรวมทั้งชองทางในการติดตอกับศูนยบริการ
ขอมูลผูใชไฟ
(2) เพื่อประหยัดคาใชจายในการเดินทางของประชาชนในการมาติดตอกับการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(3) เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถสําหรับงานบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(4) เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถในการเชื่อมตอกับระบบงานที่เกี่ยวของของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(5) เพื่อใหการไฟฟาสวนภูมภิ าคมีระบบการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน ผูบริหารสามารถเรียกดู
รายงานในเชิงตาง ๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององคกรได

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
2
3

PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเค
ชันสําหรับผูใชไฟฟา)
e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา
สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)

งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา เพื่อสรางความสะดวก รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจแกผใู ชไฟฟา ใน
การชําระคาไฟฟาผานแอปพลิเคชันได
การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส เปนโครงการที่สนับสนุน
ตามแผนแมบท National e-Payment (2558) โดยภายในป 2560 e-Tax Invoce & e-Receipt สามารถจัดทํา
สงมอบ และเก็บรักษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสได

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• โครงการของสายงาน
ภ3.
• โครงการของสายงาน
บ.
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5.3. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

Enterprise Performance Management
(EPM) (การบริหารจัดการผลการดําเนินงาน
ขององคกร)

เปนแผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดําเนินงานองคกรใหสามารถแสดงสถานะตัวชี้วัดทีส่ าํ คัญ
ขององคกรไดอยางรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญไดอยางอัตโนมัติและมีรูปแบบการรายงานผลที่เปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร โดยมีวัตถุประสงค
• เพื่อใหมีระบบรายงานผลการดําเนินการ ชุดขอมูลสําคัญ และการพยากรณ
• เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหและพยากรณผลการดําเนินงานขององคกร รวมถึงสามารถนํา
ขอมูลที่ไดมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจได
• เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขาถึงและมีการเขาถึงการวิเคราะหทเี่ หมาะสมตามตําแหนงของ
บุคลากร (Customization)

2

Enterprise Content Management (การ
บริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)

เปนแผนงานการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหมีระบบและกระบวนการทํางานที่สงเสริมการจัด
ระเบียบขอมูลและการบริหารขอมูลในรูปแบบตาง
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อใหมีกลยุทธและระบบบริหารขอมูลแบบแหลงเดียวที่สามารถเขาถึงงาย
• เพื่อใหมีโครงสรางการจัดเก็บขอมูลจํานวนมากขึ้นและรูปแบบแตกตางกัน
• เพื่อใหมีความเหมาะสมของรูปแบบขอมูลที่จะใชสื่อสารผานชองทางตางๆ
เพื่อใหมีการบริหารจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และชวยลดคาใชจายในการรักษาขอมูลในระบบ
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
3

Prime Value Chain Analysis (การ
เปนแผนงานที่สนับสนุนใหองคกรสามารถมุงสู Operational Excellence โดยการวิเคราะหหวงโซคณ
ุ คา
วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวง หลักขององคกรและประเมินหาแนวทางในการปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
โซคุณคาหลัก)
• เพื่อใชขอมูลเชิงลึกในการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการพัฒนากระบวนงาน
ขององคกร
• เพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานในหวงโซคุณคาหลักขององคกร

4

Digital Strategy Refresh (การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทลั ฯ)ฯ)

เปนแผนงานการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยจะมีการทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนงานตาง ๆ มี
ความสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงทิศทางและแนวโนมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่
อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการทางธุรกิจและเทคโนโลยีทอี่ าจเปลี่ยนแปลงไป และมุงสูองคกรยุคดิจิทลั อยางเต็มรูปแบบ

5

Modern Warehouse Roll-out (โครงการ
ขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุใหเปนแบบ
Modern Warehouse)

เปนแผนขยายผล “โครงการระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใชเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาจัดการคลัง
พัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse” โดยการนําขอมูลปญหา/ขอดี-ขอเสีย จากผลการดําเนินงาน
โครงการนํารองการพัฒนาคลังพัสดุตนแบบ ที่ กฟจ.สกลนคร มาพัฒนาระบบฯ โดยมีวตั ถุประสงคดงั นี้
• เพื่อขยายผลการดําเนินงานไปยังคลังพัสดุทุกแหง

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนอืน่
1

CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหา
และพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
และยกระดับขีดความสามารถ

งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก และบูรณาการระบบงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อออกแบบสถาปตยกรรมระบบสําหรับการบูรณาการระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุก
สวนของกระบวนการธุรกิจที่สําคัญ โดยใหความสําคัญที่การเชื่อมตอของระบบ การวางกระบวนการเพื่อ
กอใหเกิดการใชขอมูลภายใตมาตรฐานเดียวกัน ขอบเขตงานที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือทับซอนกัน
(2) เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลัก รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางบูรณา
การ
(3) เพื่อใหระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอกับระบบงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่
เชื่อมโยงกัน มีการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแนวทางในการเชื่อมตอของระบบแตละระบบ ในรูปแบบ
ของประสิทธิภาพในการเชื่อมตอและการกอใหเกิดมาตรฐานของขอมูลเทียบกับความคุมคาของคาใชจายใน
การพัฒนาและเชื่อมตอระบบ

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

2

Modern Warehouse Pilot (โครงการนํา
รองการปรับปรุงระบบการบริหาร
คลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)

งานปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse โดยนําเทคโนโลยี เชน
• โครงการของสายงาน
Barcode และ RFID มาใชในการบริหารจัดการคลังพัสดุใหสามารถรับพัสดุ จัดเก็บพัสดุ และติดตามพัสดุได อ.
อยางมีประสิทธิภาพ โดยนํารองที่คลังพัสดุ จ.สกลนคร กอนและดําเนินการขยายผลสูคลังพัสดุในพื้นที่ตาง ๆ
ตอไป

3

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

งานศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อใหองคกรสามารถเก็บขอมูลสําหรับการายงานขอมูลดาน • โครงการของสายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก อัตราการใชพลังงาน
ส.
เชื้อเพลิง เปนตน โดยอาจตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหสามารถบันทึกหรือแยกแยะขอมูลใน
ระบบไดอัตโนมัติ หรือพัฒนาระบบใหสามารถบันทึกคาจากผูป ฏิบัตงิ านได
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
4

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

การจัดซื้อซอฟตแวรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของ กฟภ. ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองคกรไปสู Smart Organization รองรับ
นโยบายวาดวยการพัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี เพื่อสูเปาหมาย PEA 4.0 และรองรับ
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนสูเ ศรษฐกิจดิจิทลั Thailand 4.0 โดยใหระบบนีส้ ามารถรองรับกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได ทดแทนระบบเกาที่ไมรองรับงานจากเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงได เชน ไมสามารถยกรางหนังสือ
ผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส และการลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงไมสามารถสงงานและเปดอาน
เอกสารในรูปแบบไฟลภาพ .TIF/.TIFF ผานอุปกรณเคลื่อนที่ได

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• โครงการของสายงาน
ทส.
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5.4. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรดิจิทัล เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

2

3

Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)

เปนแผนงานการทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทบทวนการจัดการขีดความสามารถ
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลองกับทิศทางการเติบโต
ดานธุรกิจและเทคโนโลยีของกฟภ. และแผนปฏิบัติการดิจิทลั ฯ
• เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากรในดานตาง ๆ
Workforce Engagement (การพัฒนาระบบการสราง เปนแผนงานการสรางความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอยางทั่วถึงทั้งองคกร ผานการ
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)
สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร การสื่อสารภายในองคกรและ
ระบบ Employee Self Service โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อเสริมสรางความผูกพันของพนักงาน ลดการทํางานแบบแยกสวน (Silo) สรางความ
รวมมือและมีการประสานงานในการทํางานมากขึ้น รวมถึงสรางแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานอยางทั่วถึงทั้งองคกร
• เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเปนสังคมแหงการเรียนรูและการแบงปนขอมูลระหวาง
บุคลากรในองคกร
Workforce Development & Measurement (การ เปนแผนงานการพัฒนาการเรียนรู การวัดผลการทํางานและการวางแผนเสนทางอาชีพของบุคลากร
พัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของ
เพื่อเพิ่มความพรอมใหแกบคุ ลากรในการมุงสูองคกรดิจิทัลของ กฟภ.รวมถึงเปนการรักษาไวซึ่ง
บุคลากร)
บุคลากร โดยการพัฒนาเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละคนอยางเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อใหการเรียนรูของบุคลากรภายในองคกรมีความเหมาะสม ตอเนื่อง ติดตามผลและตอ
ยอดได สอดคลองกับแผนปฏิบตั ิการดิจิทลั ฯ ขององคกร
• เพื่อใหมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนถึงการปฏิบตั ิงานที่แทจริง
• เพื่อใหมีการพัฒนาเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่สงเสริมการเติบโตและพัฒนาเสนทาง
อาชีพของบุคลากร
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
4

5

6

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

Innovation Center of Excellence (การพัฒนา
เปนแผนงานการกําหนดทิศทางการพัฒนาความสามารถขององคกรดานนวัตกรรม ออกแบบ
โครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม) หนวยงานดานนวัตกรรมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติการและการใหบริการตาง ๆ วางแนวทางการ
พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากร เพื่อมุงสูองคกรทีม่ ีความกาวหนาในดานนวัตกรรม
รวมถึงจัดตั้งกระบวนการเพื่อผลักดันนวัตกรรมที่คิดคนโดย กฟภ. ใหออกสูเชิงพาณิชย เชน PEA
Hive, PEA Solar Application ซึง่ กลุมคนนื้ถือเปนเครื่องจักรการเติบโตขององคกร (Growth
Engine)
Workforce Planning & Sourcing (การวางแผน
เปนแผนงานการวางแผนอัตรากําลังและการจัดหาจัดจางบุคลากร เพื่อใหสามารถวางแผนอัตรากําลัง
อัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร)
และจัดหาจัดจางบุคลากรไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งในปจจุบัน
และอนาคต โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อใหมีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ เหมาะสมกับงานและ
ระยะเวลา และเตรียมหามาตรการรองรับดานทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมใน
การเปนองคกรดิจิทัลของ กฟภ.
• เพื่อใหมีแผนจัดหาบุคลากรจากแหลงที่เหมาะสม บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมี
การบริหารตนทุนในการจัดหาบุคลากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
AI/Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติ เปนแผนงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการและบริการดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปน
เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)
ระบบสื่อสารอัตโนมัติสําหรับบุคลากรภายใน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติในการสนับสนุนการทํางานดานทรัพยากรบุคคล เชน การ
ตอบคําถาม ใหคําปรึกษา เปนตน
• เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของพนักงานดวยการบริการดานทรัพยากรบุคคลอยางรวดเร็ว
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพผานระบบโตตอบอัตโนมัติ

หนา 207

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
7

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปแผนงานเพื่อการจัดการการแสดงผลและการวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการบริหารบุคลากร และนําขอมูลดานทรัพยากรบุคคลจากการวิเคราะหมา
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบ เพื่อให
สามารถตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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5.5. แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรดิจิทัล แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ป พ.ศ. 2561 - 2565
1

IT Portfolio Management (การพัฒนาการ
บริหารจัดการ IT Portfolio Management)

เปนแผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management ซึ่งครอบคลุม IT Project &
Program Portfolio Planning และ IT Service Planning เพื่อใหตอบสนองความตองการทางธุรกิจ
อยูเสมอ โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อใหสายงานสารสนเทศสามารถมีกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะหความตองการ
ของหนวยงานธุรกิจตาง ๆ อยางเปนระบบ
• เพื่อใหการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับกลยุทธทางดานสารสนเทศและ EA อยูเสมอ

2

การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล (Data
Governance)

เปนแผนงานการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูลและจัดทําการประเมินดานการเปดเผยขอมูล โดยการ
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูลอยางเปนทางการ ซึ่งเปนการออกแบบมา
เพื่อบังคับใชในเรื่องของการจัดการสินทรัพยทางดานขอมูลและการควบคุมการทํางานของขอมูล
รวมถึงการจัดทํารูปแบบการเปดเผยขอมูล (Open Data) ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อจัดตั้งคณะทํางาน Data Governance
• เพื่อใหเกิดแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single Source of Truth)
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3

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big
Data)

4

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจร
ปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการ
วิเคราะหวดิ ิโอ)

5

Cyber Security Enhancement (การยกระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปนแผนงานที่จัดการการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีสวนปฏิบตั ิการ (IT-OT
Integration) ใหมีมาตรฐานและเชื่อถือได (Single Source of Truth) ในระดับทีส่ ามารถเปดเผย
ขอมูล (Open Data) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อใหขอมูลมีมาตรฐานและเปนประโยชนตอภายในและภายนอกองคกร
• เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบเทคโนโลยี
สวนปฏิบัติการ
• เพื่อบริหารจัดการขอมูลที่มีขนาดใหญ และปริมาณมหาศาล หรือ Big Data
• เพื่อนําขอมูลปริมาณมหาศาลมาวิเคราะห ตอยอดในการพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ
หรือการพัฒนาในดานอื่น
• เพื่อรวบรวมขอมูล และประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ
เปนแผนงานการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกลองวงจรปด (CCTV) ของ กฟภ. ใหอยูใน
รูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) เพื่อการตรวจจับเหตุการณแบบ real
time และแบบตรวจสอบเหตุการณแบบยอนหลัง โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อยกระดับระบบ CCTV ใหเปนแพลตฟอรมการวิเคราะหวดิ ิโอเพือ่ การตรวจจับเหตุการณ
แบบเรียลไทม (real-time) และแบบยอนหลัง
• เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยภายในกฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากร รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
เปนแผนงานการขยายขอบเขตงานของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ.
(PEA SOC for IT-OT) มาเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ของ
กฟภ. ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ ดูแลกํากับกลยุทธและ
มาตรฐาน รวมถึงนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. การทบทวนการประเมินความเสี่ยง
เพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
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6

DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย Digital
Transformation Office)

7

EA Governance & Development (การยกระดับ EA Governance & Development เปนแผนงานการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกร เพื่อแสดง
ความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)
ใหเห็นโครงสรางและความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ภายในองคกร สําหรับกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนทางธุรกิจ และตอบโจทยการใชงานไดอยางตรงจุด
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อทบทวนและขยายผลสําหรับสถาปตยกรรมองคกรที่มีอยูเ ดิม
• เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็นภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard เปนแผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
Certification (การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแล กรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ของ กฟภ. และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance
ที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
of IT for the organization) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT5 และการขอรับ
• เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของกระบวนการกํากับดูแลทีด่ ีและบริหารจัดการดาน
รองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 และเพื่อใหไดการ
for the organization))
รับรองมาตรฐาน ISO 38500

8

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

เปนแผนงานการจัดตั้งคณะทํางาน Digital Transformation Office Governance สําหรับการ
บริหารจัดการโครงการ เพื่อผลักดันโครงการภายใตแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง
และเรงความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ไดในอนาคต
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อผลักดันใหทุกโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประสบความสําเร็จ และสามารถ
นํากฟภ. เขาสูการเปน Digital Utility ไดในอนาคต
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9

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000

เปนแผนงานพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 20000 เปนแผนงานการดําเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับสากล โดยการปรับปรุงและยกระดับการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อใหไดการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
• เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหอยูใน
ระดับสากล
• เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO 20000

10

Communication Infrastructure (งานโครงสราง
พื้นฐานระบบสื่อสาร)

เปนแผนงานพัฒนาระบบการสื่อสารและระบบเครือขายของ กฟภ.
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบสื่อสาร (Communication) และระบบเครือขาย (Network) ที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยแผนงาน Communication and Network (งานระบบสื่อสารและระบบเครือขาย) ประกอบดวย
14 โครงการ ดังตอไปนี้
1. งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน
2. งานขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง
3. งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network
4. งานขยายโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
5. งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
6. งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
7. งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.
8. งานพัฒนาระบบ VDO Conference
9. งานจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP: CCTV infrastructure สํานักงานใหญ, รังสิต และจุด

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

• แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
• โครงการของสายงาน
ทส.
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อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่

รวมงาน
10. งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
11. งานจัดหาขายวิทยุสื่อสารใชงานในสภาวะวิกฤติ
12. จัดหาพรอมติดตั้งระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมหองสื่อสาร
13. งานจัดหาระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS)
14. ระบบตรวจสอบสายเคเบิลใยแกวนําแสงระยะไกล (Remote Fiber Monitoring System :
RFMS)

11

IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เปนแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรของ กฟภ.
โดยมีวตั ถุประสงคดังนี้
• เพื่อพัฒนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวรของ กฟภ. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยแผนงาน Infrastructure & Hardware (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวร)
ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2. งานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคารขอมูล (Data Center) (eCollaboration Service)

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
• โครงการของสายงาน
ทส.
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กรอบตามแผนอืน่
1

งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data
Center)

แผนงานเดิมจากแผนแมบทฉบับป 2556-2563 โดยงานนี้มีการปรับปรุงขอบเขตเพิ่มเติมในสวนการ
จัดวางระบบเครือขายภายในความเร็วสูงใหรองรับความตองการในการทํางานและการใหบริการทั้ง
องคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาศูนยกลางการประมวลผลที่มีความมั่นคงและสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กฟภ. ในระยะยาวได
(2) เพื่อจัดเตรียมความพรอมของระบบโครงขายภายใน กฟภ. ในการยายระบบศูนยขอมูลของแตละ
ระบบไปยังอาคารศูนยขอมูล
(3) เพื่อสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศไดอยางไมตดิ ขัด ในระหวางชวงการโอนยายงานระบบ
ตางๆ ไปยังอาคารศูนยขอมูล

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

2

จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

โครงการจัดทาระบบจัดการโครงขายแบบบูรณาการ เพื่อเปนศูนยรวมในการบริหารจัดการ โครงขาย
สารสนเทศและสื่อสาร รวมถึงระบบที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและสามารถควบคุม QoS และใหการ
รับประกัน SLA ได โดยประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

3

งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล
(DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR)

งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยจอมูล (Data Center) และศูนยสํารองขอมูล (Disaster
Recovery Center) ของ กฟภ. โดยครอบคลุมการจัดซื้อพรอมติดตัง้ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวาง
ศูนยขอมูลและศูนยสํารองขอมูล (แผนงานตอเนื่อง 2562-2563)

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

4

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

การจัดหาติดตั้งอุปกรณ DWDM และ IP/MPLS Core Router พรอมอุปกรณประกอบ เพื่อเชื่อมโยง • แผนแมบทเทคโนโลยี
เปนระดับ IP Core Network และพัฒนาโครงขาย ในสวนของ Core Network ใหเปนแกนหลักใน สารสนเทศและสื่อสาร
การเชื่อมโยงระยะทางไกลทั้ง 12 เขตการไฟฟาและสํานักงานใหญ กฟภ. โดยมีจํานวนอุปกรณใน
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556หนา 214
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5

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN

ระดับ Core Router อยางนอย 3 ชุดตอสํานักงานการไฟฟาเขต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารในระดับ Core Layer ใหรองรับ IP Network
(2) เพื่อแยก Bandwidth ระหวาง Core กับ Access เพื่อลดทราฟฟกบน Access Network
(3) เพื่อลดความยุงยากในการ Configure วงจรผานโหนดหลายโหนด หลาย Ring และตางผลิตภัณฑ
และลดความยุงยากในการ Monitor ผาน 2 NMS
(4) เพื่อใหทราฟฟกบน Core Network มีความนาเชื่อถือ (Reliability/Availability) ที่ดีกวา โดย
ผานอิเล็คทรอนิกสนอยกวา ซึ่งทําใหมี Delay time นอยกวา
(5) เพื่อแยกการบริหารจัดการออกจาก Regional network ใหชัดเจนเนื่องจากตองการความเอาใจ
ใสมากกวา
(6) สามารถขยาย Capacity หรือปรับเปลีย่ นโดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบตอ SDH/ASON เนื่องจาก
แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด
(7) เพื่อรองรับระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงานภายในและผูใชไฟที่จะเพิม่ ขึ้นใน
อนาคต
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN อางอิงจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ในสวนงานดานสื่อสารในสวนงานที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อซอมบํารุงอุปกรณเครือขายและบํารุงรักษาอุปกรณแบบ Preventive เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพในการทํางานของโครงขาย

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
2560

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
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6

งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

เปนแผนงานภายใตแผนแมบทเดิมมีขอบเขตเกีย่ วกับการออกแบบจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุ
แบบ Digitalพรอมอุปกรณประกอบการใชงาน ในพื้นที่ 12 เขตการไฟฟาและสํานักงานใหญ กฟภ.
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อแกไขปญหาการรบกวนของการใชวิทยุสั่งการแกไขกระแสไฟฟาขัดของ
(2) เพื่อบริหารจัดการชองสัญญาณความถี่วิทยุที่ไดรับจัดสรรจาก กสทช. ใหมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให กฟภ. มีระบบสื่อสารวิทยุ ที่สามารถใชติดตอสื่อสารรองรับการบริการผูใชไฟไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(4) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุของ กฟภ. ใหมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
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7

งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC
27001:2013

แผนงานโครงการตามแผนแมบทในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT
Security Master Plan) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อจัดหาระบบปองกันภัยคุกคามและควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ
(2) เพื่อปองกันไมใหระบบงานสําคัญของ กฟภ. มีชองโหวที่อาจถูกคุกคามโดยภับคุกคามทั้งภายใน
และภายนอกองคกรและเปนการปองกันการทุจริตฉอฉลที่อาจเกิดขึ้นไดหากระบบงานมีชองโหว
(3) เพื่อกําหนดแผนพัฒนาความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
พนักงานของ กฟภ. ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
(4) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยผานชองทางที่เหมาะสม
และสะดวกตอการเขาถึง
(5) เพื่อพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฟภ. ใหครอบคลุมสวนกลาง เขตและจังหวัด
(6) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนยคอมพิวเตอรของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ใหเปนไปขอกําหนดของมาตรฐานสากล
(7) สรางภาพลักษณทดี่ ีตอการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
จากการไดรับใบรับรองตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(8) เพื่อใหสามารถรองรับการเฝาระวังและตอบสนองดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไดตลอด
24 ชั่วโมง
(9) เพื่อใหมีเครื่องมือในการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่พรอมสําหรับการ
ตรวจสอบแบบทะลุทะลวง (Penetration Testing)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
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8

งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ.
สํานักงานใหญ

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

9

งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย
ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and
Consolidation for PEA) (Link to งาน พัฒนา
เครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)

งานกอสรางศูนยขอมูลหลักเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการและรองรับการขยายตัวของระบบใน
อนาคต มีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อใหเกิดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟาสวนภูมภิ าค ในการรองรับการปฏิบัติงาน
ทางดานขอมูลสารสนเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต และพรอมทีจ่ ะรับสถานการณในกรณีที่เกิดเหตุ
จากภัยพิบัตติ าง ๆ (Disaster Cases)
(2) เพื่อใหสามารถขยายและติดตัง้ ระบบงานที่ตองจัดเตรียมระบบสารองเพิ่มเติมกับระบบงานที่ยังไม
มีในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคต
(3) เพื่อพัฒนาศูนยกลางการประมวลผลที่มีความมั่นคงและสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กฟภ. ในระยะยาวได
งานจัดซื้อฮารดแวรและระบบบริหารจัดการทรัพยากรสาหรับโครงสรางพื้นฐานเพื่อการใหบริการ
ทรัพยากรทาง ICT แบบรวมศูนยสาหรับติดตั้งในศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยขอมูลสารอง
(Disaster Recovery Center) เพื่อลดพื้นที่การใชงานในศูนยขอมูล โดยมีขอบเขตครอบคลุมไปถึง
การยายระบบมายังศูนยขอมูลหลักและศูนยขอมูลสารอง และการฝกอบรมพนักงานใหสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรดานฮารดแวรตามความสามารถของระบบ

10

งานพัฒนาและกอสรางศูนยสํารองขอมูล (Disaster แผนงานเดิมจากแผนแมบท โดยมีการปรับปรุงขอบเขตเนนที่การออกแบบและกอสรางอาคารศูนย
Recovery Center) (Link to งาน พัฒนา
สํารองขอมูล จัดวางระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและระบบเครือขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)
(1) เพื่อพัฒนาศูนยสํารองขอมูลทีส่ ามารถรองรับโครงสรางพื้นฐานที่มีขนาดเทียบเทากับศูนยขอมูล
หลัก
(2) เพื่อสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศไดอยางไมตดิ ขัด กรณีเกิดจากเหตุสุดวิสัยตาง ๆ

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560

• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
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งานจัดหา EA Tool

เปนขอบเขตงานที่เพิ่มเติมจากแผนแมบทเดิม มีขอบเขตในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการ
พัฒนา Enterprise Architecture สําหรับองคกร พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ICT แบบ
Enterprise Architecture ออกแบบ Enterprise Architecture สําหรับองคกรและนําขอมูลเขาสู
ระบบ และจัดวางนโยบายและกระบวนการสําหรับ Enterprise Architecture โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ
(1) เพื่อจัดทํา Enterprise Architecture สําหรับ กฟภ. เพื่อให กฟภ. มีขอมูลสถาปตยกรรมของ
องคกรในแตละระดับตามหลักการของ Enterprise Architecture ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสามารถ
นําไปใชบริหารจัดการไดตอไป
(2) เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักการของ Enterprise Architecture
(3) เพื่อจัดวางกระบวนการตนแบบสําหรับดําเนินการดาน Enterprise Architecture เพื่อนําไปสู
การขยายผลไปทั่วทั้งองคกรในอนาคต

อางอิงจากกรอบตาม
แผนอืน่
• แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร
ระยะที่ 3 พ.ศ. 25562560
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6. การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ (Prioritization)
การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน (Initiative Prioritization) ตามตามกรอบแผนเดิมของ กฟภ.
จํานวน 27 แผนงานและตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 34 แผนงาน ซึ่งเปนแผนงานเพิ่มเติม จะชวยให
องคกรสามารถพิจารณาการวางแผนโครงการหรือการดําเนินการขององคกรเพื่อการเปน Digital Utility ใน
อนาคตไดอยางเหมาะสมบนเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ โดยในสวนนี้ประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้
• แนวทางจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน (Initiative Prioritization)
• หลักเกณฑการใหคะแนนและการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตาม Prioritization Metrix
• ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ (Initiative Prioritization)

6.1. แนวทางการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
แนวทางการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานประกอบดวย 4 แนวทางที่สําคัญ ซึ่งจะชวยใหสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงานซึ่งเปนแผนงานเพิ่มเติม ใหมีความสอดคลองและสามารถบูรณาการกั บ
แผนงานเดิมของ กฟภ.ได รวมถึงมีการพิจารณาถึงเงื่อนไขและขอกําหนดเบื้องตนตาง ๆ ในการดําเนินงานตาม
แผน โดยแนวทางจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 67 : แนวทางการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
1. นําเมทริกซการจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization Matrix) มาใช
เมทริกซการจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization Matrix) ประกอบไปดวย 2 แกนหลัก ซึ่งแสดงถึง
หลักเกณฑในการจัดลําดับความสําคัญขององคกร 2 หลักเกณฑ ไดแก ความสําคัญเชิงกลยุทธ (แกนตั้ง) และ
ระดับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในการนําแผนงานไปใช (แกนนอน) โดยในแตละแกนมีการกําหนด
ระดับคะแนน ไดแก สูง กลาง ต่ํา รวมถึงไดมีการพิจารณาชวงเวลาของการดําเนินงานของแผนงาน ไดแก
แผนงานเรงรัด แผนงานระยะกลางและแผนงานระยะยาว ทั้งนี้จากการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตาม
ปจจัยขางตนทําใหสามารถแบงประเภทของแผนงานที่เกิดขึ้นได 4 ประเภท ดังนี้
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รูปที่ 68 : เมทริกซการจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization Matrix)
ทั้งนี้จากการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามปจจัยขางตน ทําใหสามารถแบงประเภทของแผนงาน
ที่เกิดขึ้นได 4 ประเภท ดังนี้
1. แผนงานที่ควรเริ่มดําเนินการทันที (Must Have) : เปนแผนงานที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธในระดับ
กลาง-สูง มีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการนําแผนงานไปใชในระดับ ต่ํากลาง และถือเปนแผนงานที่ควรเริ่มดําเนินการทันทีหรือในระยะกลาง
2. แผนงานที่ควรเริ่มจากโครงการนํารองแลวจึงขยายผลในภายหลัง : เปนแผนงานที่มีความสําคัญ
เชิงกลยุทธในระดับ กลาง-สูง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการนํา
แผนงานไปใชในระดับ กลาง-สูง ถือเปนแผนงานในระยะกลางหรือระยะยาว
3. แผนงานที่สามารถนํามาพิจารณาและดําเนินการได (Good to Have) : เปนแผนงานที่มี
ความสําคัญเชิงกลยุทธในระดับ ต่ํา-กลาง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี
ในการนําแผนงานไปใชในระดับ ต่ํา-กลาง ถือเปนแผนงานที่สามารถดําเนินการไดทันทีหรือในระยะกลาง
4. แผนงานที่สามารถพิจารณาเพื่อดําเนินการในภายหลัง : เปนแผนงานที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธใน
ระดับ ต่ํา-กลาง และมีระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี ในการนําแผนงานไปใชใน
ระดับ กลาง-สูง ถือเปนแผนงานในระยะกลางหรือระยะยาว
2. สรางความสอดคลองของแผนงาน
แผนงานใหมตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯตองมีความสอดคลองและสนับสนุนกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ กฟภ. ในปจจุบัน และกรอบแผนเดิมของ กฟภ. เพื่อใหสามารถบรรลุตามเปาหมายที่วางไวไดเปนอยางดี
3. บูรณาการกับแผนงานอืน่ ๆ ของ กฟภ.
แผนงานใหมตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯตองมีการบูรณาการกับแผนงานอื่น ๆ ของ กฟภ. เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางแผนงานเดิมที่มีอยูและแผนงานใหม
4. พิจารณาถึงเงื่อนไขการดําเนินการของแผนงานและขอกําหนดเบื้องตนตาง ๆ
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ในการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของแผนงานตอ งมีก ารพิ จ ารณาถึง เงื่อ นไขการดําเนิ น การของแผนงาน
(สามารถดําเนินงานตามแผนไดทันที/ดําเนินงานตามแผนไดหลังจากแผนอื่นเสร็จสิ้น) และขอกําหนดเบื้องตน
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการของแผนงานตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่องและสามารถบรรลุตามเปาหมายของ
แผนงานที่วางไว
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6.2. หลั ก เกณฑ ก ารให ค ะแนนและการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของแผนงานตาม
Prioritization Metrix
1. หลักเกณฑการใหคะแนนและการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
หลักเกณฑการใหคะแนนและการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้

รูปที่ 69 : หลักเกณฑการใหคะแนนและการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
หลักเกณฑที่ใชพิจารณา
หลักเกณฑการใหคะแนน
1. ความสําคัญเชิงกลยุทธ
การประเมินความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
โดยมีคะแนนรวม 10 คะแนน และมีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 50 และประกอบไปดวย 2 ปจจัย ดังนี้
1.1
ความจําเปนเชิงธุรกิจ
ระดับสูง (5 คะแนน) = แผนงานมีความจําเปนเชิงธุรกิจ
ปจจัยสําคัญในการประเมิน ไดแก ความพรอม ในระดั บ สู ง และควรนํ า มาใช เ ป น อย า งยิ่ ง เพื่ อ ให บ รรลุ
ของกระบวนการทํางาน/บุคลากร/เทคโนโลยี เปาหมายตามที่องคกรวางไว
เงื่อนไขการดําเนินการตามแผนงาน (สามารถ ระดับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานมีความจําเปนเชิง
ดําเนินงานตามแผนไดทันที/ไดหลังจากแผนอื่น ธุร กิ จ แต ส ามารถจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ หรื อ ไม ใ ช แ ผน
เสร็จสิ้น)
เรงดวนที่ตองนํามาใชทันที
ระดับต่ํา (1 คะแนน) = แผนงานมีความจําเปนเชิงธุรกิจ
ในระดับต่ํา สามารถพิจารณาการนําแผนมาใชในภายหลัง
ได ไมตองนําแผนมาใชในทันที
1.2 ผลกระทบตอภาพลักษณองคกร
ระดั บ สู ง (5 คะแนน) = แผนงานส ง ผลให เ กิ ด การ
ระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองคกรภาย ปรับปรุงภาพลักษณองคกรในระดับสูง
หลังจากการนําแผนงานมาใช มีปจจัยสําคัญใน ระดับกลาง (3 คะแนน) = แผนงานสงผลใหเกิดการ
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หลักเกณฑที่ใชพิจารณา
หลักเกณฑการใหคะแนน
การประเมิ น ได แ ก การเพิ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ปรับปรุงภาพลักษณองคกรในระดับปานกลาง
ร ะ ห ว า ง ลู ก ค า แ ล ะ อ ง ค ก ร ก า ร เ พิ่ ม ระดับต่ํา (1 คะแนน) = แผนงานมีผลกระทบตอ
ความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคาและองคกร การ ภาพลักษณองคกรในระดับต่ําหรือไมมีเลย
สรางประสบการณการใชบริการที่ดีใหแกลูกคา
การเพิ่มความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรและ
องคกร การสรางประสบการณในการทํางานที่ดี
ใหบุคลากร
2. ระดับการปรับเปลีย่ นของกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีหากมีการนําแผนงานมาใช
การประเมินความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
โดยมีคะแนนรวม 10 คะแนน และมีคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 50 และประกอบไปดวย 3 ปจจัย ดังนี้
2.1 ดานกระบวนการทํางาน
ระดับสูง (5 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชสามารถใช
กับกระบวนการทํางานเดิมได
ระดับกลาง (3 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอกระบวนการทํางานในปจจุบันใน
ระดับปานกลาง
ระดับต่าํ (1 คะแนน) = หมายถึง การนําแผนงานไปใชทํา
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหมและมี
ความซับซอนมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
2.2 ดานบุคลากร
ระดับสูง (5 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชไมสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรที่มี
อยูและทักษะของบุคลากรมีความเหมาะสมกับแผนงาน
ระดับกลาง (3 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชทําให
บุคลากรตองเรียนรูบางทักษะเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเรียนรู
หรือเสริมสรางไดภายในองคกร
ระดับต่าํ (1 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชตองมีการ
สรรหาบุคลากรผูมีความสามารถใหม เนื่องจากตองการ
ทักษะที่ไมใชทักษะหลักขององคกร
2.3 ดานเทคโนโลยี
ระดับสูง (5 คะแนน) = การนําแผนงานมาใชสามารถ
ใชไดกับขอมูลหรือเทคโนโลยีที่องคกรมีอยูแลว
ระดับกลาง (3 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชทําให
องคกรตองนําเทคโลยีตาง ๆ หรือสถาปตยกรรมใหมมาใช
ในระดับปานกลาง
ระดับต่าํ (1 คะแนน) = การนําแผนงานไปใชทําใหองคกร
ตองนําเทคโลยีตาง ๆ หรือสถาปตยกรรมใหมมาใชใน
ระดับสูงอยางมีนัยสําคัญ
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2. วิธกี ารใหคะแนนความสําคัญของแผนงาน
ในครั้งนี้ไดจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโดยวิธีการตัดเกรด (Grading System) โดยมีขั้นตอนในการ
ใหคะแนนการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน ดังนี้
1. ใหคะแนนแผนงานตามทั้ง 2 หลักเกณฑ
2. นําคะแนนของทั้ง 2 หลักเกณฑมาคํานวนคะแนน (เกรด) ของแตละหลักเกณฑโดยวิธีการตัดเกรด
2.1 คะแนนความสําคัญเชิงกลยุทธ (เกรด)
คะแนนความจําเปนเชิงธุรกิจ + คะแนนผลกระทบตอภาพลักษณองคกร
�
�∗5
คะแนนเต็มของความสําคัญเชิงกลยุทธ (10)

2.2 คะแนนระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี (เกรด)

คะแนนดานกระบวนการ + คะแนนดานบุคลากร + คะแนนดานเทคโนโลยี
�∗5
�
คะแนนเต็มของระดับการปรับเปลี่ยนของกระบวนการ/บุคลากร/เทคโนโลยี (15)
3. เฉลี่ยคะแนนเกรดของทั้ง 2 หลักเกณฑ ที่ไดจาก 2 เพื่อใหไดเกรดของแตละแผนงาน

โดยแผนงานตามกรอบแผนเดิมของ กฟภ. ที่จะดําเนินการในแตละชวงเวลา มีชวงคะแนนดังตอไปนี้
1. แผนงานที่ดําเนินการในป 2561
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 4-5 คะแนน
2. แผนงานที่ดําเนินการในป 2562 และ 2563
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 3-3.99 คะแนน
3. แผนงานที่ดําเนินการในป 2564 และ 2565
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 2-2.99 คะแนน
4. แผนที่สามารถพิจารณาเพื่อดําเนินการในภายหลังจากป 2565
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 0-1.99 คะแนน
ในขณะที่แผนงาน/โครงการในแตละระยะของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีชวงคะแนน
ดังตอไปนี้
1. แผนที่อยูในระยะที่ 1 : Ready (ป2561)
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 4-5 คะแนน
2. แผนที่อยูในระยะที่ 2 : Set (ป 2562-2563)
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 3-3.99 คะแนน
3. แผนที่อยูในระยะที่ 3 : Grow (ป2564-2565)
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 2-2.99 คะแนน
4. แผนที่สามารถพิจารณาเพื่อดําเนินการในภายหลังจากทั้ง 3 ระยะขั้นตน
มีชวงคะแนนเฉลี่ย (Grading Score) ระหวาง 0-1.99 คะแนน
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6.3. ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามกรอบแผนเดิมและแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของ กฟภ. (แผน 5 ป) พ.ศ. 2561-2565 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.3.1. ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามกรอบแผนเดิมของ กฟภ.

รูปที่ 70 : ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามกรอบแผนเดิม
จากผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานที่แสดงในแผนภาพขางตนสามารถจัดกลุมของแผนงาน
ตามกรอบแผนเดิมของ กฟภ. จํานวน 27 แผนงานไดเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 : แผนงานที่ดําเนินการใน
ป 2561 ระยะที่ 2 : แผนงานที่ดําเนินการในป 2562 และ 2563 และ ระยะที่ 3 : แผนงานที่ดําเนินการในป
2564 และ 2565 ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ยุทธศาสตร
Digital Energy Operations
(ยกระดั บ ระบบไฟฟ า ให เ ป น เลิ ศ
ดวยดิจิทัล)

Connected
Customer
(เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)

Next Generation Enterprise
(ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)

Digital Platform (แพลตฟอรม
ดิจิทัล)

แผนงาน
ผลคะแนน
ระยะที่ 1 : แผนงานทีด่ าํ เนินการในป 2561
- Capital Project Management (การบริหารโครงการขนาด
4.3
ใหญ)
4.0
- SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.
4.5
- GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา
ระยะที่ 3)
4.2
- Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารสินทรัพยระบบไฟฟา)
4.7
- AMI for C&I 86,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมิเตอร
อัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ)
4.7
- Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่พัทยา)
4.7
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก
(Micro Grid)
- Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
4.2
ระยะที่ 3)
- PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)
4.3
- e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบ และเก็บ
4.3
รักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)
- CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหาและพัฒนา
4.7
ระบบคอมพิ ว เตอร ซ อฟต แ วร สํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ หลั ก
(รซธ.) ระยะที่ 2 และยกระดับขีดความสามารถ
- Modern Warehouse Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุง
4.3
ระบบการบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)
- ระบบสนับสนุนความยั่งยืน
4.7
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอมูล (Data Center)
4.2
- จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
4.2
- ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2
4.2
- งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
4.5
- งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
4.7
- งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
4.2
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
- งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงาน
4.0
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ยุทธศาสตร

แผนงาน
ผลคะแนน
ระยะที่ 1 : แผนงานทีด่ าํ เนินการในป 2561
ใหญ
งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดาน
4.2
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของ กฟภ.
งานพัฒ นาและกอสร างศูน ย สํารองข อมูล (Disaster
4.2
Recovery Center) (Link to งาน พัฒนาเครือขาย DC,
INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR)
4.2
- งานจัดหา EA Tool
ระยะที่ 2 : แผนงานทีด่ าํ เนินการในป 2562 และ 2563
Digital Energy Operations - Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนา
3.8
(ยกระดั บ ระบบไฟฟ า ให เ ป น เลิ ศ โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1) (ป 2562)
ดวยดิจิทัล)
Connected
Customer
(เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
Next Generation Enterprise
(ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)
Digital Platform (แพลตฟอรม - งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และ
3.8
ดิจิทัล)
ศูนยสํารองขอมูล (DR) (ป 2562)
ระยะที่ 3 : แผนงานทีด่ าํ เนินการในป 2564 และ 2565
Digital Energy Operations - GIS Enhancement for Asset Management & Smart
2.7
(ยกระดั บ ระบบไฟฟ า ให เ ป น เลิ ศ Grid & As a Services (แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิ
ดวยดิจิทัล)
สารสนเทศระบบไฟฟา (ป 2564)
Connected
Customer
(เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
Next Generation Enterprise
(ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)
Digital Platform (แพลตฟอรม
ดิจิทัล)
จากตารางแสดงใหเห็นวาแผนงานที่ดําเนินการในป 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แผนงาน ตาม
ยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ไดแก Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี) Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสู
องคกรสมัยใหม) และ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล) โดยแผนงานเหลานี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิกระบวนการทํางานในปจจุบัน ทั้งในดานการยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดว ย
ดิจิทัล ไดแก งานพัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารโครงการขนาดใหญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบ GIS เปนตน ดานการเชื่อมโยงลูกคาดวย
เทคโนโลยี ไดแก การประเมินผลโครงการจางบริการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 2 (Outsource PEA
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Call Center Phase 2) และพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3 (Outsource PEA Call Center
Phase 3) การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา รวมถึงการจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกสและใบรับอิเล็กทรอนิกส ดานการปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม ไดแก งานจัดหาและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก และบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ งาน
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern Warehouse ศึกษาและพัฒนาระบบ
สนับสนุนความยั่งยืน และการจัดซื้อซอฟตแวรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
แผนงานที่ ดํ า เนิ น การในป 2562 และ 2563 มีจํานวน 2 แผนงานและจะดําเนิน การในป 2562
ครอบคลุมยุทธศาสตร 2 ดาน ไดแก Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
โดยการจัดทําโครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1 เพื่อขยายผลและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และในดาน Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล) โดยการจัดทํา
แผนงานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสํารองขอมูล (Disaster
Recovery Center) ของ กฟภ.
แผนงานที่ดําเนินการในป 2564 และ 2565 มีจํานวน 1 แผนงานและจะดําเนินการในป 2564 ตาม
ยุทธศาสตร Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล) โดยการจัดทําแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา
นอกจากการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามกรอบแผนเดิมของ กฟภ. จํานวน 27 แผนงานแลว
ในรายงานฉบับนี้ยังไดมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 34
แผนงาน โดยมี แนวทางการจั ด ลํ า ดั บ ความสํา คั ญ รวมถึ งหลั กเกณฑ และวิธี ก ารใหค ะแนนการจั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเชนเดียวกับการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานตามกรอบแผนเดิมของ
กฟภ. ซึ่งมีการแสดงผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
ตามรายละเอียดในสวนถัดไป
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6.3.2. ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. (แผน
5 ป) พ.ศ. 2561-2565

รูปที่ 71 : ผลการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
จากผลการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของแผนงานที่ แ สดงในแผนภาพข า งต น สามารถจั ด กลุ ม ของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 34 แผนงานซึ่งเปนแผนงานนอกเหนือจากแผนงานตามกรอบแผนเดิมของ
กฟภ. ตามระยะเวลาของการดําเนินงานตามแผนไดเปน 3 ระยะ ไดแก แผนงานระยะที่ 1 ป 2561 : Ready
แผนงานระยะที่ 2 ป 2562 - 2563 : Set และ แผนงานระยะที่ 3 ป 2564 - 2565 : Grow ดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
ดานระบบไฟฟา

•

ด า นก า รบ ริ ก า ร •
ลูกคา
•
•

แผนงาน
แผนงานระยะที่ 1 ป 2561 : Ready
Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผล
กระทบของระบบไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ)
Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการ
ของลูกคา)
Customer Analytics for Insight and Personalization (การวิเคราะห
ขอมูลลูกคาเชิงลึก)
Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการ
ใหบริการลูกคา)

ผลคะแนน
4.2
4.3
4.3
4.2
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
ดานการดําเนินการ •
ขององคกร
•
•
ด า นการบริ ห าร •
ทรัพยากรบุคคล
•
•
ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี •
สารสนเทศ
•
•
•
•
•

•
•
•
ดานระบบไฟฟา

•
•

ด า นก า รบ ริ ก า ร •
ลูกคา

แผนงาน
ผลคะแนน
แผนงานระยะที่ 1 ป 2561 : Ready
4.7
Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผล
การดําเนินงานขององคกร)
4.3
Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร)
4.7
Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ)
4.2
Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเชิงดิจิทัล)
4.3
Workforce Development and Measurement (การพัฒนาการเรียนรู
และการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร)
4.3
HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)
4.2
การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล (Data Governance)
4.2
Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
4.2
Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร)
4.2
DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย Digital Transformation Office)
4.2
EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนา
สถาปตยกรรมองคกร)
4.3
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การ
พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 และการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the organization))
4.3
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
4.2
Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสาร)
4.2
IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนงานระยะที่ 2 ป 2562 - 2563 : Set
3.5
Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบ
ไฟฟา)
3.8
Smart Meter Operation Center Governance and Operation Set
Up (การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ)
3.5
PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะห
และประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer Channel)
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ดานการดําเนินการ • Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคกร
ผานหวงโซคุณคาหลัก)
ด า นการบริ ห าร • Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบการสราง
ทรัพยากรบุคคล
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)
• Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรร
หาบุคลากร)
• Innovation Center of Excellence (CoE) (การพัฒนาโครงสรางและ
กระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม)
• AI/ Chatbot for HR Supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี • IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio
สารสนเทศ
Management)
ดานระบบไฟฟา

•

•
ด า นก า รบ ริ ก า ร •
ลูกคา
•

แผนงานระยะที่ 3 ป 2564 - 2565 : Grow
Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys (การ
ปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ
ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง)
Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา)
Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูล
ผูใชไฟ ระยะที่ 4)
-

3.8
3.3
3.8
3.3
3.3
3.3

2.5
2.3
2.7
2.5

ดานการดําเนินการ
ขององคกร
ด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี • Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูใน
2.5
สารสนเทศ
รูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอ)
จากตารางแสดงใหเห็นวาแผนงานที่อยูในระยะที่ 1 ป 2561 : Ready มีจํานวนทั้งสิ้น 19 แผนงาน
โดยแผนงานเหลานี้จะเปนแผนงานที่ชวยเตรียมความพรอมในการเขาสูยุคดิจิทัลของ กฟภ. โดยการสราง
รากฐานดิจิทัลอยางรวดเร็วในทุกยุทธศาสตรดิจิทัล
ในระยะที่ 2 ป 2562-2563 : Set มีจํานวนทั้งสิ้น 9 แผนงาน ทั้งนี้แผนงานที่จะดําเนินการในระยะที่
2 : set (ป 2562) มีจํานวน 6 แผนงาน และแผนงานที่จะดําเนินการในระยะที่ 2 : set (ป 2563) มีจํานวน 3
แผนงาน โดยภายหลังจากที่ กฟภ. ไดมีการเตรียมความพรอมในปแรกแลวนั้น แผนงานทั้งหมด 9 แผนงานที่
อยูในระยะที่ 2 : set นี้จะเปนแผนงานเพื่อการมุงสูยุคดิจิทัลของกฟภ.เชน การพัฒนาขีดความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูลระบบไฟฟาของ กฟภ. และการพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ การวิเคราะหหวงโซ
คุณคาหลักขององคกร การพัฒนาระบบดานทรัพยากรบุคคล เชน ระบบการสรางความผูกพันของบุคลากรตอ
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องคกรและระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคลากร เปนตน รวมถึงการ
วางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรเพื่อตอบโจทยดานทรัพยากรบุคคลของกฟภ. นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ.อีกดวย
ในระยะที่ 3 ป 2564-2565 : Grow มีจํานวนทั้งสิ้น 6 แผนงาน ทั้งนี้แผนงานที่อยูในระยะที่ 3 :
grow (ป 2564) มีจํานวน 5 แผนงาน และแผนงานในระยะที่ 3 : grow (ป 2565) มีจํานวน 1 แผน โดย
หลังจากที่ กฟภ.ไดดําเนินการแผนงานทั้ง 2 ระยะ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมขององคกรและการมุงมั่นเปน
Digital Utility ผานโครงการนํารองตาง ๆ ในระยะนี้จึงเปนการขยายผลการใชดิจิทัลตลอดทั่วทั้งองคกร ไมวา
จะเปน การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ตลอดจนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคลและการยกระดับระบบกลองวงจรปดใหอยูในรูปแบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะห เปนตน
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7. แผนที่นําทาง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.พ.ศ. 2561- 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.
2562)
เพื่อให กฟภ. บรรลุเปาหมายในการเปน Digital Utility แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตร
ประกอบดวยแผนงาน/โครงการตาง ๆ ดังนี้
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รูปที่ 72 : โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ระบุในแตละแผน เปนระยะที่ใชในการพัฒนาและติดตั้งระบบ ไมรวมกระบวนการจัดซื้อและขั้นตอนอนุมัติภายในของ กฟภ.โดยโครงการที่จะ
เกิดขึ้นแบงตามระยะ Ready-Set-Grow ตามยุทธศาสตรดิจิทัลมีดังนี้

หนา 235

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

7.1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)

รูปที่ 73 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.
2562)
Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys (การปรับปรุง
กระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทลั สนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณ
การการกอสราง)

สายงาน กบ.

-

-

-

78.40

235.73

314.13

2

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติ)

สายงาน ป.

-

-

-

-

143.20

143.20

3

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

สายงาน ว.

-

26.63

-

-

-

26.63

4

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา)

สายงาน ป.

-

33.80

205.57

-

-

239.37

5

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอร
อัจฉริยะ)
Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงาน)

สายงาน ป.

-

128.18

-

-

-

128.18

สายงาน ว.

17.68

0.50

10.50

10.50

10.50

49.68

6

กรอบตามแผนอืน่
7

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

สายงาน ป.

-

-

-

-

-

-

8

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3)

สายงาน ว.

-

1,548.95

-

-

-

1,548.95
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )

9

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

สายงาน ว.

-

-

-

1,340.00

-

1,340.00

10

สายงาน ป.

-

956.00

-

-

-

956.00

11

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยระบบ
ไฟฟา)
AMI for C&I 70,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ)

สายงาน ป.

1,810.00

-

-

-

-

1,810.00

12

โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

สายงาน ว.

-

-

-

-

-

13

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก(Micro Grid)

สายงาน ว.

-

-

-

14

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่
1)

สายงาน ว.

-

-

-

6,950.00

รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 - 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั

1,380.00
- 6,950.00

-

1,380.00

17.68

189.10

216.07

88.90

389.43

901.18

3,190.00

9,454.95

-

1,340.00

-

13,984.95

3,207.681

9,644.05

216.07

1,428.90

389.43

14,886.13

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
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7.2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)

รูปที่ 74 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

16.20

16.20

16.20

16.20

64.80

2

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

สายงาน ทส.

-

-

-

44.98

59.97

104.95

3

Customer Analytics for Insights & Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคา
เชิงลึก)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

38.43

62.90

-

-

101.33

4

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคา)

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

-

-

105.04

-

105.04

5

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการใหบริการลูกคา)

สายงาน ทส.

-

5.40

34.60

-

-

40.00

6

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

สายงาน ภ1,
ภ2, ภ3, ภ4

-

25.20

-

-

-

25.20

7

PEA Energy Service System (งานพัฒนาระบบรองรับการใหบริการพลังงาน)

สายงาน ว.,
สายงาน ย.

-

-

-

-

-

-

สายงาน ทส.

49.68

49.68

49.68

12.42

-

161.46

กรอบตามแผนอืน่
8

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 3)

หนา 240
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)

9

PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)

สายงาน ภ3.

-

25.78

-

-

-

25.78

10

e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบและเก็บรักษาใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)

สายงาน บ.

-

-

-

-

-

-

-

85.23

113.70

166.22

76.17

441.32

49.68

75.46

49.68

12.42

-

187.24

49.68

160.69

163.38

178.64

76.17

628.56

รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรเชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ

หนา 241

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

7.3. ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)

รูปที่ 75 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม

หนา 242
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1
2
3
4

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

25611

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานขององคกร)
Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)
Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซ
คุณคาหลัก)
Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)

สายงาน ทส.

-

-

187.20

-

-

187.20

สายงาน ทส.
สายงาน ย.

-

32.40

312.00
-

-

-

312.00
32.40

สายงาน ทส.

-

-

9.90

14.40

9.90

34.20

5

Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุใหเปนแบบ
Modern Warehouse)
กรอบตามแผนอืน่

สายงาน อ.

-

129.41

342.53

-

-

471.95

6

CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และยกระดับขีดความสามารถ

สายงาน ทส.

5,500.00

-

-

4,293.001

-

9,793.00

7

Modern Warehouse Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบการบริหาร
คลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)
ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

สายงาน อ.

-

-

-

-

-

-

สายงาน ส.

-

-

-

-

-

-

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สายงาน ทส.
รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)

8.00
-

161.81

851.63

14.40

9.90

8.00
1,037.75

8
9
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready

Set

Grow

25611

2562

2563

5,508.00
5,508.00

161.81

851.63

2564

รวม 5 ป
2565

Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม

4,293.001
4,307.40

- 9,801.00
9.90 10,838.75

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
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7.4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)

รูปที่ 76 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต

หนา 245
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แผนงาน/โครงการ
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

1

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)
Employee Engagement
Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผล
การดําเนินงานของบุคลากร)
Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการ
วิจัยและนวัตกรรม)
Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร)
AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อสนับสนุนงานทรัพยากร
บุคคล)
HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินยุทธศาสตรเสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต

สายงาน ท.
สายงานท.
สายงานท.

-

18.00
68.40
205.26

9.00
39.60
1.92

9.00
34.52

18.00
1.32

54.00
108.00
243.02

สายงานว.

-

-

21.60

-

-

21.60

สายงานท.
สายงานท.

-

32.40
20.00

11.20

-

-

32.40
31.20

สายงานท.

-

-

28.20

22.20

-

50.40

-

344.06

111.52

65.72

19.32

540.62

-

344.06

111.52

65.72

19.32

540.62

หมายเหตุ 1วงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
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7.5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)

รูปที่ 77 : แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร แพลตฟอรมดิจิทัล
หนา 247
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แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

4

2562

Grow
2563

2564

รวม 5 ป
2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

สายงานทส.

-

-

-

36.00

-

36.00

2

กรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.
2562)
IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio
Management)
Data Governance (การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล)

สายงานทส.

-

36.30

-

-

-

36.30

3

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)

สายงานทส.

-

-

53.47

181.12

-

234.59

4

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะหวดิ ิโอ)
Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร)
DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทลั ฯ โดย
Digital Transformation Office)
EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนา
สถาปตยกรรมองคกร)
COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐาน
การกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดําเนินงาน
COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอรับ
รองมาตรฐาน ISO/IEC 20000

สายงานทส.

-

-

-

9.60

32.80

42.40

สายงานทส.
สายงานทส.

0.50
-

9.07
32.10

226.30
-

23.00
-

100.16
-

359.03
32.10

สายงานทส.

-

10.00

26.00

-

-

36.00

สายงานทส.

-

12.10

1.30

1.30

3.30

18.00

สายงานทส.

-

20.00

-

-

-

20.00

Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสาร)

สายงานทส.

1,005.071

860.68

2,656.57

720.04

571.52

5,813.88

1

5
6
7
8

9
10
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แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

Set

4

2562

Grow

รวม 5 ป

2563

2564

2565

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
11

IT Infrastructure(งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สายงานทส.

208.372

80.47

418.96

167.67

168.51

1,043.99

กรอบตามแผนอืน่
12

งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

13

จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

14

งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR)

สายงานทส.

-

257.22

-

-

-

257.22

15

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

16

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN

สายงานทส.

90.003

90.00

-

-

-

180.00

17

งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

สายงานทส.

509.66

-

-

-

-

509.66

18

งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ

สายงานทส.

1.90

-

-

-

-

1.90

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

สายงานทส.

-

926.93

-

-

-

926.93

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

สายงานทส.

-

-

-

-

-

-

19
20
21
22

งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
แบบรวมศูนยของกฟภ. (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)
งานจัดหา EA Tool
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แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ
หลัก

ระยะที่
Ready
2561

4

Set

Grow

รวม 5 ป

2562

2563

2564

2565

1,213.94

1,060.72

3,382.60

1,138.73

876.29

7,672.29

601.56

1,274.14

-

-

-

1,875.70

1,815.50

2,334.87

3,382.60

1,138.73

876.29

9,547.99

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
รวมวงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวน
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
รวมวงเงินของกรอบตามแผนอืน่
รวมวงเงินยุทธศาสตรแพลตฟอรมดิจทิ ลั

หมายเหตุ

1

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 1,005.07 ลานบาท

2

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 208.37 ลานบาท

3

เปนงานที่ไดรับวงเงิน ป 2561 แลว จํานวน 90.00 ลานบาท

4

วงเงินที่ไดรับอนุมัติ

- แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
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8. สรุปกรอบวงเงิน
8.1. สรุปกรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร
กรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวย
ดิจิทลั )
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่
Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน

Ready

Set

25611

2562

TOTAL
(THB)

Grow
2563

2564

2565

3,207,680,000

9,644,050,000

216,070,000

1,428,900,000

389,430,000

14,886,130,000

17,680,000

189,100,000

216,070,000

88,900,000

389,430,000

901,180,000

17,680,000

50,900,000

10,500,000

10,500,000

32,100,000

121,680,000

-

138,200,000

205,570,000

78,400,000

357,330,000

779,500,000

3,190,000,000

9,454,950,000

-

1,340,000,000

-

13,984,950,000

49,680,000

160,690,000

163,380,000

178,636,500

76,170,000

628,556,500

-

85,230,000

113,700,000

166,216,500

76,170,000

441,316,500

-

23,400,000
61,830,000

16,200,000
97,500,000

61,177,500
105,039,000

76,170,000
-

176,947,500
264,369,000

49,680,000
5,508,000,000

75,460,000
161,812,559

49,680,000
851,633,000

12,420,000
4,307,400,000

9,900,000

187,240,000
10,838,745,559

-

161,812,559

851,633,000

14,400,000

9,900,000

1,037,745,559

-

37,400,000
124,412,559

19,900,000
831,733,000

14,400,000
-

9,900,000
-

81,600,000
956,145,559
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กรอบวงเงินแยกตามยุทธศาสตร
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

Ready

Set

25611

2562

TOTAL
(THB)

Grow
2563

2564

2565

5,508,000,000

-

-

4,293,000,000

-

9,801,000,000

Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)

-

344,060,000

111,520,000

65,720,000

19,320,000

540,620,000

วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน

-

344,060,000

111,520,000

65,720,000

19,320,000

540,620,000

-

84,060,000
260,000,000

72,120,000
39,400,000

43,520,000
22,200,000

19,320,000
-

219,020,000
321,600,000

วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

-

-

-

-

-

-

Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทลั )

1,815,504,507

2,334,867,286

3,382,601,000

1,138,728,800

876,292,866

9,547,994,459

วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 –
2565 (ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอืน่

1,213,944,507

1,060,724,886

3,382,601,000

1,138,728,800

876,292,866

7,672,292,059

187,700,000
1,026,244,507
601,560,000

268,260,000
792,464,886
1,274,142,400

331,590,000
3,051,011,000
-

352,700,000
786,028,800
-

343,260,000
533,032,866
-

1,483,510,000
6,188,782,059
1,875,702,400

10,580,864,507

12,645,479,845

4,725,204,000

7,119,385,300

1,371,112,866

1,231,624,507

1,840,927,445

4,675,524,000

1,473,965,300

1,371,112,866

10,593,154,118

205,380,000

464,020,000

450,310,000

482,297,500

480,750,000

2,082,757,500

1,026,244,507

1,376,907,445

4,225,214,000

991,667,800

890,362,866

8,510,396,618

9,349,240,000

10,804,552,400

49,680,000

5,645,420,000

-

25,848,892,400

รวมวงเงินทั้งหมด
วงเงินของกรอบตามแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทลั ของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565
(ทบทวนครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562)
งบทําการ
งบลงทุน
วงเงินของกรอบตามแผนอื่น

36,442,046,518
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8.2. กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562)
จํานวนงาน
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปน
เลิศดวยดิจิทัล)
Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกร
สมัยใหม)
Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหง
อนาคต)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)
รวม

กรอบวงเงินดําเนินการ

งานตาม
แผนดิจทิ ลั

งานตามแผน
อืน่ ๆ

รวม

งานตามแผนดิจทิ ลั

5

9

14

901,180,000

13,984,950,000

14,886,130,000

7

3

10

441,316,500

187,240,000

628,556,500

5

4

9

1,037,745,559

9,801,000,000

10,838,745,559

7

-

7

540,620,000

-

540,620,000

11
35

11
27

22
62

7,672,292,059
10,593,154,118

1,875,702,400
25,848,892,400

9,547,994,459
36,442,046,518

งานตามแผนอืน่ ๆ

รวม
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9. หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานรับผิดชอบของแผนงาน/โครงการตาง ๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) และแผนงานอื่นของ
กฟภ. สามารถแบงประเภทหนวยงานรับผิดชอบไดเปน 2 กลุม ไดแก หนวยงานที่รับผิดชอบ (Owner) และหนวยงานที่เกี่ยวของ (Supporting) โดยแตละแผนงานมี
หนวยงานรับผิดชอบแตละประเภท ดังนี้
ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

ว

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

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

S

S

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวย
S
Digital เทคโนโลยีดิจิทลั และระบบอัตโนมัติ)
Energy
Operations Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การ
(ยกระดับ ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติ O
ระบบไฟฟาให ที่เกี่ยวของ (Grid Code))
เปนเลิศดวย
ดิจิทลั ) Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล S
ระบบไฟฟา)

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ)

S

O

S

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S

S

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

S

O

S

S

S

S

S

O

S

S

S

S

S
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงาน)

ว

วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ

O
O

S

GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid &
As a Services (แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมสิ ารสนเทศ
O
ระบบไฟฟา)

S

Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่พัทยา)

S

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)

O

S

O

S

O

Micro Grid (โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาด
O
เล็กมาก)
O

ท สกว สกม สตภ

S

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาระยะที่ 3) O

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

ส

S

SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.))

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารสินทรัพยระบบไฟฟา)

อ

S
S

S

S
S
S
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

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

O

Customer Analytics for Insights & Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)

O

O O* O

S

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา)

O

O O* O

S

S

S

S

O

O

O O* O

S

Connected Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ ําหรับการ
Customer ใหบริการลูกคา)
(เชือ่ มโยงลูกคา PEA Customer Channel Performance Management (การ
ดวยเทคโนโลยี) วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer
Channel)

PEA Energy Service System (งานพัฒนาระบบรองรับการ
ใหบริการพลังงาน)

S

S

O

O

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 3)
PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)
e-Tax Invoice/ e-Receipt (การจัดทํา สงมอบและเก็บรักษา
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส)
*สายงานภาค 3 เป็ นเจ้าภาพ

อ

ส

ท สกว สกม สตภ

S
O

O

S
S

O
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ยุทธศาสตร

Next
Generation
Enterprise
(ปรับเปลีย่ นสู
องคกร
สมัยใหม)

แผนงาน/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

S

S

Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหาร
คลังพัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse)
CBS Phase 2 & Enhancement งานจัดหาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 S
และยกระดับขีดความสามารถ

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

Modern Warehouse Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบ
การบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse)

S

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

S

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

O

S

S

O
O
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/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 Engagement

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

S

S

S

Workforce of
the Future Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและ
กระบวนการดานการวิจยั และนวัตกรรม)
(เสริมสราง
บุคลากรแหง
อนาคต) Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและ
การสรรหาบุคลากร)

AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิ พื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)

O

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

O

S

O

S

O
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT
Portfolio Management)
Data Governance (การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล)
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
Digital การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)
Platform COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification
(แพลตฟอรม (การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
ดิจิทลั ) เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบการดําเนินงาน COBIT5 และการ
ขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the
organization))
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสื่อสาร)
IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอ มูล (Data Center)
จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนย
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ
สํารองขอมูล (DR)
ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ
งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของกฟภ. (IT Infrastructure
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
DC/DR)
งานจัดหา EA Tool
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10. โอกาสทางธุรกิจจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางคุณคาใหแก กฟภ.ทั้งคุณคาองคกรปจจุบัน หรือ Current
Value โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence) และ คุณคาองคกร
ในอนาคต หรือ Future Value โดยการปรับเปลี่ยนดิจิทัลจะเปนรากฐานให กฟภ. เกิดความสรางสรรค สราง
นวัตกรรม นําไปสูการเกิดรายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจอื่น ๆ (Growth Opportunity)

รูปที่ 78 : มูลคาองคกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนดิจิทัล
โดยแผนงานตาง ๆ ที่ระบุอยูในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มุงเนนการสรางมูลคาองคกรปจจุบัน หรือ Current
Value เปนหลัก อยางไรก็ตามเมื่อการดําเนินงาน และบุคลการมีความพรอมแลว กฟภ. สามารถสรางธุรกิจใหม ๆ
เพื่อเพิ่ม Future Value เพื่อความยั่งยืนขององคกร โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําธุรกิจใหม (New Business) ของ
กฟภ. โดยอางอิงจากกรณีศึกษาขององคกรชั้นนําของโลก 4 โดยสามารถแบงธุรกิจใหบริการออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. Business-to-Customer (B2C) Products & Services การเสนอการบริการใหแกลูกคากลุมบานเรือน
รวมถึงกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กถึงระดับกลาง
2. Business-to-Business (B2B) Products & Services การเสนอการบริการใหแกลูกคาธุรกิจ ขนาดใหญ
กลุมลูกคาพาณิชย และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
1. Business Services การเสนอการบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานบริการเกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา เพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู หรือการติดตั้งแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อสรางระบบนิเวศในการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
3

4
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รูปที่ 79 : ประเภทการบริการทางธุรกิจใหม ๆ ที่จัดทําโดยองคกรชั้นนํา
จากตัวอยางธุรกิจที่นําเสนอ สามารถแบงสถานะธุรกิจโดยรวมไดเปน 3 สถานะ ไดแก
1. โอกาสประสบความสําเร็จสูง (สีเขียว) คือ ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจสูง สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน และเปนแหลงรายไดขององคกรได
2. โอกาสประสบความสําเร็จปานกลาง (สีเหลือง) คือ ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจปานกลาง เนื่องจากอาจมีปจจัยภายในประเทศ หรืออื่น ๆ ที่แตกตางกัน ซึ่งสงผล
กระทบกับความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจนั้น ๆ
3. โอกาสประสบความสําเร็จต่ํา (สีแดง) คือ ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจต่ํา เนื่องจากมีโอกาสที่จะไมสรางรายไดใหแกองคกรตามที่คาดหวังไว
อยางไรก็ตามตัวอยางธุรกิจที่นําเสนอตามตารางตอไปนี้ ไมใชทุกธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ บางธุรกิจยังอยูใน
ระยะทดลองเทคโนโลยีหรือระยะนํารอง กฟภ. จึงจําเปนตองทําการวิเคราะหศึกษาเชิงลึกกอนที่จะเริ่มจัดตั้งธุรกิจ
Customer Category
ผลิตภัณฑหรือบริการ
สถานะธุรกิจโดยรวม
B2C Products & Services Home Warranty & Maintenance Services –
โอกาสประสบความสําเร็จ
การเสนอการบริ ก ารให แ ก ใหบริการการทําประกันภัยระดับครัวเรือนและกลุม สูง
ลู ก ค า กลุ ม บ า นเรื อ น รวมถึ ง ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและการบํารุงรักษา
กลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ถึ ง อุปกรณประหยัดพลังงาน
ระดับกลาง
Energy Efficiency Consultation - ใหบริการ
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในหลาย ๆ ดาน สูง
เชน การวิเคราะหโครงสรางสินทรัพยเพื่อทําการ
ออกแบบวิธีประหยัดพลังงาน การติดตั้ง ซอมแซม
หรือเปลี่ยนแทนอุปกรณประหยัดพลังงานและการ
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Customer Category

B2B Products & Services
การเสนอการบริ ก ารให แ ก
ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ กลุ ม
ลูกค า พาณิ ช ย และกลุ มลู กค า
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑหรือบริการ
ตรวจสอบรับรองความสามารถในการประหยัด
พลังงานแก ลูกคากลุมบานเรือน รวมถึงกลุมลูกคา
ธุรกิจขนาดเล็กถึงระดับกลาง
Renewable Energy & Storage – ลงทุนและรวม
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศ
Connected Home Services - วิจัยและพัฒนา
ระบบบานอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงาน พรอม
แอพพลิเคชั่นหลักที่ชวยควบคุมอุปกรณอัจฉริยะตาง
ๆ ที่เชื่อมตอกัน
Electric Vehicle Charging Services – ใหบริการ
สถานีประจุไฟฟาดวยเทคโนโลยีการประจุไฟฟาแบบ
เร็วตามสถานที่สําคัญตาง ๆ และแผนการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพื่อใหขอมูลตําแหนงและความพรอม
ของสถานีประจุไฟฟากับลูกคา
Telecommunications, TV, Internet – จัดตั้ง
เครือขายระหวางผูผลิต ผูสง และผูใชไฟฟา เกี่ยวกับ
ขาวสารพลังงานผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน
หรืออินเตอรเน็ต
Appliances & Other Home Devices – สราง
แบรนดอุปกรณไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือนแบบ
ประหยัดพลังงาน และทําการตลาดโดยการจางผูอื่น
ผลิต
Financial Services & Insurance - ใหบริการ
ปรึกษาการวางแผนทางการเงินในการใชพลังงานเพื่อ
ประเมินคาใชจายและการวางแผนการทําประกันภัย
Energy Efficiency Consultation – ใหบริการ
ปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในหลาย ๆ ดาน
เชน การวิเคราะหโครงสรางสินทรัพยเพื่อทําการ
ออกแบบวิธีประหยัดพลังงาน การติดตั้ง ซอมแซม
หรือเปลี่ยนแทนอุปกรณประหยัดพลังงานและการ
ตรวจสอบรับรองความสามารถในการประหยัด
พลังงานแกลูกคาธุรกิจขนาดใหญ กลุมลูกคาพาณิชย
และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
Engineering, Energy Infrastructure &
Construction Consultation - งานรับเหมาดาน
วิศวกรรม และบริการใหคําปรึกษาในดานการ
ออกแบบ จัดซื้อจัดจาง กอสราง บริหารและ

สถานะธุรกิจโดยรวม

โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง

โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง

โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
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Customer Category

Business Services
การเสนอการบริ ก ารอื่ น ๆ ที่
นอกเหนื อ จากงานบริ ก าร
เกี่ยวกับไฟฟาใหแกลูกคา เพื่อ
สงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มี
อยู หรือการติดตั้งแพลตฟอรม
ดิจิ ทัล เพื่ อสร า งระบบนิ เ วศใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑหรือบริการ
บํารุงรักษาระบบ เชน การใหบริการออกแบบและ
ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา การ
เชื่อมตอกับโครงขายไฟฟาและบริการบํารุงรักษา
ซอมแซมอุปกรณผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
Rebates & Financing - บริการใหคําปรึกษาในการ
จัดทําแผนสรางแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานแบบ
ผูใชไดสวนลดหรือไดเงินคืน
Demand Management Solutions – บริการให
คําแนะนําในการบริหารและจัดการความตองการการ
ใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะของ
ลูกคาอยางเหมาะสม
Renewable Energy & Storage - ลงทุนและรวม
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและนอกประเทศ
Building Energy Management – ระบบบริหารจัด
การพลังงานภายในอาคารเพื่อใหการใชพลังงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยการ
ทํางานกันระหวาง อุปกรณตรวจวัด Smart Meter
และระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาอัตโนมัติเปนตน
Electric Vehicle Fleet Services – ใหบริการการ
บริหารและติดตามพิกัดรถไฟฟาแบบ real-time เชน
การแสดงรายงานสรุปคาใชจายดานเชื้อเพลิง
รายงานการวางแผนการขนสง เปนตน
Appliances & Equipment Sales - พัฒนาและ
จําหนายอุปกรณสําหรับการใชงานกับโครงขายไฟฟา
เชน อุปกรณนิรภัยสําหรับการปฎิบัติงานดานไฟฟา
หรืออุปกรณที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จําหนาย
Customer Operations Services – บริการให
คําแนะนําและตอบขอสงสัยตาง ๆ ในการใชพลังงาน
ของลูกคา รวมถึงการใหบริการในการจัดการการใช
ไฟฟาแบบครบสวนตั้งแต การขอไฟฟา การติดตั้ง
มิเตอร การจายคาไฟ เปนตน
IT Operations Services – บริการที่สนับสนุนการ
ใชพลังงานของลูกคาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุน เชนการใชเทคโนโลยีในการระบุความ
ผิดปกติของการใชไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาที่อาจ
เกิดขึ้น แนวโนมปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกันปญหา

สถานะธุรกิจโดยรวม

โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง

โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ต่ํา

โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง

โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
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Customer Category

ผลิตภัณฑหรือบริการ
กอนที่จะมีผลกระทบรุนแรงในภายหลัง
Engineering / Network Services - ใหบริการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟากําลังและการจัดการ
ดานอนุรักษพลังงาน
Metering Services – บริการรวบรวมขอมูลการใช
ไฟฟาจากลูกคารายวัน รวมถึงจัดการ สอดสองขอมูล
การใชไฟฟาจากการอานมิเตอรเพื่อจัดทํารายงานการ
ใชไฟฟาอยางถูกตอง
Renewables Integration Services – บริการ
เครือขายตลาดเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแบบบูรณา
การระหวาง ผูใหบริการ สถาบันการเงินและลูกคา
DR Platform/Aggregator – จัดทําแพลตฟอรมเพื่อ
แสดงรูปแบบการใชพลังงานตามราคาคาไฟที่
เปลี่ยนแปลงไป
Connected Home or Building Energy
Management Platform – จัดทําแพลตฟอรมที่ใช
ในรวบรวมขอมูล และการบริหารจัดการการใช
พลังงานตามครัวเรือนและอาคารใหมีประสิทธิภาพ
Usage Analytics & Insight Platform - จัดทํา
แพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานไฟฟา
ในเชิงลึก
EV Charging Services Platform – จัดทํา
แพลตฟอรมที่ใชรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประจุไฟฟาของรถไฟฟาเพื่อรับสงขอมูลเกี่ยวกับ
ลูกคาและการใชงานรถ รวมถึงการออกใบเรียกเก็บ
เงิน

สถานะธุรกิจโดยรวม
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
โอกาสประสบความสําเร็จ
สูง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
โอกาสประสบความสําเร็จ
ปานกลาง
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. บริการวิศวกรรมดานพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา
7. การลงทุนในพลังงานทดแทน
8. ขายและใหเชาอุปกรณสําหรับการใชงานกับระบบไฟฟากําลัง
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9. นวัตกรรมดานวิศวกรรมสําหรับแกปญหาและพัฒนาระบบโครงขายไฟฟา
10. บริการฝกอบรมดานพลังงาน
11. การเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (Microgrid)
12. แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย (Solar Hero, Solar Monkey)

รูปที่ 80 : ประเภทการบริการทางธุรกิจของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบัน
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11. ประโยชนที่ไดรับและการประเมินความคุมคาในการลงทุน
11.1. ประโยชนที่ไดรับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สงเสริมและสรางประโยชนใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ กฟภ. ดังนี้
ภาครัฐ
• เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ตอบสนองความ
ตองการภาครัฐในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานพลังงาน
• เพิ่มทักษะและขีดความสามารถดานดิจิทัลใหกับพนักงานภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของในภาพรวม
• สรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบโครงขาย Smart Grid และแพลตฟอรมดิจิทัล ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย
องคกร/ พนักงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และงานบริการ จากการนํา
เทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงานและสรางขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
• สรางการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เสริมสรางการรวมมือกัน ภายใน กฟภ.
• สรางรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและสรางแหลงรายไดใหมใหแก กฟภ. ในอนาคต
• เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย
ในการทํางาน
คูคา คูความรวมมือ
• เพิ่มความโปรงใส การความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจรวมกัน ผานการบริหารจัดการขอมูลใหมีความถูกตอง
แมนยํา
ลูกคา ผูใชบริการ/ ประชาชน
• เพิ่มความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จากการนําเทคโนโลยีมาใชบริการจัดการ
• เพิ่มชองทางและการเขาถึงการบริการ ยกระดับงานบริการและอํานวยความสะดวกในการเขารับบริการโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
• สรางประสบการณบริการลูกคาที่ดี ทันสมัย นําไปสูความมั่นใจใน กฟภ. และภาพลักษณองคกรที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
• เพิ่มการเขาถึงขอมูลดานพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใหประชาชนและชุมชมมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการใชไฟฟา
• ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวม จากการเขาถึงบริการ ขอมูลขาวสารจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่มีความรวดเร็วและถูกตอง
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11.2. การประเมินความคุมคาในการลงทุนในภาพรวม
การประเมินความคุมคาในการลงทุนจะพิจารณาจากแผนงานตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ.
2561 – 2565 โดยการประเมินความคุมคาในการลงทุนจะเปนการประเมินในเบื้องตนเพื่อเปนสวนประกอบการ
พิจารณาและการตัดสินใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนจากผล
การดําเนินงานของแตละแผนงาน อาจมีการความคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับขึ้นอยูกับขอบเขตและแนวทางการดําเนินงานโดยละเอียดตามแตละแผนงานตาง ๆ
11.2.1. ขอสมมติฐานในการประเมินความคุมคาในการลงทุน
ขอสมมติฐานทางการเงิน (Financial Assumptions)
• อัตราคิดลด (Discount Rate) คิดเปน รอยละ 7 ตอป
• คาใชจายในการลงทุน (CAPEX) พิจารณาจากคาใชจายดานซอฟตแวร (Software Cost) และคาใชจาย
ดานฮารดแวร (Hardware Cost) โดยคาใชจายในการลงทุนจะเกิดขึ้นในปแรกที่เริ่มดําเนินการของแตละ
แผนงาน
• คาใชจายในการดําเนินการ (OPEX) พิจารณาจากคาใชจายดานบุคลากร (Resources Cost) โดย
คาใชจายในการดําเนินการจะเกิดขึ้นตามสัดสวนการทํางานที่จะเกิดขึ้นในแตละปที่ไดดําเนินงานของแต
ละแผนงาน
• คาบํารุงรักษาซอฟตแวร (Software Maintenance) คิดเปน รอยละ 22 ตอป ของคาใชจายดาน
ซอฟตแวรทั้งหมดของแตละแผนงาน โดยจะเกิดขึ้นทุกปหลังจากปแรกที่ไดเริ่มดําเนินการของแตละ
แผนงาน
• คาบํารุงรักษาฮารดแวร (Hardware Maintenance) คิดเปน รอยละ 13 ตอป ของคาใชจายดาน
ฮารดแวรทั้งหมดของแตล ะแผนงาน โดยจะเกิดขึ้นทุกปหลังจากปแรกที่ไดเริ่มดําเนินการของแตล ะ
แผนงาน
• ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับในแตละปของแตละแผนงานจะเทากันทุกป
11.2.2. หลักเกณฑการตัดสินใจเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน
ดังนี้

เครื่องมือที่นํามาใชประกอบการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน โดยใชหลักเกณฑในการตัดสินใจ
• มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลการลดตนทุน
จากแผนงานตาง ๆ ในรูปตัวเงินที่คาดวาจะไดรับในแตละป ตลอดอายุของแผนงานกับมูลคาปจจุบันของ
เงินที่จายออกไป ภายใตระยะเวลาที่ไดพิจารณา ณ อัตราคิดลด
• อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ทําให
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในการลงทุน เทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ ตลอดอายุของแผนงาน
• งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) คือ ระยะเวลา (เปนจํานวนปและเดือน) ที่กระแสเงินสดรับจาก
แผนงาน สามารถชดเชยกระแสเงินสดจายจากการลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการไดพอดี โดยการคิดวิธีนี้อยู
บนพื้นฐานการลงทุนที่มีลักษณะเพียงครั้งเดียวในปแรก
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11.2.3. ผลการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน
ในการวิ เ คราะห ผ ลตอบแทนการลงทุ น ทางการเงิ น สามารถพิ จ ารณาแผนงานที่ ส ามารถวิ เ คราะห ห รื อ
ประเมินผลประโยชนที่สามารถคํานวณทางการเงินไดเทานั้น ดังนั้น ผลประโยชนที่ไมสามารถคํานวณไดในทาง
การเงินจะไมไดนํามาพิจารณาในการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนดวย
การวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนจะเปนการประเมินคาใชจายในการลงทุน (CAPEX) และคาใชจายในการ
ดําเนินการ (OPEX) ของแตละแผนงาน เมื่อพิจารณาคาใชจายในการลงทุน (CAPEX) และคาใชจายในการดําเนินการ
(OPEX) ของแตละแผนงานแลว จึงพิจารณาผลประโยชนทางการเงินที่คาดวาจะไดรับตอปหลังจากไดผลลัพธตามที่
คาดหวังไวของแตละแผนงาน เพื่อนําเปนขอมูลในการวัดผลตอบแทนการลงทุนตอไป
เมื่อนําผลการประเมินคาใชจายในการลงทุน (CAPEX) และคาใชจายในการดําเนินการ (OPEX) ของแตละ
แผนงาน และผลประโยชนทางการเงินที่คาดวาจะไดรับตอปหลังจากไดผลลัพธตามที่คาดหวังไวของแตละแผนงานมา
พิจารณาตามหลักเกณฑการตัดสินใจเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน ทั้งดาน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) และงวดเวลาคืนทุน (Payback
Period: PB) แลว ผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของแตละแผนงานสามารถสรุปได ดังนี้
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Digital
Energy
Operations
(ยกระดับ
ระบบไฟฟา
ใหเปนเลิศ
ดวยดิจิทัล)

Digital
Worker/Mobile
Workforce for Design
& Surveys (การ
ปรับปรุงกระบวนการ
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนในการสํารวจ
ออกแบบ และการ
ประมาณการการ
กอสราง)

198.93

115.20

Grid Impact
Assessment & Grid
Code Revision (การ
ประเมินผลกระทบของ
ระบบไฟฟาและการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ (Grid Code))

5.03

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

314.13 ลด OPEX จาก
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น จาก
ความตองการอุปกรณ
สํานักงานลง 3 - 5%
เพิ่มผลิตภาพของ
พนักงานขึ้น 10 - 25%
(1 - 1.5 ชม./วัน) ทํา
ใหลดคาใชจายที่
เกี่ยวของกับบุคลากร
ได 2.5-10%

21.60

26.63 n/a

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
14.99 พิจารณาจาก 20% ของ
วัสดุสาํ หรับดําเนินงาน
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (คา
ฐานที่นํามาพิจารณา
ประมาณ 499.78 ลาน
บาท)

NPV (ลาน
บาท)
37.70

%IRR

Payback
Period

12% 5 ป 6 เดือน

107.86 พิจารณาจาก 20% ของ
คาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง
3 ป (คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ
4,314.43 ลานบาท)
n/a n/a

n/a

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Grid Analytics (การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิเคราะหขอมูล
ระบบไฟฟา)

130.57

108.80

SMOC Governance
and Operation Setup
(การพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอร
อัจฉริยะ)

46.58

81.60

Maintenance
Automation (การ
ยกระดับงานบํารุงรักษา
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
และระบบอัตโนมัติ)

56.80

86.40

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
NPV (ลาน
คาดวาจะ
บาท)
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
239.37 ลด OPEX จาก
219.19 พิจารณาจาก 50% ของ 669.49
ประสิทธิภาพการ
คาปองกัน ซอมแซม
ดําเนินงานดาน
บํารุงรักษา และกอสราง
ปฏิบัติการและ
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (คา
บํารุงรักษาระบบไฟฟา
ฐานที่นํามาพิจารณา
ที่ดี 5-15%
ประมาณ 2,191.89
ลานบาท)
128.18 ลด OPEX จาก
43.84 พิจารณาจาก 10% ของ
46.45
ประสิทธิภาพการ
คาปองกัน ซอมแซม
ดําเนินงานดาน
บํารุงรักษา และกอสราง
ปฏิบัติการและ
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (คา
บํารุงรักษาดานมิเตอร
ฐานที่นํามาพิจารณา
ที่ดี 10-25%
ประมาณ 438.38 ลาน
บาท)
143.20 ลด OPEX จาก
87.68 พิจารณาจาก 20% ของ
131.06
ประสิทธิภาพการ
คาปองกัน ซอมแซม
ดําเนินงานที่ได
บํารุงรักษา และกอสราง
สนับสนุนโดย RPA
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (คา
10-20%
ฐานที่นํามาพิจารณา
ประมาณ 876.75 ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

73% 3 ป 3 เดือน

16% 5 ป 6 เดือน

55% 3 ป 5 เดือน
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Connected
Customer
(เชื่อมโยง
ลูกคาดวย
เทคโนโลยี)

Customer Experience
Design (การสรางเสริม
ประสบการณใชบริการ
ของลูกคา)

-

81.00

PEA Customer
Channel
Performance
Management (การ
วิเคราะหและประเมินผล
การดําเนินงานของ PEA
Customer Channel)

10.80

14.40

Customer Analytics
for Insights &
Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิง
ลึก)

33.66

67.67

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
81.00 ลด OPEX ของ
38.09 พิจารณาจาก 5% ของ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายอื่นในการ
จากการบริการลูกคาที่
ดําเนินงาน เฉลีย่
ดีขึ้น ลง 10 - 20%
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
นํามาพิจารณาประมาณ
380.95 ลานบาท)
25.20 ลดคาใชจายที่เกีย่ วของ
71.91 พิจารณาจากคาใชจาย
กับบุคลากรในการ
เกี่ยวกับบุคลากร เฉลีย่
ดําเนินงานลง 500
ยอนหลัง 3 ป โดย
FTEs
พิจารณาที่ 500 FTEs
จากจํานวนทั้งหมด
ประมาณ 30,000 FTEs
ภายในกรอบระยะเวลา
5 ป (คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ
71.91 ลานบาท)
101.33 ลด OPEX ของ
95.24 พิจารณาจาก 5% ของ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายอื่นในการ
จากเวลาตอบสนองตอ
ดําเนินงาน เฉลีย่
ขอรองเรียนที่ดีขึ้น ลง
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
25 - 40%
นํามาพิจารณาประมาณ
380.95 ลานบาท)

NPV (ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

165.54

138% 4 ป 9 เดือน

287.01

122% 2 ป 5 เดือน

299.30

50% 4 ป 2 เดือน
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Non-Voice Service:
Chatbot (ระบบโตตอบ
อัตโนมัตสิ ําหรับการ
ใหบริการลูกคา)

14.80

25.20

Customer
Relationship
Management (CRM)
(การบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา)

71.38

33.66

11.85

288.00

46.80

140.40

Call Center
Enhancement (Phase
4) (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 4)
Next
Enterprise
Generation Performance
Enterprise Management (EPM)
(ปรับเปลีย่ นสู (การบริหารจัดการผล
องคกร
การดําเนินงานของ
สมัยใหม)
องคกร)

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
40.00 ลด OPEX ของ
12.50 พิจารณาจากคาใชจาย
คาใชจายในการขายใน
ในการดําเนินการ Call
ดานการดําเนินงาน
Center (คาฐานที่นํามา
PEA Call Center ลง
พิจารณาประมาณ 50
15 - 30%
ลานบาท)
105.04 ลด OPEX ของ
76.19 พิจารณาจาก 20% ของ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายอื่นในการ
จากประสิทธิภาพใน
ดําเนินงาน เฉลีย่
การบริการลูกคาทีด่ ีขึ้น
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
ลง 5 - 20%
นํามาพิจารณาประมาณ
1,523.79 ลานบาท)
299.85 n/a
n/a n/a

187.20 เพิ่มผลตอบแทนจาก
สินทรัพย (ROA)
ประมาณ 3%

8,051.05 พิจารณาจากสินทรัพย
ไมหมุนเวียน เฉลี่ย
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
นํามาพิจารณาประมาณ
268,368.42 ลานบาท)

NPV (ลาน
บาท)
8.22

151.34

n/a

41,788

%IRR

12%

Payback
Period
6 ป 11
เดือน

56% 2 ป 8 เดือน

n/a

n/a

1367% 2 ป 1 เดือน
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ยุทธศาสตร

Workforce
of the
Future
(เสริมสราง
บุคลากรแหง
อนาคต)

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Prime Value Chain
Analysis (การวิเคราะห
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานผานหวงโซ
คุณคาหลัก)

-

32.40

Enterprise Content
Management (ECM)
(การบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร)

172.80

139.20

Digital Strategy
Refresh (การทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ)
Human Capital
Strategy (การทบทวน
แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิง
ดิจิทัล)

-

54.00

-

18.00

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
32.40 ลด OPEX ของ
76.19 พิจารณาจาก 10% ของ
คาใชจายอื่นในการ
คาใชจายอื่นในการ
ดําเนินงานขององคกร
ดําเนินงาน เฉลีย่
ลง 10 - 15%
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
นํามาพิจารณาประมาณ
761.9 ลานบาท)
312.00 ลดคาใชจายในการ
228.57 พิจารณาจาก 10% ของ
จัดการและบํารุงรักษา
คาใชจายอื่นในการ
ระบบจัดเก็บเอกสาร
ดําเนินงาน เฉลีย่
อิเล็กทรอนิกสลง 30%
ยอนหลัง 3 ป (คาฐานที่
นํามาพิจารณาประมาณ
761.9 ลานบาท)
54.00 n/a
n/a n/a

18.00 n/a

n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)
369.07

%IRR

Payback
Period

235% 1 ป 6 เดือน

766.43

95%

4 ป 10
เดือน

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
243.00 ลดคาใชจายที่เกีย่ วของ
377.51 พิจารณาจาก 2.5%
กับบุคลากรในการ
ของคาใชจายเกี่ยวกับ
ดําเนินงานจากการ
บุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง
ฝกอบรม เอกสาร และ
3 ป (คาฐานที่นํามา
การเดินทาง ลง 70%
พิจารณาประมาณ
539.3 ลานบาท)
108.00 n/a
n/a n/a

Workforce
Development &
Measurement (การ
พัฒนาการเรียนรูและ
การวัดผลการดําเนินงาน
ของบุคลากร)
Workforce
Engagement (การ
พัฒนาระบบการสราง
ความผูกพันของบุคลากร
ตอองคกร)

42.00

201.00

25.20

82.80

Workforce Planning &
Sourcing (การวางแผน
อัตรากําลังและการสรร
หาบุคลากร)

-

32.40

32.40 ลดคาใชจายที่เกีย่ วของ
กับบุคลากรในการ
ดําเนินงานจัดหาจัด
จาง ลง 30%

Innovation Center of
Excellence (การพัฒนา
โครงสรางและ
กระบวนการดานการ
วิจัยและนวัตกรรม)

-

21.60

21.60 n/a

323.58 พิจารณาจาก 5% ของ
คาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง
3 ป (คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ
1078.61 ลานบาท)
n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)
1,406.3

n/a

1,659.4

n/a

%IRR

Payback
Period

89% 3 ป 9 เดือน

n/a

n/a

999% 1 ป 2 เดือน

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

Digital
Platform
(แพลตฟอรม
ดิจิทัล)

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

AI/ Chatbot for HR
supports (ระบบโตตอบ
อัตโนมัตเิ พื่อสนับสนุน
งานทรัพยากรบุคคล)

16.80

14.40

HR Analytics (การ
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)

21.60

28.80

IT Portfolio
Management (การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
IT Portfolio
Management)

15.00

21.00

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
31.20 ลดคาใชจายที่เกีย่ วของ
88.92 พิจารณาจากผลิตภาพ
กับบุคลากรในการ
ในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
ดําเนินงานสนับสนุน
โดยคิดที่พนักงาน
หรือตอบคําถาม
3,800 ราย ในหนึ่งปมี
พนักงาน ลง 30%
260 วัน วันละ 8 ชม.
คาใชจายขั้นต่ําที่ 37.5
บาทตอชม. (คาฐานที่
นํามาพิจารณาประมาณ
296.4 ลานบาท)
ลดคาใชจายที่เกีย่ วของ
53.93 พิจารณาจาก 5% ของ
คาใชจายเกี่ยวกับ
50.40 กับบุคลากรในการ
ดําเนินงานจากการ
บุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง
จัดหาบุคลากรใหมไดมี
3 ป (คาฐานที่นํามา
ประสิทธิภาพ ฝกอบรม
พิจารณาประมาณ
อยางเหมาะสม และ
1,078.61 ลานบาท)
สามารถรักษาพนักงาน
ไวไดดีขึ้น ลง 5%
36.00 n/a
n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

351.08

141% 2 ป 5 เดือน

134.45

42% 5 ป 1 เดือน

n/a

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

การกํากับดูแลและการ
บริหารจัดการขอมูล
(Data Governance)

-

36.30

36.30 ลดคาใชจายจากการ
บํารุงรักษาขอมูล (ที่
เกิดจากความซ้ําซอน
ของขอมูล) ลง 1020%

Big Data Platform
(การพัฒนาแพลตฟอรม
Big Data)

152.69

81.9

234.59 ลดระยะเวลาในการ
ตัดสินใจลง 10-15%
จากขอมูลที่สามารถ
นํามาตัดสินใจไดแบบ
real time

Video Analytics (การ
ยกระดับระบบกลอง
วงจรปด (CCTV) ใหอยู
ในรูปแบบของ
แพลตฟอรมการ
วิเคราะหวดิ ิโอ)

20.80

21.60

42.40 n/a

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
5.00 ถาคาใชจายในการ
บํารุงรักษาขอมูลเทากับ
25,000,000 THB ตอป
ถาลดได 20% = 20%
x 25,000,000 THB =
ลดได 5,000,000 THB
(คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ 25
ลานบาท)
107.86 พิจารณาจาก 5% ของ
คาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง
3 ป (คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ
1078.61 ลานบาท)
n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

n/a

2% 9 ป 4 เดือน

255.66

82% 2 ป 5 เดือน

n/a

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร)

52.66

90.04

DTO Governance
(การบริหารจัดการ
โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
โดย Digital
Transformation
Office)

-

64.80

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
NPV (ลาน
คาดวาจะ
บาท)
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
142.70 เพิ่มความเร็วและเพิ่ม
249.60 พิจารณาจากผลิตภาพ
933.29
ผลิตภาพของพนักงาน
ในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
ขึ้น 5-10% สําหรับ
โดยคิดที่พนักงาน
การวิเคราะหและ
30,000 ราย ในหนึ่งปมี
ตอบสนองตอรายงาน
260 วัน วันละ 8 ชม.
เหตุการณดา นความ
คาใชจายประมาณ 40
มั่นคงปลอดภัยทางไซ
บาทตอชม. (คาฐานที่
เบอร
นํามาพิจารณาประมาณ
2496 ลานบาท)
64.80 ลดตนทุนลง 10% 10.00 พิจารณาการบริหาร
n/a
20% จากการบริหาร
จัดการทางดานดิจิทัล
จัดการทางดานดิจิทัลที่
เชนการเปลีย่ นแปลง
รวดเร็วและมี
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ประสิทธิภาพมาก
ทําใหตองเสียคาใชจาย
ยิ่งขึ้น
ในการอัพเกรดหลาย
ขั้นตอนหรือจําเปนตอง
ซื้ออุปกรณใหมเนื่องจาก
อุปกรณเดิมลาสมัยไม
สามารถใชงานได หรือ
ระบบใหมไมสามารถ

%IRR

Payback
Period

96% 3 ป 8 เดือน

4% 8 ป 6 เดือน
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

EA Governance &
Development (การ
ยกระดับความสามารถ
การพัฒนาสถาปตยกรรม
องคกร)

CAPEX
(ลานบาท)

-

OPEX
(ลานบาท)

36.00

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

36.00 n/a

ผลประโยชนที่
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)

ขอสมมติฐาน

เชื่อมโยงกับระบบเกาได
ถาตนทุนประมาณ
50,000,000 THB
ถาลดได 20% =
20,000,000 x 20% =
ลดได 4,000,000 THB
(คาฐานที่นํามา
พิจารณาประมาณ 50
ลานบาท)
n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)

n/a

%IRR

n/a

Payback
Period

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

COBIT Enhancement
& ISO 38500
Standard
Certification (การ
พัฒนามาตรฐานการ
กํากับดูแลที่ดีและบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกรอบ
การดําเนินงาน COBIT5
และการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO 38500
(Governance of IT for
the organization))
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานบริการ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ขอรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000
Communication
Infrastructure (งาน
โครงสรางพื้นฐาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

-

18.00

18.00 n/a

-

20.00

20.00 n/a

4,025.41

1,009.00

5,034.41 n/a

ผลประโยชนที่
ขอสมมติฐาน
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)
n/a n/a

NPV (ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

n/a

n/a

n/a

n/a n/a

n/a

n/a

n/a

n/a n/a

n/a

n/a

n/a
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ยุทธศาสตร

แผนงาน

CAPEX
(ลานบาท)

OPEX
(ลานบาท)

790.86

-

รวม (ลาน
บาท)

รายละเอียดของ
ผลประโยชน

ผลประโยชนที่
คาดวาจะ
ไดรบั ตอป
(ลานบาท)

ขอสมมติฐาน

NPV (ลาน
บาท)

%IRR

Payback
Period

ระบบสื่อสาร)
IT Infrastructure (งาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รวมทั้งหมด

5,963.01 3,087.17

790.86 n/a

9,050.18

n/a n/a

10,339.70

n/a

n/a

n/a

49,460.57
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12. ปจจัยแหงความสําเร็จเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว มี 5 ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ ดังนี้
1. สนับสนุนจากผูบ ริหารและผูน าํ องคกร (Leadership) การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ ถือเปนการ
ปรับเปลี่ยนองคกรครั้งใหญ เนื่องจากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ สายงาน ดังนั้นผูนําจะตองมีมีความ
ชัดเจนในทิศทางและเปาหมายองคกร และสามารถตัดสินใจไดเด็ดขาด ในการพา กฟภ. กาวไปสู Digital
Utlity ตามแผนที่กําหนดไว
2. โครงสรางดําเนินงานดานดิจทิ ลั (Operating Model) การปรับเปลี่ยน กฟภ. เขาสูยุคดิจิทัล ไมใชหนาที่ของ
สายงานใด สายงานหนึ่ง แตทุก ๆ สายงานในองคกร จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพาองคกรกาวไป
ขางหนาไดพรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดตั้ง โครงสรางการดําเนินงานดานดิจิทัลที่
ชัดเจนภายในองคกร เพื่อผลักดันแผนใหดําเนินแผนไปไดดวยความรวดเร็ว และเกิดผลประโยชนสูงสุด
3. พันธมิตร (Partnership) การดําเนินงานดิจิทัลของกฟภ. ใหประสบความสําเร็จเปนไปตามแผน กฟภ.ควร
รวมมือกับพันธมิตร หรือ Partner ที่จะเขามาชวยไมเพียงแตใหการดําเนินงานลุลวงตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว แต กฟภ. ยังสามารถเรียนรูแนวความคิด องคความรูใหม ๆ จากพันธมิตรได
4. วัฒนธรรมองคกร (Culture) การปรับเปลี่ยนองคกรในครั้งนี้ บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับเปนผูที่ไดรับ
ผลกระทบเนื่องจากตองมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ที่บุคลากร กฟภ. จะมีทัศนคติที่เปดรับการเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยีใหม ๆ และกระบวนการทํางานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป
5. ศักยภาพบุคลากรและองคกร (Capability) การสรางทักษะความสามารถใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจใหม ของ กฟภ. ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการแลกเปลี่ยนองคความรูภายใน การอบรมจาก
ผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือจากพันธมิตรที่รวมดําเนินการ
ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จ กฟภ. สามารถถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ผานการดําเนินการจัดตั้ง PEA
Digitail Transformation Program Management หรือการจัดตั้ง DTO/ Digital Governance และ
กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลงและฝกอบรม (Change Management and Training) ซึ่งมีจุดประสงค
เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อนแผน ติดตามผลการดําเนินงาน สรางการบูรณาการระหวางแผนงาน รวมถึงการลดแรงตาน
จากการเปลี่ยนแปลงในองคกรในระยะยาว
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รูปที่ 81 : 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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13. การบริหารจัดการดาน ICT ของ กฟภ.
13.1. ขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT
เนื่องดวยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ กฟภ. ประกอบดวยแผนงานและโครงการตาง ๆ ตลอดระยะเวลา 5 ป
ตั้ง แต ป พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมี ค วามครอบคลุ ม กระบวนการทํ า งานขององค ก รในทุ ก ภาคส ว น ตั้ ง แต ขี ด
ความสามารถด า นระบบโครงข า ยไฟฟ า ขี ดความสามารถด านการใหบ ริ การลูก ค า ขี ดความสามารถด านการ
ดําเนินการขององคกร ขีดความสามารถดานทรัพยากรบุคคล และขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตทวา
กระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT ในปจจุบัน มีลักษณะแบบแยกสวนกัน จึงจําเปนตองมี
ขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT ไมเชนนั้น อาจสงผลใหการดําเนินงานตาง ๆ ไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงคภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด และทําใหบางโครงการที่จําเปนตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่เหมาะสมและเกิดความลาชา
ขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT จึงควรมีลักษณะแบบรวมศูนยกลาง โดยให
มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการผนงานหรือโครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ดวยวิธีการจัดตั้ง
คณะทํางาน Digital Transformation Office Governance หรือ DTO Governance เพื่อผลักดันแผนงานหรือ
โครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง ภายในกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว โดย
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารจัดการของแตละโครงการ (Project Manager) ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
กฟภ. ควรนํารูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) ซึ่งประกอบดวย 10 ดาน
หลักที่จําเปนจะตองพิจารณา ไดแก
1) ขอบเขตการบริหารจัดการ (Scope Management)
2) การบริหารจัดการตารางเวลา (Schedule Management)
3) การบริหารจัดการผูขาย (Vendor Management & Integration)
4) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
5) การบริหารจัดการขอมูล (Data Management)
6) การบริหารจัดการตนทุน (Cost & Benefit Management)
7) การบริหารจัดการสัญญา (Contract Management)
8) การบริหารจัดการปญหา (Issue Management)
9) การกํากับดูแลและการตรวจสอบ (Oversight and Monitoring)
10) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
มาปรับใชในการดําเนินการควบคุมมาตรฐานของแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อผลักดันใหแต
ละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จ เกิดขึ้นไดจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. จึง
ตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีและเรงความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ในอนาคตไดอยางยั่งยืน
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รูปที่ 82 : ภาพประกอบรูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) ทั้ง 10 ดาน
นอกจากนี้ ยังตองมีคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Team) ซึ่งใน
ปจจุบันทาง กฟภ. ไดมีการริเริ่มจัดตั้ง Change Management Team ดังนั้น กฟภ. สามารถดําเนินงานตอเนื่องจาก
Change Management Team ที่มีอยูเดิม โดยบทบาทหนาที่หลักของคณะทํางานนี้ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก
การบริหารการปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรเพื่อการกาวสูยุคดิจิทัล (Organization & People Transformation)
การบริหารการสื่อสารองคกร (Communication Team) และการสนับสนุนการพัฒนาและการฝกอบรม (Training
Support Team) เพื่อใหทุกคนในองคกรพรอมตอการปรับตัวและกาวสูยุคดิจิทัล
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13.2. ขอเสนอแนะโครงสรางดาน ICT ของ กฟภ. ในอนาคต
จากขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT ขางตน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน
องคกรในดานดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางสมบูรณ กฟภ. จึงควรนําโครงสรางดาน ICT หรือ Digital
Transformation Office Governance ที่ไดเสนอแนะตามภาพในลําดับถัดไปมาประยุกตใชภายในองคกร ซึ่งจะอยู
ภายใตคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะกรรมการ ICT ตามลําดับ

รูปที่ 83 : ตัวอยางโครงสราง Digital Governance
ตารางแสดงตัวอยางบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของโครงสราง Digital Governance
คณะทํางาน
บทบาท
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Team)
(Role)
(Authority and Responsibility)
DTO Steering
• ตัดสินใจ และกําหนดแนวทางแกไขในการ
PEA Digital Transformation
บริหารจัดการโครงการ
Office (DTO)
• กําหนดทิศทางในการจัดทําโครงการตาง ๆ
รวมถึง ควบคุมดูแลจนเสร็จสิ้นโครงการ
• กํ า กั บ ดู แ ล จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และ
จั ด สรรทรั พ ยากร อย า งเหมาะสมแก
โครงการ
• เส นอขอบเขตในการบริ ห ารจั ด การ
โครงการ กลยุทธ และขอบเขตเวลาในการ
จัดทํา
• เสนอโปรแกรมในการบริห ารจัดการความ
เสี่ยง
DTO Working Team
• ติดตามสถานะโครงการตาง ๆ
• ทบทวนและรวบรวมแผนโครงการตา ง ๆ
เพื่อจัดทํา Integrated Program Plan
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คณะทํางาน
(Team)

Change Management Team

บทบาท
(Role)
DTO Coordinator

Organization and
People Transformation

•

•
•

•
•

Communication Team

•
•

Training
Support Team
(Central Training
Team)

•

•

•

•

Training Support
Team

•

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
ประสานงาน กับ Project Manager ของ
โครงการต า ง ๆ ถึ ง สถานะของโครงการ
ความคื บ หน า ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง
ความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น ในโครงการ เพื่ อ
(DTO
รายงาน คณะทํ า งาน DTO
Working Team)
กําหนดและออกแบบหนาที่รวมถึงเสนทาง
อาชีพของผูรับผิดชอบ
วิเคราะหตําแหนงหนาที่ของผูรับผิดชอบ
ในแตล ะโครงการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ตํ า แหน ง หน า ที่ ข อง
ผูรับผิดชอบนั้น มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
และสะทอนถึงความตองการที่แทจ ริงใน
การจัดทําโครงการตาง ๆ
กําหนดและออกแบบ แบบประเมินผลการ
ทํางานที่เหมาะสม
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและ
ตําแหนงหนาที่ เพื่อใหการทํางานออกมา
อยางมีป ระสิทธิภ าพสูงสุด ไมมีความทับ
ซ อ น ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
สื่อสารขอความ ไมวาจะเปนการตัดสินใจ
การแตงตั้งตาง ๆ แกผูที่เกี่ยวของ
สั ง เกตุ ก ารณ แ ละทบทวนความต อ งการ
ของโครงการตาง ๆ เพื่อจัดทําเนื้อหาใหมี
ความสอดคลอง และเขาถึงผูที่เกี่ยวของ
ออกแบบและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมการฝกอบรม เชน การ
ฝกอบรมของสวนกลาง และการฝกอบรม
ของแตละโครงการ
พัฒนาอุปกรณที่ใชในการจัดการฝกอบรม
เพื่อสนับสนุนผูทั้งการอบรมสวนกลางและ
รายโครงการ
จัดกิจกรรม Train-the-Trainer เพื่อเปน
การเตรี ย มความพร อ มให ผู อ บรมราย
โครงการ
จัดกิจกรรมเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน Best
Practice
วิเคราะหเนื้อหาและความตองการในการ
ฝกอบรม
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คณะทํางาน
(Team)

Project Team

บทบาท
(Role)
(Local Training
Manager)
Project Manager

•
•
•

•

•
•

•
•

Team Lead

•
•

•
•

•

Team Member

•
•
•

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
จัดการฝกอบรม และจัดหาอุปกรณที่ใชใน
การฝกอบรมสําหรับแตละโครงการ
ทําแบบประเมินผลการฝกอบรม
ประสานงานรวมกับ DTO Coordinator
ถึ งสถานะของโครงการ ความคืบ หน า
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่
อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ
จัดทําแผนบริหารจัดการโครงการใหสําเร็จ
ตามชว งระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการ
บริ ห ารจั ด การค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
โครงการและการบริ ห ารบุ ค ลากรใน
คณะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สั ง เกตุ ก ารณ แ ละจั ด ทํ า รายงานความ
คืบหนาของโครงการ
จั ด ทํ า การประเมิ น ผลของโครงการใน
ภาพรวม และรวมออกแบบกิจกรรม เชน
การจัดทํา Workshop การจัดฝกอบรม
และแนวทางการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการใหสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
เก็ บ ข อ มู ล แล ะร ายล ะเอี ย ดต า ง ๆ
เกี่ยวกับโครงการจาก Workstream Lead
ทบทวนรายละเอียดเอกสารสงมอบ
รวบรวมขอมูล รายละเอียด ประเด็น และ
ความเสี่ ย งต า ง ๆ ของสายงาน และนํ า
ประเด็นที่สําคัญเสนอ Project Manager
จัดทําและเขารวม Workshop และการ
ฝกอบรมตาง ๆ
แบงปนความรู แนวทาง และกลยุทธที่ใช
ขับเคลื่อนโครงการตอคณะทํางานเพื่อให
คณะทํางานมีความรู ความเขาใจ และ
มองเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ
ใหประสบความสําเร็จไปในทิศทาง
เดียวกัน
ทบทวนและให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
โครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม
สนับสนุนใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโครงการ
จัดทําเอกสารสงมอบตาง ๆ
รายงานสถานะ ความเสี่ยง หรือ ประเด็น
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คณะทํางาน
(Team)

บทบาท
(Role)

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
ตาง ๆ ตอ Workstream Lead
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13.3. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดาน ICT ของ กฟภ.
การบริหารจัดการทรัพยากรดาน ICT เปนการบริหารจัดการครอบคลุมทั้งดานทรัพยากรในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของทั้งหมด ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โปรแกรมประยุกตหรือแอปพลิเคชันตาง ๆ ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล เปนตน และรวมถีงทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งความรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรมีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการดาน ICT ของ
กฟภ.
ในการวางแนวทางเพื่อการบริหารจัดการทางดาน ICT ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน ไดถูก
กําหนดในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ กฟภ. โดยมีความเชื่อมโยงในสวนของยุทธศาสตรดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital
Platform) ซึ่งเปนการสรางแพลตฟอรมดิจิทัลของ กฟภ. ที่สนับสนุนการดําเนินงานทั้งองคกร ใหมีมาตรฐานและมี
ความมั่นคงปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงตอยุทธศาสตรเสริมสรางบุคลากรแหง
อนาคต (Workforce of The Future) ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งดานธุรกิจ และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการทํางานและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
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14. แนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน ICT และหลักสูตรที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบุคลากรดาน ICT ของพนักงานเปนกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรดิจิทัล เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
(Workforce of the Future) ในแผนงาน Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการเรียนรู
และการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร) โดยจัดเปนโครงการในระยะที่ 1 Digital Foundation Training เปน
การพัฒนาหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล เพื่อใหบุคลากรสามารถใชโปรแกรมพื้นฐานและมีรากฐานวัฒนธรรมความเปน
องคกรดิจิทัล และมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยใหบุคลากรมีความพรอมในการดําเนินแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร และกรอบวงเงินโดยประมาณ ดังนี้
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ลําดับ

หลักสูตร

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
35,000

จํานวนคน

20

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
700,000

1

Data Governance
and Strategy

2

Artificial Intelligence
& Machine Learning

10,000

20

200,000

3

Intermediate Cyber
Security

20,000

60

1,200,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)

สายงานสารสนเทศและ Data Management
สื่อสาร
Assessment and Pilot &
Open Data Assessment
(การประเมินและการนํารอง
ดานการบริหารจัดการขอมูล
และการประเมินดานการ
เปดเผยขอมูล)
สายงานการไฟฟาภาค 1 Non-Voice Service:
สายงานการไฟฟาภาค 2 Chatbot (ระบบโตตอบ
สายงานการไฟฟาภาค 3 อัตโนมัติสําหรับการใหบริการ
สายงานการไฟฟาภาค 4 ลูกคา) และ AI/ Chatbot for
สายงานสารสนเทศและ HR Supports (ระบบโตตอบ
อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงาน
สื่อสาร
ทรัพยากรบุคคล)

2561

สายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร,
สายงานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา

2561

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2561
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ลําดับ

หลักสูตร

4

ISO27001 Lead
Implementer

5

Certified Information
System Auditor
(CISA), Certified
Information Security
Manager (CISM),
Certified Information
Systems Security
Professional (CISSP)
Strategic IT planning

6

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
34,000

จํานวนคน

20

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
680,000

35,000

20

700,000

20,000

20

400,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

สายงานสารสนเทศและ Cyber Security
สื่อสาร
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)
สายงานสารสนเทศและ Cyber Security
สื่อสาร
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

สายงานสารสนเทศและ DTO Governance (การ
สื่อสาร
บริหารจัดการโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย
Digital Transformation
Office)

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)
2561

2561

2561
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ลําดับ

หลักสูตร

7

Critical IT Project
Management

8

Strategic
Outsourcing and
Vendor Management
Project Management
Professional (PMP)

9

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
12,000

จํานวนคน

20

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
240,000

9,500

30

70,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)

สายงานสารสนเทศและ DTO Governance (การ
สื่อสาร
บริหารจัดการโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย
Digital Transformation
Office)

2561

285,000

ผูบริหารโครงการทุกสาย ทุกแผนงาน
งาน

2561

20

1,400,000

ผูบริหารโครงการทุกสาย ทุกแผนงาน
งาน

2561

สายงานสารสนเทศและ EA Governance &
สื่อสาร
Development (การ
ยกระดับความสามารถการ
พัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)
สายงานสารสนเทศและ EA Governance &
สื่อสาร
Development (การ
ยกระดับความสามารถการ
พัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)

2561

10

Enterprise
Architecture

12,000

30

360,000

11

TOGAF 9 Foundation

15,900

20

318,000

2561
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ลําดับ

หลักสูตร

12

COBIT5

13

ISO 38500 IT
Corporate
Governance Manager

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
15,900

จํานวนคน

20

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
318,000

42,000

10

420,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

สายงานสารสนเทศและ COBIT Enhancement &
สื่อสาร
ISO 38500 Standard
Certification (การพัฒนา
มาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
กรอบการดําเนินงาน COBIT
5 และการขอรับรองมาตรฐาน
ISO 38500 (Governance
of IT for the
organization))
สายงานสารสนเทศและ COBIT Enhancement &
สื่อสาร
ISO 38500 Standard
Certification (การพัฒนา
มาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
กรอบการดําเนินงาน COBIT
5 และการขอรับรองมาตรฐาน
ISO 38500 (Governance
of IT for the

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)
2561

2561
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ลําดับ

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)

จํานวนคน

IT Service
Management
Systems
Auditor/Lead
Auditor (ISO/IEC
20000)
ITIL v3 Foundation

40,000

20

800,000

สายงานสารสนเทศและ ISO/IEC 20000 Standard
สื่อสาร
Certification (การขอรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC
20000)

2561

55,000

10

550,000

2561

16

Advanced Microsoft
Excel

8,500

40

340,000

สายงานสารสนเทศและ ISO/IEC 20000 Standard
สื่อสาร
Certification (การขอรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC
20000)
ตัวแทนบุคลากรหลักใน ทุกแผนงาน
การสงเสริมพัฒนา
Digital Competency

17

Advanced Microsoft
PowerPoint

8,000

40

320,000

14

15

หลักสูตร

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)

organization))

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Digital Competency

ทุกแผนงาน

2561

2561
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ลําดับ

หลักสูตร

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
30,000

จํานวนคน

60

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
1,800,000

18

Intermediate: IT-OT
Convergence &
Smart Grid

19

Cloud Strategy and
Assessment

27,500

20

550,000

20

Critical Infrastructure
Cyber Security and
Resilience

22,200

20

444,000

กลุม เปาหมาย

สายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร,
สายงานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

IT-OT Convergence &
Open Data Platform (การ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการและการวาง
แพลตฟอรมเพื่อรองรับการ
เปดเผยขอมูล)
สายงานสารสนเทศและ IT-OT Convergence &
สื่อสาร,
Open Data Platform (การ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการและการวาง
แพลตฟอรมเพื่อรองรับการ
เปดเผยขอมูล)
สายงานสารสนเทศและ Cyber Security
สื่อสาร,
Enhancement (การ
สายงานปฏิบัติการและ ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
บํารุงรักษา
ทางไซเบอร)

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)
2562

2562

2562
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ลําดับ

หลักสูตร

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
10,000

จํานวนคน

20

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
200,000

21

Internet of Things
(IoT)

22

IT Portfolio
Management

25,000

20

500,000

23

Big Data and Data
Analytics

30,000

30

900,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

สายงานสารสนเทศและ IT-OT Convergence &
สื่อสาร
Open Data Platform (การ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการและการวาง
แพลตฟอรมเพื่อรองรับการ
เปดเผยขอมูล)
สายงานสารสนเทศและ IT Portfolio Management
สื่อสาร
(การพัฒนาการบริหารจัดการ
IT Portfolio Management)
สายงานสารสนเทศและ Big Data Platform (การ
สื่อสาร
พัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
สายงานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)
2563

2563
2564
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ลําดับ

หลักสูตร

24

Robotics &
Embedded System

25

User Security
Awareness สําหรับป
พ.ศ. 2561

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
10,000

จํานวนคน

10

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
100,000

900

1,350

1,215,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)

สายงานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา
สายงานวางแผนและ
พัฒนาระบบไฟฟา
สายงานการไฟฟาภาค 1
สายงานการไฟฟาภาค 2
สายงานการไฟฟาภาค 3
สายงานการไฟฟาภาค 4
สายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร

Maintenance Automation
(การยกระดับงานบํารุงรักษา
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติ)

2565

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Security Awareness
ทั่วทั้งองคกร

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2561
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ลําดับ

หลักสูตร

กรอบวงเงิน
ฝกอบรม
โดยประมาณ
(บาท)
900

จํานวนคน

1,350

กรอบวงเงิน
รวมโดย
ประมาณ
(บาท)
1,215,000

กลุม เปาหมาย

ความเชื่อมโยงกับแผนงาน

ปดําเนินการ
(พ.ศ.)

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Security Awareness
ทั่วทั้งองคกร

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2562

26

User Security
Awareness สําหรับป
พ.ศ. 2562

27

User Security
Awareness สําหรับป
พ.ศ. 2563

900

1,350

1,215,000

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Security Awareness
ทั่วทั้งองคกร

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2563

28

User Security
Awareness สําหรับป
พ.ศ. 2564

900

1,350

1,215,000

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Security Awareness
ทั่วทั้งองคกร

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2564

29

User Security
Awareness สําหรับป
พ.ศ. 2565

900

1,350

1,215,000

ตัวแทนบุคลากรหลักใน
การสงเสริมพัฒนา
Security Awareness
ทั่วทั้งองคกร

Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร)

2565
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15. แผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือ กฟภ. ไดตั้งเปาหมายองคกรในการเปน Digital Utility ในป พ.ศ. 2565 ประกอบ
กับจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกของ กฟภ. ทําใหเกิดการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ขึ้นเพื่อกําหนดเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาองคกรทั้งดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการเปน
องคกรดิจิทัลในอนาคตและเปนรากฐานในการพา กฟภ. กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและ
ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ปจจัยสําคัญอีกหนึ่งอยางในการบรรลุเปาหมายที่องคกรไดตั้งไวคือการสื่อสารแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร ทั้งภาครัฐบาล องคกร/พนักงาน คูคา/คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการ
และประชาชน รวมถึงชุมชน/สังคมและสิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเกิดการทําแผนการสื่อสารนี้ขึ้น
โดยครอบคลุมกรอบระยะเวลา 1 ป (พ.ศ.2561) และมีผูรับสารที่สําคัญ (Target Audience) คือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอ กฟภ. ทุกฝาย
โดยวัตถุประสงคของการจัดทําแผนการสื่อสาร องคประกอบของแผนการสื่อสาร และรายละเอียดของแผนการ
สื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีดังตอไปนี้

15.1. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการสื่อสารของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในครั้งนี้ ไดแก
1. เพื่อเปนแนวทางในการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางความตระหนักรู (Awareness) และความเขาใจ (Understanding) ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียของ
กฟภ. ถึงรายละเอียดตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

รูปที่ 84 : ระดับของการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

15.2. องคประกอบของแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
นอกเหนือจากการระบุผูรับสาร เพื่อที่ กฟภ. จะไดสามารถสื่อสารสิ่งตาง ๆ ไปยังผูรับสารไดถูกกลุมเปาหมาย
แลวยั งมีองคประกอบหรือปจจัย อื่นที่ กฟภ. ควรพิจารณาในการจัดทําแผนการสื่อสารในครั้งนี้อีกดวย โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ผูรับสาร
ผูรับสารในการสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้คือผูมีสวนไดสวนเสียตอ กฟภ. ทั้ง 5 ฝาย ไดแก ภาครัฐบาล
องคกร/พนักงาน คูคา/คูความรวมมือ ลูกคา/ผูใชบริการและประชาชน รวมถึงชุมชน/สังคมและสิ่งแวดลอม
2. รูปแบบการสื่อสาร
รูปแบบการสื่อสารของแผนการสื่อสารนี้ประกอบไปดวยการสื่อสารทั้งแบบออฟไลนและแบบออนไลน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• แบบออฟไลน ไดแก การนําสงจดหมาย การจัดประชุม การจัด Roadshow การประชาสัมพันธในรูปแบบ
ใบปลิว โปสเตอรและบิลบอรดในองคกร สื่อโทรทัศน เสียงตามสาย และสื่อวิทยุ
• แบบออนไลน เชน เครือขายสังคมออนไลนตางๆและชองทางการสื่อสารภายในองคกร ไดแก อินทราเน็ต
และอีเมล
3. วิธีการสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมตอแตละกลุมเปาหมายถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่องคกรควรพิจารณาในการวาง
แผนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการสื่อสารในครั้งนี้ ไดแก การนําสงจดหมาย การจัดประชุม การจัด
Roadshow การประชาสัมพันธในรูปแบบใบปลิว โปสเตอรและบิลบอรดในองคกร สื่อโทรทัศน เสียงตามสาย สื่อ
วิทยุ เครือขายสังคมออนไลนตางๆ และชองทางการสื่อสารภายในองคกร ไดแก อินทราเน็ตและอีเมล โดยวิธีการ
สื่อสารจะมีความแตกตางกันออกไปตามกลุมของผูรับสาร
4. ระยะเวลา / ความถีข่ องการสือ่ สาร
แผนการสื่อสารในครั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลา 1 ป คือ ป พ.ศ.2561 โดยความถี่ของการสื่อสารจะแตกตางกัน
ออกไปตามแตละรูปแบบของการสื่อสาร โดยมีทั้งการสื่อสารแบบรายวัน รายไตรมาส รายครึ่งปและรายป ตามความ
เหมาะสม
5. หนวยงานผูม สี ว นเกีย่ วของ
หนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนการสื่อสารและการดําเนินการตามแผนการสื่อสารในครั้งนี้ ไดแก
ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

รูปที่ 85 : องคประกอบของแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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15.3. กิจกรรมตามแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
แผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯนี้ครอบคลุมกรอบระยะเวลา 1 ป คือ ป พ.ศ. 2561 โดยมีระดับของการ
สื่อสารคือเพื่อสรางความตระหนักรูและเพื่อสรางความเขาใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียตอแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯโดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมตามแผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ดังนี้
1. ภาครัฐ
กิจกรรมการสื่อสารไปยังภาครัฐในครั้งนี้ ประกอบไปดวย 1 กิจกรรม ไดแก
• การนําสงจดหมาย (รายป) ในไตรมาสที่ 1 ของป โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อสรางความตระหนักรู
ใหแกหนวยงานภาครัฐตอแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
2. องคกร / พนักงาน
องคกรและพนักงานถือเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและมีความเกี่ยวของหลักในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย
รูปแบบการสื่อสารไปยังองคกรและพนักงาน ประกอบไปดวยทั้งแบบออฟไลนและแบบออนไลน จํานวน 6 กิจกรรม
ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการสื่อสาร ดังนี้
• การจัดประชุมในองคกร (รายครึ่งป) โดยในชวงไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรู
ให แก พนั ก งานผ า นการอธิ บ ายรายละเอี ย ดเบื้องตน เหตุผ ลในการจั ดทําและกรอบระยะเวลาของ
แผนปฏิ บั ติการดิจิ ทัลฯ ผลที่ อาจเกิดขึ้น ตอองคกรและพนักงาน และในชว งไตรมาสที่ 3-4 มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหแกพนักงานผานการอธิบายรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ในเชิงลึกขึ้น การบูรณาการระหวางแผนงานที่มีอยูและแผนงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ผูที่มีสวน
เกี่ ย วข องในแผนงานและผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น รวมถึง ความคาดหวังตอ มุมมองของฝายงานต อ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯนี้
• การจัด Roadshow ในองคกร (5 ครั้ง) ในชวงไตรมาสที่ 1-2 ของป โดยเปนการจัด Roadshow ที่
สํานักงานใหญและตามภาคทั้ง 4 ภาค (ภาคละ 1 เขต) เพื่อเปนการสรางความตระหนักรูใหแกองคกร
และพนักงานตอแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
• การแจกใบปลิวในองคกร (รายป) ในชวงไตรมาสที่ 1 เพื่อเปนการประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ใหแกองคกรและพนักงาน
• การติดประกาศในรูป แบบของโปสเตอร/บิ ลบอรดในองคกร (รายครึ่งป ) โดยในชว งไตรมาสที่ 1-2 มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูใหแกพนักงาน และในชวงไตรมาสที่ 3-4 มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเข า ใจให แ ก พ นั ก งานผ า นการอธิ บ ายรายละเอี ย ดของแผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯในเชิ ง ลึ ก ขึ้ น
เชนเดียวกับการจัดการประชุมในองคกรตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน ทั้งนี้การติดประกาศในรูปแบบของ
โปสเตอร/บิลบอรดในองคกร ถือเปนวิธีการสื่อสารที่พนักงานสามารถพบเห็นไดอยูตลอด ยิ่งเปนการ
สรางความตระหนักรูและความเขาใจใหแกพนักงานไดเปนอยางดี
• สื่อโทรทัศนและเสียงตามสายในองคกร (รายไตรมาส) โดยในชวงไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความตระหนักรูใหแกพนักงาน และในชวงไตรมาสที่ 3-4 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหแก
พนักงานผานสื่อโทรทัศนและเสียงตามสายในองคกร
• อินทราเน็ต/อีเมล (รายไตรมาส) โดยในชวงไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูใหแก
พนักงาน และในชวงไตรมาสที่ 3-4 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหแกพนักงานผานสื่อโทรทัศน
และเสียงตามสายในองคกร โดยการสื่อสารผานอินทราเน็ตและอีเมลเปรียบเสมือนเปนการสื่อสารถึงตัว
พนั ก งานโดยตรง สามารถระบุ ร ายละเอี ย ดหรื อ ข อ ความที่ ต อ งการส ง ไปยั ง พนั ก งานได อ ย า ง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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3. คูคา / คูค วามรวมมือ
กิจกรรมการสื่อสารไปยังคูคา / คูความรวมมือในครั้งนี้ ประกอบไปดวย 1 กิจกรรม ไดแก
• การนําสงจดหมาย (รายป) ในไตรมาสที่ 1 ของป โดยมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อสรางความตระหนักรู
ใหแกคูคา / คูความรวมมือตอแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
4. ลูกคา ผูใชบริการและประชาชน รวมถึง ชุมชน สังคมและสิง่ แวดลอม
กิจกรรมการสื่อสารไปยังลูกคา ผูใชบริการและประชาชน รวมถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมประกอบไป
ดวย 3 กิจกรรม ไดแก
• สื่ อ โทรทั ศ น (รายครึ่ ง ป ) โดยในช ว งไตรมาสที่ 1-2 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความตระหนั ก รู แ ละ
ประชาสั ม พั น ธ แผนปฏิ บั ติการดิ จิทัล ฯและการมุง สูองคกรดิ จิทัล ของ และในช ว งไตรมาสที่ 3-4 มี
วัตถุ ประสงค เพื่ อสร างความเข าใจใหแกลูกคา ผูใชบ ริการและประชาชน รวมถึง ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมใหเพิ่มมากขึ้น
• สื่อวิทยุ (รายครึ่งป) การสื่อสารผานชองทางวิทยุมีวัตถประสงคเชนเดียวกับการสื่อสารผานสื่อโทรทัศน
กลาวคือในชวงไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูและประชาสัมพันธแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯและการมุงสูองคกรดิจิทัลของ และในชวงไตรมาสที่ 3-4 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ
ใหแกลูกคา ผูใชบริการและประชาชน รวมถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมใหเพิ่มมากขึ้น
• เครือขายสังคมออนไลน (รายไตรมาส) ผานเครือขายสั งคมออนไลน เช น Facebook , Twitter,
Line@, YouTube เปนตน โดยในชวงไตรมาสที่ 1-2 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูและ
ในชวงไตรมาสที่ 3-4 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใหแกลูกคา ผูใชบริการและประชาชน รวมถึง
ชุ ม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม โดยการสื่ อ สารผ า นเครื อ ข า ยออนไลน ทํ า ให อ งค ก รสามารถระบุ
รายละเอียดหรือสื่อสารขอความที่ตองการสงไปยังลูกคา ผูใชบริการและประชาชน รวมถึง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอมไดอยางเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผานชองทางออนไลนที่มีความหลากหลาย
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รูปที่ 86 : แผนการสื่อสารแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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16. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลฯ ตามกรอบแผนเดิม
รายละเอียดของแตละแผนงานแยกตามแตละยุทธศาสตร สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้
ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
กรอบตามแผนเดิม
1

SCADA Phase 3 (TDMS
for SW/HW) (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่ง
การจายไฟ (คปศ.))

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.) มีวัจถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ โดยมีขอบเขต
งานดังนี้
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพ Hardware และ Software ภายในอาคาร
ศูนย
(2) ติดตั้ง FRTU และ MARS Remote 9,940 ชุด
(3) ติดตั้ง MARS Master Radio 200 ชุด
(4) ติดตั้ง CCTV ที่สถานีไฟฟา Unmanned 400 ชุด
(5) ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหรองรับ IEC61850 20 สถานี
(6) จัดจั้งศูนยควบคุมเครือขายระบบสื่อสาร 1 แหง
(7) ติดตั้ง Fiber Optic 1,900 กม

2

GIS Phase 3 (แผนงาน
พัฒนาภูมิสารสนเทศระบบ
ไฟฟา ระยะที่ 3)

งานเดิมตามแผนแมบท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ GIS โดย
เนนการเชื่อมตอขอมูลและบริการกับหนวยงานของรัฐบาลและระบบ
หลักตาง ๆ ของ กฟภ. เพื่อสนับสนุนการใชงานของวิศวกรและชาง
การเพิ่มบริการแบบไรสายสําหรับงานภาคสนาม การจัดการอุปกรณ
หลักในระบบไฟฟา คืออุปกรณปองกันและหมอแปลง การเชื่อมตอ
กับระบบ AMR และ การขยายบริการแบบ self service สําหรับ
ลูกคาผานทาง CRM Call Agent และ AMR พรอมกับนําขอมูลดาน
แผนที่มาสนับสนุนระบบ Logistics ของ กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ
(1) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาใหครอบคลุมและสามารถ
ใชงานรวมกันไดทั้ง กฟภ.
(2) สนับสนุนเครื่องมือตาง ๆ ใหเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพของ
โปรแกรมประยุกตเพื่อสนับสนุนการใชงานระบบใหเพิ่มขึ้น
(3) พัฒนาระบบใหสามารถบริหารจัดการการใชทรัพยากร มีความ
มั่นคงและปลอดภัยของระบบ และสามารถรองรับเรื่องสภาพความ
พรอมใชงานสูง
(4) สรางโครงสรางฐานขอมูลที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเชื่อมตอ
ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาเขากับระบบงานหลักตาง ๆ ของ
กฟภ.
(5) จัดเตรียมระบบภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาใหสามารถสนับสนุน
การพัฒนาระบบ SMART GRID ของ กฟภ.

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 –
2559)
• โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ศูนยสั่งการจายไฟ
คปศ. (DDIP plan
2017)
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 –
2559)
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แผนงาน/โครงการ
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ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
(6) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟาใหสามารถรายงานการ
วิเคราะหและสรุปผลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายสําหรับ
ผูบริหารได
3
GIS Enhancement for
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา เปนการ
Asset Management &
ขยายขอบเขตการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร
Smart Grid & As a
ในการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามยุทธศาสตร
Services (แผนงานเพิ่ม
ของ กฟภ. โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมงานดังนี้
ประสิทธิภาพระบบภูมิ
(1) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสิน
สารสนเทศระบบไฟฟา)
(2) จัดทําระบบบริหารจัดการระบบจําหนายไฟฟาใตดิน และระบบ
เคเบิลใตน้ํา
(3) จัดทําระบบบริหารจัดการที่ดนิ และอาคารของ กฟภ.
(4) จัดทําระบบบริหารจัดการโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
(5) การปรับปรุงฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟาเพื่อรองรับ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
(6) จัดทําระบบ Smart Service สําหรับบริการผูใชไฟ
(7) จัดทําระบบบริการแผนทีร่ ะบบจําหนายไฟฟาพื้นฐาน
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและคความสามารถของระบบ
คอมพิวเตอรภมู ิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมทั้งจัดหาลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรเพิ่มเติม
4
Enterprise Asset
แผนงานพัฒนาระบบบริหารสินทรัพยระบบไฟฟา มีวัตถุประสงคเพือ่
Management (แผนงาน พัฒนาและบริหารระบบสินทรัพย (Asset Management System)
พัฒนาระบบการบริหาร
ใน กฟภ. ใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่สํานักงานใหญและสํานักงานเขต
สินทรัพยระบบไฟฟา)
นอกจากนี้ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการสินทรัพยระบบไฟฟา กฟภ. โดยภายใน 2565 การบริหาร
สินทรัพยของสินทรัพยสําคัญตองไดมาตรฐาน ISO 55000

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)
• แผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
สินทรัพยระบบ
ไฟฟา กฟภ.
• ขอบเขตงาน
บางสวนของ
โครงการ CBS
Phase 2
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
5
AMI for C&I 86,000 Units โครงการติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟรายใหญ มี
(โครงการติดตั้งระบบมิเตอร วัตถุประสงค เพื่อขยายผล และติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ สําหรับผูใชไฟ
อัจฉริยะสําหรับผูใชไฟราย รายใหญใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยขอบเขตงานครอบคลุมงาน
ตอไปนี้
ใหญ)
(1) ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ ประเภท TOU 70,000 เครื่อง
(2) อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณประกอบ 70,000 ชุด
(3) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร 1 ระบบ

6

7

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)
• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
Smart Grid Pilot Pattaya โครงการนํารองการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ที่พัทยา จ.ชลบุรี • แผนพัฒนาระบบ
(โครงการนํารองโครงขาย
เปนโครงการนํารองตามแผน Smart Grid ของ กฟภ. โดยครอบคลุม ไฟฟา ในชวง
ไฟฟาอัจฉริยะที่พัทยา)
การจัดหาและติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะในพื้นที่นํารอง รวมถึงการจัดการ แผนพัฒนา
ดานมิเตอรอัจฉริยะในพื้นที่ของโครงการนํารองดวย
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 –
2559)
• แผนแมบท Smart
Grid
โครงการพัฒนาระบบไฟฟา งานนี้ครอบคลุมสองโครงการ ไดแก
• แผนพัฒนาระบบ
แบบโครงขายไฟฟาขนาด
(1) โครงพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก ที่ อ.แม ไฟฟา ในชวง
เล็กมาก(Micro Grid)
สะเรียง จ.แมฮองสอน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุม การติดตั้งระบบ แผนพัฒนา
กักเก็บพลังงาน 2 ชุด และติดตั้ง Micro Grid Controller 1 ชุด
เศรษฐกิจและสังคม
(2) แผนงานพัฒนาโครงขายไฟฟาขนาเล็ก ระยะที่ 1 โดยมีวัจุ
แหงชาติ ฉบับที่ 11
ประสงค เพื่อขยายผล และพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนา (พ.ศ. 2555 –
เล็กในพื้นที่หางไกล โดยมีขอบเขตงานครอบคลุม การปรับปรุงระบบ 2559)
ไมโครกริตแมสะเรียง 1 ระบบ การปรับปรุงระบบไมโครกริดให
• แผนพัฒนาระบบ
สอดคลองกับโครงการสมารทกริดของ กฟภ. ที่ อ.เมือง จ.แมฮองสอน ไฟฟา ในชวง
การติดตั้งระบบไมโครกริดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใจ และ 4 แผนพัฒนา
อําเภอจังหวัดสงขลา และติดตั้งระบบไมโครกริดในพื้นที่เกาะ แบบ
เศรษฐกิจและสังคม
Off Grid 1 ระบบ
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)
• แผนแมบท Smart
Grid

หนา 308

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจทิ ลั )
8
Smart Grid
โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเพือ่
Development Phase 1 ขยายผล และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบไฟฟาอัจฉริยะ
(โครงการพัฒนาโครงขาย
(Smart Grid) โดยพื้นทีด่ ําเนินการครอบคลุมเทศบาลเมืองใหญ ตาม
ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ ทั้ง 4 ภูมิภาค
และพื้นที่ติดตั้งแหลงผูผ ลิตขนาดเล็กมา (VSPP) ขอบเขตงานมีดังนี้
(1) ติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะ 739,000 เครื่อง
(2) ติดตั้งระบบสื่อสาร Last mile/Back haul 4 ระบบ
(3) ติดตั้งระบบรวบรวมขอมูลมิเตอร 1 ระบบ
(4) ติดตั้งระบบบริหารจัดการขอมูลมิเตอร 1 ระบบ
(5) ติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงขาย 1 ระบบ
(6) ระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ 1 ระบบ
(7) ระบบ HEMS/BEMS/Direct Load Control 4 ระบบ
(8) ติดตั้งระบบ Demand Respond Management Sytem 1
ระบบ
(9) สถานีไฟฟาอัจฉริยะ 8 แหง
(10) ติดตั้งอุปกรณชุดควบคุมระยะไกล ประเภท Fast Switching 56
ชุด
(11) ระบบบริหารจัดการการจายไฟฟาจากผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
1 ระบบ

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม
• แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟา ในชวง
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)
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เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)

อางอิงจากกรอบตาม
แผนเดิม

กรอบตามแผนเดิม
1

2
3

Call Center Phase 3 (การ
งานเดิมตามแผนแมบท เพื่อประเมินผลโครงการจางบริการ
ยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 2 (Outsource PEA Call
ระยะที่ 3)
Center Phase 2) และพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะ
ที่ 3 (Outsource PEA Call Center Phase 3) โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ
(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนดวยการ
เพิ่มบริการรวมทั้งชองทางในการติดตอกับศูนยบริการขอมูล
ผูใชไฟ
(2) เพื่อประหยัดคาใชจายในการเดินทางของประชาชนในการ
มาติดตอกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
(3) เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถสําหรับงานบริการของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(4) เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถในการเชื่อมตอกับ
ระบบงานที่เกี่ยวของของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(5) เพื่อใหการไฟฟาสวนภูมภิ าคมีระบบการติดตามงานที่มี
ประสิทธิภาพและชัดเจน ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานใน
เชิงตาง ๆ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององคกรได
PEA Smart Plus (งานพัฒนา
งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา เพื่อสรางความ
แอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา) สะดวก รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจแกผูใชไฟฟา ในการ
ชําระคาไฟฟาผานแอปพลิเคชันได
e-Tax Invoice/ e-Receipt
การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส
(การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษา และใบรับอิเล็กทรอนิกส เปนโครงการที่สนับสนุนตามแผน
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และ แมบท National e-Payment (2558) โดยภายในป 2560 eใบรับอิเล็กทรอนิกส)
Tax Invoce & e-Receipt สามารถจัดทํา สงมอบ และเก็บ
รักษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสได

• แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• โครงการของสาย
งาน ภ3.
• โครงการของสาย
งาน บ.
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ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูอ งคกรสมัยใหม)

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

กรอบตามแผนเดิม
1

CBS Phase 2 &
Enhancement งานจัดหา
และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ
ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
และยกระดับขีดความสามารถ

2

Modern Warehouse Pilot
(โครงการนํารองการปรับปรุง
ระบบการบริหาร
คลังพัสดุแบบ Modern
Warehouse)

งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ
ธุรกิจหลัก และบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อออกแบบสถาปตยกรรมระบบสําหรับการบูรณาการระบบ
ซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการ
ธุรกิจที่สําคัญ โดยใหความสําคัญที่การเชื่อมตอของระบบ การวาง
กระบวนการเพื่อกอใหเกิดการใชขอ มูลภายใตมาตรฐานเดียวกัน
ขอบเขตงานที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือทับซอนกัน
(2) เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลัก รวมถึง
ระบบงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอยางบูรณาการ
(3) เพื่อใหระบบซอฟตแวรสําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอกับ
ระบบงานที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน มีการวิเคราะหถงึ
ความเหมาะสมของแนวทางในการเชื่อมตอของระบบแตละระบบ ใน
รูปแบบของประสิทธิภาพในการเชือ่ มตอและการกอใหเกิดมาตรฐาน
ของขอมูลเทียบกับความคุม คาของคาใชจายในการพัฒนาและ
เชื่อมตอระบบ
หมายเหตุ: วงเงินตามกรอบเดิม คือ 3,591,460,000 บาท ภายหลัง
ไดรับอนุมัติจาก สภาพัฒฯ เปน 9,793,000,000 บาท แบงเปน
1) ป 2561-2563 “CBS Phase 2 technical upgrade” วงเงิน
5,500 ลบ. (ป 61)
2) ป 2564-2565 สวน “Enhancement” วงเงิน 4,293 ลบ. (ป 64)
ตัวอยาง Function เพิ่มเติม เชน
- Analytic Report
- Business Planning & Budgeting
- Business Intelligence
- Mobile
- Self Service
- Supply Chain Management
- Enterprise Asset Management
- Customer Relationship Management
- Online Training
งานปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุใหเปน Modern
Warehouse โดยนําเทคโนโลยี เชน Barcode และ RFID มาใชใน
การบริหารจัดการคลังพัสดุใหสามารถรับพัสดุ จัดเก็บพัสดุ และ
ติดตามพัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํารองที่คลังพัสดุ จ.สกลนคร
กอนและดําเนินการขยายผลสูคลังพัสดุในพื้นที่ตาง ๆ ตอไป

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• โครงการของ
สายงาน อ.
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3

4

ระบบสนับสนุนความยั่งยืน

งานศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อใหองคกร
สามารถเก็บขอมูลสําหรับการายงานขอมูลดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก อัตรา
การใชพลังงานเชื้อเพลิง เปนตน โดยอาจตองมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานใหสามารถบันทึกหรือแยกแยะขอมูลในระบบได
อัตโนมัติ หรือพัฒนาระบบใหสามารถบันทึกคาจากผูปฏิบัติงานได
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การจัดซื้อซอฟตแวรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ กฟภ. ให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําองคกรไปสู Smart
Organization รองรับนโยบายวาดวยการพัฒนาคนดวยนวัตกรรม
พัฒนางานดวยเทคโนโลยี เพื่อสูเ ปาหมาย PEA 4.0 และรองรับ
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนสูเ ศรษฐกิจดิจิทลั Thailand 4.0 โดย
ใหระบบนี้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได ทดแทนระบบเกา
ที่ไมรองรับงานจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได เชน ไมสามารถยก
รางหนังสือผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส และการลงนามลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมถึงไมสามารถสงงานและเปดอานเอกสารใน
รูปแบบไฟลภาพ .TIF/.TIFF ผานอุปกรณเคลื่อนที่ได

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม
• โครงการของ
สายงาน ส.

• โครงการของ
สายงาน ทส.

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
ไมมีแผนงานเดิมที่เกี่ยวของกับดิจิทัล
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อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

กรอบตามแผนเดิม
1

งานพัฒนาเครือขายรองรับ
ศูนยขอมูล (Data Center)

2

จัดการโครงขายสื่อสารแบบ
บูรณาการ (INMS)

3

งานติดตั้งระบบสื่อสาร
เชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูล
(DC) และศูนยสํารองขอมูล
(DR)

4

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง
IP Core ระยะที่ 2

แผนงานเดิมจากแผนแมบทฉบับป 2556-2563 โดยงานนี้มีการ
ปรับปรุงขอบเขตเพิม่ เติมในสวนการจัดวางระบบเครือขายภายใน
ความเร็วสูงใหรองรับความตองการในการทํางานและการใหบริการทั้ง
องคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาศูนยกลางการประมวลผลที่มีความมั่นคงและสามารถ
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในระยะยาวได
(2) เพื่อจัดเตรียมความพรอมของระบบโครงขายภายใน กฟภ. ในการ
ยายระบบศูนยขอมูลของแตละระบบไปยังอาคารศูนยขอมูล
(3) เพื่อสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศไดอยางไมตดิ ขัด ใน
ระหวางชวงการโอนยายงานระบบตาง ๆ ไปยังอาคารศูนยขอมูล
โครงการจัดทาระบบจัดการโครงขายแบบบูรณาการ เพื่อเปนศูนย
รวมในการบริหารจัดการ โครงขายสารสนเทศและสื่อสาร รวมถึง
ระบบที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและ
สามารถควบคุม QoS และใหการรับประกัน SLA ได โดย
ประกอบดวยระบบยอยตาง ๆ
งานติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวางศูนยจอมูล (Data Center)
และศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.
โดยครอบคลุมการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหวาง
ศูนยขอมูลและศูนยสํารองขอมูล (แผนงานตอเนื่อง 2562-2563)

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
การจัดหาติดตั้งอุปกรณ DWDM และ IP/MPLS Core Router
• แผนแมบท
พรอมอุปกรณประกอบ เพื่อเชื่อมโยงเปนระดับ IP Core Network เทคโนโลยี
และพัฒนาโครงขาย ในสวนของ Core Network ใหเปนแกนหลักใน สารสนเทศและ
การเชื่อมโยงระยะทางไกลทั้ง 12 เขตการไฟฟาและสํานักงานใหญ
สื่อสาร ระยะที่ 3
กฟภ. โดยมีจํานวนอุปกรณในระดับ Core Router อยางนอย 3 ชุด พ.ศ. 2556-2560
ตอสํานักงานการไฟฟาเขต โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารในระดับ Core Layer ใหรองรับ IP
Network
(2) เพื่อแยก Bandwidth ระหวาง Core กับ Access เพื่อลดทรา
ฟฟกบน Access Network
(3) เพื่อลดความยุงยากในการ Configure วงจรผานโหนดหลาย
โหนด หลาย Ring และตางผลิตภัณฑ และลดความยุงยากในการ
Monitor ผาน 2 NMS
(4) เพื่อใหทราฟฟกบน Core Network มีความนาเชื่อถือ
(Reliability/Availability) ที่ดีกวา โดยผานอิเล็คทรอนิกสนอยกวา
ซึ่งทําใหมี Delay time นอยกวา
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5

6

(5) เพื่อแยกการบริหารจัดการออกจาก Regional network ให
ชัดเจนเนื่องจากตองการความเอาใจใสมากกวา
(6) สามารถขยาย Capacity หรือปรับเปลีย่ นโดยไมตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอ SDH/ASON เนื่องจากแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด
(7) เพื่อรองรับระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ภายในและผูใชไฟที่จะเพิม่ ขึ้นในอนาคต
งานบํารุงรักษาและใหบริการ งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN อางอิงจากแผนแมบท
เครือขาย WAN
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในสวนงานดานสื่อสารในสวนงานที่
เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อซอมบํารุงอุปกรณเครือขายและบํารุงรักษาอุปกรณ
แบบ Preventive เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของโครงขาย
งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร
(Digital Radio)

เปนแผนงานภายใตแผนแมบทเดิมมีขอบเขตเกีย่ วกับการออกแบบ
จัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุแบบ Digitalพรอมอุปกรณ
ประกอบการใชงาน ในพื้นที่ 12 เขตการไฟฟาและสํานักงานใหญ
กฟภ. โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อแกไขปญหาการรบกวนของการใชวิทยุสั่งการแกไข
กระแสไฟฟาขัดของ
(2) เพื่อบริหารจัดการชองสัญญาณความถี่วิทยุที่ไดรับจัดสรรจาก
กสทช. ใหมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให กฟภ. มีระบบสื่อสารวิทยุ ที่สามารถใชติดตอสื่อสาร
รองรับการบริการผูใชไฟไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(4) เพื่อปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุของ กฟภ. ใหมั่นคง และมี
ประสิทธิภาพ

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
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งานพัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC
27001:2013

8

งานกอสรางศูนยขอมูล
(Data Center) ของ กฟภ.
สํานักงานใหญ

แผนงานโครงการตามแผนแมบทในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Security Master Plan) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อจัดหาระบบปองกันภัยคุกคามและควบคุมการใชงานอุปกรณ
ตาง ๆ
(2) เพื่อปองกันไมใหระบบงานสําคัญของ กฟภ. มีชองโหวที่อาจถูก
คุกคามโดยภับคุกคามทั้งภายในและภายนอกองคกรและเปนการ
ปองกันการทุจริตฉอฉลที่อาจเกิดขึ้นไดหากระบบงานมีชองโหว
(3) เพื่อกําหนดแผนพัฒนาความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพนักงานของ กฟภ. ใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
(4) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศโดยผานชองทางที่เหมาะสมและสะดวกตอการเขาถึง
(5) เพื่อพัฒนาองคความรูดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหกับ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟภ. ใหครอบคลุมสวนกลาง
เขตและจังหวัด
(6) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศศูนยคอมพิวเตอรของการไฟฟาสวนภูมภิ าค ใหเปนไป
ขอกําหนดของมาตรฐานสากล
(7) สรางภาพลักษณทดี่ ีตอการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศใหแกการไฟฟาสวนภูมภิ าค จากการไดรับใบรับรองตาม
มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(8) เพื่อใหสามารถรองรับการเฝาระวังและตอบสนองดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศไดตลอด 24 ชั่วโมง
(9) เพื่อใหมีเครื่องมือในการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่พรอมสําหรับการตรวจสอบแบบทะลุทะลวง
(Penetration Testing)
งานกอสรางศูนยขอมูลหลักเพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการและ
รองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต มีวัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อใหเกิดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟาสวนภูมภิ าค
ในการรองรับการปฏิบัติงานทางดานขอมูลสารสนเทศที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอนาคต และพรอมที่จะรับสถานการณในกรณีที่เกิดเหตุจาก
ภัยพิบัติตาง ๆ (Disaster Cases)
(2) เพื่อใหสามารถขยายและติดตัง้ ระบบงานที่ตองจัดเตรียมระบบ
สารองเพิ่มเติมกับระบบงานที่ยังไมมีในปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม
ในอนาคต
(3) เพื่อพัฒนาศูนยกลางการประมวลผลที่มีความมั่นคงและสามารถ
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟภ. ในระยะยาวได

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม
• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
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แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดโครงการ

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
9

10

11

งานพัฒนาระบบและการ
จัดการโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารแบบรวมศูนยของ
กฟภ. (IT Infrastructure
Design and
Consolidation for PEA)
(Link to งาน พัฒนา
เครือขาย DC, INMS,
ระบบสื่อสาร DC/DR)
งานพัฒนาและกอสรางศูนย
สํารองขอมูล (Disaster
Recovery Center) (Link
to งาน พัฒนาเครือขาย
DC, INMS, ระบบสื่อสาร
DC/DR)
งานจัดหา EA Tool

อางอิงจากกรอบ
ตามแผนเดิม

งานจัดซื้อฮารดแวรและระบบบริหารจัดการทรัพยากรสาหรับ
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบรวมศูนย
สาหรับติดตั้งในศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยขอมูลสารอง
(Disaster Recovery Center) เพื่อลดพื้นที่การใชงานในศูนยขอมูล
โดยมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการยายระบบมายังศูนยขอมูลหลักและ
ศูนยขอมูลสารอง และการฝกอบรมพนักงานใหสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรดานฮารดแวรตามความสามารถของระบบ

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

แผนงานเดิมจากแผนแมบท โดยมีการปรับปรุงขอบเขตเนนที่การ
ออกแบบและกอสรางอาคารศูนยสํารองขอมูล จัดวางระบบ
โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและระบบเครือขาย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาศูนยสํารองขอมูลทีส่ ามารถรองรับโครงสรางพื้นฐานที่
มีขนาดเทียบเทากับศูนยขอมูลหลัก
(2) เพื่อสามารถใหบริการขอมูลสารสนเทศไดอยางไมตดิ ขัด กรณีเกิด
จากเหตุสุดวิสัยตาง ๆ
เปนขอบเขตงานที่เพิ่มเติมจากแผนแมบทเดิม มีขอบเขตในการศึกษา
เก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการพัฒนา Enterprise Architecture
สําหรับองคกร พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ICT แบบ
Enterprise Architecture ออกแบบ Enterprise Architecture
สําหรับองคกรและนําขอมูลเขาสูระบบ และจัดวางนโยบายและ
กระบวนการสําหรับ Enterprise Architecture โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ
(1) เพื่อจัดทํา Enterprise Architecture สําหรับ กฟภ. เพื่อให
กฟภ. มีขอมูลสถาปตยกรรมขององคกรในแตละระดับตามหลักการ
ของ Enterprise Architecture ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสามารถ
นําไปใชบริหารจัดการไดตอไป
(2) เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักการ
ของ Enterprise Architecture
(3) เพื่อจัดวางกระบวนการตนแบบสําหรับดําเนินการดาน
Enterprise Architecture เพื่อนําไปสูการขยายผลไปทั่วทั้งองคกร
ในอนาคต

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560

• แผนแมบท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสาร ระยะที่ 3
พ.ศ. 2556-2560
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ภาคผนวก ข. รายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ตามกรอบแผนดิจิทัลฯ พ.ศ.
2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
รายละเอียดของแตละแผนงานแยกตามแตละยุทธศาสตร สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
1.1.

Digital Worker/Mobile Workforce for Design and Surveys (การปรับปรุงกระบวนการโดยใช
เทคโนโลยีดจิ ิทลั สนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Digital Worker/Mobile Workforce for Design and Surveys (การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง) เปนแผนงานสนับสนุนการทํางานในสวน
งานสํารวจและออกแบบใหสามารถปฏิบัติการที่ไหนก็ไดและเมื่อไหรก็ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการ
ดําเนินการดานประมาณการการกอสรางของโครงการตาง ๆ รวมถึงสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการและติดตาม
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนและติดตามการจัดการงานดานการปฏิบัติงานการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการ
กอสรางของโครงการตาง ๆ
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยี Connected Workforce ในสวนงานการสํารวจ และ
ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานการประมาณการมูลคาการกอสรางของโครงการตาง ๆ
3. เพื่อบริหารจัดการเอกสารทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการประมาณการการกอสราง และสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลสูระบบงานอื่น ๆ ได
2.

หลักการและเหตุผล

รูปแบบการทํางานในการประมาณการการกอสรางของ กฟภ. ในปจจุบัน มีร ะบบที่สามารถสนับสนุน การ
ประมาณการการกอสรางไดเพียงบางประเภทของการกอสราง ซึ่งยังไมครอบคลุมในทุกรูปแบบการกอสราง และ
ลักษณะการทํางานของสายงานที่เกี่ยวของยังตองมีการดําเนินการผานตามลําดับขั้น (Hierachy) ตาง ๆ สงผลทําให
การรายงานขอมูลสรุปสถานะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตอผูบริหารโครงการเปนไปไดอยางชาและไมคลองตัว จึงทําให
ผูบริหารโครงการขาดเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนในการติดตามงาน และหากเกิดปญหา อาจทําใหไมสามารถแกไข
ป ญหาได อ ย า งทั น ท ว งที อี ก ทั้ ง ช องทางการสื่อ สารระหวา งพนัก งานปฏิบั ติก าร ยั งไมมี ร ะบบหรื อช องทางที่ มี
ประสิทธิภาพที่สามารถสนับสนุนการประสานงาน การถายทอดความรู และการสอนงานตาง ๆ ผานอุปกรณหรือ
เครื่องมือที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังไมมีระบบที่สามารถสนับสนุนและติดตามการทํางานของโครงการตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ปญหาบางอยางอาจไมทันแกไขไดทันเวลา และสงผลทําใหงานสงมอบไดลาชา
นอกจากนี้ เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานกอสรางและบริหารโครงการยังเนนการใชเอกสารในรูปแบบ
กระดาษเปนหลัก ทําใหการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสรางและการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ไมรวดเร็ว ไมคลองตัวหรือวองไวเพียงพอที่จะตอบสนองตอจํานวนโครงการตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกดวย
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
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ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Digital Worker/Mobile Workforce for Design and Surveys (การปรับปรุงกระบวนการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง) ประกอบดวย 2 โครงการ
ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Mobile Workforce Enablement Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงกระบวนการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษากระบวนการทํางานในปจจุบันในดานการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง
1.1. ศึกษากระบวนการทํางานในปจจุบันเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสรางที่เหมาะสมและสามารถทํางานรวมกันกับ
งานสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ และสามารถติดตาม
และสรุป ผลการดํ าเนิ นงานแก ผูบริหารโครงการได เพื่อเปนขอมูล ที่สนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารงานตาง ๆ ได
2. คัดเลือกเครื่องมือและแพลตฟอรมที่เหมาะสมในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง
3. ออกแบบกระบวนการใหม และปรับปรุงกระบวนการทํางานการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการ
การกอสราง และงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถติดตามและบริหารจัดการแบบรวมศูนยได
3.1. ออกแบบกระบวนการใหม ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ และสามารถติดตามและ
สรุปผลการดําเนินงานแกผูบริหารโครงการได
3.2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองตอแพลตฟอรมที่ไดคัดเลือกไว เพื่อใหการดําเนินงานใน
ปจจุบันและระบบติดตามสามารถทํางานรวมกันไดอยางไรรอยตอ ผานศูนยควบคุมและเครื่องมือที่
เชื่อมตอกับพนักงานไดทุกที่ เชน Field Force Management Solution: FFMS
4. ติดตั้งแพลตฟอรมสําหรับ การสํ ารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสรางและสามารถสงและ
เชื่อมโยงขอมูลสถานะการดําเนินงานและสรุปรายงานแกผูบริหารโครงการได
4.1. ติดตั้งแพลตฟอรมที่ส นับสนุนการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสรางใหสามารถ
ประมาณการไดสําหรับทุกรูปแบบการกอสราง และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอระบบงาน GIS ได และ
สามารถสงตอขอมูลสําคัญกับระบบงานหลักได เชน ERP CPM เปนตน เพื่อสรุปขอมูลสถานะตาง ๆ
ที่สําคัญใหแกผูบริหารได รวมถึงการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบใหสามารถอาน
แกไข และบันทึกพิมพเขียวตาง ๆ ได
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รูปที่ 87 : แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการทํางาน

รูปที่ 88 : ตัวอยางขีดความสามารถที่สนับสนุนการทํางานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ตั ว อย า งขี ด ความสามารถที่ ส นั บ สนุ น การทํ า งานโดยใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ แผนงาน
Digital
Worker/Mobile Workforce for Design and Surveys จะสามารถดําเนินการออกแบบผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน
Tablet หรือ Mobile Phone ได และสามารถออกสํารวจพื้นที่ตาง ๆ เพื่อประกอบการออกแบบระบบสง ระบบ
จําหนาย และสถานีไฟฟาได รวมถึงติดตามสถานะการดําเนินการสํารวจของผูปฏิบัติงานได
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีร ะบบสนั บ สนุ น การทํา งานสํ า หรั บ วิ ศวกร/บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อง บนแพลตฟอร มร ว มกั น ดา นการ
สํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสรางและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
• ผูบริหารสามารถเห็นสถานะของกิจกรรมตาง ๆ ไดในภาพรวม ในดานการสํารวจและออกแบบ สวน
งานการประมาณการการกอสรางและงานที่เกี่ยวของ
โครงการที่ 2: Pilot Program Assessment and Extension (โครงการประเมินผลประโยชนของการนํารอง
การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการ
กอสรางและขยายผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ประเมินผลประโยชนของโครงการนํารองการปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการ
สํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง สําหรับวิศวกรและพนักงานปฏิบัติการในกลุมงานที่
สําคัญ
1.1. ประเมิน ผลประโยชน ที่เ กิดขึ้น จากโครงการนํารอง โดยวัดประสิทธิภ าพการทํางานที่เพิ่มขึ้นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการนํารอง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการขยายผลตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. ขยายขอบเขตงานใหหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
2.1. กํ า หนดและประเมิ น แนวทางการขยายขอบเขตงานสู ห น ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ใ ช บ น
แพลตฟอรมรวมกันในการประสานงาน การสื่อสาร และการถายทอดองคความรู ทั้งหนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอก เชน สวนงานกอสรางระบบจําหนาย การบริหารจัดการงานจางเหมา การ
ประสานงานรวมกันระหวางวิศวกรที่ปรึกษา เปนตน

รูปที่ 89 : แนวคิดการขยายผลการปรับปรุงกระบวนการสูหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มี ผ ลการประเมิ น ผลประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของระบบสนั บ สนุ น การทํ า งานสํ า หรั บ วิ ศ วกร/บุ ค ลากรที่
เกี่ยวของ บนแพลตฟอรมรวมกัน
• ขยายขอบเขตงานสู ห น ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ผลการตั ด สิ น ใจในแนวทางการขยาย
ขอบเขตงานของคณะทํางานและผูบริหารที่เกี่ยวของ
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ.)
• ฝายบริหารโครงการ 1 (ฝกบ1.)
• ฝายบริหารโครงการ 2 (ฝกบ2.)
• ฝายบริหารโครงการพิเศษ (ฝกพ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
สายงานวิศวกรรม (วศ.)
สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.)
สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 314,130,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Mobile Workforce Enablement Pilot (โครงการนํารองการปรับปรุงกระบวนการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง)
กรอบวงเงิน 78,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 57,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 10,000,000 บาท
โครงการที่ 2: Pilot Program Assessment and Extension (โครงการประเมินผลประโยชนของการนํารอง
การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการ
กอสรางและขยายผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ)
กรอบวงเงิน 235,730,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 57,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 129,600,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 48,530,000 บาท
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7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. OPEX จากประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากร ลดลง 3%
2. รอยละการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ (% Utlization) เพิ่มขึ้น 10%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก European Utility)
8.
1.
2.
3.
4.
9.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
ลด OPEX จากประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น จากความตองการอุปกรณสํานักงานลง 3-5%
การทํางานของพนักงาน (Utlization) มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 10-25% (1-1.5 ชม./วัน)
การทํางานมีความปลอดภัย และสรางความมั่นใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการไดมาก
ลดอุปสรรคและเหตุการณไมคาดคิดจากการมีศูนยควบคุมกลางและระบบเตือนลวงหนาอัตโนมัติ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเพิ่มพูนทักษะในการใชระบบและเครื่องมือใหม ๆ ในการดําเนินงานการประมาณการการ
กอสราง สําหรับการสํารวจและออกแบบ
• หากมีการขยายขอบเขตงานแกบุคลากรกลุมอื่น ทั้งบุคลากรภายในหรือภายนอก เชน ผูรับจางเหมา จะตอง
มีการฝกอบรม สื่อสาร เพื่อใหสามารถดําเนินงานบนระบบใหมได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานที่มีความสําคัญตองมีรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถวัดผลความสําเร็จแตละขั้นตอนได
เพื่อที่สามารถติดตามสถานะของกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และรายงานผลตอผูบริหารโครงการได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ขอมูลสถานการณดําเนินงานตาง ๆ จะตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางเปนประจํา
• ระบบงานนี้อาจมีผลเกี่ยวของกับการรายงานสถานการณดําเนินงานตาง ๆ โดยจะตองเชื่อมโยงเขากับระบบ
บริหารโครงการขนาใหญ (CPM) ของ กฟภ. และระบบงานหลักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในทุกระดับ
2. บุคลากรทีเ่ กี่ยวของมีทัศนคติที่จะเรียนรู และใชเครื่องมือใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด
3. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS และ Asset
Management เปนตน
4. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ
ที่ชัดเจน
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11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Digital Workflow Desing ทักษะดานการออกแบบกระบวนการทํางานโดยสนับสนุนการทํางานแบบดิจิทัล
2. Wearable Device Management ทักษะดานการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณสวมใสสําหรับ
พนักงาน
3. Location-Aware Scheduling ทักษะดานการวางแผนตารางการทํางานโดยพิจ ารณาถึงพื้นที่ ของ
ผูปฏิบัติงาน
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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1.2.

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดจิ ิทลั และระบบอัตโนมัติ)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ) เปน
แผนงานยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการบํารุงรักษา โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการ
ทํางานใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบและบํารุงรักษา
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสรางความพึงพอใจแกผูปฏิบัติการงานบํารุงรักษา
4. เพื่อตอบสนองการแกไขไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ (Automation) ไดเริ่มนํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรมการสง
และจําหนายไฟฟา และเครื่องมือหรืออุปกรณในปจจุบันของ กฟภ. ที่ใชสนับสนุนการทํางานของพนักงานปฏิบัติการ
งานบํ า รุ ง รั ก ษา ยั ง ไม ส ามารถสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ และการตั ด สิ น ใจของผู ป ฏิ บั ติ ก ารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแนวนโยบายจากผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. มีนโยบายโดยใหความสําคัญในการเพิ่มความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดการทํางานในสภาวะที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยแกผูปฏิบัติการ
กฟภ. จึงมีความจําเปนในการศึกษาและนําเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาประยุกตใชในงานปฏิบัติการ
สําหรับการบํารุงรักษา เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัยแกผู
ปฏิบัติการ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนใหพรอมรับมือและแกไขปญหาระบบไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว
การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ลดความผิดพลาดจากกระบวนการตาง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
หรือพื้นที่ที่ผูปฏิบัติงานเขาถึงไดยาก รวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการดําเนินงานที่สรางคุณคาใหแก
องคกรไดมากขึ้น
ลักษณะงานที่เหมาะสมสําหรับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติในปจจุบัน ควรจะเปนงานที่มี
ปริมาณงานมาก มีลักษณะการทํางานที่ซ้ําเดิม มีระบบงานที่แนนอน ไมมีความจําเปนที่ตองใชคนในการปฏิบัติงาน
สามารถกําหนดรูปแบบการตัดสินใจกอนลวงหนาได มีปจจัยนําเขาและผลลัพธที่มีลักษณะชัดเจน และไมตองใช
ความรูความเชี่ยวชาญของแตละบุคคลในการตัดสินใจ ทั้งนี้ แนวการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
ในงานบํารุงรักษาของ กฟภ. จะขึ้นกับผลการศึกษาความเปนไปไดและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติในชวงที่ไดทําการศึกษาความเปนไปได
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3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Maintenance Automation Proof of Concept and Assessment (โครงการศึกษาและ
ประเมินความเปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและประเมินความเปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
1.1. ประเมินกระบวนการทางธุรกิจตาง ๆ ที่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเขามาชวย
สนับสนุนในการทํางาน
1.2. จัดลําดับ ความสําคัญของความเปนไปไดทางธุร กิจที่จะใช เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมา
สนับสนุนการปฏิบัติการบํารุงรักษา
1.3. จั ด ทํ า แผนที่ นํ า ทางของการใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และระบบอั ต โนมั ติ ม าสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก าร
บํารุงรักษา (Maintenance Automation Roadmap) ที่แสดงขอมูลความตองการทางธุรกิจและ
ความตองการทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงกับระบบงานหลักของ กฟภ.
2. จัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ และ Proof of Concept สําหรับกรณีที่มีความเปนไปไดทางธุรกิจสูง
2.1. จัดทํา Business Case และ PoC สําหรับความเปนไดทางธุรกิจสูงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติมาสนับสนุนการปฏิบัติการบํารุงรักษา เพื่อใหมั่นใจไดวาการลงทุนดานเทคโนโลยีมี
ความคุมคา และสามารถตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรของกฟภ. ไดอยางเหมาะสม
2.2. ประเมินผล Business Case และ PoC และตัดสินใจเพื่อดําเนินการตอไปตามแผนที่นําทางของการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาสนับสนุนการปฏิบัติการบํารุงรักษา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนที่นําทางของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาสนับสนุนการปฏิบัติการบํารุงรักษา
(Maintenance Automation Roadmap)
• กรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Case / Proof of Concept) สําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติมาสนับสนุนการปฏิบัติการ
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รูปที่ 90 : ตัวอยางการทํางานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ สําหรับงานบํารุงรักษา
ตัวอยางการทํางานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ สําหรับงานบํารุงรักษา โดยเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความผิดพลาดจากกระบวนการตาง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่ที่ผูปฏิบัติงานเขาถึงไดยาก เชน การใชเครื่องบินไรคนขับเพื่อตรวจสอบระบบสายสงใน
พื้นที่หางไกล การใช RFID สนับสนุนการตรวจสอบติดตามทอใตดิน โดยสามารถควบคุมผานศูนยปฏิบัติกลางได
โครงการที่ 2: Maintenance Automation Pilot (โครงการนํารองการพัฒนาการปฏิบัติการบํารุงรักษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. นํารองการพัฒนาการปฏิบัติการบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ การดําเนิน
โครงการนี้ขึ้นกับผลการศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจและการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนจาก
Maintenance Automation Proof of Concept and Assessment (โครงการศึกษาและประเมินความ
เปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
1.1. จัดหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาประยุกตใชใน กฟภ.
1.2. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทํางาน RPA ตามแผนที่นําทางที่
กําหนดไว
1.3. บริหารการเปลี่ยนแปลงขององคกรใหพนักงานคุนเคยกับสภาพแวดลอมการทํางานแบบอัตโนมัติ
1.4. วัดและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแตละกิจกรรมยอย
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการนํารองการพัฒนาการปฏิบัติการบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ (ทั้งนี้ การ
ดําเนินโครงการนี้ขึ้นกับผลการศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจและการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ลงทุน)
• พนักงานมีความรูความเขาใจ และคุนเคยตอสภาพแวดลอมการทํางานแบบอัตโนมัติ
• มีแนวทางการวัดประเมินผลการทํางานของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน

รูปที่ 91 : ขอบเขตแผนงานการยกระดับการดําเนินงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.)
• ฝายบํารุงรักษาสถานีไฟฟาและระบบไฟฟา (ฝบร.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 143,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Maintenance Automation Proof of Concept and Assessment (โครงการศึกษาและ
ประเมินความเปนไปไดในการยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
กรอบวงเงิน 21,600,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: -
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โครงการที่ 2: Maintenance Automation Pilot (โครงการนํารองการพัฒนาการปฏิบัติการบํารุงรักษาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ)
กรอบวงเงิน 121,600,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 64,800,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 43,200,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 13,600,000 บาท
7.
1.
2.
3.
4.

8.
1.
2.
3.
4.
9.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย
คาใชจายในการดําเนินงานจากที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในงานบํารุงรักษา ลดลง 10%
ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินงานบํารุงรักษาจากการใชระบบอัตโนมัติ ลดลง 50%
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานบํารุงรักษา ลดลง 80%
อัตราความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการบํารุงรักษาจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ในการทํางาน มากกวา 80%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Asian Utility)
ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
ลด OPEX จากประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ไดสนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ 10-20%
เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการดําเนินงานของพนักงาน
ลดระยะเวลาการทํางานจากการใชระบบอัตโนมัติ
สนับสนุนใหพนักงานทํางานที่สรางคุณคาใหแกองคกรไดอยางเต็มที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองเขาใจถึงความสามารถและขอจํากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ รวมถึงมีความ
พรอมในการแกไขปญหาหากเทคโนโลยีดังกลาวเกิดการขัดของหรือเสียหาย
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีจุดควบคุม เพื่อใหสามารถติดตามสถานการณทํางานของเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติไดอยางเหมาะสม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ/ระบบที่เกี่ยวของในการทํางานที่ใชการดําเนินงานบํารุงรักษา
• ขอมูลจะตองมีการปรับปรุงสถานะใหเปนปจจุบันอยางเปนประจํา และมีการตรวจสอบและติดตามขอมูล
โดยเจาของขอมูล เพื่อใหเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ทํางานอยางถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของในทุกระดับ
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS และ Asset
Management เปนตน
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3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ
ที่ชัดเจน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Digital Workflow Design ทักษะดานการออกแบบกระบวนการทํางานโดยสนับสนุนการทํางานแบบดิจิทัล
2. Peocess Re-Engineering ทักษะดานการความพยายามเชิงการจัดการ ที่มีความมุงหมายเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการทํางานขององคกรตลอดทั้งระบบ
3. Cognitive Computing ทักษะดานการใชระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่มีการเรียนรู
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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1.3.

Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการ
ทบทวนแนวทางปฏิบตั ทิ ี่เกีย่ วของ)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการทบทวน
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ) เปนแผนงานในการทบทวน Grid Code ของ กฟภ. ใหมีความถูกตอง เหมาะสมตอ
เทคโนโลยีระบบโครงขายไฟฟาในปจจุบันและเทคโนโลยีที่คาดวาจะมีผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาในอนาคต
โดยสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมได เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุ
แบตเตอรรี่รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลลบนหลังคาบาน (Solar
Rooftop) เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟาจากเทคโนโลยีใหมได
2. เพื่อปรับปรุง Grid Code ใหมีความสอดคลองตอเทคโนโลยีระบบไฟฟาในปจจุบันและในอนาคตได
3. เพื่อให กฟภ. มีแนวทางปฏิบัติที่พรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องดวย ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา ทําให กฟภ. ตองมีขอกําหนด
เกี่ย วกับ การปฏิ บั ติการระบบโครงข ายของ กฟภ. ที่เหมาะสมและพรอมรับ มือตอเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ใหม เชน
เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรี่รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลล
บนหลังคาบาน (Solar rooftop) เปนตน เพื่อเปนหลักการในการปฏิบัติที่ดีและพรอมรับมือระบบโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะที่จะขยายไปทั่วประเทศในอนาคต
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและ
การทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ) มีรายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหม
• ศึกษาและประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหม โดย
พิจารณาผลกระทบจากเทคโนโลยีใหมที่เกิดขึ้นในโครงขายไฟฟาปจจุบันของ กฟภ. และแนวโนมที่
อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรี่รถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงาน
ไฟฟา (EV Charging Station) และโซลารเซลลบนหลังคาบาน (Solar rooftop) หรือ โครงขายไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) เปนตน
2. ติดตั้ง หรือปรับปรุงและพัฒนาระบบ Power System Analysis ที่สามารถคํานวณ วิเคราะห และจําลอง
สถานการณจากการที่ระบบสงและจําหนายไฟฟาของ กฟภ. มีแหลงผลิตพลังงานทดแทน (Renewable
Energy) สถานีชารตประจุแบตเตอรี่รถยนตไฟฟา (EV Charging Station) เพื่อวิเคราะห Operations
Conditions ที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงขายไฟฟาได โดยสามารถครอบคลุมการวิเคราะหต เชน
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• Power Flow
• Advanced Contingency Analysis
• Steady-state Voltage Stability
• Short Circuit Analysis (Balanced and Unbalanced)
• Transient Stability Simulation
• Optimal Power Flow
• Geomagnetic Induced Current Calculation
• Node-breaker Modeling
• Transfer Limit Analysis
• Network Reduction
3. ทบทวนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ใหสามารถรองรับตอผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาขางตน
• ทบทวนข อกํ า หนดเกี่ย วกั บ การปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. ใหส ามารถรองรับ ตอ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยตองมีการทบทวนขอกําหนดการปฏิบัติการตาง ๆ โดยครอบคลุม Service
Code Connection Code และ Operation Code ใหสามารถรองรับตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมไดอยางเหมาะสม

รูปที่ 92 : ตัวอยางเครื่องมือสําหรับ Power System Analysis
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รูปที่ 93 : แนวคิดการทบทวนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. (Grid Code)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีระบบ Power System Analysis ที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะห Operation Conditions ที่อาจ
เกิดขึ้นไดในแตละสภาวะของโครงขายระบบไฟฟา
• ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. (Grid Code) ไดรับการทบทวนและ
ปรับปรุง ทั้งในดาน Service Code Connection Code และ Operation Code
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
• ฝายวางแผนระบบไฟฟา (ฝวร.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.)
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 26,625,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 5,025,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. Grid Code มีแนวทางมาตรฐานในการทบทวนและไดดําเนินการทบทวนเปนประจํา
2. มีการใชงานระบบ Power System Analysis ที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะห Operation Conditions ที่
อาจเกิดขึ้นไดในแตละสภาวะของโครงขายระบบไฟฟา
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการเชื่อมตอเทคโนโลยีระบบไฟฟาตาง ๆ เขากับโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
2. มีเครื่องมือที่สามารถจําลองสถานการณของ Operation Conditions ตาง ๆ ของโครงขายระบบไฟฟา
เพื่อให กฟภ. สามารถพรอมรับมือตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟาได
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรที่เกี่ยวของตองมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระบบไฟฟา และตองปฏิบัติ
ตามแนวทาง Grid Code ที่ไดทบทวนใหม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา อาจตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถดําเนินการตาง ๆ ได
อยางสอดคลองกับ Grid Code ที่ไดทบทวนใหม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือขอมูลที่สนับสนุนการทบทวน Grid Code และใหการทํางานสามารถสอดคลอง
เปนไปตาม Grid Code ได
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูบริหารที่เกี่บงของในการประเมินผลกระทบและทบทวน Gird Code
2. บุคลากรมีความเขาใจตอบทบาทหนาที่และใหความรวมมือในการดําเนินการตาม Gird Code ที่ไดทบทวน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Intelligent Grid Management ทักษะดานการบริหารจัดการะบบไฟฟาอัจฉริยะ
2. Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุผล
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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1.4.

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอ มูลระบบไฟฟา)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา) เปนแผนงานที่มุงเนนในการใช
ขอมูลที่มีปริมาณมากของ กฟภ. มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ โดยนํา
ขอมูลมิเตอรจาก AMI/AMR ของผูใชไฟฟารายใหญ รวมถึง ขอมูลจากโครงการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ
(Smart Grid) มาวิเคราะหเชิงลึกและนําผลที่ไดมาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาง ๆ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อนํา ข อมู ล ระบบไฟฟ า ข อมู ล มิเ ตอรอัจ ฉริย ะ และขอมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหและนํามาใช
สนับสนุนในการตัดสินใจในการวางแผนและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโครงขายระบบไฟฟาได
2. เพื่อมีเครื่องมือที่สรุปผลการวิเคราะหและแสดงขอมูลเชิงลึกดานระบบไฟฟาขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับผูบริหารได
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฟภ. ไดมีการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะใหกับผูใชไฟฟารายใหญในเบื้องตนแลว และมีโครงการที่จะขยาย
ใหครอบคลุมสําหรับผูใชไฟฟารายใหญทั่วประเทศ อีกทั้งแนวนโยบายจากผูบริหารระดับสูง มุงเนนในการนําขอมูลที่
มีปริมาณมากในการบริหารจัดการระบบไฟฟามาวิเคราะหและสรางประโยชนตอแนวทางการดําเนินงานของ กฟภ.
มากที่สุด
แผนงานนี้จึงมีความจําเปนในการสนับสนุนการใชประโยชนจากขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากการดําเนินการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะใหกับผูใชไฟฟารายใหญหรือโครงการนํารอง
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และโครงการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะในอนาคต นํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
บริหารจัดการระบบไฟฟา
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา) ประกอบดวย 2
โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Grid Analytics PoC (โครงการศึกษาและพัฒนาโมเดลการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา ขอมูล
มิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากมิเตอรอัจริยะ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการนําขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหเพื่อ
ใชประโยชนเชิงลึกในการดําเนินงานตาง ๆ ดานระบบไฟฟาขององคกร
1.1. ศึกษาและจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการนําขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มาใชประโยชนในองคกร โดยพิจารณาขอบเขตการวิเคราะหขอมูลในดาน
ตอไปนี้
หนา 334

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

• Grid Analytics
o Outage Intelligence (Outage Detection and Response, Outage
Prevention) คือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนากระบวนการแกไขไฟฟาขัดของ ได
อยางรวดเร็ว โดยสามารถวิเคราะห Detecion, Isolation และ Restoration
ระบบไฟฟาได
o Load Forecasting Analytics คือ การวิเคราะหเพื่อชวยใหสามารถพยากรณความ
ตองการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาไดยางเชิงลึก สามารถปองกันปญหา Overloading
ได และสนับสนุนขอมูลในการซื้อพลังงานไฟฟาไดอยางเหมาะสม โดยครอบคลุม
การพยากรณทั้งระยะสั้น (รายชั่วโมงถึงสัปดาห) ระยะกลาง (รายไตรมาสหรือราย
ป) ระยะยาว (มากกวาหนึ่งป) ได
o Transformer Load Management (TLM) Analytics คือ การวิเคราะหขอมูลใน
การสนับสนุนการคาดการณ Load ของ Transformer โดยเปรียบเทียบความ
ตองการใชไฟฟาของผูใชไฟฟา และเพื่อลด Loss ที่เกิดขึ้นในระบบ รวมถึงปองกัน
ปญหา Overload ของ Transformer ได
• Asset Analytics
o Asset Investment Planning & Maintenance Analytics คือ การวิเคราะห
ขอมูลสินทรัพยตาง ๆ มาเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจตาง ๆ ตั้งแตการวางแผนการ
ลงทุนสิททรัพย การบริหารจัดการการจัดซื้อและการกอสราง การปฏิบัติการและ
การบํารุงรักษา ตลอดจนการปลดระวางและสิ้นสุดการใชสินทรัพย โดยสามารถ
แสดงผลในมุ มมองของแผนที่ และสถานะต า ง ๆ ของสิ น ทรั พย แก ผู บ ริ ห ารและ
ผูปฏิบัติงานได
• Customer Analytics
o Revenue Protecion Intelligence คือ การวิเคราะหขอมูลที่ใชขีดความสามารถ
ของมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ ในการติดตามรูปแบบการใชไฟฟา คนหา และควบคุม
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก Non-Technical Losses ได
o Demand Response คือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อบริหารจัดการการใชพลังงาน
ไฟฟ า ของผู ใชไฟฟา ในชว งเวลาหนึ่ง เพื่อตอบสนองตอสถานการณข องอุป ทาน
(Supply Conditions) ในชวงเวลานั้น ๆ
o Energy Efficiency (EE) คือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนใหสามารถบริหาร
จัดการระบบโครงขายไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความั่นคง โดย
สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหมได เชน Solar Rooftop,
Energy Storage และ Smart Home Solution เปนตน
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รูปที่ 94 : ตัวอยางการดําเนินการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟาและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการจัดทําโมเดล หรือ Proof of Concept (PoC) ในการวิเคราะหขอมูลจาก ขอมูลระบบไฟฟา
ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการสนับสนุนในการตัดสินใจในการวางแผน
และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับโครงขายระบบไฟฟาได
2.1. ศึกษาและจัดทําโมเดล หรือ Proof of Concept (PoC) เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห โดยพิจารณา
แหล งที่มาของแต ละข อมูล ทั้ งสว นของมิเตอรอัจฉริย ะจากโครงการนํารองโครงขายระบบไฟฟา
อัจฉริยะ (Smart Grid) ที่พัทยา และขอมูลจากมิเตอร AMI ที่ไดติดตั้งไปแลว และพิจารณาระยะเวลา
ในการเก็บ ขอมู ล รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการใชขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการดําเนินการที่
เกี่ยวของกับระบบไฟฟา และการแสดงผลขอมูลการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหาร
2.2. ดําเนินการทดสอบโมเดล หรือ Proof of Concept (PoC) เพื่อพิสูจนความนาเชื่อถือใหมั่นใจในการ
ปฏิบัติจริงได
2.3. กําหนดตัวชี้วัดและสามารถติดตามและวัดผลความสําเร็จจากการวิเคราะหขอมูลได
3. ปรั บ ปรุ งกระบวนการทํ า งานทางธุร กิ จ ใหมีค วามสอดคลองตอ การนําผลวิเคราะหมาประยุกตใชใ น
กระบวนการทํางานปกติ เชน มีการสื่อสาร การฝกอบรมกระบวนการทํางานที่ชัดเจน
ตัวอยางการพยากรณความตองการใชไฟฟา (Load Forecasting) โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน Weather
Data, Sub-Transmission, Sub-Station, Smart Grid, SCADA และ AMI เปนตน มาใชในการวิเคราะหเพื่อ
พยากรณ Power Flows ตามพื้นที่ตาง ๆ ของโครงขายไฟฟาในกรอบระยะเวลาในระดับจุลภาคและมหภาคได อาทิ
ระดับชั่วโมง ระดับเดือน ระดับป เปนตน
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รูปที่ 95 : ตัวอยางการพยากรณความตองการใชไฟฟา (Load Forecasting) โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ
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รูปที่ 96 : ตัวอยางการแสดงผลการวิเคราะหการพยากรณความตองการใชไฟฟา (Load Forecasting)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาการวิเคราะหขอมูลมิเตอรอัจฉริยะที่สามารถสนับสนุนตามแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กฟภ.
• โมเดลการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากมิเตอร
อัจฉริยะ ที่มีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ติดตามและวัดผลความสําเร็จจากการ
วิเคราะหขอมูลได
โครงการที่ 2: Grid Analytics Pilot (โครงการนํารองการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ
และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากมิเตอรอัจริยะ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. พัฒนาและติดตั้งระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลดานระบบไฟฟาของ กฟภ. โดยมี Data Warehouse
กลางและ Data Integration Tool (ETL) เพื่อเชื่อมโยงและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใหสามารถวิเคราะหได
จากฐานขอมูลเดียว โดยสอดคลองกับแนวทางทางการขยายขอบเขตความสามารถที่ไดศึกษาไว
2. ดําเนินการในการนํารองการวิเคราะหขอมูล และพัฒนาระบบแสดงผลการวิเคราะหขอมูลแกผูบริหาร
2.1. ขยายขอบเขตการวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมผูใชไฟฟาอื่น ๆ รวมถึงรวบรวมขอมูลจากโครงการนํา
รอง Smart Grid ที่พัทยามาวิเคราะหดวยได
2.2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเหมาะสมกับการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปฏิบัติงานจริง
2.3. ติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือที่สรุปผลการวิเคราะหและแสดงขอมูลเชิงลึกดานระบบไฟฟาขอมูลมิเตอร
อัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับผูบริหารได
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มี แพลตฟอร มการวิเ คราะหขอมูล ระบบไฟฟ า ข อมู ล มิเ ตอรอัจ ฉริย ะ และขอมูล อื่ น ๆ ที่เ กี่ย วของที่
สามารถสนับสนุนตามแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อขยายผลตอไปในอนาคตได
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.)
• ฝายควบคุมระบบไฟฟา (ฝคฟ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 239,370,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Grid Analytics PoC (โครงการนํารองการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา ขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากมิเตอรอัจริยะ)
กรอบวงเงิน 33,800,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 28,800,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 5,000,000 บาท
โครงการที่ 2: Grid Analytics Pilot (โครงการขยายขอบเขตความสามารถในการวิเคราะหขอมูล)
กรอบวงเงิน 205,570,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 80,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 75,320,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 50,250,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คาใชจายการดําเนินการ (OPEX) ในการปฏิบัติการและบํารุงรักษาที่ดี ลดลง 5%1
2. จํานวนขอเรียกรองจากปญหาไฟฟาขัดของจากการแกไขไฟฟาไดอยางรวดเร็ว ลดลง 5%1
3. ความนาเชือ่ ถือไดของระบบไฟฟาเพิ่มมากขึ้น โดย
- SAIFI ในพื้นที่สําคัญสูง 0.552
- SAIDI ในพื้นที่สําคัญสูง 14.212
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก
1=NA Utility, 2= แผนพัฒนาระบบไฟฟาฯ ฉบับที่ 12)
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลด OPEX จากประสิทธิภาพการดําเนินงานดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาที่ดี 5-15%
2. สามารถลดระดับความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด (Peak Demand Reduction)
3. ลดขอรองเรียนจากลูกคาในเรื่องของระบบไฟฟาขัดของจากการแกไขไฟฟาไดอยางรวดเร็ว
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สามารถบริหารจัดการขอมูล ใหสามารถสืบคน
คนหาขอมูลที่สําคัญ เพื่อนําไปวิเคราะหในการบริหารจัดการระบบไฟฟาตอไปได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานมีการเปลี่ยนแปลง โดยตองใหการวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานตามปกติ ใหสามารถใชผลของการวิเคราะหแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเต็มที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีการพัฒนาเครื่องมือใหม/ระบบใหมที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลและเครื่องมือที่สรุปผลการวิเคราะห
และแสดงขอมูลเชิงลึกดานระบบไฟฟาขอมูลมิเตอรอัจฉริยะ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับผูบริหารได
• ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาตองมีการจัดการใหเปนมาตรฐาน สามารถสื่อสารระหวางระบบงาน
หลักอื่น ๆ ของ กฟภ. ได
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. บุคลากรตองมีทัศนคติที่จะนําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชน และนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS ECM GIS และ
Asset Management เปนตน
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ
ที่ชัดเจน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Intelligent Grid Management ทักษะดานการบริหารจัดการะบบไฟฟาอัจฉริยะ
2. Grid Analytics ทักษะดานการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา
3. Emergency Management & Incident Handling ทักษะดานการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและ
ความสามารถในการรับมือสถานการณตาง ๆ
4. Real-time Network Monitoring & Control ทักษาดานการติดตามและควบคุมโครงขายระบบไฟฟาแบบ
Real-time
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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1.5.

Smart Meter Operation Center Governance and Operation Set Up (การพัฒนาศูนย
ปฏิบตั ิการมิเตอรอจั ฉริยะ)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Smart Meter Operation Center Governance and Operation Set Up (การพัฒนาศูนยปฏิบัติการมิเตอร
อัจฉริยะ) เปนแผนงานในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะใหสามารถ
รองรับกระบวนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการติดตั้งและใชมิเตอรอัจฉริยะตลอดครบวงจรชีวิตของมิเตอร และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยมีแนวทางในการรวบรวมขอมูลมิเตอร ใหสามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบจากที่เดียว และสรางความโปรงใสในการทํางานใหแก กฟภ.
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการมิเตอรอัจฉริยะไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
2. เพื่อจัดตั้งทีมงานที่กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบการจัดเก็บขอมูลมิเตอร ใหสามารถนําไปวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่ องจากการบริ หารจัดการงานด านการปฏิบัติการที่เกี่ย วของกับ มิเตอรอัจฉริยะของ กฟภ. ในปจ จุบัน มี
ลักษณะแยกสว นกัน ตามแต ล ะขอบเขตของโครงการตาง ๆ เชน โครงการนํารองโครงขายระบบไฟฟาอัจ ฉริย ะ
(Smart Grid) และโครงการติดตั้งมิเตอรอัจฉริยะสําหรับผูใชไฟฟารายใหญ เปนตน เพื่อให กฟภ. สามารถบริหาร
จัดการและดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะไดอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหผูใชไฟฟาสามารถ
เขาใจถึงขีดความสามารถของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) กฟภ. จึงมีความจําเปนในการพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter Operation Center (SMOC) ซึ่งจะเปนหนวยงานที่จะบริหารจัดการ
และดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
และสามารถบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับมิเตอรไดอยางครบวงจร นอกจากนี้ แผนงานนี้ยังสนับสนุนงานตาง ๆ โดยมี
ความสอดคลองตามแผนแมบทโครงขายไฟฟาอัจฉริยะของประเทศไทย และแผนแมบทโครงขายไฟฟาอัจฉริยะของ
กฟภ. และสนับสนุนใหการดําเนินงานของ กฟภ. สามารถดําเนินการไดสอดคลองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของดวย
เชน NERC-CIP เปนตน
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รูปที่ 97 : แนวทางการ Deployment เทคโนโลยี Smart Grid อยางครบวงจร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2: มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Smart Meter Operation Center Governance and Operation Set Up (การพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ) มีรายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษา ออกแบบระบบการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ติดตาม และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับระบบมิเตอรอัจฉริยะ
โดยเฉพาะ และติดตั้งอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.1. ศึกษาและประเมินระบบในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ
1.2. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับระบบมิเตอร ระบบสื่อสารของมิเตอร และการ
ปฏิบัติการของระบบไฟฟาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสําหรับการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะใหสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของ กฟภ.
1.4. ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การแสดงผลและบริ ห ารจั ด การการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ ของศู น ย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ
1.5. ประเมินผลการดําเนินการและขยายขอบเขตของการปฏิบัติการใหครอบคลุมทั่วประเทศ
2. จัดตั้งทีมงาน หรือหนวยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ติดตาม และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการ
จัดการระบบมิเตอรอัจฉริยะโดยเฉพาะกําหนดแนวทางการบริหารจัดการมิเตอรอัจฉริยะอยางมีประสิทธิภาพ
2.1. จัดตั้งทีมงานทีมงาน หรือหนวยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ติดตาม และปฏิบัติการที่
เกี่ยวของโดยใชระบบในการสนับสนุนศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะเปนหลัก
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2.2. พิจารณาโครงสรางการดําเนินงานขององคกร ใหสอดคลองและสนับสนุนการทํางานปฏิบัติการดานมิเตอร
อัจฉริยะไดอยางมีประสิทธภาพ
2.3. มีการวางแนวทางและกรอบการดําเนินงานของทีมงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนใหองคกรนําขอมูลไป
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกตอได และคอยติดตาม และวิเคราะหถึงตนเหตุของปญหาระบบไฟฟาขัดของอยาง
บูรณาการ โดยพิจารณาผลจากปจจัยตาง ๆ เชน สภาพอากาศและความเสื่อมสภาพของมิเตอร AMR/AMI
เปนตน รวมถึงควบคุมความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับมิเตอรไฟฟา โดยชอบเขตงานที่เกี่ยวของกับ SMOC
สามารถแสดงไดดังนี้
• Meter Data & Event Management
• Field Metering Services
• ‘Beyond the Meter’ Services
• Customer Information & Billing Management
• Market Management
• Meter Asset & Work Management
ทั้งนี้ การดําเนินงานของ SMOC จะตองมีการประสานงานระหวางทีมงานอื่น ๆ เชน ทีมงานวางแผนและ
การกํากับดูแล ทีมงานสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานที่ใหบริการแกลูกคา

รูปที่ 98 : ตัวอยางขอบเขตการดําเนินงานของ SMOC และของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ Meter to Cash ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานที่
สนับสนุนใหโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะเกิดประโยชนมากที่สุด ทั้งในสวนกระบวนการและความสามารถที่
เกิดขึ้นใหม หรือกระบวนการเดิมที่ตองมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ดังแสดงในภาพตอไปนี้
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รูปที่ 99 : ตัวอยางกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาและการใหบริการลูกคาที่จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มี ก ารบริ ห ารจั ด การมิ เ ตอร อั จ ฉริ ย ะ ที่ เ ป น ระบบแบบรวมศู น ย แ ละมี โ ครงสร า งการดํ า เนิ น การที่ มี
ประสิทธิภาพ
• สามารถกําหนดแนวทางการจัดเก็บขอมูลมิเตอร และมีกระบวนการ Meter to Cash ที่เหมาะสม เพื่อ
ใชประโยชนตาง ๆ ในการจัดการภายในและของผูใชไฟฟาได
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.)
• ฝายระบบมิเตอรและหมอแปลง (ฝมป.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)

หนา 345

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 128,175,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 81,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 35,200,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 11,375,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. OPEX ในการแกไขไฟฟาขัดของที่มีประสิทธิภาพ ลดลง 10%
2. คํารองเรียนจากการอานมิเตอรผิดพลาด
ลดลง 80%
3. ระยะเวลาการแกไขปญหาระบบไฟฟาเฉลี่ย
ลดลง 10%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก NA Utility)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลด OPEX จากประสิทธิภาพการดําเนินงานดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาที่ดี 10-25%
2. เพิ่มความพึงพอใจของลูกคาจากการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานจากการมีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนมิเตอรอัจฉริยะ
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองมีความเขาใจในการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับมิเตอรอัจฉริยะและเพิ่มพูนทักษะในการใชระบบ
ในการสนับสนุนการทํางาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองตอการปฏิบัติงานดานมิเตอรอัจฉริยะ และมีการ
กํากับดูแลที่ดี เชน การนําขอมูลตาง ๆ ของมิเตอร มาจัดเก็บขอมูลโดยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร และ
เปนหนาที่หลักของบุคลากรที่จะตองบริหารจัดการขอมูลใหมีความถูกตองอยูเสมอ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ขอมูลจะตองมีการปรับปรุงสถานะใหเปนปจจุบันอยางเหมาะสมที่สุด
• ฐานขอมูลมิเตอรมีการบูรณาการใหเปน Single Source of Truth และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นได
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนั บ สนุ น อย า งเต็ มที่ ของผู บ ริ ห ารที่ เกี่ย วขอ งในการกําหนดแนวทางจัดการมิเตอร อัจ ฉริย ะใหเป น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS และ Asset
Management เปนตน
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ
ที่ชัดเจน
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11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Intelligent Grid Management ทักษะดานการบริหารจัดการะบบไฟฟาอัจฉริยะ
2. Real-time Network Monitoring & Control ทักษาดานการติดตามและควบคุมโครงขายระบบไฟฟาแบบ
Real-time
3. Emergency Management & Incident Handling ทักษะดานการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและ
ความสามารถในการรับมือสถานการณตาง ๆ
4. Meter Data Management ทักษะดานการจัดการขอมูลมิเตอร
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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1.6.

PEA Energy Platform (โครงการแพลตฟอรมพลังงานของ กฟภ.)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

PEA Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงานของ กฟภ.) เปนแผนงานสรางแพลตฟอรมในการจัดการดาน
พลังงาน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในปจจุบันที่มีแนวโนมจะมุงสูการเปน Prosumer หรือการเปน
ผูบริโภคซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชเองหรือซื้อขายกันระหวางผูบริโภค รวมถึงตามความตองการของลูกคา
ที่ตองการสามารถบริหารจัดการ การใชพลังงานไฟฟาภายในที่อยูอาศัยหรืออาคารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลอง
กับพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตได และบริหารจัดการการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางผูบริโภคผานระบบจําหนาย
ของ กฟภ.
2.

หลักการและเหตุผล

ปจ จุ บั นโครงสร า งระบบจํา หน ายไฟฟ าเริ่มมีการเปลี่ย นแปลงตามความกาวหนาของเทคโนโลยี เนื่องจาก
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีตนทุนราคาที่ถูกลง สงผลใหประชาชนและภาคธุรกิจมีแนวโนมการ
ใชแหลงพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เชน ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และ
ระบบผลิตไฟฟาจากชีวมวล เปนตน ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคมีสถานะเปนทั้งผูผลิตไฟฟา และผูจําหนายไฟฟาไดอีกดวย
นอกจากนี้ผูบริโภคยังไดเริ่มมีการนํา อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Devices) มาชวยในการบริหารจัดการพลังงานภายใน
อาคารที่อยูอาศัย เพื่อใหสามารถใชพลังงานไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวปจจุบันหนวยงานการไฟฟาทั้ง 3 ของประเทศไทยจึงไดมีโครงการที่จะ
จัดทํา แพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (NETP) ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการของ
หนวยงานการไฟฟาอื่นๆ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กฟภ. จึงไดมีโรงการที่จะจัดทํา
แพลตฟอรมการจัดการพลังงานที่จะชวยใหผูบริโภคสามารถบริหารจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะ
เปนการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารที่อยูอาศัยและการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางผูบริโภคผานระบบ
จําหนายของ กฟภ.
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2 : มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานการจําหนายกระแสไฟฟา โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
SO4 : การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน PEA Energy Management Platform (โครงการแพลตฟอรมพลังงานของ กฟภ.) ประกอบดวย 2
โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading
Platform : ETP) และจัดทําแผนที่นําทาง Energy Trading Platform
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร แผนงาน และแผนทิ ศ ทางระดั บ ประเทศ ระดั บ กระทรวง และระดั บ องค ก ร
ที่เกี่ ยวกับการพัฒนาอุ ตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนตาง ๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนป ญ หาอุ ป สรรค ผลกระทบที่ จ ะเกิดขึ้น การเตรีย มความพรอม และโครงสร างอุต สาหกรรม
พลังงานในอนาคต
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2. รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหแนวโนมการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟาทั่วโลก โดย
มุงเนนที่ประเด็นการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว (Distributed Generation) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
(Digital Transformation) และการซื้อขายไฟฟา ทั้งจาก ผูผลิตไฟฟา ผูใชไฟฟาปกติ และผูใชไฟฟา
ประเภท Prosumer อีกทั้งสรุปขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการปรับตัวและรองรับสถานการณ
ดังกลาวใหเหมาะสมตอการไฟฟาสวนภูมิภาค
3. จัดทํากรณีศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟาจากศูนยกลาง (Centralized Generation) และการผลิตไฟฟาแบบ
กระจายตัว (Distributed Generation) ของบริษัท/หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจของตางประเทศเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา ทั้งนี้ ตองมีความเหมาะสมกับบริบท
ดานอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
4. รวบรวมขอมูลและศึกษารูปแบบของธุรกิจ (Business Model) ระบบไมโครกริด และแพลตฟอรมตลาด
กลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) จากกรณีศึกษาในตางประเทศ และจัดทํา Scenario การซื้อขายไฟฟา
ระหวางกันรูปแบบตาง ๆ เชน Independent Power Supplier (IPS), Private Power Purchasing
Agreement (PPA) เปนตน
5. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของ วิเคราะหในรายละเอียด และจัดทําขอมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
หรือแกไขกฎระเบียบ การกํากับดูแล การกําหนดนโยบาย และขอกฎหมายที่อาจเปนอุปสรรค เพื่อรองรับ
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดของประเทศไทย และแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP)
6. ศึกษาเทคโนโลยีระบบไมโครกริด และแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) ที่เกี่ยวของตอ
ระบบไฟฟาและระบบสนับสนุนการซื้อขายไฟฟาอยางอิสระ ตลอดจนศึกษา specification อุปกรณ
ทดสอบระบบซื้อขายพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค
7. จัดทํากรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ การผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดและการซื้อขาย
ไฟฟาของบริษัท/หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจของตางประเทศ วิธีหรือแบบจําลองการคํานวณอัตราคา
ไฟฟา (Pricing Model) อีกทั้งระบุเทคโนโลยีที่ใช และขอไดเปรียบเสียเปรียบของธุรกิจแตละรูปแบบ
8. ศึกษาวิเคราะหสถานะปจจุบัน และเสนอแนะการพัฒนาการโครงขายไฟฟาในประเทศไทยทั้งระบบผลิต
ไฟฟาจากศูนยกลาง ระบบผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว ระบบสงจายไฟฟา ระบบจําหนายไฟฟา และการซื้อ
ขายไฟฟา
9. จัดทําแผนการพัฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) โดยใหระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มากที่สุด รูปแบบธุรกิจ และผลกระทบของผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมไฟฟา
10. จัดทําแบบจําลองการคํานวณราคาใน Smart Contact ซึ่งประกอบดวยอัตราคาไฟฟา และคาธรรมเนียม
การซื้อขายและ/หรือสงผานพลังงานไฟฟาผานแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP) โดย
ตั้งสมมติฐานของราคา (use case) บนเทคโนโลยี ที่มีการประมวลผลแบบกระจายตัวที่เหมาะสมมากที่สุด
11. ศึกษา และออกแบบระบบจัดเก็บขอมูล (Data Storage) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data
Management) ระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ระบบรักษาความลับของขอมูล (Data
Privacy) ระบบรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูล (Data Exchange) และระบบสํารองของ ETP
12. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (ETP)
13. ที่สามารถรองรับตลาดผูที่เกี่ยวของรายอื่น ๆ ได พรอมทั้งดําเนินการทดสอบระบบซื้อขายพลังงานไฟฟา
ดวยแบบจําลอง (Simulation)
14. ศึกษา และจัดทําโครงสรางและแผนที่นําทางของแพลตฟอรมดิจิทัลการไฟฟา (DUP)
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ไดตนแบบ แพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform : ETP)
• ได แผนที่ นํ าทาง (Roadmap) แพลตฟอร มตลาดกลางซื้ อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading
Platform : ETP)
โครงการที่ 2: งานวิจัยการพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ กฟภ. (PEA
HiVE Platform) ระยะที่ 2
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาขอมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวร การประมวลผลบนระบบคลาวด (Cloud
Computing) และบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟา
อัจฉริยะ (PEA HiVE Platform)
2. ศึกษาขอมูลเชิงเทคนิคและการจัดการขอมูลโดยใช Machine Learning และ Artificial Intelligence (AI)
เพื่อการพัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัย
3. พัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัย โดยอาศัยขอมูลการใชพลังงาน ขอมูล
พลังงานที่ผลิตได และขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ
4. พัฒนาอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัยดวยการตอบสนองดานโหลด (Demand
Response) ของอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาที่มีตอเหตุการณการตอบสนองดานโหลด (Demand
Response Event) เชน Day-Ahead Critical Peak Pricing (CPP) และ Hour-Ahead Emergency DR
เปนตน
5. พัฒนา API (Application Programming Interface) บนระบบคลาวด (Cloud) เพื่อรองรับการเชื่อมตอ
บริการตางๆ ในอนาคต ไดแก API สําหรับ VEN (Virtual End Node) ของบานพักอาศัยเพื่อเชื่อมตอกับ
VTN (Virtual Top Node) ของ DR Aggregator และ API สําหรับรองรับการเชื่อมตอกับ Blockchain
Energy Trading Platform ในเบื้องตน
6. จัดหาอุปกรณอัจฉริยะเพิ่มเติม ใหพรอมสําหรับการพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงาน
ไฟฟาอัจฉริยะ กฟภ. (PEA HiVE Platform)
7. จัดทําชุดทดลองตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE
Platform) เพื่อติดตั้งและทดลองใชงานจริง สําหรับกลุมตัวอยางบานพักอาศัยของบุคลากร กฟภ.
8. จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลจริงของอุปกรณอัจฉริยะและอุปกรณไฟฟาในบานสมารท กฟภ. และกลุม
ตัวอยางบานพักอาศัยของบุคลากร กฟภ. เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัด
การพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ กฟภ. (PEA HiVE Platform)
9. ประเมินความเปนไปไดในการทํางานรวมกันระหวางระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA
HiVE Platform) และมิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) ในโครงการพัฒนาโครงขายสมารทกริด ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
10. สรุปผลการดําเนินการเพื่อนําไปประกอบการจัดทําแผนงานวิจัยและพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมระบบ
บริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ กฟภ. (PEA HiVE Platform) และจัดพิมพเปนบทความวิจัยใน
ประเทศและ/หรือวารสารนานาชาติ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ไดตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สําหรับ
บา นพักอาศั ย โดยมุ งเน น ให เ ป นระบบบริห ารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจ ฉริย ะที่มีความสมบูร ณ
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

5.

สําหรับบานพักอาศัย มีเสถียรภาพ มีระบบจัดเก็บขอมูล (Data Storage) มีระบบประมวลผลขอมูล
(Data Analytics) และมีระบบความปลอดภัย (Cyber Security)
ไดอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัยใหมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)
และสอดคลองกับพลังงานทดแทนที่ผลิตได เชน Rooftop Solar PV
ไดอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัยเพื่อรองรับการตอบสนองดานโหลด
(Demand Response)
ได API (Application Programming Interface) สําหรับเกตเวยบานอัจฉริยะ พรอมรองรับ VEN
(Virtual End Node) สําหรับการตอบสนองดานโหลด (Demand Response)
ได API (Application Programming Interface) สําหรับเกตเวยบานอัจฉริยะ พรอมรองรับการใชงาน
Blockchain Energy Trading Platform
ไดชุดรายการอุปกรณอัจฉริยะเพิ่มเติมสําหรับตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงาน
ไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform)
ไดชุดทดลองตนแบบแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE
Platform) สําหรับบานพักอาศัย
ไดพัฒนาบุคลากรของ กฟภ. ใหมีพื้นฐานและมีความพรอมในการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอรมระบบ
บริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform)
ไดบานอัจฉริยะ (Smart Home) กฟภ. ที่เปนสถานที่ทดลอง จัดแสดง แลกเปลี่ยน/ถายโอนเทคโนโลยี
แพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) และใชเปนสถานที่
ทดสอบเพื่อรับรองความเขากันไดของอุปกรณ IoT กับ PEA HiVE Platform ในอนาคตได (PEA
Certification)
ไดแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สําหรับบานพัก
อาศัยที่มีความพรอมเชิงธุรกิจ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว)
• ฝายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟา (ฝวพ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 49,680,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
โครงการที่ 1: โครงการวิ จัย และพั ฒนาแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy
Platform : ETP) และจัดทําแผนที่นําทาง Energy Trading Platform
กรอบวงเงิน 45,900,000 บาท

Trading

โครงการที่ 2: งานวิจัยการพัฒนาแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ กฟภ. (PEA
HiVE Platform) ระยะที่ 2
กรอบวงเงิน 3,780,000 บาท
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7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ไดตนแบบแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National Energy Trading Platform :
NETP) 1 แพลตฟอรม
2. ไดแผนที่นําทาง (Roadmap) แพลตฟอรมดิจิทัลการไฟฟาแหงชาติ (National Digital Utility Platform :
NDUP) 1 แผน
3. ไดอัลกอริทึมสําหรับการจัดการพลังงานภายในบานพักอาศัย โดยอาศัยขอมูลการใชพลังงาน ขอมูลพลังงาน
ที่ผลิตได และขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ อยางนอย 1 อัลกอริทึม
4. ได อัล กอริ ทึมสํ า หรั บ การจั ดการพลั งงานภายในบานพักอาศัย ด ว ยการตอบสนองดานโหลด (Demand
Response) อยางนอย 1 อัลกอริทึม
5. มีการปรับปรุงและพัฒนา PEA HiVE Platform โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการทดลองใชงานจริง ในบานพัก
อาศัยของบุคลากร กฟภ. ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการใชงานเพิ่มขึ้น 10%
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ไดตนแบบแพลตฟอรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา (Energy Trading Platform : ETP)
2. ไดแผนที่นําทาง (Roadmap) แพลตฟอรมดิจิทัลการไฟฟา (Digital Utility Platform : NDUP)
3. ไดตนแบบ บานอัจฉริยะ (Smart Home) เพื่อใชเปนสถานที่ทดลอง จัดแสดง แลกเปลี่ยน/ถายโอน
เทคโนโลยีแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) และใชเปน
สถานที่ทดสอบเพื่อรับรองความเขากันไดของอุปกรณ IoT กับ PEA HiVE Platform ในอนาคตได (PEA
Certification)
4. ไดแพลตฟอรมระบบบริหารและจัดการพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ (PEA HiVE Platform) สําหรับบานพักอาศัย
ที่มีความพรอมเชิงธุรกิจ
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การขยายผลการใชงาน PEA Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงานของ กฟภ.) ขึ้นเปนธุรกิจใหม อาจทํา
ใหตองมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหมีหนวยงานหรือทีมงานที่รับผิดชอบดานนี้โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองและรองรับกับกระบวนการ
ทางธุรกิจใหม ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาและนํา PEA Energy Platform (แพลตฟอรมพลังงานของ
กฟภ.) ออกใชจริง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• การไฟฟาสวนภูมิภาคจะมีความตองการ Hardware มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับการทํางานของ PEA Energy
Platform (แพลตฟอรมพลังงานของ กฟภ.)
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10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การนํ า จุ ด แข็ งขององค ก รซึ่ ง เป น องค ก รภาครั ฐ ที่ มี ร ะบบโครงข า ยจํา หน ายไฟฟ าทั่ ว ประเทศที่มี ค วาม
นาเชื่อถือ มาชวยในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เชนผูพัฒนาแพลตฟอรมการซื้อขายพลังงานชั้นนําทั้งในและ
ต า งประเทศ ผู พั ฒ นาอุ ป กรณ บ า นอั จ ฉริย ะชั้ น นํ าในตลาด จะช ว ยสนั บ สนุน ให กฟภ. สามารถพัฒ นา
แพลตฟอรมพลังงาน ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. AI & Machine learning ทักษะดานปญญาประดิษฐและเรียนรูของคอมพิวเตอร
2. Data mining & Analytics ทักษะดานการคนหาความรูและการวิเคราะหขอมูล
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการแผนงานโดยประมาณ
2561
2562

2563

2564

2565

PEA Energy Platform
Energy Trading Platform
PEA HiVE

ระยะเวลาดําเนินการ: 1 ป 7 เดือน
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2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
2.1.

Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา) เปนแผนงานในการ
ออกแบบการสรางประสบการณอันดีของลูกคาที่ไดมาปฏิสัมพันธกับ กฟภ. ในทุกชองทางการติดตอสื่อสารปจจุบัน
และชองทางจะเกิ ดขึ้น ใหม ในอนาคต โดยการใช Customer Journey เปน เครื่องมือในการทํา Customer
Experience Design เพื่อใหลูกคาไดรับประสบการณในการใชบริการที่ตรงกับความตองการ มีความตอเนื่องและ
แบบเดียวกันหรือสอดคลองกันในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึงชองทางการติดตอทั้งแบบออนไลนและออฟไลน เชน การเขา
ใชบริการใน PEA Office, PEA Shop, SMS, E-mail, Mobile Apps และชองทางเครือขายสังคมออนไลน (Social
Media) เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีแนวทางการใหบริการลูกคาที่สรางประสบการณที่ดีใหแกลูกคาไดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อบูรณาการทุกชองทางติดตอสื่อสารของ กฟภ. ไมวาจะเปนชองทางในปจจุบันหรือชองทางที่จะเกิดขึ้น
ใหมในอนาคตใหขอมูลมีความเชื่อมตอระหวางกัน
3. เพื่อสามารถเขาใจความตองการและความคาดหวังของลูกคาในแตละชองทางและสามารถตอบสนองความ
คาดหวังของลูกคาไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาภาพลักษณที่ดีขององคกรใหแกลูกคาและผูใชบริการ
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน กฟภ. ประสบปญหางานดานการใหบริการซึ่งจําเปนตองตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของลูกคาในยุคดิจิทัล โดยแตละกลุมของลูกคาก็จะมีความ
ตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันออกไป และถึงแมวา กฟภ. จะมีชองทางที่ใชติดตอกับลูกคาหลากหลาย
ชองทาง ไมวาจะเปน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center), Website, Fax, E-mail, Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, PEA Mobile App, โทรศัพทสํานักงานใหญ, และแอปพลิเคชันมือถือ อยางไรก็
ตามชองทางเหลานี้ยังไมมีการบูรณาการขอมูลและการดําเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม อีกทั้งยังไมสามารถทํางาน
ประสานกันไดอยางเต็มที่ ซึ่งสงผลใหลูกคาไมไดรับประสบการณแบบเดียวกันเมื่อใชบริการผานชองทางที่ตางกัน ไม
สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงมีความจําเปนสําหรับ กฟภ. ในการนํา Customer Journey มาใชเปนเครื่องมือในการทํา Customer
Experience Design เพื่อสรางประสบการณในการใชบริการที่ตรงกับความตองการ บูรณาการชองทางการสื่อสาร
เพื่อใหลูกคาไดรับประสบการณการใชบริการแบบตอเนื่องในทุกชองทาง ไมวาจะเปนชองทางในปจจุบันหรือชองทาง
ที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคต ยกระดับความพึงพอใจ ความสะดวกสบายในการใชงานและการไดรับบริการ เสริมสราง
ความผูกพันที่ดีระหวางลูกคาและองคกร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
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4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา) มีรายละเอียด
ขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาสถานะปจ จุบั น และออกแบบสถานะในอนาคตของ กฟภ. ในการใหบ ริการลูกคาแตละกลุมผาน
ชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ
1.1. ศึกษาสถานะปจจุบันของ กฟภ. ในการใหบริการลูกคาแตละกลุมผานชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ โดย
แสดงออกมาในรูปแบบประสบการณที่ลูกคาไดรับตั้งแตเริ่มจนจบ โดยศึกษาครอบคลุมในสวนตอไปนี้
เชน
• ระบบงานในปจจุบัน และกระบวนการทํางานในปจจุบัน
• ทิศทางแนวโนมเทคโนโลยีและเทียบเคียงการดําเนินงานขององคกรชั้นนํา
1.2. ออกแบบสถานะเปาหมายในการใหบริการลูกคาใหเกิดประสบการณที่มีความตอเนื่องและการบูรณา
การในทุกชองทางการปฏิสัมพันธและการสื่อสารระหวาง กฟภ. และ ลูกคา (Omni-Channel) โดย
ครอบคลุมดานตอไปนี้ เชน
• กําหนดเปาหมายที่ตอบสนองทางธุรกิจ ในการสรางประสบการณลูกคาที่ดี
• ออกแบบกระบวนการใหสอดคลองและสนับสนุนการสรางประสบการณลูกคาที่ดี
1.3. จัดทําพิมพเขียวเสนทางการใหบริการของลูกคาในทุก ๆ ชองทางปฏิสัมพันธ
2. จัดทําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาแตละกลุมผานชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ ใหสอดคลอง
ตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อมุงสู Digital Utility
2.1. วิเคราะหชองวาง และจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาในแตละดาน โดย
มุงเนนการปรับปรุงชองทางที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานธุรกิจของ กฟภ. เพื่อมุงสู Digital Utility
เปนหลัก เชน ดําเนินการนํารองโครงการขนาดเล็กที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการและแพลตฟอรมชองทาง
สื่อสารของ กฟภ. ใหสามารถบริการไดอยางสะดวก คลองตัวกอน จากนั้นจึงทําการบูรณาการเชื่อมโยง
ชองทางอื่น ๆ ในลําดับตอไป
3. ปรับปรุง พัฒนา และติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและแพลตฟอรมของแตละชองทางสื่อสารของ กฟภ. และการกําหนดแนวทาง
การบูรณาการทุกชองทางปฏิสัมพันธกับลูกคา โดยมีการติดตามทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อมุงสู Digital
Utility
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• สถานะปจจุบันและสถานะเปาหมายในอนาคตของ กฟภ. ในการใหบริการลูกคาแตละกลุมผานชองทาง
ปฏิสัมพันธตาง ๆ
• พิมพเขียวเสนทางประสบการณการไดรับการใหบริการของลูกคาในทุกชองทางที่มีการปฏิสัมพันธ
ระหวาง กฟภ. และลูกคา
• แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมชองทางปฏิสัมพันธและสื่อสารของลูกคาใหมีความตอเนื่องและมี
การบูรณาการ รวมถึงมีการทบทวนเปนประจําทุกป
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใช
บริการของลูกคา) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 100 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Customer Experience Design
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานการไฟฟาภาค 1-4 (ภ1-4.)
• ฝายวางแผนธุรกิจ (ฝวธ.) (ภ1-4.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 64,800,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
กรอบวงเงินของแผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)
ประจําป พ.ศ. 2562
กรอบวงเงิน 16,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
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1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 16,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)
ประจําป พ.ศ. 2563
กรอบวงเงิน 16,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 16,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)
ประจําป พ.ศ. 2564
กรอบวงเงิน 16,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 16,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)
ประจําป พ.ศ. 2565
กรอบวงเงิน 16,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 16,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คาใชจายในการดําเนินงาน ลดลง 10%
2. การปฏิสัมพันธของลูกคาทางชองทางดิจิทัล เพิ่มขึ้น 15%
3. ความพึงพอใจตอองคกร ในดานความสะดวกของชองทางในการปฏิสัมพันธ เพิ่มขึ้น 5%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Retail Firm)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลดคาใชจายในการบริการตอรายลูกคาลง 10%
2. การปฏิสัมพันธทางชองทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 15% จากจํานวนลูกคาทั้งหมด
3. ความพึงพอใจตอองคกร ในดานความสะดวกของชองทางในการปฏิสัมพันธ เพิ่มขึ้น 5%
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• ลู กค าจํ า เป น ต องมี ก ารปรั บ ตั ว ต อประสบการณในการรับ บริการที่จ ะเปลี่ย นไป โดยอาจเกิดจากการมี
เทคโนโลยีใหมสําหรับลูกคา หรือประสบการณจากงานบริการใหมที่เกิดขึ้นในแตละชองทาง
• บุคลากรตองมีการเพิ่มทักษะในการเขาใจความตองการและความคาดหวังของลูกคา และสามารถออกแบบ
ประสบการณที่ลูกคาไดรับได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการดําเนินงานในการใหบริการลูกคาอาจตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสรางประสบการณที่ดีแกลูกคา
เชน การบูรณาการระหวางชองทางการสื่อสารตาง ๆ ของ กฟภ.
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• การจัดเก็บขอมูลในแตละชองทางตองจัดทําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถรองรับปริมาณของขอมูลที่
เพิ่มขึ้นและมีการปรับปรุงสถานะบอยมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการออกแบบประสบการณที่ดีแก
ลูกคา
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาเพื่อมุงสู Digital Utility
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบที่ใหบริการลูกคาตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP
PEA Smart Plus และ PEA Call Center เปนตน
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ
ที่ชัดเจน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Innovation Partner Management ทักษะดานนวัตกรรมและการบริหารจัดการคูคา (Partner)
2. Digital Platform Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน สถาปตยกรรมทางดาน
ดิจิทัล
3. Data Analytics & Insight ทักษะดานวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
4. Digital Product Development & Lifecycle Management ทักษะดานการพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัลและ
การบริหารจัดการวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑหรืออายุการใชงานของผลิตภัณฑ
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 9 เดือน และมีการทบทวนเปนประจําทุกป
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2.2.

PEA Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

PEA Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4) เปนแผนงาน
ในการจัดทําการศึกษารายละเอียด ผลกระทบ ความคุมคา และความพรอมในดานตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหมีขอมูล
ที่เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหารในการเลือกแนวทางการดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129
PEA Call Center) ในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน
2. เพื่อเปนการขยายขีดความสามารถในงานบริการของ กฟภ. ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อเปนการบูรณาการระบบตาง ๆ ของ กฟภ.
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) ของ กฟภ. ดําเนินการอยูในระยะที่ 3 มีสัญญา
จางฯ เปนระยะเวลา 5 ป โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เปนตนมา (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2564) โดยการลงทุนทั้งหมดเปนของผูรับจาง และผูรับจางเปนผูจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสื่อสาร สถานที่ บุคลากรมาทําการบริหารจัดการเพื่อบริการในสวนของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ โดย กฟภ. ได
กําหนดมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อใชเปนขอตกลงในการใหบริการระหวางผู
จางและผูรับจาง ซึ่งมีการตรวจสอบเปนรายเดือน และการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุก ๆ 3 เดือน
ตอเนื่องจนครบอายุสัญญา โดยมีระบบตาง ๆ ที่ดําเนินงานของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center)
ในระยะที่ 3 ที่ติดตั้งที่สถานที่ของผูรับจาง ประกอบดวย
1. ระบบโทรศัพทแบบไอพี (Internet Protocol Private Branch Exchange: IP-PBX)
2. ระบบกระจายสายอัตโนมัติ (Automatic Call Distribution: ACD)
3. ระบบเชื่อมโยงขอมูลกับโทรศัพท (Computer Telephony Integration: CTI)
4. ระบบขอมูลเสียงอัตโนมัติ (Interactive Vocie Response: IVR)
5. ระบบโทรออก (Outbound Dialing)
6. ระบบบันทึกขอมูลการใหบริการทั้งขอมูลเสียงและภาพหนาจอ (Voice and Screen Recording)
7. ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control and Monitoring System)
8. ระบบสํารองไฟฟา (UPS and Power Generator)
9. ระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Customer Service Information System: CSIS)
10. ระบบคลังขอมูลความรูศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Customer Knowledge Base Sytem: CKBS)
11. ระบบติดตามงานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (Call Center Tracking System: CCTS)
12. รายงาน (Report)
ตามที่ กฟภ. ไดเชาใชบริการระบบศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center) ในระยะที่ 3 ตาม
รูปแบบ Fully Outsource กับผูรับจาง เพื่อใหการพัฒนางานศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Call Center)
เปนไปไดอยางตอเนื่อง กฟภ. จึงมีความจําเปนดําเนินแผนงาน PEA Call Center Enhancement Phase 4 (การ
ยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4)
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3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3: มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน PEA Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4) มี
รายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานดาน Customer Data & Customer Support โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1. Analyze Reporting คือ การปรับปรุงระบบรายงาน (Reporting) เดิมใหเปนระบบรายงานเชิงการ
วิเคราะห (Analyze Reporting) มากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลการติดตอของลูกคา และการ
ดําเนินงานของ Contact Center ในเบื้องตน เพื่อการนํามาสนับสนุนและปรับปรุงการทํางานของ
Contact Center
1.2. Customer Data Contact Center คือ การรวบรวมฐานขอมูลลูกคาที่สําคัญของ Customer Data ใน
สวนของลูกคา กฟภ. (Customer Profile) และลูกคาที่ติดตอเขามาผาน 1129 (Customer Contact)
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลลูกคาของ Contact Center สําหรับการดําเนินงานและสนับสนุนงานของ
Contact Center รวมถึงงานอื่น ๆ ของ กฟภ. โดยมีความจําเปนในการออกแบบฐานขอมูลเพื่อรองรับ
การนําไปสู Data Analytics และ Contact Center Experience Management
1.3. Data Analytics คือ การยกระดับการจัดทําการวิเคราะหจากฐานขอมูล Customer Data Contact
Center เพือนําไปสูการออกแบบ และการวางกลยุทธรายกลุมลูกคาของ Contact Center และ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4. Contact Center Experience Management เพื่อเปนระบบงานสนับสนุนการใหบริการลูกคาของ
Contact Center นําไปสูการวางแผนและตัดสินใจในการใหบริการที่ครอบคลุมทุกกลุมลูกคาของ
Contact Center และของ กฟภ.
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานดาน Service Channel โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1. Maintain Standard Service (All Touchpoints/Channels) คือ การรักษาระดับมาตรฐานการ
ใหบริการในทุก ๆ ชองทางที่เกี่ยวของ
2.2. Voice Service คือ การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ Voice Service ของ Call Center ระยะที่ 3
เดิม ไดแก โทรศัพท และโทรสาร ทั้งการใหบริการแบบ Inbound และ Outbound Call เชน การ
พัฒนาการใหบริการผานการโทรออกดวยเสียงอัตโนมัติ (IVR Outbound Call) ในการแจงขอมูล
ขาวสารใหลูกคา ลดการทํางานของเจาหนาที่รับสาย (Agent)
2.3. Non-Voice Service คือ การปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ Non-Voice Service ของ Call
Center ระยะที่ 3 เดิม ไดแก Social Network (Facebook, Twitter), Chat, Email และ
กระบวนการทํางานรวมกันกับ Digital Channel อื่น ๆ ของ กฟภ. เชน Mobile Application (PEA
Smart Plus) และการนําเทคโนโลยีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยโตตอบการสนทนา (Bot Service)
มาใชกับชองทาง Non-Voice ของ Contact Center ระยะที่ 4 เชน การถาม-ตอบ (แชท) เพื่อลด
จํานวนเจาหนาที่ในการใหบริการและรองรับจํานวนลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
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2.4. Self-Service คือ การนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการใหบริการลูกคาแบบใหลูกคาบริการตัวเอง
เพื่อลดจํานวนเจาหนาที่ในการใหบริการและรองรับจํานวนลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
2.5. Proactive Customer Care เพื่อมุงเนนการทําตลาดเชิงรุกใหแกลูกคา
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานดาน Service Excellence โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1. Telephony คือ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ Telephony เพื่อรองรับชองทางการติดตอที่ทันสมัย
อาทิเชน เทคโนโลยี VoIP หรือการโทรผานโครงขายอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่มชองทางการติดตอ และ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา ลดคาใชจายในการโทรติดตอ 1129
3.2. Revise SLA : Service Level Agreement คือ การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการลูกคา
อยางสอดคลองกับความตองการของลูกคาทุกกลุม ทั้ง SLA ในการดําเนินงานของ Contact Center
และ SLA กระบวนงานการใหบริการลูกคา โดยครอบคลุมทั้ง 11 กระบวนงาน ในสวนที่เกี่ยวของกับ
Contact Center และปรับปรุงระบบ Quality Monitoring ใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ
ลูกคา
3.3. Upgrade Core Process คือ การยกระดับมาตรฐานในกระบวนการที่สําคัญ ไดแก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแกไขไฟฟาขัดของ และกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียนกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมถึงกระบวนงานหลักของ Contact Center ไดแก งานสอบถามขอมูล งานรับแจงเหตุ
กระแสไฟฟาขัดของ งานรับเรื่องรองเรียนลูกคา เปนตน
3.4. Streamline Business Process คือ การปรับปรุงกระบวนการดําเนินการและการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น ดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน โดยแบงเปน
• Knowledge-Based Management คือการปรับปรุงกระบวนการเก็บขอมูล Knowledge Base
โดยการวิเคราะหปญหาที่ลูกคาติดตอเขามาและจัดกลุมของปญหา เพื่อจัดทํากลุมของขอมูลความรู
ในการตอบลูกคา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลในการตอบคําถามลูกคา และการ
พัฒนาระบบใหเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ Trouble Case Management รวมถึงการพัฒนาระบบ
การคนหาขอมูล Search Engine ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถตอบสนองลูกคาได
รวดเร็วยิ่งขึ้น
• Trouble Case Management คือการปรับปรุงระบบ Trouble Case Management ให
เหมาะสมกับกระบวนการในแตละกระบวนการ ลดความซ้ําซอน และทําใหพนักงานรับสาย
(Agent) สามารถตอบสนองลูกคาไดอยางรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ
Data Analytic และ Contact Center Experience Management
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4 ดําเนินงานตอเนื่องจาก ระยะที่ 3 ซึ่งมีการปรับปรุงระบบงานเดิม
และพัฒนาเพิ่มเติมในสวนของ Customer Data Contact Center, Data Analytics, Contact
Center Experience Management
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงานPEA Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะที่ 4) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ
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รูปที่ 101 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน PEA Call Center Enhancement (Phase 4)
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5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 104,947,500 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
กรอบวงเงินของแผนงาน PEA Call Center Enhancement (Phase 4) ประจําป พ.ศ. 2564
กรอบวงเงิน 44,977,500 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 44,977,500 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน PEA Call Center Enhancement (Phase 4) ประจําป พ.ศ. 2565
กรอบวงเงิน 59,970,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 59,970,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: หมายเหตุ: ดําเนินการ เมษายน 2564 - ธันวาคม 2565 มีวงเงิน 104,947,500 บาท และดําเนินการ มกราคม
2566 – มีนาคม 2569 มีวงเงิน 194,902,500 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คา Customer Satisfaction Index ไมนอยกวา 4.5
2. ผลสํารวจความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไมนอยกวา 4.2
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก PEA Call Center & Global Financial
Organization)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. มีขอมูลและระบบในการสนับสนุนลูกคาที่สมบูรณ
2. เพิม่ ความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคา ที่คาเปาหมาย 4.5
3. เพิม่ ความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่คาเปาหมาย 4.2
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรจะตองมีการวางแผนและมีการจัดหาใหเพียงพอตามขอบเขตงานใหมที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2
• บุคลากรจะตองเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะหขอมูลลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองบูรณาการขอมูลระหวางชองทางตาง ๆ ผานความรวมมือทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของใหมีรูปแบบที่สามารถสื่อสารระหวางกันได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเครื่องมือ/ระบบ ใหมในการจัดทําการวิเคราะหขอมูลในการใหบริการขอมูลผูใชไฟ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการลูกคาเพื่อมุงสู Digital Utility
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบที่ใหบริการลูกคาตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP
PEA Smart Plus PEA Call Center และ Data Center เปนตน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Analytical Skill ทักษะดานการวิเคราะห
2. Digital Content Integration ทักษะดานการเชื่อมโยงและบูรณาการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
3. Digital Content Management ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 5 ป (2564-2569)
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2.3.

Customer Analytics for Insight and Personalization (การวิเคราะหขอ มูลลูกคาเชิงลึก)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Customer Analytics for Insight and Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก) เปนแผนงานที่
สรางกระบวนการวิเคราะหเชิงลึกในมุมมองตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยวิเคราะหลักษณะการ
ใชไฟฟ าของลูกคา การปฏิสัมพัน ธและการตอบสนองของลูกคาผานชองทางสื่อสารตาง ๆ แนวโนมที่เกิดขึ้นใน
เครือขายสังคมออนไลน และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถตอยอดการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของลูกคาไดถึง
ระดับรายบุคคล (Personalization)
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อยกระดั บ การจั ดทํ า การวิ เคราะหขอมูล ลูกคา เพื่อสามารถจัดทําการตลาด การตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา และแนวการสรางความผูกพันกับองคกร
2. เพื่อจัดทําโครงการหรือขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปนรายบุคคล ผานชองทางตาง ๆ เชน Website และ Mobile Application เปนตน
2.

หลักการและเหตุผล

จากการดําเนินการที่ผานมา กฟภ. ประสบปญหางานดานบริการที่ตองตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา และในปจจุบัน กฟภ. มีเพียงโครงการ Key Account Management
(KAM) ที่ ใ ช ส ร า งความสั มพั น ธ กั บ ลู กค า รายสํา คัญ แต อย างไรก็ ตาม โครงการนี้ยั งมี อุป สรรคในการจัด การ
กระบวนการและเครื่องมือในการบันทึกความสัมพันธที่ยังตองพัฒนา และการจัดเก็บขอมูลลูกคาในโครงการ CSO ยัง
ไมครอบคลุมในทุกชองทาง อีกทั้ง กฟภ. ไมไดมีการนําขอมูลจากชองทางติดตอสื่อสารตาง ๆ มาใชในการวิเคราะห
การใหบริการลูกคา ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการนําขอมูลของลูกคาจากชองทางตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหในเชิงลึก
เพื่อการพัฒนาการใหบริการลูกคาตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง รวมถึง กฟภ. ยังขาดการวิเคราะหขอมูล
ลูกคาในเชิงลึกแบบเปนรายบุคคล ทําใหการสื่อสารในปจจุบันเปนไปแบบเปนภาพรวม มีเนื้อหาที่ไมเฉพาะเจาะจง
ดังนั้ นจึ งมีความจําเปน ที่จ ะตองมี ระบบที่ นํ าขอมูลจากชองทางปฏิสัมพัน ธตาง ๆ มาทําการวิเคราะหเพื่อจัดทํา
การตลาด และแนวทางในการสรางความผูกพันที่ดีตอองคกร รวมถึงระบบสํารวจและวิเคราะหกระแสสังคมออนไลน
เพื่อตอยอดโอกาสทางธุรกิจในการตอบสนองความตองการในการใชไฟของลูกคาไดอยางตรงจุด และมีประสิทธิภาพ
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Customer Analytics for Insight and Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
ประกอบดวย 3 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Customer Analytics Pilot: C&I segment (โครงการนํารองการวิเคราะหเชิงลึกจากขอมูล
ลูกคารายใหญของ กฟภ. จาก KAM และชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. จัดทําการวิเคราะหเพื่อหาขอมูลในเชิงลึกของลูกคารายใหญ ในระยะนํารอง
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1.1. ติดตั้งระบบที่สามารถนําขอมูลลูกคารายใหญจาก KAM และชองทางอื่น ๆ เชน Call Center มาทํา
การวิเคราะห โดยครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก ดังนี้
- Digital Customer Analytics เปนการวิเคราะหการปฏิสัมพันธของลูกคาระหวางชองทางดิจิทัล
รวมถึ ง พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของลู ก ค า ในแต ล ะช อ งทาง เพื่ อ สร า งการปฏิ สั ม พั น ธ ต ามลั ก ษณะ
พฤติกรรมเฉพาะของกลุมลูกคา และเพื่อสรางความผูกพันใหแแตละกลุมลูกคาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณที่ลูกคาไดรับ
1.2. นําผลวิเคราะหมาดําเนินการปรับปรุงหรือสรางประสบการณของลูกคารายใหญแตละชองทางใหดี
ยิ่งขึ้น โดยกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานที่ชัดเจน
1.3. กําหนดแนวทางการวัดประเมินผลการวิเคราะหและติดตามผลประเมินผลอยางเปนประจํา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีระบบที่สามารถนําขอมูลลูกคารายใหญจาก KAM เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหในเชิงลึก
• มีการนํารองโครงการวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึกสําหรับลูกคารายใหญและแนวทางการวัดประเมินผล
การวิเคราะห
• มีแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงปฏิสัมพันธระหวางชองทางดิจิทัลกับลูกคารายใหญ ที่ไดมาจากผล
การวิเคราะห พรอมตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
โครงการที่ 2: Customer Data Consolidation for Cross Channels Analytics (โครงการรวบรวมขอมูล
ลูกคาและขยายการวิเคราะหเชิงลึกผานประสบการณของลูกคาจากชองทางสื่อสารตาง ๆ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ขยายการวิเคราะหเชิงลึกผานประสบการณของลูกคาจากชองทางสื่อสารตาง ๆ
1.1. กําหนดแนวทางการขยายการวิเคราะหเชิงลึกผานประสบการณของลูกคาจากชองทางสื่อสารตาง ๆ
ซึ่งครอบคลุมประเภทลูกคา ชองทางสื่อสาร และลักษณะการวิเคราะหที่เพิ่มมากขึ้น ไดแก
- Cross Channel Analytics การจัดทําการวิเคราะหประสบการณการใชงานของลูกคาทุกกลุมจาก
ชองทางสื่อสารตาง ๆ เพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมในการใชชองทางสื่อสารของลูกคาและสามารถ
จัดการปญหาหรือขอรองเรียนที่ลูกคาประสบพบเจอไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ
- Social Media Analytics ระบบสํารวจและวิเคราะหสื่อสังคมออนไลน โดยระบบจะรายงานเมื่อมี
ความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงลบและเชิงบวก และจะชวยใหนักรบไซเบอรดูแลกระแสตอบรับไดอยาง
ทั่วถึงทั้งจากทางชองทางสื่อสารหลักของ กฟภ. รวมถึงเว็บไซตอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอองคกร ทําให
สามารถตอบกลับและใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว
1.2. ขยายการวิเคราะหโดยปรับปรุงพัฒนาระบบใหสามารถรองรับการวิเคราะหตามแนวทางที่ไดกําหนด
1.3. วัดและประเมินผลการวิเคราะห รวมถึงติดตามผลประเมินผลอยางเปนประจํา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการพัฒนาหรือขยายขอบเขตของระบบใหสามารถทําการวิเคราะหขอมูลลูกคาครอบคลุมทุกกลุมจาก
ทุกชองทางสื่อสาร โดยมีการบูรณาการระหวางชองทางตาง ๆ รวมถึงการวิเคราะหจากสื่อเครือขาย
สังคมออนไลนได
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•

มีผลการประเมินการวิเคราะหประสบการณการใชงานของลูกคาทุกกลุม รวมถึงมีการติดตามการ
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

โครงการที่ 3: Customer Service Online Channels Enhancement (โครงการพัฒนากระบวนการและ
ระบบการใหบริการลูกคาในรูปแบบออนไลน)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. พัฒนากระบวนการและระบบการใหบริการลูกคาในรูปแบบออนไลน โดยสอดคลองกับงานพัฒนา Mobile
Application รองรับงานบริการและการบริหารความสัมพันธลูกคา
2. พั ฒ นาขี ดความสามารถในการให บ ริการลูกคา โดยจัดทํา การวิเคราะหในเชิงรายบุคคลของลูกคาเพื่ อ
ตอบสนองความตองการลูกคาที่แตกตางกันในแตละบุคคล (Personalization)
2.1. ศึกษาแนวทางการวิเคราะหขอมูลลูกคาในระดับรายบุคคล
2.2. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห ข อ มู ล ให ส ามารถนองรั บ การวิ เ คราะห ข อ มู ล ลู ก ค า ในระดั บ
รายบุคคลได
2.3. กําหนดแนวทางการวัดประเมินผลการวิเคราะหและติดตามผลประเมินผลอยางเปนประจํา
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานบริการและการบริหารความสัมพันธลูกคา
• มีระบบที่สามารถนําปจจัยนําเขาที่เปนการวิเคราะหขอมูลลูกคามาจัดทําแผนการตลาดหรือโครงการ
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละรายได
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน Customer Analytics for Insight and Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 102 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Customer Analytics for Insight and Personalization
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานการไฟฟาภาค 1-4 (ภ1-4.)
• ฝายวางแผนธุรกิจ (ฝวธ.) (ภ1-4.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 101,330,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Customer Analytics Pilot: C&I segment (โครงการนํารองการวิเคราะหเชิงลึกจากขอมูล
ลูกคารายใหญของ กฟภ. จาก KAM และชองทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
กรอบวงเงิน 38,430,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,600,000 บาท
หนา 369

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 6,030,000 บาท
โครงการที่ 2: Customer Data Consolidation for Cross Channels Analytics (โครงการขยายผลการ
วิเคราะหเชิงลึกผานประสบการณของลูกคาจากชองทางสื่อสารตาง ๆ)
กรอบวงเงิน 32,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 26,370,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 6,030,000 บาท
โครงการที่ 3: Customer Service Online Channels Enhancement (โครงการพัฒนากระบวนการและ
ระบบการใหบริการลูกคาในรูปแบบออนไลน)
กรอบวงเงิน 30,500,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 19,700,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ความผูกพันธตอองคกรเพิ่มขึ้น 25%
2. เวลาในการตอบสนองตอคํารองลดลง 25%
3. ความสามารถในการครอบคลุมคํารองเรียนตาง ๆ บนสังคมออนไลนเพิ่มขึ้น 50%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Utility)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความรูสึกผูกพันธกับองคกร ขึ้น 25%
2. ลดเวลาในการตอบสนองตอคํารอง และสามารถครอบคลุมคํารองเรียนตาง ๆ บนสังคมออนไลนได ลดลง
50%
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองมีทักษะในการนําขอมูลที่เก็บ บันทึก มาทําการวิเคราะหประเภทของลูกคา เสนอแนะและ
จัดการทางการตลาด รวมถึงติดตามผลและประเมินผลการตลาดอยางเหมาะสม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาจะตองมีการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห และการจัดการ
ทางการตลาดอยูในกระบวนการทํางานปกติ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีระบบที่ใชในการวิเคราะหและบูรณาการขอมูลลูกคาและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
• มีการบูรณาการของขอมูลระหวางชองทางสื่อสารตาง ๆ
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10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาเพื่อมุงสู Digital Utiltiy
2. บุคลากรมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Digital Content Management and Personalization ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบ
ดิจิทัลและมีการจําแนกความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล
2. Digital Campaign Management and Optimization ทักษะดานการบริหารจัดการกลยุทธทาง
การตลาดและการพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. Content Design ทักษะดานการออกแบบเนื้อหา
4. Digital Marketing and Sales Analytics ทักษะดานการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะหการขาย
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป
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2.4.

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา) เปนแผนงานที่
สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรใหมีลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) โดยสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและเสริมสรางความภักดีของผูใชบริการ (Customer Loyalty) โดยมีการเก็บขอมูล
ลูกคาเปนศูนยกลาง และนําขอมูลลูกคามาวิเคราะหเพื่อสนับสนุนแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ทั้งธุรกิจหลัก
และธุรกิจเสริม
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อรองรับการวิเคราะห และสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธหรือใหบริการลูกคา
2. เพื่อรองรับการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธกับลูกคาผานชองทางตาง ๆ ใหเปนไปไดอยางราบรื่นและ
เสริมสรางความสัมพันธอันดี
3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร กฟภ. เชน กระบวนการขาย การบริการลูกคา การรับคําสั่งซื้อ
การสงมอบบริการ รวมถึงการใหบริการหลังการขาย ผานการวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน ถึงแมวา กฟภ. จะมีชองทางปฏิสัมพันธกับลูกคามากมาย ทวา ยังไมมีระบบที่นําขอมูลลูกคาจาก
ชองทางตาง ๆ มาวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการใหบริการลูกคา การวางแผนการขายหรือการตลาด
เปนตน ทําใหไมสามารถกําหนดแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธของลูกคาที่ชัดเจนได โดยมี
สาเหตุหลักจากการที่ กฟภ. ยังไมมีระบบที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับและสงเสริมการทํางานในสวนนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกระบวนการที่สนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิสัมพันธระหวางลูกคา
กับ กฟภ. โดยการจัดทําการวิเคราะหประวัติการติดตอรวมถึงชองทางปฏิสัมพันธของลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและ
สรางความสัมพันธอันดีใหแกลูกคาอยางราบลื่น สนับสนุนการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
ภาพลักษณ และสรางรายไดใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3: มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา) มี
รายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห และทบทวนเสนทางการใชบริการของลูกคา (Customer Journey) ใหมีความสอดคลอง
กับการออกแบบระบบสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานดาน CRM รวมถึงปจจัยนําเขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการลูกคา โดยครอบคลุมการศึกษาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศที่มี
อยูในปจจุบันหรือที่อยูระหวางการพัฒนา
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2. วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) เพื่อหาชองวางของกระบวนการใหบริการลูกคา และออกแบบวางแผน
เสนทางการใชบริการใหม เพื่อใหลูกคาไดรับประสบการณที่ดีในการเขารับการใหบริการตาง ๆ ของ กฟภ.
3. พั ฒ นาและติ ด ตั้ งระบบ CRM โดยครอบคลุ มขี ดความสามารถ ดั งต อ ไปนี้ ทั้ งนี้ ขึ้ น อยูกั บ ผลการศึก ษา
วิเคราะห และทบทวนเสนทางการใชบริการของลูกคาตามขอที่ 1
3.1. Analytical CRM คือ จัดทําเพื่อรองรับการวิเคราะหขอมูลของลูกคาผานทางชองทางสื่อสารตาง ๆ
เพื่อทําความเขาใจ พฤติกรรม ความตองการ และความคาดหวังของลูกคาเพื่อจัดทําการปฏิสัมพันธที่
เหมาะสม และสามารถเสนอแนะสนับสนุนการตลาดใหลูกคาแตละรายได
3.2. Collaborative CRM คือ จัดทําเพื่อรองรับการสื่อสารและปฏิสัมพันธกับลูกคาตามชองทางตาง ๆ เชน
Call Center เว็ปไซต และชองทางรับการรองเรียน เปนตน
3.3. Operational CRM คือ จัดทําเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร กฟภ. ที่ตองมีการปฏิสัมพันธกับ
ลูกคาในขั้นตอนการทํางานตาง ๆ เชน การเสนอขายผลิตภัณฑ การรับคําสั่งซื้อ การสงมอบบริการ
การใหบริการหลังการขาย เปนตน เปนตนโดยระบบ CRM ตองมีการเชื่อมตอกับระบบงานอื่น ๆ ของ
กฟภ.
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีผลจากการวิเคราะหชองวางกระบวนการใหบริการลูกคาครบทุกกระบวนการและแผนเสนทางการใช
บริการของลูกคา
• มีระบบ CRM ที่สามารถทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ของลูกคา เชน พฤติกรรมการใชไฟ พฤติกรรม
การปฏิสัมพันธ เพื่อทําความเขาใจและความคาดหวังของลูกคา สามารถเสนอแนะการตลาดใหลูกคา
เปนรายบุคคลได
• มีระบบ CRM ที่สามารถรองรับการสื่อสารและปฏิสัมพันธกับลูกคาตามชองทางตาง ๆ
• มีระบบ CRM ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร กฟภ. ในการใหบริการลูกคา ใหเปนแบบ
เฉพาะเจาะจง เปนรายบุคคล เหมาะสมกับลักษณะและพฤติกรรมการใชงานของลูกคา
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ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน Customer Relationship Management (CRM) (การบริหาร
จัดการความสัมพันธกับลูกคา) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 103 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Customer Relationship Management (CRM)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานการไฟฟาภาค 1-4 (ภ1-4.)
• ฝายวางแผนธุรกิจ (ฝวธ.) (ภ1-4.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 105,039,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 33,659,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 35,200,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 36,180,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. OPEX จากการประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น 5%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก European Utility)
8.
1.
2.
3.
4.
9.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
ลด OPEX ลง 5%
คํารองเรียนลดลงกวา 50%
การปฏิสัมพันธทางชองทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 15% จากจํานวนลูกคาทั้งหมด
เพิ่มความพึงพอและความผูกพันธของลูกคาที่มีตอองคกร
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
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• บุคลากรตองมีทักษะในการนําขอมูลที่เก็บบันทึก มาทําการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อเปนประโยชนในการสราง
ความสัมพันธอันดีแกลูกคา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานในการใหบริการลูกคาจะตองมีการบูรณาการและสามารถเห็นประวัติการเขารับบริการ
ของลูกคาอยางตอเนื่องทั้งจากมุมมองของผูใหบริการและลูกคา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีระบบในการจัดทําการวิเคราะห และบูรณาการจากขอมูลตามชองทางตาง ๆ เขากับระบบ CRM
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาเพื่อมุงสู Digital Utiltiy
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบที่ใหบริการลูกคาตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP
PEA Smart Plus และ PEA Call Center เปนตน
3. ความสําเร็จในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (CBS2)
4. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของบุคลากรในทุกระดับ
5. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous
Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Digital Content Development ทักษะดานการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
2. Digital Content Management ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
3. Integrated Channel and Experiences Analytics ทักษะดานการเชื่อมโยงและบูรณาการชองทางการ
สื่อสารและการพัฒนาตอยอดดานการวิเคราะห
4. Content Design ทักษะดานการออกแบบเนื้อหา
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ป
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2.5.

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสิ าํ หรับการใหบริการลูกคา)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการใหบริการลูกคา) เปนแผนงานที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา โดยนําระบบโตตอบอัตโนมัติ หรือ Chatbot มาประยุกตใช โดยเปนการ
ปฏิสัมพันธกับลูกคาผานชองทางแชทตาง ๆ ขององคกร เชน เว็ปไซต แอปพลิเคชันมือถือ เปนตน เพื่อสามารถ
รองรับความตองการของลูกคาในกรณีที่มีลูกคามีปญหา คํารองหรือขอสงสัย ทําใหการตอบขอสงสัยสามารถเปนไป
ไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไดตลอดเวลา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร
และสรางความประทับใจในการใหบริการแกลูกคามากยิ่งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการลูกคาใหสามารถตอบปญหา คํารอง และขอสงสัยไดอยางรวดเร็ว
2. เพื่อสงเสริมภาพลักษณการเปนผูนําในดาน Digital Utility
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในการใหบริการลูกคา
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันชองทางหลักที่ กฟภ. ใชสําหรับการตอบคําถามและปญหาตาง ๆ ของลูกคา คือ ชองทางศูนยบริการ
ขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) ทั้งนี้จํานวนลูกคาไดขยายตัวขึ้นในทุก ๆ ป สงผลใหคํารองตาง ๆ ของ
ลูกคามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหการใหบริการของ กฟภ. ไมสามารถทําไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
จึงมีความจําเปนตองมีการใหบริการตอบคํารองหรือขอสงสัยดวยระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของปญหา คํารอง และขอสงสัย อันเนื่องมาจากจํานวนฐานลูกคาที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต รวมถึงยังสามารถ
สงต อหรื อสนั บ สนุ น งานระหว า งชองทางอื่ น ๆ ไดอีกดวย นอกจากนี้แผนงานนี้จ ะสงเสริมใหลูกคาปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมเปนการบริการดวยตัวเอง (Self-Service) สามารถลดจํานวนเจาหนาที่ในการใหบริการและรองรับจํานวน
ลูกคาที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมทิศทางการใหบริการขององคกรชั้นนํา เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาและ
สงเสริมภาพลักษณองคกรในการเปนผูนําดาน Digital Utility อีกดวย
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3: มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการใหบริการลูกคา) ประกอบดวย 3
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1: Chatbot Design (โครงการออกแบบการนํา Chatbot มาประยุกตใชในการใหบริการลูกคา)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ออกแบบการนําเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกตใชในการใหบริการลูกคา
1.1. จัดทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินเปาหมายทางธุรกิจ ถึงจุดประสงคในการจัดทํา Chatbot
รวมถึงความมุงหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับผิดชอบ
1.2. คัดเลือกระบบ Chatbot เพื่อยกระดับการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีผลการศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกตใชในการใหบริการลูกคา
โครงการที่ 2: Chatbot Pilot: Key FAQs (โครงการนํารองระบบ Chatbot สําหรับการบริการลูกคาในการ
ตอบปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. นํารองเทคโนโลยี Chatbot สําหรับการใหบริการลูกคาในการตอบปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา
1.1. นํารองระบบ Chatbot โดยเริ่มจากการปอนขอมูลลูกคา หรือ กลุมบทสนทนาสั้น ๆ
1.2. วัดผลการใชเทคโนโลยี Chatbot และความพึงพอใจเปรียบเทียบกอนและหลังการใชเทคโนโลยี
Chatbot ในการใหบริการลูกคา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการนํารองในการนําเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกตใชในการใหบริการลูกคา เชน การโตตอบบท
สนทนาสั้น ๆ ที่ไมมีความซับซอนได
โครงการที่ 3: Enhanced Chatbot (โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อเปนผูชวยเหลืออัจฉริยะสําหรับการ
บริการลูกคา)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. พัฒนาระบบ Chatbot เพื่อเปนผูชวยเหลืออัจฉริยะสําหรับการบริการลูกคา
1.1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถรองรับการเรียนรูที่มีความซับซอน เชน บทสนทนาที่อาจจะ
เกิดขึ้นจริง รายละเอียดการใชไฟฟา และแนวโนมการใชไฟฟาในอนาคต รวมถึงการเสนอแนวทาง
เพื่อลดการใชพลังงานแกลูกคาอยางเหมาะสม
1.2. วัดและประเมินผลการดําเนินการและความพึงพอใจของลูกคาอยางเปนประจํา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มี การนําเทคโนโลยี Chatbot มาประยุกต ใช ในการใหบ ริการลู กคาที่มีความซั บ ซอนมากขึ้น เช น
สามารถตอบโตบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน มีการสื่อสารที่ซับซอน และวิเคราะหผลได
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการใหบริการ
ลูกคา) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ
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รูปที่ 104 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Non-Voice Service: Chatbot
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.) (โครงการที่ 1 และ 2)
• ฝายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) (โครงการที่ 3)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานการไฟฟาภาค 1 (ภ1.)
สายงานการไฟฟาภาค 2 (ภ2.)
สายงานการไฟฟาภาค 3 (ภ3.)
สายงานการไฟฟาภาค 4 (ภ4.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 40,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Chatbot Design (โครงการออกแบบการนํา Chatbot มาประยุกตใชในการใหบริการลูกคา)
กรอบวงเงิน 5,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 5,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 2: Chatbot Pilot: Key FAQs (โครงการนํารองระบบ Chatbot สําหรับการบริการลูกคาในการ
ตอบปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา)
กรอบวงเงิน 17,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 5,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 1,000,000 บาท
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โครงการที่ 3: Enhanced Chatbot (โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อเปนผูชวยเหลืออัจฉริยะสําหรับการ
บริการลูกคา)
กรอบวงเงิน 17,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 14,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 3,000,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. อัตราจํานวนการโทรสอบถามขอมูลของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) ลดลง 15%
2. อัตราการสอบถามคํารองบนแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น 5%
3. อัตราการสอบถามคํารองบนเว็ปไซตเพิ่มขึ้น 5%
4. คาใชจายในการบริการตอรายลูกคาของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (PEA 1129 Call Center) ลดลง 15%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก American Airline)
8.
1.
2.
3.
4.
9.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
คาใชจายในการดําเนินงานของ PEA Call Center ลดลง 15 %
เสริมสรางภาพลักษณการเปน Digital Utility
ลดขั้นตอนและเวลาในการตอบคํารองของลูกคา
ลด Workload ของ PEA Call Center
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• ลูกคาจะตองไดรับการสื่อสารที่จําเปนอยางเหมาะสม ใหสามารถปรับตัวในการใชเทคโนโลยีใหมของลูกคาได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการการตอบคํารองของลูกคา มีการเปลี่ย นแปลงโดยลูกคาสามารถติดตอผาน Chatbot ได
ตลอดเวลา แต กฟภ. จะตองมีกระบวนการสนับสนุนและพรอมรับมือเมื่อเกิดปญหาที่ระบบ Chatbot
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการตอบคํารองของลูกคามีลักษณะที่เปลี่ยนไป
• ขอมูลในการปอนคําตอบหรือบทสนทนาตองมีการตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการลูกคาเพื่อมุงสู Digital Utiltiy
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบที่ใหบริการลูกคาตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP
PEA Smart Plus และ PEA Call Center และ Data Center เปนตน
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงความเชื่อมโยงของระบบงานตาง ๆ ได
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11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Digital Content Development ทักษะดานการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
2. Content Design Prototyping and User Testing ทักษะดานการออกแบบเนื้อหาและการทดสอบ
3. Integrated Channel and Experience Analytics ทักษะดานการเชื่อมโยงและบูรณาการชองทางการ
สื่อสารและการพัฒนาตอยอดดานการวิเคราะห
4. Digital Content Management ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
5. User Experience Analytics ทักษะดานการวิเคราะหประสบการณของลูกคา
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป 6 เดือน
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2.6.

PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงานของ PEA Customer Channel)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ
PEA Customer Channel) เปนแผนงานที่สนับสนุนในการสรางมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพของชอง
ทางการใหบริการตาง ๆ ของ กฟภ. เชน PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA Mobile Application
รวมถึงชองทางที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใหมีมาตรฐานในการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีลักษณะที่
สอดคลองกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการประเมินมาจัดเก็บและใชในการปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถนําผลการวิเคราะหเชิงลึกมาสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ของผูบริหารได
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อวางแนวทางมาตรฐานในการวัด ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานการใหบริการตาง ๆ ของ กฟภ.
2. จัดทําเกณฑการประเมิน activities ตางๆ ใน customer journey
3. จัดทําเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของชองทางการใหบริการตาง ๆ
4. นําขอมูลจากการประเมินมาจัดเก็บและใชในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. นําผลการวิเคราะหเชิงลึกไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารจัดการดานการใหบริการลูกคาได
อยางเหมาะสม และการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.

หลักการและเหตุผล

ปจจุบัน กฟภ. ไดจัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการลูกคา (Front Office) เพื่อตอบสนองความตองการ ความ
คาดหวังลูกคา และคุณภาพงานบริการ เชน การแกไขปญหาสํานักงานที่มีความแออัดในการใหบริการ และตั้งอยูใน
พื้นที่หางไกล การปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการที่มีความลาชา โดยการพัฒนาศูนยบริการลูกคา ณ สํานักงานการ
ไฟฟา และ PEA Shop โดยตั้งอยูภายในหางสรรพสินคา หรือในพื้นที่เศรษฐกิจในเมือง เพื่อใหบริการแกลูกคาได
หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดพัฒนารถยนตใหบริการลูกคาเคลื่อนที่ PEA Mobile Shop เพื่อใหบริการในพื้นที่
ชุมชนหางไกล หรือพื้นที่ชุมชนที่หนาแนนแตไมสามารถเปด PEA Shop ได ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของลูกคาอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาศูนยบริการลูกคา
(Front Office) ตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกสํานักงานการไฟฟา ไดรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก
(GECC) ตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
เนื่องจากจํานวนลูกคามีการขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะลูกคารายยอยที่มีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป
สงผลให กฟภ. มีความจําเปนในการบริหารจัดการและยกระดับการดําเนินงานของชองทางการใหบริการตาง ๆ เชน
PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop, PEA Mobile Application ทั้งนี้การประเมินผลประสิทธิภาพการ
ให บ ริ ก ารในภาพรวมของ กฟภ. ในป จ จุ บั น นั้ น ยั งไม เ ป น ระบบที่เ ป น มาตรฐานเดี ย วกัน มี วิ ธีก ารจั ดเก็ บ และ
วัตถุประสงคในการประเมินผลที่แตกตางกัน สงผลใหไมมีขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนั้ น จึ งมี ความจํ า เป น ที่ กฟภ. จะต องจัดทําแผนงาน PEA Customer Channel Performance
Management (การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer Channel) เพื่อทําการประเมิน
activities ตางๆ ใน customer journey และประเมินประสิทธิภาพการใหบริการตาง ๆ ของ กฟภ. และ ไมวาจะ
เปนจากชองทาง PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile Shop หรือ PEA Mobile Application ใหเปนมาตรฐาน
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และแนวทางที่สอดคลองกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะไดนําขอมูลจากการประเมินมาจัดเก็บและใชในการวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนนําผลการวิเคราะหเชิงลึกไปใชในการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการบริหารจัดการกลยุทธและบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับการใหบริการลูกคาในชองทางตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3: มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน PEA Customer Channel Management (การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA
Customer Channel) ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Standardized Process, KPI, Governance Setup (โครงการจัดทํากฎเกณฑการประเมินที่เปน
มาตรฐาน)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. จัดทําแนวทางและเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานในการใหบริการตางๆ ที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ
1.1. จัดทําเกณฑการประเมิน activities ตางๆ ใน customer journey
1.2. จัดทําเกณฑการประเมินชองทางการใหบริการลูกคาอยางครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึง จัดทํา KPIs
และปรับ ปรุงระเบียบตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกัน โดยแบงเปนการประเมินเปน 4 หลักเกณฑ
ไดแก
• Customer หรือความสามารถในการรองรับลูกคาในปริมาณที่เหมาะสม สามารถชวยลดภาระ
จากการไฟฟาสํานักงานใหญได
• Finance หรือความคุมคาในการลงทุนการใหบริการลูกคาในชองทางตาง ๆ
• Physical Office หรือตําแหนงที่ตั้ง โดยตําแหนงที่อยูของสาขานั้นจะตองชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนในการเขาใชบริการ
• Services หรือการอํานวยความสะดวกในการใหบริการ โดยการที่ลูกคาไดรับความสะดวกในการ
ใชบริการ จะสงเสริมใหลูกคาจายคาไฟไดตรงเวลา รวมถึงการสรางความผูกพันที่ดีแกลูกคา
2. จัดทําการประเมินผลตามขอ 1.1-1.2 พรอมสรุปผลการวิเคราะห
3. นําสรุปผลวิเคราะหการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการและชองทาง
การใหบริการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แนวทางและเกณฑการประเมินที่เปนมาตรฐาน
• ผลการประเมินประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา
• มีแผนการปรับปรุงและพัฒนาพัฒนากระบวนการใหบริการและชองทางการใหบริการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 2: Dashboard & Reports Implementation (โครงการจัดทํา Dashboard และรายงานการ
ประเมินผลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. นําผลการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการลูกคาทั้งกระบวนการตาม customer journey และชองทาง
การให บ ริ ก ารต า งๆ มาทํ า การวิ เ คราะหเ ชิงลึก เพื่อใชในการบริห ารจัดการกลยุ ทธแ ละบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรสําหรับการใหบริการลูกคาในชองทางตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดทํา Dashboard รายงานผลวิเคราะหเชิงลึกสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• Dashboard รายงานผลการวิเคราะหเชิงลึกสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหาร
จัดการกลยุทธและบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับการใหบริการลูกคา
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน PEA Customer Channel Performance Management (การ
วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของ PEA Customer Channel) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 105 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน PEA Customer Channel Performance Management
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานการไฟฟาภาค 1-4 (ภ1-4.)
• ฝายวางแผนธุรกิจ (ฝวธ.) (ภ1-4.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
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6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 25,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Standardized Process, KPI, Governance Setup (โครงการจัดทํากฎเกณฑการประเมินที่เปน
มาตรฐาน)
กรอบวงเงิน 7,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 7,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 2: Dashboard & Reports Implementation (โครงการจัดทํา Dashboard และรายงานการ
ประเมินผลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร)
กรอบวงเงิน 18,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 7,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย
1. ลคคาใชจายในการดําเนินงานลงไดสูงถึง 500 FTE 5 ในดานการใหบริการลูกคา
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Bank)

8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1. มี Dashboard รายงานผลการวิเคราะหเชิงลึกสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหาร
จัดการกลยุทธและบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับการใหบริการลูกคา

9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรที่เกี่ยวของทั่วประเทศตองมีความเขาใจตรงกันในกระบวนการจัดเก็บขอมูล รวมถึงตองมีทักษะใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาประเมินผลและปรับปรุงการใหบริการลูกคาอยางตอเนื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• มีกระบวนการในการจัดเก็บบันทึกขอมูลที่เปนมาตรฐาน เพื่อใชประเมินผลที่มีพื้นฐานขอมูลในรูปแบบ
เดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเครื่องมือที่สนับสนุนในการเก็บขอมูล แนวทางการวิเคราะหขอมูล และระบบการแสดงผลการวิเคราะหที่มี
ลักษณะเปน Dashboard ที่สามารถสรุปแกผูบริหารไดงาย
5

FTE = Full-time equivalent หรื อหน่วยนับที่ใช้บอกภาระงานของพนักงานโดยเทียบค่ากับชัว่ โมงการทํางานที่พนักงานเต็มเวลาหนึ่ ง

คนทําในช่วงเวลาหนึ่ง
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10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. ความเขาใจและการปฏิบัติจัดทําการเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศของบุคลากร
2. บุคลากรตองมีทัศนคติในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องในดานการใหบริการลูกคา
(Continuous Improvement) โดยมีการทบทวนและติดตามผลการประเมินการใหบริการลูกคาอยางเปน
ประจํา
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Analytical ทักษะดานการวิเคราะห
2. Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
3. Digital Content Management ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ป 3 เดือน
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2.7.

PEA Energy Service System (งานพัฒนาระบบรองรับการใหบริการพลังงาน)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

PEA Energy Service System เปนแผนงานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการใหบริการทางดานพลังงาน
แกลูกคา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาสวนบุคคล และการจัดหาแหลงพลังงานทดแทน เชน โซลาเซลล
เพื่อตอบสนองตอแนวโนมของตลาดในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องของ อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device) การติดตั้ง
Solar Rooftop และรถไฟฟา (EV: Electric Vehicle)
2.

หลักการและเหตุผล

ปจจุบันตามนโยบาย PEA 4.0 ที่มุงเนนการพัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี โดยมีเปาหมาย
ใหเกิดการคิดคนสรางสรรคน วัตกรรมใหมๆ เพื่อแกปญ หาการทํางานเดิมที่มีอยูและยกระดับองคกรใหสามารถ
แขงขันในตลาดโลกไดจริง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการบริการดานพลังงานแกลูกคาเปนหนึ่งในการพัฒนา
เพื่อผลักดันให กฟภ. สามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาในดานการบริการดานพลังงานให
ครอบคลุมมากขึ้น โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมุงเนนการใหบริการแกลูกคาในดานการจัดการพลังงานอาทิ การจัด
การพลังงานภายในอาคารที่อยูอาศัย หรือการวางแผนดานการประจุพลังงานใหแกรถไฟฟา (EV : Electric Vehicle)
เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออมของ กฟภ. ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในการใชพลังงานไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถชดเชยรายไดของ กฟภ. ที่มี
แนวโนมจะลดลงจากการที่ประชาชนสามารถผลิตไฟฟาใชเองได
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO3: มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
SO4 : การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน PEA Energy Service System (งานพัฒนารองรับการใหบริการพลังงาน) ประกอบดวย 4 โครงการ
ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: งานพัฒนา Application Solar Hero
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. จัดทําและพัฒนา PEA Solar Hero Application
2. จัดทําฐานขอมูลการใหบริการ PEA Solar Hero Application
3. พิจารณาขอแกไขเพิ่มเติมในระเบียบ กฟภ. ในดานโครงขายไฟฟา
4. จัดทําแผนการประชาสัมพันธและแผนการตลาด
5. จัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. จัดทําแผนการดําเนินงานดาน Certified และดาน Maintenance & Assurance
7. จัดทําแผนการสํารวจและตรวจสอบระบบ Solar Rooftop
8. จัดตั้งหนวยประสานงานในระดับภูมิภาค
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• เสริมสรางความรูและความตระหนักถึงประโยชนของการใชพลังงานทดแทนใหกับประชาชนพรอม
รวบรวมขอมูลในการติดตตั้งระบบ Solar Rooftop ในเบื้องตน รวมถึงจัดหาพันธมิตรดานการเงินมา
สนับสนุนการติดตั้ง
• สงเสริมการพัฒนาดานพลังงานทดแทนในประเทศไทยอยางยั่งยืน อีกทั้งยังชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของประเทศไทย
• ชวยกระตุนการเติบโตของกลุมธุรกิจพลังงาน ทั้งผูผลิต ผลิตภัณฑ ผูดําเนินการติดตั้ง และกลุมธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องดานพลังงานสะอาด กอใหเกิดอาชีพและรายไดกับประชาชนในประเทศไทยเปนวงกวาง
• มีขอมูลการผลิตพลังงานจากระบบ Solar Rooftop ในภาพรวมของประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะหการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต
• กฟภ. จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการดําเนินโครงการ PEA Solar Hero Application และการดําเนินงานที่
เกี่ยวของทางดานพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน ระบบการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา ระบบกักเก็บพลังงาน
เปนตน
โครงการที่ 2: งานพัฒนา Smart Home Application
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. จัดทํา Application เพื่อใชจัดการ อุปกรณอัจฉริยะ (Smart Device) ภายในอาคาร ที่อยูอาศัย โดยเปน
การพัฒนาบนพื้นฐานของ PEA HiVE Platform โดยสามารถใหบริการลูกคาได ดังนี้
1.1. แสดงผลและควบคุมอุปกรณอัจฉริยะ ที่เชื่อมตออยูกับระบบ Application ไว
1.2. แสดงสถานการณใชไฟฟาภายในอาคาร/ที่อยูอาศัย โดยสามารถแสดงไดทั้งขอมูลการใชไฟฟาและการ
ผลิตไฟฟา (ถามี)
1.3. เชื่อมตอกับอุปกรณอัจฉริยะที่มีการเพิ่มเติมเขามาในระบบภายหลังได
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ได Mobile Application สําหรับใหบริการลูกคา ทางดานการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารที่
อยูอาศัย โดยสามารถแสดงผลสถานการณใชไฟฟาภายในอาคาร/ที่อยูอาศัย เชื่อมตอกับอุปกรณ
อัจฉริยะเพื่อแสดงสถานะ และควบคุมอุปกรณตางๆ
โครงการที่ 3: งานพัฒนา EV Charging Station Application
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. พัฒนาระบบโครงขายขอมูลสถานีอัดประจุไฟฟาของการฟาสวนภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยระบบและชอง
ทางการสื่อสารขอมูลระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟา กับฐานขอมูลกลางของการไฟฟาสวนภูมิภาคและระบบ
บริหารจัดการขอมูล
2. พัฒนา Mobile Application เพื่อใหบริการลูกคาในดานการบริการที่เกี่ยวของกับสถานีอัดประจุไฟฟาใน
โครงขายของ กฟภ. โดย Application จะตองสามารถใหบริการแกลูกคาได ดังนี้
2.1. แสดงตําแหนงสถานีอัดประจุไฟฟาในโครงขายสถานีอัดประจุไฟฟาของ กฟภ.
2.2. แสดงเสนทางไปสูสถานีอัดประจุไฟฟาที่ใกลที่สุด
2.3. แสดงสถานะของสถานีอัดประจุไฟฟาในโครงขายสถานีอัดประจุไฟฟาของ กฟภ.
2.4. แสดงสถานะและประเภทของหัวชารจในแตละสถานีอัดประจุไฟฟา
2.5. แสดงสถานการณอัดประจุยานยนตไฟฟาและเวลาที่เหลือในการอัดประจุไฟฟา
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2.6. ใหบริการจองคิวอัดประจุยานยนตไฟฟา
2.7. เปนชองทางในการชําระคาบริการการอัดประจุไฟฟา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีระบบโครงขายขอมูลสถานีอัดประจุไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟา กับฐานขอมูลกลางของการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อนําไปใชกับระบบ
บริหารจัดการขอมูล และสามารถรองรับการขยายปริมาณสถานีประจุไฟฟาที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
• มี Mobile Application เพื่อใหบริการลูกคาในการจัดการ การประจุไฟฟาของยานยนตไฟฟาซึ่ง
ผูใชงานสามารถคนหาสถานีประจุไฟฟา ในบริเวณใกลเคียง จองคิวเพื่ออัดประจุยานยนตไฟฟา
ตรวจสอบสถานะการอัดประจุยานยนตไฟฟา และชําระคาบริการการอัดประจุไฟฟา
โครงการที่ 4: งานพัฒนา Energy Storage Management Software
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. พัฒนาระบบโครงขายสถานีกักเก็บพลังงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
2. พัฒนาซอฟตแวรบริหารจัดการสถานีกักเก็บพลังงานไฟฟา
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีระบบโครงขายสถานีกักเก็บพลังงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สถานีกักเก็บพลังงาน กับฐานขอมูลกลางของการไฟฟา เพื่อชวยในการบริหารจัดการพลังงานภายใน
ระบบของ กฟภ.
• มีระบบที่ใชตรวจสอบ และควบคุมปริมาณไฟฟาที่มีการเก็บไวในสถานีกักเก็บพลังงานไฟฟา รวมถึง
สถานะการประจุพลังงาน (Charge) และการจายพลังงาน (Discharge) ของสถานีกักเก็บพลังงานของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว)
• ฝายสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ฝสอ.)
• ฝายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟา (ฝวพ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด - บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: งานพัฒนา Application Solar Hero
กรอบวงเงิน - ลานบาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: - บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: -
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โครงการที่ 2: งานพัฒนา Smart Home Application
กรอบวงเงิน - บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: - บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: - บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 3: งานพัฒนา EV Charging Station Application
กรอบวงเงิน - ลานบาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: - บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: - บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 4: งานพัฒนา Energy Storage Management Software
กรอบวงเงิน - บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: - บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: - บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย
1. ได Application PEA Solar Hero ที่สามารถใชงานไดจริงในพื้นที่เปาหมาย 1 จังหวัด
2. ได Smart Home Management Application ที่สามารถควบคุมอุปกรณอัจฉริยะที่ใขอมูลอยูใน
PEA HiVE Platform ได 1 Application
3. ได EV Charging Station Application ที่สามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกับสถานีประจุไฟฟา
ตนแบบของ กฟภ. ทั้ง 11 แหงไดจริง 1 Application
ได Energy Storage Management Software ที่สามารถทํางานรวมกับตนแบบสถานีสํารองพลังงาน
ในการ ตรวจสอบและควบคุมการทํางานของสถานีสํารองพลังงานได 1 Application

8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1. ได Application ที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาทางดานการวางแผนลงทุนติดตั้ง Solar Roof
Top
2. ได Application ที่ชวยในการบริหารจัดการดานพลังงานภายในบริเวณที่อยูอาศัยและอาคารใหแก
ลูกคา
3. ได Application ตนแบบที่ชวยในการจัดการ การประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาของลูกคา
4. ได Software ที่ชวยในการบริหารจัดการตนแบบสถานีสํารองพลังงาน ของ กฟภ.
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• อาจตองมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการทางธุรกิจใหมที่เกิดขึ้น
• ตองมีการพัฒนาบุคคลากรในดานการพัฒนา Software โดยเฉพาะการพัฒนา Mobile Application
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองมีการปรับกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองและรองรับกับกระบวนการ
ทางธุรกิจใหม ที่มาพรอมกับการใหบริการ Application ทางดานการจัดการพลังงาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• อาจมีความตองการการใช Hardware มากขึ้นเพื่อใหสามารถประมวลผลและใหขอมูลแก Application ที่มี
การพัฒนาขึ้น
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การนําจุดแข็งขององคกรที่มีความนาเชื่อถือจากองคกรภาครัฐที่มีระบบโครงขายจําหนายไฟฟาทั่วประเทศ
และมีพันธมิตรจากหลายหนวยงานที่สามารถชวยใหการดําเนินการเปนไปไดอยางรวดเร็ว มาใชในการ
พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application และยังสามารถลดจุดออนจากความลาชาในการ
ดําเนินงานของ PEA โดยการนําระบบ Digital เขามาใช อีกทั้งยังสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจดาน Solar
Rooftop ของ PEA ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเติบโตรวมกันในชุมชน
และสังคม
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานการพัฒนา Mobile Application
2. มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป
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3. ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
3.1.

Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร) เปน
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการผลการดําเนินงานองคกรใหสามารถแสดงสถานะตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกรได
อยางรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ขององคกรไดอยางอัตโนมัติและมีรูปแบบการรายงานผลที่
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีระบบรายงานผลการดําเนินการและชุดขอมูลสําคัญ รวมถึงการพยากรณ (Forecast) ทําใหผูบริหาร
มีขอมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ อยางรวดเร็ว และสามารถนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถองคกรไดอยางตอเนื่อง
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหและพยากรณผลการดําเนินงานขององคกร รวมถึงสามารถนําขอมูลที่
ไดมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจได
3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการเขาถึงและการจัดใหมีการเขาถึงการวิเคราะห (Analytics) ที่เหมาะสมตาม
ตําแหนงของบุคลากร (Customization)
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฟภ. มีความตองการระบบการแสดงสถานการณดําเนินงานขององคกรสําหรับผูบริหาร เพื่อติดตาม
สถานะการดําเนินงานตาง ๆ ที่สําคัญ ไมวาจะเปนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกร หรือขอมูลสําคัญ
ขององคกรเพื่อใหมีการบริหารจัดการการดําเนินงานตาง ๆ และขอมูลสําคัญขององคกรอยางบูรณาการ
ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการดําเนินงานตามแผนงาน Enterprise Performance Management (EPM) (การ
บริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร) โดยมีความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และ
ยุทธศาสตรดิจิทัล รวมถึงทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร)
ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Enterprise Performance Management Pilot (โครงการนํารองการบริหารจัดการผล
ดําเนินงานขององคกร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษาและประเมิ น การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การผลดํ า เนิ น งานขององค ก ร (Enterprise
Performance Management)
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1.1. กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละรายละเอี ย ดความต อ งการทางธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาระบบ Enterprise
Performance Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร)
1.2. จัดลําดับความสําคัญของแตละวัตถุประสงค เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบในระยะนํารองและ
ในระยะการนําไปใชทั่วทั้งองคกร
1.3. ศึกษาโครงสรางการเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญในปจจุบัน และออกแบบสถานะเปาหมายในอนาคต ซึ่ง
ครอบคลุ ม การออกแบบกระบวนการรายงานผล การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะข อ มู ล และ
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค และรายละเอีย ดความตองการทางธุร กิจในการพัฒนาระบบ Enterprise
Performance Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร)
• ผลการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของวัต ถุ ป ระสงค ใ นการพั ฒ นาระบบ Enterprise Performance
Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร)
• ผลการศึกษาโครงสรางการเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญในปจจุบันและผลการออกแบบสถานะเปาหมายใน
อนาคต
2. จัดทําแผนการพัฒนาระบบ Enterprise Performance Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงาน
ขององคกร)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนการพัฒนาระบบ Enterprise Performance Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงาน
ขององคกร)
3. พั ฒ นาและติ ด ตั้ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การผลดํ า เนิ น งานขององค ก ร (Enterprise Performance
Management) ในระยะนํารอง
3.1. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการรายงานผลสําหรับผูบริหารในระยะนํารอง
3.2. ออกแบบระบบ Enterprise Performance Management (การบริหารจัดการผลดําเนินงานของ
องคกร) แสดงผลเปน Dashboard โดยสามารถเรียกดูขอมูลในรายละเอียดเฉพาะสวน หรือดูขอมูล
เปนกลุมได โดยมีระบบการเตือนในกรณีที่ผลการดําเนินงานไมสอดคลองกับคาที่ตั้งไว โดยครอบคลุม
ในฟงกชันหลัก ดังตอไปนี้
• การวิเคราะหขอมูลแบบจําลองสถานการณ (What-If)
• การพยากรณคาผลการดําเนินการในอนาคต (Forecasting)
• การคาดการณเหตุการณและผลกระทบลวงหนา (Predictive)
• Early Warning
• ขอมูลในมุมมองภูมิศาสตรสารสนเทศ
3.3. ติดตั้งระบบการบริหารจัดการผลดําเนิน งานขององคกร และจัดเก็บ ขอมูลใหเหมาะสม พรอมทั้ง
ปรับแตงระบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงานในระยะนํารอง และเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอื่น ๆ ของ กฟภ. ได
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ระบบการบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร (Enterprise Performance Management)
• การนํารองการใชงานระบบการบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร (Enterprise Performance
Management)
โครงการที่ 2: Enterprise Performance Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ขยายขอบเขตงานใหสามารถครอบคลุมการรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญทั่วทั้งองคกร
1.1. ปรับแตงระบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงานและระดับบุคลากร
1.2. ขยายขอบเขตระบบวิ เ คราะห ข อ มู ล ขั้ น สู ง ให ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจผานการสรางแบบจําลองทางสถิติ โดยครอบคลุมความสามารถตอไปนี้ (ทั้งนี้
ขึ้นกับผลการศึกษาจากโครงการที่ 1)
- การวิเคราะหขอมูลแบบจําลองสถานการณ (What-If)
- การพยากรณคาผลการดําเนินการในอนาคต (Forecasting)
- การคาดการณเหตุการณและผลกระทบลวงหนา (Predictive)
- Early Warning System
- ขอมูลในมุมมองภูมิศาสตรสารสนเทศ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การปรับแตงระบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงานและระดับบุคลากร
• Enterprise Performance Management (ระบบการบริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร) ไดรับ
การติดตั้งสําหรับผูบริหารทุกสายงาน และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ ได
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหาร
จัดการผลการดําเนินงานขององคกร) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 106: ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Enterprise Performance Management (EPM)
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รูปที่ 107: ตัวอยางแผนภาพการเชื่อมโยงการทํางานของระบบ Enterprise Performance Management (EPM)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 187,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Enterprise Performance Management Pilot (โครงการนํารองการบริหารจัดการผล
ดําเนินงานขององคกร)
กรอบวงเงิน 69,800,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 54,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 5,000,000 บาท
โครงการที่ 2: Enterprise Performance Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการผลดําเนินงานขององคกร)
กรอบวงเงิน 117,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 86,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร:
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 31,000,000 บาท

หนา 394

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. รอยละความสําเร็จของการบรรลุยุทธศาสตร กฟภ. (พิจารณาจาก Corporate KPI)
2. ระยะเวลาในการสืบคนเพื่อดูรายงานและขอมูลดลง 25%
(คาเปาหมายอางอิงจาก Multination European Utility Company)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ความสําเร็จของการบรรลุยุทธศาสตร กฟภ.
2. ลดระยะเวลาในการสืบคนเพื่อดูรายงานและขอมูลลง 25%
3. มีระบบรายงานผลการดําเนินการและชุดขอมูลสําคัญ รวมถึงการพยากรณ (Forecast) ทําใหผูบริหารมี
ขอมูลในการตัดสินใจและการตอบสนองตอสถานการณตาง ๆ อยางรวดเร็ว รวมถึงสามารถนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถองคกรไดอยางตอเนื่อง
4. มีความสามารถในการวิเคราะหและพยากรณผลการดําเนินงานขององคกร รวมถึงสามารถนําขอมูลที่ไดมา
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เพิ่มความสามารถในการเขาถึงและการจัดใหมีการเขาถึงการวิเคราะห (Analytics) ที่เหมาะสมตาม
ตําแหนงของบุคลากร (Customization)
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเปลี่ยนทัศนคติในการเปนเจาของขอมูลใหมีความถูกตองแมนยํากอนจะนําเขาสูระบบ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีจุดควบคุม เพื่อคอยติดตามสถานะขอมูลไดอยางเหมาะสม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเครื่องมือ/ระบบที่ใชติดตามสถานะขอมูลใหม
• ขอมูลจะตองมีการอัพเดทแบบอัติโนมัติในระดับที่ถูกตอง
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารทุกสายงาน
2. การกระจายตัวชี้วัดในระดับตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการอยางถูกตองเหมาะสม
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของกระบวนงาน
ขอมูล และระบบงานตาง ๆ ได
4. กระบวนและระบบบริหารขอมูล (Enterprise Data Management) ถูกจัดทําอยางถูกตองและเหมาะสม
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11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Data Mining and Analytics ทักษะดานการคนหาความรูในฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
Master Data Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลหลัก
Data Governance ทักษะดานการกํากับดูแลขอมูล
KPI & Management Reporting ทักษะดานการบริหารจัดการรายงานและการกําหนดตัวชี้วัด
Integrated Business Planning ทักษะดานการวางแผนเชิงธุรกิจและการบูรณาการ
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป
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3.2.

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) เปนแผนงานสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกรใหมีระบบและกระบวนการทํางานที่สงเสริมการจัดระเบียบขอมูลและการบริหารขอมูลใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดลําดับความสําคัญของเอกสาร การ
จัดเก็บไฟลดิจิทัล การบริหารจัดการขอมูลเพื่อสงเสริมการจัดการองคความรูขององคกร เปนตน
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีกลยุทธ และระบบบริหารขอมูลแบบแหลงเดียวที่สามารถเขาถึงไดงาย
2. เพื่อใหมีโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลที่มีจํานวนมากขึ้น และขอมูลที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน
3. เพื่อใหมีความเหมาะสมของรูปแบบขอมูลที่จะใชสื่อสารผานชองทางตาง ๆ
4. เพื่อใหมีการบริหารจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย และชวยลดคาใชจายในการรักษาขอมูลใน
ระบบ
2.

หลักการและเหตุผล

ปจจุบัน กฟภ. มีขอมูลจํานวนมากทั้งที่อยูในรูปแบบกระดาษที่จัดเก็บอยูในแฟมหรือตูเอกสาร และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ไมวาจะเปนเอกสารคูมือการทํางาน แบบแปลน แบบฟอรม ไฟลวิดิโอ ไฟลเสียง ไฟลภาพ ซึ่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ไดจัดเก็บตามแตละหนวยงาน ทําใหมีความซ้ําซอนของเอกสาร และไมไดมีการปรับปรุง
เอกสารใหเปนฉบับลาสุด สงผลทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ไมสามารถเปนไปไดแบบมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่
นอกจากนี้ขอมูลเอกสารในยุคดิจิทัลมีจํานวนมากขึ้นและในขณะเดียวกันจุดประสงคของการเก็บเอกสารก็ มี
ความหลากหลายมากขึ้น ทําใหระบบบริหารจัดการขอมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสในปจจุบันไมสามารถรองรับ
ความตองการทางธุรกิจไดเทาที่ควร รวมทั้ง กฟภ. มีความตองการที่จะพัฒนาระบบและกระบวนการทํางานตาง ๆ
ใหมีความสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันกับการทํางานปกติ
ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการดําเนินการแผนงาน Enterprise Content Management (ECM) (การ
บริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ที่สามารถบริหารจัดการเนื้อหาและขอมูลที่มีอยูในปจจุบันและรองรับความ
ตองการทางธุรกิจที่จะเติบโตไดในอนาคต
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ประกอบดวย
2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Enterprise Content Management Assessment and Enterprise Content Management
Pilot (โครงการศึกษาและประเมินการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร และการดําเนินการนํารองการบริหาร
จัดการขอมูลภายในองคกร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
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1. ศึกษาและประเมินการพัฒนา Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายใน
องคกร)
1.1. กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละรายละเอี ย ดความต อ งการทางธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาระบบ Enterprise
Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ซึ่งครอบคลุม
- การศึกษาการวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ในการจัดระเบียบขอมูล กระบวนการจัดการ
ขอมูล และปจจัยนําเขา เชน ประเภทของเอกสารและขอมูลขององคกร ประเภทเนื้อหา หมวดหมู
(Taxonomy) กระบวนการในการจัดเก็บเอกสาร และการดําเนินการ Archive ขอมูลที่ลาสมัย ซึ่ง
รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานทางธุรกิจ
- การศึกษาและวิเคราะหการเชื่อมตอหรือการถายโอนขอมูลจากระบบเดิมที่มีอยูในปจจุบัน และ
ออกแบบสถานะเปาหมายของแนวทางการเขาถึงขอมูลและระบบ Enterprise Search รวมถึงการ
ทบทวนการออกแบบกระบวนการในการจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร และการกํากับดูแลที่
เกี่ยวของกับเอกสาร
1.2. จัดลําดับความสําคัญของกลุมเอกสารเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบในระยะนํารองและใน
ระยะการนําไปใชทั่วทั้งองคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละรายละเอี ย ดความต อ งการทางธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาระบบ Enterprise
Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)
• ผลการจัดลําดับความสําคัญของกลุมเอกสาร
2. จัดทําแผนการพัฒนาระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนการศึกษาและการพัฒนาระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร)
3. พัฒนาและติดตั้งระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ใน
ระยะนํารอง
1.1. ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการจัดการขอมูลภายในองคกรใหมีความเหมาะสมในระยะนํารอง
1.2. พัฒนาและติดตั้งระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายใน
องคกร) ตามผลการศึกษาที่ไดมีการประเมินการพัฒนา Enterprise Content Management
1.3. ปรับแตงระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ให
สอดคลองกับการใชงานในระยะนํารอง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการจัดการขอมูลภายในองคกรใหมีความเหมาะสมในระยะนํารอง
• ระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) ไดรับการติดตั้ง
ตามขอบเขตงานสําหรับระยะนํารอง
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•

การนํารองการใชงานระบบ Enterprise Content Management (การบริหารจัดการขอมูลภายใน
องคกร)

โครงการที่ 2: Enterprise Content Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการขอมูลภายในองคกร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ขยายขอบเขตงานใหสามารถครอบคลุมการบริหารจัดการขอมูล เอกสาร และเนื้อหาตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร
1.1. ปรับแตงระบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงานและระดับบุคลากร
1.2. ขยายขอบเขตให Enterprise Content Management สามารถครอบคลุมกระบวนการอื่น ๆ ได
ตามขอบเขตที่ไดศึกษาในโครงการที่ 1 ซึ่งสามารถรองรับเอกสารดิจิทัลที่มีความหลากหลาย โดยเปน
ระบบหลักของทุกสายงานใชไดทั่วทั้งองคกรและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ได
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การปรับแตงระบบใหสอดคลองกับการใชงานของผูบริหารแตละสายงานและระดับบุคลากร
• การขยายขอบเขตการใชงานระบบ Enterprise Content Management การบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร)
2. จัดทําคูมือหรือการอบรมวิธีการใชงานและการดูแลรักษาระบบใหแกบุคลากร เพื่อใหบุคลากรสามารถใช
งานและดูแลรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บุคลากรสามารถใชงานและดูแลรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของ แผนงาน Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการ
ขอมูลภายในองคกร) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 108: ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Enterprise Content Management (ECM)
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5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 312,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Enterprise Content Management Assessment and Enterprise Content Management
Pilot (โครงการศึกษาและประเมินการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร และการดําเนินการนํารองการบริหาร
จัดการขอมูลภายในองคกร)
กรอบวงเงิน 59,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 43,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,00 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 5,400,000 บาท
โครงการที่ 2: Enterprise Content Management Roll-Out (โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการขอมูลภายในองคกร)
กรอบวงเงิน 252,600,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 96,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร:
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 156,600,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสลดลง 30%
2. ความซ้ําซอนของขอมูลจากการสรางกระบวนการบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพลดลง 20%
(ตัวชี้วัด และคาเปาหมายอางอิงจาก UK Utility)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1.
2.
3.
4.
5.

ลดคาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30%
ลดความซ้ําซอนของขอมูลจากการสรางกระบวนการบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพลง 20%
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
มีกลยุทธและระบบบริหารขอมูลแบบแหลงเดียวที่สามารถเขาถึงไดงาย
มีการบริหารจัดการขอมูลไดอยางเหมาะสม ลดพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลจากขอมูลซ้ําซอน ปลอดภัย และ
ชวยลดคาใชจายในการรักษาขอมูลในระบบ รวมถึงมีการบูรณาการขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหเชิงลึก
6. มีโครงสรางในการจัดเก็บขอมูลที่มีจํานวนมากขึ้น และขอมูลที่มีรูปแบบที่แตกตางกัน
7. มีความเหมาะสมของรูปแบบขอมูลที่จะใชสื่อสารผานชองทางตาง ๆ
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองมีทัศนคติในแบงปนเนื้อหาขอมูล เพื่อสรางองคความรูรวมกันภายในองคกร
• บุคลากรตองมีการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการใชระบบ
• บุคลากรตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีการยอมรับในการใชระบบใหมแทนระบบที่มีอยูใน
ปจจุบัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหพนักงานสามารถใชระบบเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ
ได และมีวิธีการตรวจสอบและกํากับดูแลเนื้อหาที่ดี
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเครื่องมือ/ระบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและเนื้อหาใหม
• ขอมูลและเนื้อหาจะมีการจัดเก็บแบบรวมศูนย
• ระบบเครือขายตองสามารถรองรับขอมูลปริมาณมากได
10.
1.
2.
3.
4.
11.

ปจจัยความสําเร็จ
มีการพัฒนา Enterprise Architecture ในชั้นของขอมูลที่สมบูรณ
ขอมูลขององคกรมีความชัดเจน ถูกตอง และสามารถระบุผูรับผิดชอบได
มีการจัดทําระบบและกระบวนการบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
มีแนวทางการเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงานหลัก เชน ERP อยางชัดเจน
ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2. Taxonomy Development ทักษะดานการจัดกลุม หมวดหมูของขอมูลและเนื้อหาตาง ๆ
3. Solution / Reference Architecture ทักษะดานการบริหารจัดการและแกปญหาที่เกี่ยวของกับ
สถาปตยกรรมองคกร
4. Software Configuration ทักษะดานการออกแบบและการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน
5. Database Configuration ทักษะดานการออกแบบและการบริหารจัดการฐานขอมูล
6. Asset Migration ทักษะดานการยายสินทรัพยในรูปแบบขอมูล
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป
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3.3.

Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซคณ
ุ คาหลัก)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก) เปนแผนงาน
ที่สนับสนุนใหองคกรสามารถมุงสู Operational Excellence ไดโดยจัดทําการวิเคราะหหวงโซคุณคาหลักขององคกร
และนํามาประเมินเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงองคกรใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจของ กฟภ.
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อใชขอมู ลเชิงลึกในการบริ หารต นทุน อยางมีป ระสิทธิภ าพและสนับสนุน การพัฒ นากระบวนงานของ
องคกร
2. เพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานในหวงโซคุณคาหลักขององคกรตั้งแตตนจนจบ
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องดวย กฟภ. มีความตองการในการลดตนทุนโดยการทําใหการบริหารตนทุนของโครงการมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (optimize) โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย รวมถึงการศึกษากระบวนการทํางานในปจจุบัน
และทําใหกระบวนการทํางานมีมาตรฐาน เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความกระชับมากขึ้น สามารถ
ควบคุมดูแลคาใชจายไดดียิ่งขึ้น โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวมปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีความเหมาะสม
และตอบรับกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอธุรกิจและขอรองเรียนตาง ๆ อยางความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องค กรและการเป น Operational Excellence ตลอดจนเปน การเพิ่มประสิทธิภ าพและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน
ดังนั้น จึงนําไปสูโ ครงการวิเคราะหตน ทุน และกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อสนับ สนุน การตัดสินใจของ
ผู บ ริ ห าร โดยครอบคลุ ม ห ว งโซ คุ ณ ค า สํ า คั ญ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการทางธุ ร กิ จ ในการมุ ง สู Operational
Excellence โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยรวมขององคกร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO2 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา (OM4)
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก) มี
รายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
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1. วิเคราะหหวงโซคุณคาและเสนทางวิกฤติขององคกร (Define Value Chain and Critical Path to Value)
1.1. ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทั้งหมดของทั้งองคกร เพื่อใหเห็นภาพรวมและเพื่อแสดงความเชื่อมโยง
ความตอเนื่องของการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งงานในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพื่อใหเห็น
การบูรณาการที่เกิดขึ้นในภาพรวมขององคกร
1.2. ศึกษาและกําหนดเสนทางวิกฤติ (Critical Path) ของกระบวนการทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางการวิเคราะห
ในขั้นตอนถัดไป
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและวิเคราะหภาพรวมกระบวนการทั้งหมดขององคกร
• ผลการศึกษาและการกําหนดเสนทางวิกฤติ
2. วิเคราะหคุณคาที่เกิดขึ้นขององคกร (Analyze Enterprise Values)
2.1. ศึกษาและวิเคราะหคุณคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นขององคกรทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หรือในเชิงคุณคาตอ
ลูกคาหรือธุรกิจ เพื่อวิเคราะหมุมมองหรือปจจัยที่กอใหเกิดคุณคาดังกลาวในขั้นตอนถัดไป
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและวิเคราะหคุณคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นขององคกร
3. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณคาที่เกิดขึ้นขององคกร (Apply Analysis Lens)
3.1. ศึกษาและวิเคราะหมุมมองหรือปจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่กอใหเกิดคุณคาขององคกร เชน บุคลากร
กระบวนการทํางาน ระบบสนับสนุนการทํางาน และการบริหารจัดการตนทุน เปนตน เพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและวิเคราะหมุมมองหรือปจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่กอใหเกิดคุณคาขององคกร
4. วิเคราะหเชิงลึก (Deep Drive Analysis)
4.1. นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขางตนทั้งคุณคาที่เกิดขึ้นขององคกรและปจจัยที่สงผลตอคุณคาที่เกิดขึ้นของ
องคกรมาวิเคราะหกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ในเสนทางวิกฤติ (Critical Path)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและวิเคราะหคุณคาและปจจัยที่สงผลตอคุณคาขององคกรในเสนทางวิกฤติ
5. การออกแบบสมมติฐานและจัดทําโมเดล (Hypothesis & Modeling)
5.1. วิเคราะหและออกแบบสมมติฐานในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถหรือประสิทธิภ าพในการ
ดําเนินการขององคกร รวมถึงการสรางปจจัยเชิงบวกตอการสรางคุณคาขององคกร
5.2. จัดทําโมเดลหรือระบบสําหรับ What-If Analysis โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ศึกษาและประเมินความตองการ วัตถุประสงคและรูปแบบการใชงานระบบสําหรับ What-If Analysis
ขององคกร
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• ออกแบบระบบ (Prove of Concept) โดยเปนการออกแบบ คัดเลือกและจัดหาระบบอยางเหมาะสม
และตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
• พัฒนาหรือติดตั้งระบบสําหรับ What-If Analysis ที่สอดคลองและสามารถตอบสนองกับความตองการ
ขององคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• สมมติฐานในการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงการ
สรางปจจัยเชิงบวกตอการสรางคุณคาขององคกร
• โมเดลหรือระบบสําหรับ What-If Analysis
6. การวางแผนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ (Initiative Prioritization & Roadmap)
6.1. คัดเลือกและพิจารณาแนวทางที่สามารถสรางประโยชนใหแกองคกรไดมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดกอน
(Quick Win)
6.2. จัดทําแผนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการคัดเลือกและพิจารณาแนวทางที่สามารถสรางประโยชนใหแกองคกรไดมากที่สุดและรวดเร็ว
ที่สุดกอน (Quick Win)
• แผนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
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ทั้งนี้ตัวอยาง Framework สําหรับแผนงาน Prime Value Chain Analysis (การวิเคราะหประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก) มีรายละเอียดดังแสดงในภาพ

รูปที่ 109 : ตัวอยาง Framework แผนงาน Prime Value Chain Analysis
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานยุทธศาสตร (ย.)
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 32,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 32,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. เวลามาตรฐานของบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 15-25% โดยสามารถวัดไดจาก
Full Time Equivalent (FTEs) ที่ใชในการดําเนินงานตาง ๆ ลดลง
2. คาใชจายในการดําเนินงาน หรือ Operating Expenditure (OPEX) ของการดําเนินงานตาง ๆ ที่สามารถลด
คาใชจายได 10-15%
(ตัวชี้วัดและ คาเปาหมายอางอิงจาก Multinational Resources & Service Company)
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลดเวลามาตรฐานของบุคลากรหนึ่งอัตรากําลังตอการทํางานหนึ่งป หรือ Full Time Equivalent (FTEs)
ของกิจกรรมที่เกี่ยวของ
2. ลดคาใชจายในการดําเนินงาน หรือ Operating Expenditure (OPEX) ของกิจกรรมที่เกี่ยวของ
3. มีภาพรวมของหวงโซคุณคาสําคัญขององคกร เพื่อใชในการวิเคราะหเชิงลึก
4. มีกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานในหวงโซคุณคาสําคัญขององคกร
5. มีระบบที่ใชในการวิเคราะหหวงโซคุณคาหลักขององคกรและชวยสนับสนุนการทํางานที่เกี่ยวของ
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเรียนรูและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชสําหรับ What-If Analysis แบบใหม
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของผูบริหารจากทุกสายงาน
11.

1.
2.
3.
4.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Business Case Justification ทักษะดานกรณีศึกษาทางดานธุรกิจเพื่อการพัฒนาโครงการ
Scope Development ทักษะดานการพัฒนาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 9 เดือน
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3.4.

Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการดิจทิ ลั ฯ)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ) เปนแผนงานการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยจะมีการทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนงานตาง ๆ มีความสอดคลองตอแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงทิศทางและแนวโนมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วในยุค
ดิจิทัล
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการ
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และมุงสูองคกรยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ
2.

หลักการและเหตุผล

กฟภ. ไดทําการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ. (แผน 5 ป) พ.ศ. 2561-2565 เพื่อรองรับทิศทางตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรขององคกรในการเปน Digital Utility อยางไรก็ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลตองมีการทบทวนทุกปเพื่อใหมี
ความสอดคลองตอความตองการทางธุรกิจ รวมถึงมีการติดตามสถานะของโครงการดิจิทัลตาง ๆ และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําไปสูการทบทวนและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลเดิมและทําให กฟภ.
สามารถกาวไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟาไดอยางมั่นคง
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ) มีรายละเอียดขอบเขต
งานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทบทวนสถานะปจจุบัน (Current State Analysis)
1.1 ศึกษาและทําความเขาใจถึงสถานะปจจุบันดานธุรกิจของ กฟภ. ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศนทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร นโยบายและแผนงานตาง ๆ รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และสถานะของโครงการดานดิจิทัล
ของ กฟภ. ซึ่งครอบคลุมทุกกลุมกระบวนงานของ กฟภ.
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาสถานะปจจุบันดานธุรกิจของ กฟภ. และการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และสถานะ
ของโครงการดานดิจิทัลของ กฟภ. ซึ่งครอบคลุมทุกกลุมกระบวนงานของ กฟภ.
2. ศึกษาและทบทวนสถานะเปาหมายในอนาคต (Target State Analysis)
2.1 ออกแบบสถานะเปาหมายดานธุรกิจและประเมินขีดความสามารถที่จะรองรับและสนับสนุนยุทธศาสตรของ
องคกร ตลอดจนนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบทที่เกี่ยวของ รวมถึงปรับปรุงเปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ฯ ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายทางดานธุรกิจ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
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• ผลการศึกษาและทบทวนสถานะเปาหมายในอนาคต การออกแบบสถานะเปาหมายดานธุรกิจและประเมิน
ขีดความสามารถ การปรับปรุงเปาหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมีความสอดคลองกับเปาหมาย
ทางดานธุรกิจ
3. จัดทําการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (Digital Roadmap Revision)
3.1 ปรับปรุงและทบทวนการจัดลําดับความสําคัญโครงการ และปรับปรุงสถานะของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให
มีความสอดคลองกับการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไดรับการทบทวนและมีการเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ) มีรายละเอียดแสดงดังภาพ

รูปที่ 110 : ตัวอยาง Framework แผนงาน Digital Strategy Refresh
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 34,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
แผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ) ประจําป พ.ศ. 2561
และประจําป พ.ศ. 2562 ไมมีการกําหนดกรอบวงเงิน
กรอบวงเงินของแผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)
ประจําป พ.ศ. 2563
กรอบวงเงิน 9,900,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 9,900,000 บาท
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2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)
ประจําป พ.ศ. 2564
กรอบวงเงิน 14,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 14,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: กรอบวงเงินของแผนงาน Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ)
ประจําป พ.ศ. 2565
กรอบวงเงิน 9,900,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 9,900,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่ไดรับการทบทวนเปนประจําทุกป
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมีความทันสมัย สามารถใชขับเคลื่อนธุรกิจของ กฟภ.
และมีความสอดคลองกับแผนการทางธุรกิจและเทคโนโลยีขององคกร
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• บุคลากรตองปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน รวมถึงมีการพัฒนาทักษะดานการวางกลยุทธและระบบการ
จัดการทางดานแอปพลิเคชันใหม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีจุดควบคุมอยางตอเนื่องและเหมาะสม และสามารถติดตามสถานะการทํางาน
ได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• มีเครื่องมือ/ระบบที่ใชบริหารโครงการแบบใหม
• ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น อย า งเหมาะสมและดูแ ลโดยเจ า ของข อ มูล รวมถึ ง หน ว ยงาน
ผูรับผิดชอบ
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10.
1.
2.
3.
4.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ปจจัยความสําเร็จ
การสนับสนุนอยางเต็มที่ของบุคลากรทั้งองคกร
การติดตามความคืบหนาและตัวชี้วัดของโครงการดิจิทัลอยางถูกตอง
การพิจารณาความสอดคลองกับทิศทางของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ (Capability)
ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Strategic Planning ทักษะดานการวางแผนเชิงกลยุทธ
Analytical ทักษะดานการวิเคราะห
Problem Solving ทักษะดานการแกไขปญหา
Leadership ทักษะดานความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา
Decision Making ทักษะดานการตัดสินใจ
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 เดือน และมีการทบทวนเปนประจําทุกป
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3.5.

Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุใหเปนแบบ Modern
Warehouse)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

เปนแผนขยายผล “โครงการระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใชเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาจัดการคลัง
พัสดุใหเปนแบบ Modern Warehouse” โดยการนําขอมูลปญหา/ขอดี-ขอเสีย จากผลการดําเนินงานโครงการนํา
รองการพัฒนาคลังพัสดุตนแบบ ที่ กฟจ.สกลนคร มาพัฒนาระบบฯ เพื่อขยายผลการดําเนินงานไปยังคลังพัสดุทุก
แหง โดยมีเปาหมายขยายผลในป 2562 จํานวน 28 คลัง และขยายผลในป 2563 จํานวน 96 คลัง และมีขอบเขต
การจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร, ระบบเครือขาย, เครื่องอาน-เขียน RFID/Barcode และอุปกรณอื่นๆ ใหเพียงพอตอ
ความตองการใชงาน รวมถึงการพัฒนา Software ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบฯตองสามารถเชื่อมตอไปยัง
Software โครงการ รซธ.
ในสวนของอุปกรณคอมพิวเตอรที่ตองดําเนินการจัดหาทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการใชงานและจัดหาเพิ่มเติม
ตามความตองการของแตละ กฟข. ซึ่ง กรท. กฟข.ไดสํารวจพื้นที่คลังพัสดุเพื่อประมาณการปริมาณการใชอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งมีความจําเปนที่ตองใชงาน เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถสนับสนุนใหพนักงานมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการพัสดุที่มีคุณภาพ รองรับการกอสรางงานโครงการ, งานบริการ และงานบํารุงรักษา
รวมถึงงานธุรกิจเสริม
2.

หลักการและเหตุผล

กฟภ. มีความจําเปนที่จะตองจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร, ระบบเครือขาย, เครื่องอาน-เขียน RFID และ
Barcode และอุปกรณอื่นๆ ใหเพียงพอตอความตองการใชงาน รองรับเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมพัสดุ, งานบริหารจัดการพัสดุคงคลัง สนับสนุนใหพนักงานมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการ
พัสดุที่มีคุณภาพ รองรับการกอสรางงานโครงการ, งานบริการ และงานบํารุงรักษารวมถึงงานธุรกิจเสริม ซึ่งเมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัสดุใหกับ กฟภ.
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม (Next Generation Enterprise)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Modern Warehouse Roll-out (โครงการขยายผลระบบบริหารคลังพัสดุใหเปนแบบ Modern
Warehouse) มีรายละเอียดขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบบริหารพัสดุคงคลัง
1.1. จัดหาอุปกรณระบบสื่อสารไรสาย Wifi Access Point
1.2. จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
1.3. จัดหาเครื่องอุปกณระบบสื่อสาร
1.4. จัดหาเครื่องอาน RFID และ Barcode ทั้งแบบตั้งกับที่ และ Mobiles
1.5. จัดหาเครื่องพิมพแถบขอมูล RFID และ Barcode
1.6. จัดหาอุปกณ Accessories อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานฯ
1.7. งานจางเหมาพัฒนาโปรแกรม
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1.8. งานติดตั้งอุปกรณฯ ,ระบบเครือขาย รวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่อง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ขยายผลการดําเนินงานไปยังคลังพัสดุจํานวนทั้งสิ้น 124 คลัง
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานอํานวยการ (อ)
• ฝายพัสดุ (ฝพด.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ* : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสารสนเทศ (ฝสท.)
• ฝายพัฒนาสารสนเทศ (ฝพท.)
สายงานอํานวยการ (อ)
• ฝายจัดหา (ฝจห.)
สายงานบัญชีและการเงิน (บ.)
• ฝายงบประมาณ (ฝงป.)
*หมายเหตุ: คณะกรรมการการพิจารณาสเปค
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 471,945,559 บาท
งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบบริหารพัสดุคงคลัง สามารถ
แบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน
กรอบวงเงิน
ป พ.ศ. 2562 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ จํานวน 28 คลัง 129,412,000 บาท
มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาอุปกรณระบบสื่อสารไรสาย Wifi Access Point
2) จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
3) จัดหาเครื่องอุปกณระบบสื่อสาร
4) จัดหาเครื่องอาน RFID และ Barcode ทั้งแบบตั้งกับที่ และ Mobiles
5) จัดหาเครื่องพิมพแถบขอมูล RFID และ Barcode
6) จัดหาอุปกณ Accessories อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานฯ
7) งานจางเหมาพัฒนา Software
8) งานติดตั้งอุปกรณฯ ,ระบบเครือขาย รวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่อง
ป พ.ศ. 2563 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด 342,533,559 บาท
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาอุปกรณระบบสื่อสารไรสาย Wifi Access Point
2) จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)
3) จัดหาเครื่องอุปกณระบบสื่อสาร
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4)
5)
6)
7)
8)
7.

จัดหาเครื่องอาน RFID และ Barcode ทั้งแบบตั้งกับที่ และ Mobiles
จัดหาเครื่องพิมพแถบขอมูล RFID และ Barcode
จัดหาอุปกณ Accessories อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานฯ
งานจางเหมา พัฒนา/ปรับปรุง Software
งานติดตั้งอุปกรณฯ ,ระบบเครือขาย รวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่อง

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. จํานวนคลังพัสดุที่ดําเนินการขยายผล
2. ระยะเวลาในการดําเนินการ
8.
1.
2.
3.
4.
9.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานประจําวัน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มระบบควบคุมการปฏิบัติงาน
มีแผนใชงานพัสดุ และการดําเนินงานการใชพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• คุณลักษณะที่กวางเกินไป ทําใหการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคใชเวลานาน
• การจัดทําราคากลาง ใชระยะเวลานาน
• การติดตั้งและทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดดานเทคนิค
• การติดตั้งและทดสอบ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละพื้นที่ตามภูมิภาคที่ตางกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• การจัดทําคุณลักษณะทางเทคนิคของแตละอุปกรณ อางอิงเทคโนโลยีปจจุบัน
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. ควรมีการวางแผนการจัดซื้ออยางรัดกุม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตามทองตลาดและการคาดการณ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน โดยการหารือรวมกับที่ปรึกษาดานเทคนิค หรือผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของ
หนวยงานฝพด.,ฝพท. และ ฝสท.
2. การกําหนดขอกําหนดทางเทคนิค (TOR) ควรเฉพาะเจาะจงคุณสมบัติทางเทคนิคที่สามารถนํามาใชงาน
รวมกับระบบงานประยุกตที่มีอยูเดิม รวมถึงระบบงานใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. กําหนดกรอบระยะเวลาการจัดหาที่มีความเหมาะสม และมีแผนงานที่ชัดเจน
4. แผนงานการติดตั้งควรใหผูมีความชํานาญและแตงตั้งผูควบคุมการติดตั้งระบบ

หนา 414

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรวมถุง
ระบบสื่อสาร
2. มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุของ กฟภ.
3. ผูบริหารมีความเขาใจและใหการสนับสนุน ทั้ง กฟข. และ กฟฟ.ที่ดําเนินงาน
4. มีประสบการณในดานการบริหารจัดการคลังพัสดุ
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 2 ป
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4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
แผนงานตามยุทธศาสตรดิจิทัล “เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)” ประกอบไป
ดวย 7 แผนงาน ในการเตรียมความพรอมของบุคลากรและองคกรใหพรอมกาวเขาสูการเปน Digital Utility โดย
แผนงานครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังแสดงในรูป

รูปที่ 111 : ตัวอยาง Human capital Management Framework
4.1.

Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจทิ ลั )

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล) เปนแผนงานการ
ทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทบทวนการจัดการขีดความสามารถใหตอบรับกับยุทธศาสตรของ
องคกรและเตรียมความพรอมของบุคลากรในการมุงสูการเปนองคกรดิจิทัลของ กฟภ.
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลองกับทิศทางการเติบโตดานธุรกิจและ
เทคโนโลยีของ กฟภ. รวมถึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
2. เพื่อทบทวนแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากรในดานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับแผน
ทรัพยากรบุคคล
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องดวย กฟภ. มีความตองการที่จะเตรียมความพรอมใหบุคลากรและจัดเตรียมบุคลากรใหสามารถตอบสนอง
กับความตองการทางธุรกิจในปจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหมในอนาคต รวมถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการเปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565
ดังนั้นการทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Strategy) ใหสอดคลองกับทิศทาง
ทางธุรกิจและการกําหนดแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากร (Competency) จึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งตอการเติบโตขององคกรในอนาคต
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
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ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 112 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน Human captial Strategy
แผนงาน Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล) มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และบทบาทหนาที่ของ กฟภ.ในชวงเวลา 5 ปขางหนา
2. ทบทวน อัตรากําลัง ตําแหนงงานที่จําเปน ขาดแคลน รวมถึงตําแหนงงานที่อาจจะหายไปในอนาคต ทบทวน
คุณสมบัติของตําแหนงงาน เชน วุฒิการศึกษา ทักษะที่จําเปน ใหสอดคลองกับศักยภาพที่องคกรตองการใน
อนาคต
3. จัดทํา Competency Model รองรับการเปน Digital Utility
4. วิเคราะหอัตรากําลังของตําแหนงงานที่มีอยูในปจจุบันของหนวยธุรกิจ เพื่อใหทราบถึง GAP ที่มีอยู (AS IS)
รวมถึงวิเคราะหความจําเปนในการเพิ่มเติมทักษะใหกับตําแหนงงานตางๆ หรือจําเปนตอง สรรหาใหม
รองรับการเปน Digital Utility
5. กิจกรรมสรางความตระหนักใหพนักงานเตรียมความพรอมรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
6. จัดทํายุทธศาสตรและแผนแมบทการบริหารทรัพยากรมนุษยของ กฟภ. (Human Resource Strategic
and Master Plan) 5 ป ที่สอดคลองกับแนวโนมสภาพการดําเนินงานในอนาคต
7. รายงานผลการดําเนินงานทบทวนการเตรียมความพรอม/กิจกรรมสรางความตระหนักใหพนักงานเตรียม
ความพรอมรองรับธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• หนวยงานตางๆใน กฟภ. มีอัตรากําลังที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต
• ผลการประเมินและวิเคราะหขีดความสามารถCompetency และ ชองวางสมรรถนะ GAP
• พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลใหกับพนักงาน รองรับการดําเนินงานในอนาคตขององคกร
• แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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• กฟภ. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการทํางาน ซึ่งถือเปนทุนมนุษย (Human Capital) ที่มี
คุณคาตอองคกร และเปนสวนสําคัญที่ชวยผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมายได
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ที่ใชในแผนงาน Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 113 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Human Capital Strategy
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
• ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
สายงานทรัพยากรบุคคล (ย.)
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินมั้งหมด 54,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 54,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ
2. มีการทบทวนแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากรที่สอดคลองกับทิศทางขององคกร
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
2. มีมาตรฐานการดําเนินงานดานการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรของ กฟภ.
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองมีการประเมินขีดความสามารถเพื่อระบุชองวางสําหรับการพัฒนาและฝกอบรม
• ตองมีการจัดหาพนักงานเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มขีดความสามารถ (ถามี)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการประเมินขีดความสามารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจุบัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการเก็บขอมูลและวางแผนตามสถานการณแบบใหม
10.
1.
2.
3.
4.

ปจจัยความสําเร็จ
การสนับสนุนอยางเต็มที่จากทุกสายงาน
การใหความรวมมืออยางเต็มที่ของพนักงานในการประเมินขีดความสามารถ
กระบวนการ Competency Management ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดําเนินงานของ กฟภ.
การสื่อสารเกี่ยวกับแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและการยอมรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Business Management ทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจ
Human Resource Development ทักษะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Change Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ป
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4.2.

Workforce Engagement (การพัฒนาระบบการสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Workforce Engagement เปนแผนงานการสรางความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอยางทั่วถึงทั้ง
องคกร ผานการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร การสื่อสารภายในองคกรและ
ระบบ Employee Self Service
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความผูกพันของพนักงาน ลดการทํางานแบบแยกสวน (Silo) สรางความรวมมือและมีการ
ประสานงานในการทํางานมากขึ้น รวมถึงสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานอยางทั่วถึงทั้งองคกร
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเปนสังคมแหงการเรียนรูและการแบงปนขอมูลระหวางบุคลากรในองคกร
2.

หลักการและเหตุผล

ในป จ จุ บั น กฟภ. ได มี ก ารประเมิ น และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee
Engagement) ผานชองทางตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมในองคกรมากขึ้น อยางไรก็ตามใน
ปจจุบันพนักงานซึ่งเปนกําลังสําคัญของ กฟภ. มีการทํางานโดยกระจายตัวอยูทั่วประเทศ
ดังนั้นเพื่อที่จะพัฒนาองคกรไปสู Digital Utility ในป พ.ศ. 2565 องคกรจึงจําเปนตองมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุน เพื่อใหองคกรสามารถสรางความผูกพันกับพนักงานไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณา
การนํารูปแบบของ Employee Recognition มาใชเปนเครื่องมือสําหรับสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร
อีกดวย
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
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4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 114 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน Employee Collaboration &
Recognition
แผนงาน Workforce Engagement ประกอบดวย 3 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรของ กฟภ. ใน
ปจจุบัน
2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
3. นําผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรมาจัดทําแผนยกระดับความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การออกแบบกระบวนการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรใหสอดคลองกับการทํางาน
ในปจจุบันและการพัฒนาชองทางการติดตามและประเมินผล
โครงการที่ 2: Employee Collaboration & Recognition
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการสื่อสารภายในองคกรของ กฟภ. ในปจจุบัน
2. สรางการสื่อสารภายในองคกร โดยการออกแบบการสื่อสารใหสอดคลองกับการทํางานในปจจุบันและสราง
เครือขายสังคมออนไลนภายในองคกร (Enterprise Social Network) ที่สนับสนุนการเปนสังคมแหงการ
เรียนรู การแบงปนขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางบุคลากร โดยมีองคประกอบดังนี้
2.1. การใชงานชองทางการสื่อสารผาน Intranet ขององคกร
2.2. ชองทางการสื่อสารอื่นๆ เชน
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• องคประกอบทั่วไปของเครือขายสังคมออนไลนภายในองคกร (Enterprise Social Network) ซึ่ง
ครอบคลุม การคนหาขอมูล รายละเอียดผูใชงาน สถานะการใชงาน การแสดงความสัมพันธตาง ๆ
คําสําคัญ (แท็ก) อันดับความนิยม การวิเคราะหขอมูลของเครือขายสังคมออนไลน เชน สถิติการใช
งาน เปนตน
• การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ซึ่งครอบคลุม การจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล ชุมชนตาง ๆ
การถาม-ตอบ การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ
• การนําเสนอขอมูลภายในเครือขายสังคมออนไลน (Publishing) ซึ่งครอบคลุมการนําเสนอขอมูล
ผาน เครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร บล็อก การรับสงขอมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหวแบบ
สตรีมมิ่ง
• การประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน (Team Collaboration) ซึ่งครอบคลุมการประสานงาน
ผาน อีเมล ปฏิทิน การแบงปนขอมูลและพื้นที่จัดเก็บขอมูล
• การเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารของ กฟภ. (P2P / Real Time) ซึ่งครอบคลุมการสื่อสารผานขอความ
ตัวอักษร ขอความเสียง ภาพเคลื่อนไหว การประชุมสาย การแบงปนหนาจอคอมพิวเตอรตางเครื่อง
การประชุมแบบเสมือนจริง
3. ดําเนินการกิจกรรมการสรางแรงจูงใจในรูปแบบของ Gamification หรือนําแนวคิดและกลไกของเกมมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ผานวิธีการ เชน
• ‘Like’ or ‘Comment’ in the Stream. (การกด “ไลค” หรือการแสดงความคิดเห็นบนเครือขาย
สังคมออนไลนภายในองคกร (Enterprise Social Network)
• Send a recognition ecard / Peer to Peer Recognition (การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแสดง
ความยินดี)
• Blog / Postcards / Articles (การเขียนบล็อก โปสการด หรือบทความที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ)
• Recognize active contributor to knowledge management site (การชื่นชมผูที่สามารถ
สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูขององคกร)
• People Page Flairs (การมอบปายหรือสัญลักษณแหงความสําเร็จ)
• Performance Points (การใหคะแนนผลการดําเนินงาน)
• Performance Achievement Recognition (การใหรางวัลแกผูที่มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยม)
4. การประเมินผลและขยายผลของกิจกรรม รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมแรงจูงใจของพนักงานกลุมเปาหมาย
ในอนาคต
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษากระบวนการสื่อสารภายในองคกรของ กฟภ. ในปจจุบัน
• การออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในองคกร ใหสอดคลองกับการทํางานในปจจุบันและการสราง
เครือขายสังคมออนไลนภายในองคกร (Enterprise Social Network)
• กิจกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนที่วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
• ผลการประเมิ นและการขยายผลกิจ กรรม รวมถึงผลการวิ เคราะหแนวโนมการสรางชองทางการ
สื่อสารและกิจกรรมเพื่อสรางแรงกระตุนของบุคลากรกลุมเปาหมาย
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ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ที่ใชในแผนงาน Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบการ
สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 115 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Employee Collaboration & Recognition
โครงการที่ 3: Employee Self Service
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจ Employee Self Service ในปจจุบันของ กฟภ.
2. ออกแบบ Employee Self Service ใหสอดคลองกับการทํางานในปจจุบัน โดยมี 3 ดานหลักๆ ไดแก ดาน
งานบุคลากร ดานพัฒนาบุคลากร ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
3. การประเมินผลและขยายผล Employee Self Service ในอนาคต
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและทําความเขาใจ Employee Self Service ในปจจุบันของ กฟภ.
• การใหบุคลากรสามารถจัดการขอมูลของบุคลากรดวยตนเองผานระบบ Employee Self Service
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
• ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
• ฝายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 108,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 50,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 58,000,000 บาท
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7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร กฟภ.
ป 2562
ผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.32
2. ผลคาเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร กฟภ.
ป 2562
ผลคาเฉลี่ยความผูกพัน
4.44
8.

ป 2563
4.34

ป 2564
4.36

ป 2565
4.38

ป 2563
4.46

ป 2564
4.48

ป 2565
4.50

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความผูกพันระหวางพนักงานผานการใชชองทางการสื่อสารภายในองคกร
2. เพิม่ ความพึงพอใจของพนักงาน โดยพนักงานสามารถเขาถึงผูบริหารไดงายขึ้น
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหมีการแบงปน สื่อสาร และมีสวนรวมในองคกรมากขึ้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการเสริมสรางความผูกพันมีการเปลี่ยนแปลง พนักงานตองเรียนรูระบบใหม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
5. เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการสรางความผูกพันและแรงจูงใจ มีการปรับเปลี่ยนตามโครงการที่วางแผนไว
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนและความรวมมืออยางเต็มที่ของพนักงานในทุกระดับ ทั้งในระดับองคกร สายงาน และ
รายบุคคล ในการเพิ่มความผูกพันและสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ลดการทํางานแบบแยกสวน
(Silo) เกิดความรวมมือและมีการประสานงานในการทํางานมากขึ้นอยางทั่วถึงทั้งองคกร
2. Employee Collaboration &Recognition ถูกจัดทําขึ้นเปนอยางดี มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับ
บุคลากรและการทํางาน (link to daily work) สรางความสนใจและเปนการเพิ่มคุณคา (perceived
added value for individual)
3. ระบบ Employee Self Service ถูกจัดทําขึ้นและใชงานไดโดยงาย (Easy to useand user friendly)
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11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
KPI & Management Reporting ทักษะดานการบริหารจัดการรายงานและการกําหนดตัวชี้วัด
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development ทักษะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Change Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 2 ป (เริ่มศึกษาหาขอมูลในป 2563 และดําเนินการในป 2564 – 2565)
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4.3.

Workforce Development and Measurement (การพัฒนาการเรียนรูแ ละการวัดผลการดําเนินงาน
ของบุคลากร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Workforce Development and Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของ
บุคลากร) เปนแผนงานการพัฒนาการเรียนรู การวัดผลการทํางาน และการวางแผนเสนทางอาชีพของบุคลากร เพื่อ
เพิ่มความพรอมใหแกบุคลากรในการมุงสูองคกรดิจิทัลของ กฟภ.รวมถึงเปนการรักษาไวซึ่งบุคลากรโดยการพัฒนา
เสนทางอาชีพของบุคลากรแตละคนอยางเหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหการเรียนรูของบุคลากรภายในองคกรมีความเหมาะสมตามตําแหนงงานและสายงาน มีเสนทางการ
เรียนรูที่มีความตอเนื่อง สามารถติดตามผลและตอยอดได สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ขององคกร
2. เพื่อใหมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะทอนถึงการปฏิบัติงานที่แทจริง สามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ
องคกรได
3. เพื่อใหมีการพัฒนาเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่สงเสริมการเติบโตและพัฒนาเสนทางอาชีพของบุคลากร
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน กฟภ. ประสบปญหาการขาดการจัดการดานบุคลากรและความรูที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากร
ที่มีความสามารถสูงกําลังเกษียณอายุ และบุคลากรใหม ๆ ยังขาดความชํานาญ ในขณะที่หนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวย
ใหองคกรบรรลุเปาหมายในการมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล คือการที่องคกรมีบุคลากรที่มีความพรอม โดยมีความรู
ทักษะ และขีดความสามารถที่สอดคลองตอการปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปน Digital Utility
นอกจากนี้ ผูบริหารของ กฟภ. ไดใหความสําคัญในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดิจิทัล โดยครอบคลุมดานตอไปนี้
- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหมีความรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล
- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร
- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่
- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น กฟภ. จึงมีความจําเปนในการดําเนินแผนงาน Workforce Development and Measurement (การ
พัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร) โดยมุงเนนการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อ
ฝกอบรมบุคลากรและนําศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยการสงเสริมการเรียนรูและ
พัฒนาทั้งในระดับบุคคลและในระดับองคกรผานกระบวนการฝกอบรมและสารสนเทศ รวมทั้งระบบสนับสนุนการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาเสน ทางอาชีพ เพื่อใหสะทอนถึงการประเมินผลงานและการเติบโตใน
เสนทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนของแตละบุคคล
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
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4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 116 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน Workforce Development and
Measurement
แผนงาน Workforce Development and Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการ
ดําเนินงานของบุคลากร) ประกอบดวย 5 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Training for Digital roadmap (การพัฒนาหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ออกแบบ พัฒนา หรือจัดหาหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล เพื่อใหบุคลากรสามารถใชโปรแกรมพื้นฐานและ
ปูรากฐานวัฒนธรรมความเปนองคกรดิจิทัลอยางสอดคลองกับยุทธศาสตรดิจิทัลขององคกร รวมถึง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน ICT และหลักสูตรที่เกี่ยวของ พรอมทั้งกําหนดแนวทางการประเมินผล
การเรียนรูและเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯสามารถดําเนินไป
ตามที่ไดวางแผนไว
2. จัดฝกอบรมตามหลักสูตรที่ไดออกแบบไวและจัดทําการประเมินกอนและหลังการฝกอบรม
3. ทบทวนหลักสูตรอบรมดานดิจิทัลเปนประจําทุกป
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• หลั ก สู ต รอบรมด า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามพร อ มและมี พื้ น ฐานให ส ามารถดํ า เนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของ กฟภ. ได
• การอบรมตามหลักสูตรที่ไดออกแบบไวและการประเมินการฝกอบรมอยางเหมาะสม
• การทบทวนหลักสูตรเปนประจําทุกป
โครงการที่ 2: Learning Journey Design (การออกแบบเสนทางการเรียนรูของบุคลากร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจสถานะปจจุบันของเสนทางการเรียนรูของบุคลากรและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาบุคลากร เชน แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการจัดการขีดความสามารถ
ของบุคลากรในดานตาง ๆ และเปาหมายธุรกิจของ กฟภ.
2. ออกแบบเสนทางการเรียนรูของบุคลากรใหมีความตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ สามารถวัดผลและนําความรู
ไปตอยอดได รวมถึงมีความเหมาะสมกับบุคลากรในแตละสายงานและมีความสอดคลองตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ ขององคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาเสนทางการเรียนรูของบุคลากรในปจจุบันและปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนา
บุคลากร
• เสนทางการเรียนรูของบุคลากรที่มีความตอเนื่อง (Learning Journey)
โครงการที่ 3: PEA Learning Community of Practices (การนํารองการพัฒนาโครงสรางและการจัดการการ
เรียนรู)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจแนวทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปจจุบันของ กฟภ.
2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูของบุคลากร (Learning Management) รวมถึง
พัฒนาระบบเพื่อใชในการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนของบุคลากร เพื่อใหมีหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสม
และสงเสริมขีดความสามารถที่จําเปนของพนักงานในสายงานนั้น รวมถึงทําใหการเรียนรูอยูในทุกวันของ
การทํางานปกติ เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยครอบคลุมดานตอไปนี้
2.1. ดานการกํากับดูแลในการเรียนรู (Learning Governance)
• ระบุโครงสรางและบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแล
• ระบุผูมีสวนรวมในการกํากับดูแล
• ระบุโอกาสในการสรางความรวมมือดานการกํากับดูแล
• จัดตั้งโครงสรางการกํากับดูแลในการเรียนรู
2.2. ดานองคกร (Organization)
• วางแผนโครงสรางการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรูอยางสอดคลองกับกระบวนการตาง ๆ
2.3. ดานการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (Competency)
• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผานการวางแผน พัฒนา และทบทวนความสามารถของ
บุคลากร
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• ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรรายบุคคล
2.4. ดานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum)
• พัฒนาหลักสูตรโดยออกแบบเสนทางการเรียนรูที่เหมาะสมและทบทวนหลักสูตรการเรียนรู
• นําหลักสูตรที่มีอยูในปจจุบันมาตอยอดและบูรณาการบนระบบ Learning Management
System: LMS
2.5. ดานการพัฒนาเนื้อหา (Content)
• พัฒนาเนื้อหาโดยมีการวางแผน พัฒนา และนําเนื้อหาที่ไดจากการพัฒนาไปใชในหลักสูตรการ
เรียนรูของบุคลากร
2.6. ดานการวัดผลการเรียนรู (Learning Impact)
• มีการวั ดผลการเรี ย นรู โดยออกแบบจุดมุงหมาย ตัว วัดและวิธีการวัด รวมถึงมีการพัฒ นา
เครื่องมือวัดผลและนําไปวัดผลจริง
2.7. ดานเทคโนโลยี (Technology)
• ศึกษาการนําเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาระบบเพื่อใชในการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนของบุคลากร (Learning Management
System : LMS)
2.8. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
• วางแผนการบริ ห ารการเปลี่ย นแปลง โดยระบุเปาหมายของการเปลี่ย นแปลง ประเมิ น ผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลง และจัดทําแนวทางการสื่อสารอยางเหมาะสม
3. พิจารณาขอบเขตงานที่สามารถเชื่อมโยงตอ CBS2
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการนํารองการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเรียนรูที่เหมาะสมตอบุคลากรและสายงาน
• มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนรูของบุคลากร (Learning Management) รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อใช
ในการสนับสนุนหลักสูตรการเรียนของบุคลากร (Learning Management : LMS)
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โครงการที่ 4: Performance Achievement (การนํารองการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของพนักงานให
สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและองคกร)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษา ออกแบบการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของหน ว ยงานและองค กร และออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีการติดตาม
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1. ศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปจจุบันของ กฟภ.
1.2. ออกแบบกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3. ออกแบบกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. จัดหาคัดเลือก และติดตั้ง หรือพัฒนาตอยอดระบบสนับสนุนในการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและองคกร
3. วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยระบุเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง และจัดทําแนวทางการสื่อสารอยางเหมาะสม
4. พิจารณาขอบเขตงานที่สามารถเชื่อมโยงตอ CBS2
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาและออกแบบการจัดการดานผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
• มีระบบสนับสนุนการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
และองคกร
• มีแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
• มีการนํารองการจัดการดานผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและ
องคกร
โครงการที่ 5: Career path & Succession Planning (การจัดการเสนทางอาชีพและผูสืบทอดตําแหนง)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาการจัดการเสนทางอาชีพและผูสืบทอดตําแหนงของ กฟภ. ในปจจุบัน
2. ออกแบบการจัดการเสนทางอาชีพและการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการวาง
แผนการเติบโตที่ชัดเจน ซึ่งในแตละเสนทางอาชีพไดรับการออกแบบและปรับแตงใหเหมาะสมกับบุคลากร
3. พัฒนากระบวนการติดตามความพรอมของบุคลากรที่สําคัญในแตละตําแหนง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาการจัดการเสนทางอาชีพและผูสืบทอดตําแหนงของ กฟภ. ในปจจุบัน
• ผลการออกแบบการจัดการเสนทางอาชีพและการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ
• การจัดการเสนทางอาชีพและผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญอยางเหมาะสม

หนา 431

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ที่ใชในแผนงาน Workforce Development and Measurement (การ
พัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 117 : ตัวอยาง Framework ของ Workforce Development and Measurement
5.

หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
• ฝายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
• ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
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6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 243,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: Training for Digital roadmap (การพัฒนาหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล)
กรอบวงเงิน 19,800,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 19,800,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 2: Learning Journey Design (การพัฒนาหลักสูตรอบรมดานดิจิทัล)
กรอบวงเงิน 19,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 19,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 3: PEA Learning Community of Practices (การออกแบบการเรียนรูเพื่อใหมีหลักสูตรการเรียน
ที่เหมาะสม)
กรอบวงเงิน 73,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 64,800,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 8,400,000 บาทโครงการที่ 4: Performance Achievement (การกําหนดเปาหมายของพนักงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและองคกร)
กรอบวงเงิน 98,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 64,800,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 33,600,000โครงการที่ 5: Career path & Succession Planning (การจัดการเสนทางอาชีพและผูสืบทอดตําแหนง)
กรอบวงเงิน 32,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 32,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คาใชจายในการฝกอบรมในการจัดการสถานที่ เอกสาร และการเดินทาง ลดลง 70%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Leading Business Communication Company)
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลดคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานจากการจัดหาสถานที่ เอกสาร และการเดินทางลง
2. ทําใหพนักงานสามารถเขาถึงเนื้อหาการฝกอบรมไดอยางทั่วถึง ไดรับการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
อยางตอเนื่องและเหมาะสม
3. เพิ่มความพึงพอใจตอการฝกอบรมและการประเมินผลงานขึ้น
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เขาใจเสนทางอาชีพและการพัฒนา
ของตนเองเปนอยางดี
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานอาจตองเปลี่ย นแปลง โดยใหเกิดการเรียนรูและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ยืดหยุนและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ ระบบที่ใชในการเรียนรู และการประเมินผลอาจมีการปรับเปลี่ยนตามโครงการที่ออกแบบไว
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของพนักงานในทุกระดับ
2. กระบวนการและระบบบริหารขอมูล (Enterprise Data Management) ถูกจัดทําอยางถูกตองและ
เหมาะสม
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

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

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Master Data Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลหลัก
KPI & Management Reporting ทักษะดานการบริหารจัดการรายงานและการกําหนดตัวชี้วัด
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development ทักษะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Change Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 5 ป
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4.4.

Innovation Center of Excellence (CoE) (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจยั และ
นวัตกรรม)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Innovation Center of Excellence (CoE) (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและ
นวัตกรรม) เปนแผนงานการกําหนดทิศทางการพัฒนาความสามารถขององคกรดานนวัตกรรม ออกแบบหนวยงาน
ดานนวัตกรรมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติการและการใหบริการตาง ๆ วางแนวทางการพัฒนาความสามารถและ
ทั กษะของบุ คลากร เพื่ อมุ ง สู อ งค ก รที่ มีความก าวหนา ในดานนวั ตกรรม รวมถึง จัด ตั้งกระบวนการเพื่ อผลั กดั น
นวัตกรรมที่คิดคนโดย กฟภ. ใหออกสูเชิงพาณิชย เชน PEA Hive, PEA Solar Application ซึ่งกลุมคนนื้ถือเปน
เครื่องจักรการเติบโตขององคกร (Growth Engine)
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปจจุบันธุรกิจไฟฟาไดมีการพัฒนาทั้งในดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ซึ่ง กฟภ. ไดมีการ
รวบรวมความคิดใหม ๆ จากพนักงานชั้นแนวหนาขององคกรมาพัฒนาและตอยอด แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน
องคกรยังขาดเครื่องมือในการวิจัยพัฒนา นโยบายที่ชัดเจน และโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการทํางาน
ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดศูนยรวมของกลุมพนักงานชั้นหัวกะทิในการแบงปนความรูและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในนวัตกรรมใหม ๆ จึงควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม
ขึ้น เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO4: การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 118 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน Innovation of Excellence
แผนงาน Innovation Center of Excellence (CoE) (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและ
นวัตกรรม) มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
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1. ศึกษาและทบทวนทิศทาง เปาหมาย แนวทางเชิงกลยุทธและแนวทางการดําเนินงานของ Innovation
Center of Excellence (CoE) กับผูมีสวนเกี่ยวของ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการกําหนดทิศทาง เปาหมาย แนวทางเชิงกลยุทธและแนวทางของ Innovation Center of
Excellence (CoE) กับผูมีสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน
2. ประเมินรูปแบบของ Innovation Center of Excellence (CoE) ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตาม
ทิศทาง เปาหมาย และวัฒนธรรมขององคกร โดยมีตัวอยางรูปแบบของ Innovation Center of
Excellence (CoE) เชน
• Venture Boards: เปนรูปแบบหนวยงานที่ประกอบดวยสมาชิกทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการนวัตกรรมที่มีสมาชิกมาจากกลุมธุรกิจที่แตกตางกัน
• Center of Excellence: เปนรูปแบบหนวยงานที่ประกอบดวยหนวยงานกํากับดูแลที่บริหารกรอบ
วงเงินดานนวัตกรรมและอํานวยความสะดวกในการตัดสินใจที่มาจากบุคลากรจากทั้งองคกร
• Cross-Group Solutions Team: เปนรูปแบบหนวยงานแบบกระจายตัวที่มีการผลักดันดานนวัตกรรม
จากกลุมคนที่ไดทํางานรวมกันในระยะหนึ่ง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินรูปแบบของโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3. พัฒนาตนแบบ (Prototype) ของ Innovation Center of Excellence (CoE) และกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม (New Product Development Process ; NPD Process)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการจัดทําตนแบบ (Prototype) ของ Innovation Center of Excellence (CoE) และ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development Process ; NPD Process)
4. สนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งและพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม และสราง
วัฒนธรรมองคกร รวมถึงมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการจัดตั้งและพัฒนา
โครงสรางและกระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพในแงมุมตางๆ เชน การบริหาร
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ Innovation CoE การพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่จะเปนสวนหนึ่งของ
Innovation CoE และการพัฒนาความพรอมของ Innovation CoE เปนตน เพื่อให Innovation Center
of Excellence (CoE) สามารถเปนเครื่องจักรการเติบโตขององคกร (Growth Engine)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีจัดตั้งและพัฒนา Innovation Center of Excellence (CoE) และมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) อยางมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ตัวอยาง Framework กระบวนการทํางานของ Innovation Center of Excellence (CoE) มีรายละเอียด
แสดงดังในรูป

รูปที่ 119 : ตัวอยาง Framework กระบวนการทํางานของ Innovation Center of Excellence (CoE)
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5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว.)
• ฝายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟา (ฝวพ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 21,600,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการพัฒ นานวั ตกรรมใหมผานโครงสรางหนว ยงานและการควบคุมที่ชัดเจน และ
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 20% เชน การลดระยะเวลาจากกระบวนการดําเนินงานที่ไม
จําเปน เปนตน
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Asian Utility)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนานวัตกรรมใหมขึ้น ผานโครงสรางหนวยงานและการควบคุมที่ชัดเจน และ
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาดานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไดเร็วและบอยขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางดานการพัฒนานวัตกรรม
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีความชัดเจน รัดกุม และมีการกํากับดูแลโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ รวมถึงมี
การติดตามสถานะอยางตอเนื่อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• อาจมีเครื่องมือ/ระบบที่ใชวิจัยพัฒนานวัตกรรมแบบใหม
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหารและความรวมมือจากสายงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับองคกรและบุคลากร
2. กลุมบุคลากรมีความรูเหมาะสมและทัศนคติที่ดีในดานการวิจัยพัฒนา เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
KPI & Management Reporting ทักษะดานการบริหารจัดการรายงานและการกําหนดตัวชี้วัด
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development ทักษะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Change Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ป
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4.5.

Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร) เปนแผนงานการวางแผน
อัตรากํ าลั งและการจัดหาจัดจา งบุ คลากร เพื่อใหสามารถวางแผนอัตรากําลังและจัดหาจัดจางบุคลากรไดอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ เหมาะสมกับงานและระยะเวลา และเตรียม
หามาตรการรองรับดานทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนองคกรดิจิทัลของ กฟภ.
2. เพื่อใหมีแผนจัดหาบุคลากรจากแหลงที่เหมาะสม บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบริหารตนทุนใน
การจัดหาบุคลากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
2.

หลักการและเหตุผล

ปจจุบัน กฟภ. ประสบปญหาการขาดการจัดการดานบุคลากรและความรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากหลาย
ปจจัย เชน การขาดความชัดเจนของแผนยุทธศาสตรองคกรในดานการเติบโตทางธุรกิจ ทําใหฝายทรัพยากรบุคคลไม
สามารถประเมินอัตรากําลังสําหรับแตละงานในระยะเวลาที่เหมาะสม และบุคลากรในปจจุบันขาดการประเมินขีด
ความสามารถที่ถูกตอง ทําใหไมสามารถวางแผนการพัฒนาใหเหมาะสม จึงสงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงในปจจุบันมีนโยบายการจัดหาบุคลากรแบบ zero growth เปนตน
ทั้งนี้ กฟภ. จึงจําเปนตองดําเนินแผนงาน Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการ
สรรหาบุคลากร) โดยมีการวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความตองการขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต
เพื่อวางแผนเชิงรุกสําหรับมาตรการการเตรียมบุคลากรและการจัดหาจัดจางบุคลากร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 120 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน Workforce Planning & Sourcing
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แผนงาน Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากําลังและการสรรหาบุคลากร) มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. วางแผนอัตรากําลัง โดยการประเมินความตองการอัตรากําลังของบุคลากรทั้งในเชิงจํานวนและระยะเวลาที่
ตองการ เชน อุปสงคและอุปทานของบุคลากร ขีดความสามารถและระยะเวลาที่ตองการบุคลากรดังกลาว
เป น ต น จากนั้ น นํา ข อมู ลมาวิ เ คราะหชองวางและวางแผนเชิงรุกในการไดมาซึ่งบุคลากร เพื่อเติมเต็ม
ชองวางขางตน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1. ประเมินความตองการอัตรากําลังของบุคลากร
• ประเมินความต องการอัตรากํ าลังทั้งในเชิงจํานวนและระยะเวลาที่ตองการ รวมถึงผลกระทบต อ
ธุรกิจ
• จัดทําและทบทวนแผนความตองการอัตรากําลัง
1.2. ประเมินแนวโนมอัตรากําลังของบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคต เชน ดานการลดลงของ
บุคลากร การโยกยายตําแหนง การเลื่อนตําแหนงตาง ๆ เปนตน
1.3. วิเคราะหหาชองวางดานทรัพยากรบุคคลเพื่อการจัดหาทรัพยากรบุคคลตอไป
1.4. พัฒนาระบบงานใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง
1.5. พัฒนาตนแบบ/เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนงานดานการวางแผนอัตรากําลังและงานที่เกี่ยวของ เชน
ตนแบบ/เครื่องมือในรูปแบบของ MS Excel เปนตน
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินอัตรากําลังในปจจุบัน
• ผลการประเมินความตองการอัตรากําลัง
• ผลการประเมินชองวางของอัตรากําลัง
• ตนแบบ/เครื่องมือที่ชวยสนับสนุนงานดานการวางแผนอัตรากําลังและงานที่เกี่ยวของ
2. จัดหาจัดจางบุคลากร โดยเปนกระบวนการจัดหาจัดจางบุคลากรซึ่งเปนการใชขอมูลจากกิจกรรมที่ 1 โดย
ขั้นตอนการจัดหาจัดจางบุคลากร มีดังตอไปนี้
2.1. จัดหาผูสมัคร โดยพิจารณาทั้งผูสมัครภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปดรับและจัดทําขอเสนอใน
ตําแหนงการจางงานที่เหมาะสม โดยพิจารณารูปแบบการจัดหาผูสมัคร ไดแก
• Build คือ การสรางบุคลากรจากภายในองคกร โดยเกิดจากการแบงปนความรูภายในองคกร
(Knowledge Sharing) เชน knowhow ความรูตาง ๆ เปนตน หรือการใหพนักงานเรียนรูวิธีการ
ทํางานของพนักงานคนอื่นภายในงานเดียวกัน ในสายงานเดียวกันหรือตางสายงาน เพื่อใหเกิด
การเรียนรูวิธีการทํางาน ขอจํากัดตาง ๆ ความยากงายของการทํางาน (Job Shadow)
• Buy คือ การจัดหาผูสมัครจากภายนอกองคกร โดยเกิดจากการอางอิงหรือแนะนําโดยบุคลากร
ภายใน (Referral Program) การจัดหาหรือจางผูสมัครกลุมใหม (Identify new talent pools)
เชน การจางบุคลากรในระดับเริ่มตนแทนที่การซื้อตัวบุคลากรในระดับสูงจากบริษัทคูแขง เปน
ตน การจัดหาผูสมัครที่เคยรวมงานกับองคกรมากอน (Keep contact with alumni ) หรือการ
จัดหาผูสมัครที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง (Mid
Career Recruitment) เชน การจัดหาพนักงานฝายขายที่เคยมีประสบการณในอุตสาหกรรม
หรือธุรกิจอื่น ที่คาดวาจะเปนประโยชนตองานนั้น ๆ เปนตน
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• Borrow คือ การยืมตัวบุคลากรในองคกรจากสายงานหรือฝายงานอื่น ๆ (Lateral Movement)
หรื อการแลกเปลี่ ย นตั ว บุ คลากรระหว า งสายงานหรื อ ฝา ยงานเปน การชั่ว คราว (Talent
Exvhange) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานระหวางกัน
• Rent คือ การจัดหาผูสมัครที่เปนบุคคลภายนอกเปนการชั่วคราว เชน การจางที่ปรึกษาในการ
ทํางานใดงานหนึ่ง เพื่อชวยเต็มเติมทักษะบางอยางที่องคกรยังขาดไปหรือเปนที่ตองการจาก
ลูกคา เปนตน
2.2. วิเคราะหและคัดเลือกผูสมัคร ตามความสามารถที่องคกรตองการและตามความตองการขององคกร ทั้งใน
เชิงจํานวนและระยะเวลาที่ตองการ จากนั้นคัดกรองใหเหลือกลุมขนาดเล็กของผูมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีกระบวนการจัดหาจัดจางบุคลากรจากการใชขอมูลจากกิจกรรมที่ 1 อยางเหมาะสม
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ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ที่ใชในแผนงาน Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบการ
สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 121 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน Workforce Planning & Sourcing
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
• ฝายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : ทุกสายงาน
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 32,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 32,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดหาบุคลากรใหมเพิ่มขึ้น 40% เนื่องจากมีการวางแผนกําลังคนอยาง
สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ งานและระยะเวลา
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. องคกรสามารถจัดหาบุคลากรใหมไดอยางเหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ลดค า ใช จ า ยในการสรรหาบุ คลากรตอหัว ลง เนื่องจากมีวิธีการสรรหาบุคลากรไดอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับเปาหมายหรือความตองการขององคกร
3. มีแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ เหมาะสมกับงานและระยะเวลา
4. มีแผนจัดหาบุคลากรจากแหลงที่เหมาะสม บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการบริหารตนทุนในการ
จัดหาบุคลากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองมีการประเมินขีดความสามารถ เพื่อระบุชองวางสําหรับการจัดหาจัดจางอัตรากําลังที่ขาดแคลน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการวางแผนอัตรากําลังสรรหาบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน เนื่องจากมีการวางแผน
อัตรากําลังและมีการจัดหาจัดจางบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนงานที่วางไว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
6. เครื่องมือ/ระบบที่ใชวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนตามแผนงานที่วางไว
7. ขอมูลจะตองมีการอัพเดทอยางเหมาะสมและดูแลโดยเจาของขอมูล
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของพนักงานในทุกระดับ ทั้งในระดับหนวยงานและพนักงาน เชน บุคคลากรมี
ความเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลกระทบจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน เปนตน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1.
2.
3.
4.

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Change Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 1 ป
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4.6.

AI/ Chatbot for HR Supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

AI/ Chatbot for HR Supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล) เปนแผนงานการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการและบริการดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนระบบสื่อสารอัตโนมัติสําหรับบุคลากร
ภายใน กฟภ. เชน การแจงขาว การสนับสนุน การใหคําแนะนํา และการตอบสนองความตองการของพนักงานในดาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบโตตอบอัตโนมัติ (AI Chatbot) ในการสนับสนุนการทํางานดานทรัพยากรบุคคล โดยการ
สนับสนุนการตอบคําถาม ใหคําปรึกษา แนะนําผูเชี่ยวชาญในแตละดานใหแกผูใชงาน และนําเสนอขาวสาร
ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของพนักงานดวยการบริการดานทรัพยากรบุคคลอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพผานระบบโตตอบอัตโนมัติ
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน กฟภ. มีบุคลากรทํางานอยูทั่วประเทศเปนจํานวนมาก และอาจไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูล
การตอบปญหาและการดําเนินการที่เกี่ยวของในดานทรัพยากรบุคคลผานหลายชองทาง เชน บุคลากร เอกสาร
โทรศั พท และอีเมล ไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปจจุบันมีการพัฒ นาเทคโนโลยีส มองกลอัจ ฉริย ะ
(Artificial Intelligence: AI) ที่สามารถชวยสนับสนุนการทํางานดานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ดังนั้นสายงานทรัพยากรบุคคลจึงเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยี AI Chatbot มาประยุกตใชเพื่อ
สนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งบุคลากร
สามารถมุงเนนพัฒนางานที่เกิดประโยชนตอองคกรไดมากยิ่งขึ้น
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
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4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 122 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน AI/ Chatbot for HR Supports
แผนงาน AI/ Chatbot for HR Supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล) มี
รายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: Chatbot Pilot (โครงการนํารองการจัดทําระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากร
บุคคล)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. การออกแบบระบบและแพลตฟอรม (Prove of Concept) เปนการออกแบบกระบวนงาน จัดทําพิมพ
เขียวสําหรับโครงการ คัดเลือกและจัดหาระบบ และระบุตัวชี้วัดสําหรับในแตละระยะของโครงการอยาง
เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํา AI/ Chatbot for HR Supports
2. การจัดทําระบบและการปรับแตง (Initial Build and Iterative Refinement) ไดแก การจัดทําระบบ
สนทนา การปรับปรุงการสนทนา การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบ การทดสอบจากผูใช และการ
จัดการดานความปลอดภัย เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการในการใชงานจริงของผูใชงานไดเปน
อยางดี
3. การนํารองการใชงานระบบโตตอบอัตโนมัติและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใชงานในระยะนี้
เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและปรับปรุงระบบสําหรับการใชงานในระยะตอไป (extension phase)
4. การฝกอบรมในดานการจัดการดูแลระบบ Chatbots และวิธีการใชงานแกพนักงาน (Transition) เพื่อให
บุคลากรสามารถดูแลรักษาระบบ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการออกแบบระบบและแพลตฟอรม
• ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล (ในระยะนํารอง)
• การนํารองการใชงานระบบโตตอบอัตโนมัติและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานระบบใน
ระยะนํารองจากตัวชี้วัดที่ระบุไว
• การฝกอบรมการจัดการและการใชงานระบบใหแกบุคลากร
โครงการที่ 2: Chatbot Extension (โครงการขยายขอบเขตความสามารถของระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
2.1 ประเมินผลโครงการนํารองและกําหนดแนวทางการขยายขอบเขตความสามารถในอนาคต
2.2 ปรับปรุงและขยายขอบเขตความสามารถของระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล ตาม
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานระยะในระยะนํารองที่ไดจัดเก็บไว
2.3 ขยายขอบเขตการใชงานระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลสําหรับบุคลากรทั้งองคกร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินการใชงานระบบในระยะนํารอง
• ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ
• บุคลากรสามารถดูแลรักษาระบบ ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดหนวยงาน
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ของแผนงาน AI/ Chatbot for HR Supports (ระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุน
งานทรัพยากรบุคคล) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 123 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน AI/ Chatbot for HR Supports)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
(ทุกฝาย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
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6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 31,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
โครงการที่ 1: Chatbot Pilot (โครงการนํารองการจัดทําระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงานทรัพยากร
บุคคล)
กรอบวงเงิน 20,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 7,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 2,000,000 บาท
โครงการที่ 2: Chatbot Extension (โครงการขยายขอบเขตความสามารถของระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)
กรอบวงเงิน 11,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 7,200,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 4,000,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. เวลาของสายงานทรัพยากรบุคคลที่ใชในการดําเนินงานของกิจกรรมที่สามารถทดแทนดวยระบบโตตอบ
อัตโนมัติลดลง 30%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายคาอางอิงจาก Global Mining Company)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ลดเวลาของสายงานทรัพยากรบุคคลที่ใชในการดําเนินงานของกิจกรรมที่เกี่ยวของ
2. พนักงานสามารถติดตอและใชบริการดานทรัพยากรบุคคลไดตลอดเวลาและสะดวกมากยิ่งขึ้น
3. เพิ่ มความพึ งพอใจของพนั กงานต อการบริ การดานบุคลากร เนื่อ งจากพนั กงานสามารถใชบ ริการดา น
ทรัพยากรบุคคลเบื้องตน เชน การสอบถาม การขอคําแนะนํา เปนตน ผานทางระบบโตตอบอัตโนมัติ
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองมีความเขาใจเรื่องการทดแทนการทํางานของฝายทรัพยากรบุคคลโดยระบบโตตอบอัตโนมัติ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานดานทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงใหสามารถสนับสนุนการทํางานของ
ระบบโตตอบอัตโนมัติไดอยางเต็มที่
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
8. เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการดําเนินงานมีการปรับเปลี่ยนตามแผนงานที่วางไว
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10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของพนักงานในทุกระดับ
2. แผนงาน Enterprise Architecture ในกระบวนการดานทรัพยากรบุคคลไดจัดทําอยางถูกตองและ
เหมาะสม
3. กระบวนการและระบบบริหารขอมูล (Enterprise Data Management) ที่ถูกจัดทําอยางถูกตองและ
เหมาะสม
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Data Mining ทักษะดานการคนหาความรูในฐานขอมูล
Master Data Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลหลัก
Artificial Intelligence ทักษะดานปญญาประดิษฐ
Digital Content Development ทักษะดานการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
Digital Content Management ทักษะดานการบริหารจัดการเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล
UX & UI Design ทักษะดานการออกแบบประสบการณการสําหรับผูใชงาน (User Experience) และการ
ออกแบบหนาจอสําหรับผูใชงาน (User Interface)
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 2 ป
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4.7.

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล) เปนแผนงานเพื่อการจัดการ
การแสดงผลและการวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรบุคคล โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการบริหารบุคลากร
และนําขอมูลดานทรัพยากรบุคคลจากการวิเคราะหมาประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบ โดยขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะห เชน ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ประเมิน หรือ
ทบทวนจากแผนงานอื่น ๆ ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล เชน ขอมูลทั่วไปของบุคลากร (Demographic Information)
ขอมูลดานประวัติและผลการดําเนินงานของบุคลากรในปจจุบัน (Historical Performance Ratings) และขอมูลดาน
การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เปนตน เพื่อใหสามารถตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.

หลักการและเหตุผล

กฟภ. ได เ ล็ งเห็ น ถึงความสํ า คั ญ ของบุ คลากรซึ่งเปน สิน ทรัพยที่สําคัญ ขององคกร จึงตองการนําขอมูล ของ
บุคลากรมาใชในการจัดการ โดยการใชเครื่องมือและการวิเคราะหเชิงลึกจากขอมูลทางสถิติตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
สรางแบบแผนเชิงคุณภาพจากขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูตั้งแตตนจนจบกระบวนการบริหารดานทรัพยากรมนุษยและ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future)
4.

ขอบเขตงาน

รูปที่ 124 : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงและความครอบคลุมของแผนงาน HR Analytics
แผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล) มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
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โครงการที่ 1: HR Analytics Pilot (โครงการนํารองการจัดทําระบบแสดงผล (Dashboard) ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ดานทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ศึกษาสถานะการจัดเก็บขอมูลและตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคลขององคกรในปจจุบัน เพื่อนําไปวิเคราะห
สําหรับการวิเคราะหเชิงลึกและแสดงผลบน HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผล
ตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) โดยขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่จัดเก็บ เชน
• ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ประเมิน หรือทบทวนจากแผนงานอื่น ๆ
• ขอมูลทั่วไปของบุคลากร (Demographic Information) เชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู อายุ เพศ ตําแหนง
เปนตน
• ขอมูลดานประวัติและผลการดําเนินงานของบุคลากรในปจจุบัน (Historical Performance Ratings)
• ข อ มู ล ด า นการสรรหาบุ ค ลากร (Recruitment) เช น ตํ า แหน ง งานที่ ต อ งการสรรหา (Job
Requisitions) การประกาศการสรรหาบุคลากร (Job Postings) การขยายเวลารับสมัครบุคลากร
(Extended offers) เปนตน
• ข อมู ล ด านการฝ กอบรมของบุ คลากร (Training) เช น หลั กสูต รการอบรมในปจ จุ บัน ประวัติ การ
ฝกอบรมของพนักงาน เปนตน
• ขอมูลดานเวลาการทํางาน รายไดและรายจายของบุคลากร (Payroll)
• ขอมูลด านโครงสรางและตําแหน งงานของบุคลากร (Position) เชน โครงสรางการบั งคับ บัญชาของ
องคกร (Organizational Hierarchy) ขนาดของการควบคุม (Span of Control) การเลื่อนตําแหนง
การโยกยายตําแหนง เปนตน
• ขอมูลดานการออกจากงานของบุคลากร เชน ขอมูลจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณบุคลากรออก
จากงาน เปนตน
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการศึกษาสถานะการจัดเก็บขอมูลและตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคลขององคกรในปจจุบัน
2. ออกแบบ HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) เพื่อให
มีระบบแสดงผล (Dashboard) และตัวชี้วัดที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
2.1. ออกแบบระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคลโดยสอดคลองกับแผนงานตาง ๆ ของสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
2.2. ระบุแหลงที่มาของขอมูลตัวชี้วัดและจัดการฐานขอมูล (Data Foundation)
2.3. จัดทําแสดงผลบน Dashboard
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การออกแบบระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคลโดยสอดคลองกับแผนงานตาง ๆ ของสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
• การระบุแหลงที่มาของขอมูลตัวชี้วัดและจัดการฐานขอมูล (Data Foundation)
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•

ระบบแสดงผล (Dashboard) ตัวชี้วัดที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคล (ในระยะนํารอง)

3. ออกแบบ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) เพื่อใหมีระบบวิเคราะหความตองการ
ทางธุรกิจที่สําคัญในดานทรัพยากรบุคคล และออกแบบโมเดลเพื่อการวิเคราะหเชิงลึก โดยเฉพาะการจัด
กลุมบุคลากร เพื่อวางแผนเชิงรุกดานการจัดการทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ทําความเขาใจธุรกิจและวิเคราะหความตองการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวของดานทรัพยากรบุคคลขององคกรที่
สําคัญ
3.2 จัดการฐานขอมูล (Data Foundation)
3.3 ออกแบบโมเดลเพื่อการวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองความตองการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.4 บูรณาการเพื่อแสดงผลบน HR Health Check Dashboard
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการวิเคราะหความตองการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวของดานทรัพยากรบุคคลขององคกรที่สําคัญ
• การจัดการฐานขอมูล (Data Foundation)
• การออกแบบ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล)
• การบูรณาการระหวาง HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) เพื่อแสดงผลบน HR
Health Check Dashboard
4. การนํารองการใชงาน HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากร
บุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) รวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการใชงานในระยะนี้ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและปรับปรุงระบบสําหรับการใชงานใน
ระยะตอไป (extension phase)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• การนํารองการใชง าน HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตั วชี้วัดดาน
ทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) รวมถึงมีการจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใชงานในระยะนํารอง
โครงการที่ 2: HR Analytics Extension (โครงการขยายขอบเขตความสามารถของ HR Health Check
Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึก
ดานทรัพยากรบุคคล)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ประเมินผลโครงการนํารองและกําหนดแนวทางการขยายขอบเขตความสามารถในอนาคต
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินโครงการนํารองและการกําหนดแนวทางการขยายขอบเขตความสามารถในอนาคต
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2. ปรับปรุงและขยายขอบเขตความสามารถของ HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผล
ตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) ตามขอมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานระยะในระยะนํารองที่ไดจัดเก็บไว
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการปรับปรุงและขยายขอบเขตความสามารถของ HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบ
แสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล)
•

3. ขยายขอบเขตการใชงาน HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากร
บุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล) เพื่อใหสายงานสามารถเปน
หนวยงานสนับสนุน (Business Partner) ดานทรัพยากรบุคคลขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• มีการขยายขอบเขตการใชงาน HR Health Check Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล)
ทั้งนี้ตัวอยาง Framework ที่ใชในแผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล) มีรายละเอียดแสดงดังในรูป

รูปที่ 125 : ตัวอยาง Framework ของแผนงาน HR Analytics
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : สายงานทรัพยากรบุคคล (ท.)
• ฝายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ : สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
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6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 50,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
โครงการที่ 1: HR Analytics Pilot (โครงการขยายขอบเขตความสามารถของ HR Health Check
Dashboard (การจัดทําระบบแสดงผลตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคล) และ HR Analytics (การวิเคราะหเชิงลึก
ดานทรัพยากรบุคคล)
กรอบวงเงิน 28,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 14,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 3,000,000 บาท
โครงการที่ 2: HR Analytics Extension (โครงการขยายขอบเขตความสามารถของระบบโตตอบอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล)
กรอบวงเงิน 22,200,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 14,400,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7,800,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. คาใชจายในการฝกอบรมลดลง 10%1
2. การรักษาไวซึ่งพนักงานความสามารถสูงเพิ่มขึ้น 10%2
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก 1= USA Large mass media, home internet, and
telephone service, 2=South East Asia National Public Service)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1.
2.
3.
4.

ลดคาใชจายในการฝกอบรมลง
เพิ่มการรักษาไวซึ่งพนักงานความสามารถสูงขึ้น
สามารถติดตามตัวชี้วัดดานทรัพยากรบุคคลไดรวดเร็วและถูกตอง
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการบริหารดานทรัพยากรบุคคลตั้งแตตนจนจบโดยใช
ขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่วิเคราะห เพื่อใหสามารถตอบสนองเปาหมายทางธุรกิจไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
5. บริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นผานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• สายงานทรัพยากรบุคคลมีความเขาใจในเทคโนโลยี HR Analytics กระบวนการจัดเก็บขอมูล การบริหาร
ขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหเชิงลึกตอไป
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
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• การจัดเก็บบันทึกขอมูลในการประเมินผล และระเบียบขั้นตอนในการจัดเก็บขอมูล เปนรูปแบบเดียวกันและ
มีมาตรฐานเหมือนกันทั้งองคกร
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการดําเนินงานมีการปรับเปลี่ยนตามแผนงานที่วางไว
• ขอมูลจะตองมีการปรับปรุงสถานะใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนอยางเต็มที่ของพนักงานในทุกระดับ ทั้งในระดับองคกร สายงานและบุคลคล
2. การกระจายตัวชี้วัดในระดับตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการอยางถูกตองเหมาะสม
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของขอมูลอยาง
สมบูรณ
4. กระบวนการและระบบบริหารขอมูล (Enterprise Data Management) ไดจัดทําอยางถูกตองและ
เหมาะสม
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.

ขีดความสามารถของบุคลากรทีจ่ าํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Data Mining & Analytics ทักษะดานการคนหาความรูในฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
Master Data Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลหลัก
Human Resource Management ทักษะดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development ทักษะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
KPI & Management Reporting ทักษะดานการบริหารจัดการรายงานและการกําหนดตัวชี้วัด
ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 ป
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5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
5.1.

IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management) เปนแผนงานการ
พัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management ซึ่งครอบคลุม IT Project & Program Portfolio Planning
และ IT Service Planning เพื่อใหตอบสนองความตองการทางธุรกิจอยูเสมอ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหสายงานสารสนเทศสามารถมีกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของหนวยงาน
ธุรกิจตาง ๆ อยางเปนระบบ
2. เพื่อใหการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกลยุทธ
ทางดานสารสนเทศและภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ
3. เพื่อใหการวางแผน IT Project & Program และกรอบวงเงินมีความตอเนื่องและเปนระบบ
4. เพื่อใหการวางแผนการใหบริการ IT Service และกรอบวงเงินมีความตอเนื่องและเปนระบบ
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบัน กฟภ. มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหการตัดสินใจปรับปรุง
และพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกลยุทธทางดานสารสนเทศและภาพรวมของ
สถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ
ดังนั้น กฟภ. จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management เพื่อสนับสนุนให
สายงานสารสนเทศสามารถมีกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของหนวยงานธุรกิจตาง ๆ อยาง
เปนระบบ และสามารถจัดการวางแผน IT Project & Program สามารถวางแผนการใหบริการ IT Service รวมทั้ง
สามารถบริหารจัดการดานกรอบวงเงินมีความตอเนื่อง เปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน IT Portfolio Management (การพัฒนาการบริหารจัดการ IT Portfolio Management มี
รายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. ศึกษา ประเมินและวิเคราะหกระบวนการและความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ในดาน IT
Portfolio Management ซึ่งประกอบดวย 3 ดานหลัก คือ
1) Business Demand Management (การบริหารจัดการความตองการทางธุรกิจ)
2) Project & Program Portfolio Management (การบริหารจัดการโครงการ)
3) Service Portfolio Management (การบริหารจัดการดานการใหบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
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2. ออกแบบกระบวนการดาน IT Portfolio Management และวิเคราะหกระบวนการการทํางานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาความจําเปนในการจัดตั้งตําแหนงงานใหมใน
การบริหารจัดการ IT Portfolio Management
4. วางแผนและดําเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ตัวอยางเชน การวางแผนการ
สื่อสารและการฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการดาน IT Portfolio Management ที่ไดถูกออกแบบขึ้นมาใหม
5. ติดตั้ง IT Portfolio Management Tool
6. นํากระบวนการดาน IT Portfolio Management ไปใชงานในองคกร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินและวิเคราะหกระบวนการและความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของในปจจุบัน ใน
ดาน IT Portfolio Management ทั้ง 3 ดาน
• กระบวนการดาน IT Portfolio Management และผลการวิเคราะหกระบวนการการทํางานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
• รายละเอียดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงงานใหม
ในการบริหารจัดการ IT Portfolio Management
• แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan)
• IT Portfolio Management Tool
• การนํากระบวนการดาน IT Portfolio Management ไปใชงานในองคกร และมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 36,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 15,000,000 บาท (Software on Cloud)
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. สามารถใชขอมูลจากการใชระบบ IT Portforlio Management เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจปรับปรุงและ
พัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกลยุทธทางดานสารสนเทศและภาพรวม
ของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ และวางแผนการดําเนินงานและกรอบวงเงินใหมีความตอเนื่องและ
เปนระบบทั้งดาน IT Project & Program และการใหบริการ IT Service
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8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. สายงานสารสนเทศสามารถมีกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของหนวยงานธุรกิจ
ตาง ๆ อยางเปนระบบ
2. การตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของสอดคลองกับกลยุทธทางดาน
สารสนเทศและภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (EA) อยูเสมอ
3. การวางแผน IT Project & Program และกรอบวงเงินมีความตอเนื่องและเปนระบบ
4. การวางแผนการใหบริการ IT Service และกรอบวงเงินมีความตอเนื่องและเปนระบบ
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองพัฒนาทักษะดาน IT Portfolio Management อยางตอเนื่อง เนื่องจากแนวโนมเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานในการพัฒนาดาน IT Portfolio Management อาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือสําหรับการจัดทํา IT Portfolio Management อาจมีการปรับเปลี่ยนไดในอนาคต เนื่องจาก
แนวโนมเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. การสรางพิมพเขียวทางแอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีที่ชัดเจนจากการพัฒนา Enterprise Architecture ที่
สมบูรณแบบ
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

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

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Business Case Justification ทักษะดานกรณีศึกษาทางดานธุรกิจเพื่อการพัฒนาโครงการ
Scope Development ทักษะดานการพัฒนาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ
Software Configuration ทักษะดานการออกแบบและการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน
Budget Planning & Management ทักษะดานการวางแผนและการบริหารจัดการงบการเงิน
Collaborative Workflow Management ทักษะดานการบริหารจัดการกระบวนการการทํางานรวมกัน
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8. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 1 ป
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5.2.

การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล (Data Governance)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

การกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) เปนแผนงานการกํากับดูแลบริหารจัดการ
ขอมูลและจัดทําการประเมินดานการเปดเผยขอมูล โดยการกําหนดกระบวนการการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูลที่
เปนทางการ ซึ่งเปนการออกแบบมาเพื่อบังคับใชในเรื่องของการจัดการสินทรัพยทางดานขอมูลและการควบคุมการ
ทํางานของขอมูล รวมถึงการจัดทํารูปแบบการเปดเผยขอมูล (Open Data) ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหมีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการขอมูลที่ดี มีมาตรฐาน และถูกตองแมนยํา
2. เพื่อใหเกิดแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single Source of Truth)
3. เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเรียกใชขอมูลที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือไดทุกเมื่อ
4. เพื่อใหมีการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) ออกสูภายนอกไดอยางเหมาะสม
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปจจุบัน กฟภ. ยังไมมีการกําหนดกระบวนการการกํากับดูแลขอมูลที่เปนทางการ รวมถึงระบบที่
ชวยในการระบุขอมูล มีขอมูลจากหลายแหลงซึ่งอยูบนระบบสารสนเทศภายในองคกร ซึ่งทํางานแบบแยกสวนกัน ทํา
ใหเกิดความซ้ําซอนของขอมูล ประสบปญหาในความไมครบถวนและคุณภาพของชุดขอมูล สรางความไมนาเชื่อถือ
ของระบบขอมูล ทําใหผูใชงานประสบปญหาในการเลือกใชขอมูลสําหรับการนํามาใชในการดําเนินงานตาง ๆ การ
เผยแพรขอมูลออกสูภายนอกของ กฟภ. ในปจจุบัน มีการเผยแพรขอมูล ผาน Linkage Center ซึ่งมีกรมการ
ปกครองเปนศูนยกลางในการตรวจสอบขอมูลกอนจะเผยแพรออกสูสาธารณะหรือประชาชน รวมทั้งนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ (Open Government Data)
รวมถึง กฟภ.
ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหมีการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูล Data Management เพื่อการบริหารจัดการขอมูลที่ดี
มีมาตรฐาน ถูกตองแมนยํา และสรางแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single Source of Truth) ใหกับทุกหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ของ กฟภ. ใหสามารถเรียกใชขอมูลที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือไดทุกเมื่อ รวมทั้งใหมีการบริหาร
จัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยใหมีการจัดทําการประเมินขอมูล (Open Data Assessment) ของ
กฟภ. เพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data Set) และสามารถนําไปใชสรางสรรคนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ชีวิตความเปนอยู เพื่อนําไปสูการเปนประเทศที่มีความเขมแข็งและความกาวหนาดวยความสามารถในการเขาถึง
แหลงขอมูลความรูในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงานการกํ ากับดูแลและการบริห ารจัดการขอมูล (Data Governance) มีรายละเอีย ดขอบเขตงาน
ดังตอไปนี้
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1. จัดทําการประเมินความสามารถและวางแผนการพัฒนา Data Governance ของ กฟภ.
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล และคณะทํางานรวมระหวางสายงาน IT และ Business
1.2 จัดทําการประเมินสถานะปจจุบันของความสามารถในกระบวนการกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล
ดังตอไปนี้
1) Data Governance (การกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูล)
2) Masterdata Management (การบริหารจัดการขอมูลหลัก)
3) Metadata Management (การบริหารจัดการรายละเอียดของชุดขอมูล)
4) Data Quality (การควบคุมคุณภาพของขอมูล)
5) Data Movement (การเคลื่อนยายขอมูล)
6) Data Protection (การปองกันขอมูล)
1.3 กําหนดสถานะเปาหมายของความสามารถในกระบวนการกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูลขางตน
1.4 วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ของความสามารถในกระบวนการขางตน
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• รายงานการประเมินความสามารถในการจัดทํา Data Governance ของ กฟภ. (สถานะปจจุบัน
สถานะเปาหมาย และการวิเคราะหชองวาง) ของกระบวนการทั้ง 6 กํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล
• แผนการพัฒนา Data Governance ของ กฟภ.
• มี การกําหนดโครงสร างการกํา กับ ดู แ ลขอมู ล (Data Governance Structure) และ แตงตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance Council)
2. ดําเนินการนํารอง Data Management ในกระบวนการทํางานที่สําคัญ ของ กฟภ.
• นํารองโครงการในกระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ. โดยการเลือกชุด
ขอมูล (Data Set) จากกระบวนการทํางานที่สําคัญกอน มาดําเนินการจัดทําในกระบวนการการ
จัดทํา Data Management
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รูปที่ 126 : ภาพประกอบคําอธิบายสําหรับ 17 กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ.
• ออกแบบกระบวนการการกํากับดูแลและกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance Council) รวมพิจารณาความจําเปนใน
การจัดตั้งคณะทํางานในการบริหารจัดการ Data Management
• ออกแบบ Blueprint ของกระบวนการทํางานที่สําคัญที่ไดกําหนดไวในโครงการนํารอง โดยให
ครอบคลุมกระบวนการการบริหารจัดการขอมูล (Data Management) ใหครบถวนตามวงชีวิตของ
ขอมูล (Data Life Cycle)
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• รูปแบบกระบวนการการกํากับดูแลและบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลขอมูล (Data Governance Council)
• Blueprint ของกระบวนการทํางานที่สํ าคัญที่ ได กําหนดไว โดยครอบคลุมกระบวนการการบริหาร
จัดการขอมูล (Data Management) ครบถวนตามวงชีวิตของขอมูล (Data Life Cycle)
3. จัดทําการประเมินสถานะปจจุบันและกําหนดสถานะเปาหมายของความสามารถในกระบวนการจัดทํา
Open Data Assessment ดานความสามารถในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) โดยให
มีการจัดทําการประเมินขอมูล (Open Data Assessment) ของ กฟภ. เพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data
Set) ที่สามารถเผยแพรออกสูภายนอกได
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2.1 จัดทําการประเมินสถานะปจจุบันของความสามารถในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open
Data) และชุดขอมูล (Data Set) ที่มีอยูในปจจุบัน
2.2 กําหนดสถานะเปาหมายของความสามารถในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open Data) และ
สถานะเปาหมายของชุดขอมูล (Data Set)
2.3 วิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ของความสามารถในการบริหารจัดการการเปดเผยขอมูล (Open
Data) และทําการวิเคราะหเพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data Set) ที่สามารถเผยแพรออกสูภายนอก
ได
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• รายงานการประเมินความสามารถในกระบวนการจัดทํา Open Data Assessment (สถานะปจจุบัน
สถานะเปาหมาย และการวิเคราะหชองวาง)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสารสนเทศ (ฝสท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 36,300,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 36,300,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ระดับความสามารถของกระบวนการการกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูล มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
10 ตอป (Capability Maturity Model for Data Governance)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. ยกระดับมาตรฐานของขอมูลใหอยูในระดับองคกร (Enterprise Level)
2. เพิ่มคุณภาพของขอมูลใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
3. เพิ่มความสามารถในการนําไปใชสรางสรรคนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู เพื่อนําไปสู
การเปนประเทศที่มีความเขมแข็ง และความกาวหนาดวยความสามารถของการเขาถึงแหลงขอมูลความรูใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การกํากับดูแลบริหารจัดการขอมูลและการจัดทําการประเมินดานการเปดเผยขอมูลในชวงเริ่มตนอาจมี
ผลกระทบบางเนื่องจากยังขาดความชํานาญของเจาหนาที่ผูดําเนินงาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
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• กระบวนการในการจัดทําการประเมิน ดานการเปดเผยขอมูล อาจมีการปรับ เปลี่ยนเพื่อใหส อดคลองกับ
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ขอมูลจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS ECM และ
Asset Management เปนตน
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2. Data Governance & Standards ทักษะดานการกํากับดูแลและการกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ
ขอมูล
3. Data Structure & Architecture ทักษะดานโครงสรางหรือสถาปตยกรรมขอมูล
4. Masterdata & Metadata Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลหลัก และขอมูลยอย
5. Data Quality Management ทักษะดานการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของขอมูล
6. Data Movement Management ทักษะดานการบริหารจัดการการเคลื่อนยายขอมูล
7. Data Protection Management ทักษะดานการบริหารจัดการการปองกันขอมูล
8. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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5.3.

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data) เปนแผนงานที่จัดการการเชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยีสวนปฏิบัติการ (IT-OT Integration) ใหมีมาตรฐานและเชื่อถือได (Single Source of
Truth) ในระดับที่สามารถเปดเผยขอมูล (Open Data) ใหเกิดประโยชนทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อรองรับ
ความตองการในการพัฒนาแพลตฟอรม Big Data ที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลที่มีขนาดใหญ ปริมาณมหาศาล
และมีความหลากหลาย ที่จะนําไปสูการประมวลผลเพื่อวิเคราะหหาขอมูลเชิงลึกเพื่อสามารถใชในการประกอบการ
ตัดสินใจ พัฒนาองคกรธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหขอมูลมีมาตรฐานและเปนประโยชนตอภายในและภายนอกองคกร
2. เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบเทคโนโลยีสวนปฏิบัติการ
3. เพื่อบริหารจัดการขอมูลที่มีขนาดใหญ และปริมาณมหาศาล หรือ Big Data
4. เพื่อนําขอมูลปริมาณมหาศาลมาวิเคราะห ตอยอดในการพัฒนาองคกร การพัฒนาธุรกิจ หรือการพัฒนาใน
ดานอื่น
5. เพื่อรวบรวมขอมูล และประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแนวโนมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันเริ่มมีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการพัฒนาองคกรและ
ธุรกิจกันอยางแพรหลาย กฟภ. จึงใหความสําคัญในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเขามาใชในองคกร จึงเกิดนโยบาย
ดิจิทัล และมีแผนการพัฒนาแพลตฟอรม Big Data ใหสามารถบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ ปริมาณมาก และมี
ความหลากหลาย เพื่อใชในการวิเคราะหและประมวลผลในการประกอบการตัดสินใจ และพัฒนาองคกรธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามนโยบาย และเตรียมความพรอมในการพัฒนาแพลตฟอรม Big Data กฟภ.
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารเตรี ย มความพร อ มในการวางแผนพั ฒ นาระบบให มี ม าตรฐานสากล บู ร ณาการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาฯจึงไดแนะนําภาพรวมกระบวนการในการวิเคราะหจัดการขอมูลขนาดใหญหรือ
Big Data ตั้งแตตนจนจบ (End-to-End) สําหรับการพัฒนาไดเปนภาพดังนี้

ภาพรวมกระบวนการในการวิเคราะหจัดการขอมูลขนาดใหญหรือ Big Data นั้น จะประกอบไปดวย 5
กระบวนการหลัก โดยแตละกระบวนการจะมีรายละเอียดดังนี้
1. Data Sources กระบวนการแรกเปนการจัดการแหลงขอมูล (Data Sources) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
แพลตฟอรม Big Data ที่เปนการเขาใจถึงแหลงที่มาของขอมูล วาขอมูลที่ตองการนํามาวิเคราะหจะมาจาก
ระบบใด
และสวนนี้การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสวนปฏิบัติการ
(IT-OT
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2.

3.

4.

5.

3.

Integration) จะทําใหการนําเขาขอมูลจากทั้ง 2 ระบบนั้นเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะของ
ขอมูลที่จะถูกนําเขามาวิเคราะหนั้นเปนไดหลากหลาย อาทิ Database, Flat File, Excel file, Video หรือ
ไฟลรูปภาพตาง ๆ
Data Ingestion กระบวนที่ 2 เปนการนําเขาขอมูล (Data Ingestion) จากแหลงขอมูลตางๆ (Data
Sources) ที่ถูกเก็บอยูในแหลงรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Storage) ของแพลตฟอรม Big Data นี้จะ
พิจารณาการนําเขาขอมูล (Extract) จากระบบตางๆ แปลงขอมูล (Transform) ใหอยูในรูปแบบที่พรอม
นําสงขอมูล (Load) ไปยังแหลงรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Storage) และโดยทั่วไปความถี่ในการนําเขา
ขอมูลมี 2 แบบ คือ แบบกําหนดชวงเวลานําเขาเปนชุดๆ (Batch) หรือแบบนําเขาขอมูลทันที (Realtime)
ที่มีขอมูลใหมจากตนทางของระบบ (Source) เกิดขึ้นมา ขึ้นอยูกับความตองการและลักษณะการใชขอมูล
Storage กระบวนการที่ 3 จะเปนแหลงรวบรวมและจัดเก็บขอมูล (Storage) สามารถมีอยูไดทั้งบนคลาวด
(Cloud) หรือบนระบบในองคกร (On Premise) โดยขึ้นอยูกับความตองการในการจัดเก็บขอมูล สวนนี้จะ
เปนศูนยรวมขอมูลจากทุกๆ ระบบที่มีการเชื่อมโยงเขามาในแพลตฟอรม Big Data และเปนสวนที่กําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพื่อการสนับสนุนการเปดเผยขอมูล (Open Data) ออกสูภายนอก
Analytics กระบวนการที่ 4 หลังจากที่นําขอมูลมาจัดเก็บ (Storage) จะเปนการนําชุดขอมูลที่สนใจไป
ประมวลผลเพื่อวิเคราะห (Analytics) เขากับเครื่องมือ หรือแบบจําลองตางๆ (Modeling) เพื่อใหสามารถ
ระบุถึงลักษณะของขอมูลที่คาดวาจะมีประโยชนตอการตัดสินใจและพัฒนาองคกรธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอก กอนนําไปรายงานและแสดงผล (Visualization) ดวยชุดขอมูลจริง
Visualization กระบวนการที่ 5 คือหัวใจที่นําขอมูลที่รวบรวมจากขอมูลที่ถูกเก็บในแหลงรวบรวมและ
จัดเก็บขอมูล (Storage) มารายงานและแสดงผล (Visualization) เปนกราฟหรือแผนภาพไดในทั้งภายใน
และภายนอก (Open Data) เพื่อใหสามารถเห็นสาระสําคัญ เขาใจงาย และเปนประโยชนในการ
ประกอบการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ การรายงานและแสดงผล (Visualization) อาจทําผาน
เครื่องมือที่รองรับการรายงานและแสดงผล (Visualization) ผานแพลตฟอรมตางๆ อาทิ Web Browser,
Android, iOS เปนตน
ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data) ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: IT & OT Convergence (การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ติดตั้ง Master Data Management Tools และติดตั้งแพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการเปดเผยขอมูล (Open
Data Platform)
1.1 ใชเครื่องมือ Master Data Management (MDM) เพื่อจัดระเบียบทําความสะอาดขอมูลแบบอัตโนมัติ
และรักษามาตรฐานขอมูลของ กฟภ.
1.2 ติดตั้งแพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยขอมูล (Open Data Platform)
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ผลลัพธที่คาดหวัง:
• เครื่องมือ MDM
• มาตรฐานคุณภาพขอมูล (Master Data)
• แพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยขอมูล (Open Data Platform)

รูปที่ 127 : ภาพประกอบคําอธิบาย IT-OT Data Standardization - Conceptual System Landscape
โครงการที่ 2: Big Data (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. เตรียมความพรอมสําหรับการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ ของ กฟภ. โดยการ
ดําเนินงานจัดทําแผนการติดตั้ง Universal Integrator (*ESB from CBS2 Dependency) จะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการภายใต CBS2
1.1 วิเคราะหกระบวนการและการรวบรวมการบริการเพื่อเลือก ESB ที่เหมาะสม
1.2 ดําเนินการจัดทําแผนการติดตั้ง ESB
หมายเหตุ: ในชวงแรกของแผนงานยอยนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องสําหรับการติดตั้ง ESB ภายใตโครงการ
CBS2
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนการติดตั้ง ESB/Middleware (มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการ CBS2)
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รูปที่ 128 : ภาพประกอบคําอธิบาย IT-OT System Integration - Conceptual System Landscape

รูปที่ 129 : ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวาง Stage 1: IT-OT Data Standardization และ Stage 2: IT-OT
System Integration - Conceptual System Landscape Evolution

หนา 469

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายพัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.),
การไฟฟาภาค1-4 (ภ1.-ภ4.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 116,750,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: IT & OT Convergence (การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการ)
กรอบวงเงิน 116,750,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 54,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 46,000,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 16,750,000 บาท
โครงการที่ 2: Big Data (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)
กรอบวงเงิน 117,840,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 27,900,000 บาท (ไมรวมคาใชจายในการทํา Data Cleansing ทั้งองคกร)
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 75,320,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 14,620,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ลดคาใชจายจากการบํารุงรักษาขอมูล (ที่เกิดจากความซ้ําซอนของขอมูล) ลง 10%1
2. เพิ่มความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล และการเขาถึงขอมูลที่งายยิ่งขึ้น 10%1 (ประเมินจาก
แบบสอบถาม)
3. กําหนดคาเกณฑวัด “ระดับ 3”2 สามารถดําเนินงานไดตามแผนการจัดทํารูปแบบการเปดเผยขอมูล (Open
Data) ของ กฟภ. ประจําป 2561 ได รอยละ 802 โดยผานความเห็นชอบจาก ผวก.
4. ลดระยะเวลาในการตัดสินใจหรือเวลาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (ประเมินจากแบบสอบถามหรือเครื่องมือที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล) ลดลง 10%1
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก 1=Large Real Estate Finance Organization, 2=
เอกสารตัวชี้วัดตามมุมมองระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของ กฟภ. ประจําป 2561, สําหรับ
คําอธิบายเพิ่มเติม เชน ความหมาย, คาเกณฑวัดตาง ๆ และการนําชุดขอมูลขึ้นเผยแพร เปนตน สามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก Data.go.th)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. การแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสวนปฏิบัติการ
2. ลดระยะเวลาในการตัดสินใจหรือเวลาที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ลง 5-15%
3. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการและการวางแพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผย
ขอมูลอาจมีผลกระทบในระยะเริ่มตน เนื่องจากเจาหนาที่ผูดูแลระบบอาจยังขาดความเชี่ยวชาญ
• เนื่องจากแนวโนมทางดานเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว พนักงานจึงจําเปนตองเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ และพัฒนาความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต เชน พัฒนาทักษะหรือ
เรียนรูเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการ Big Data เปนตน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี ดูแลกํากับอยางตอเนื่อง และอาจมีการปรับเปลี่ยนไดใน
อนาคต เพื่อการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบ และเทคโนโลยีที่ใชในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการและการ
วางแพลตฟอรมเพื่อรองรับการเปดเผยขอมูลอาจมีการปรับเปลี่ยนไดในอนาคต เนื่องจากแนวโนมทางดาน
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
• การสรางมาตรฐานขอมูลที่ดีจะตองมีปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และจะตองมีการทบทวน
หรือตรวจสอบขอมูลเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลถูกตองครบถวน
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. มีการจัดตั้ง Data Governance อยางเปนทางการ เพื่อบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพตามกรอบ
Enterprise Data Management
3. มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบงาน
ตาง ๆ ได
4. แนวทางการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตาง ๆ มีความชัดเจน เชน ERP GIS และ Asset
Management เปนตน
5. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1.
2.
3.
4.

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Enterprise Data Management ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูลที่ดีในองคกร
Data & System Integration ทักษะดานการบริหารจัดการการเชื่อมโยงระบบและขอมูล
Digital Platform Architecture ทักษะดานโครงสรางพื้นฐาน สถาปตยกรรมทางดานไอที หรือแพลตฟอรม
ดิจิทัล
5. Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
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6. Big Data Management & Analytics ทักษะดานการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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5.4.

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูใ นรูปแบบของแพลตฟอรมการ
วิเคราะหวดิ โิ อ)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิ
โอ) เปนแผนงานการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกลองวงจรปด (CCTV) ของ กฟภ. ใหอยูในรูปแบบของ
แพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) เพื่อการตรวจจับเหตุการณแบบ real time และแบบตรวจสอบ
เหตุการณแบบยอนหลัง
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อยกระดับระบบ CCTV ใหเปนแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอเพื่อการตรวจจับเหตุการณแบบ real time
และแบบตรวจสอบเหตุการณแบบยอนหลัง
2. เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร
รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฟภ. เปน Critical Utility ตองคํานึงถึงความปลอดภัยที่บริเวณโครงขายไฟฟาเพราะหากเกิด
เหตุการณที่กระทบตอความปลอดภัยของระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. อาจสงผลกระทบตอประชาชนผูใชไฟฟา
และผูมีสวนไดสวนเสีย สงผลตอความเชื่อมั่นและภาพลักษณขององคกร อีกทั้งเพื่อใหสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให
ความสําคัญกับการสรางความปลอดภัยของประเทศ
ดังนั้น กฟภ. จึงมีแนวคิดในการเพิ่มความปลอดภัยภายในองคกร โดยการยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV
แบบ IP) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบ
กลองวงจรปด (CCTV) ใหสามารถวิเคราะหและตรวจจับเหตุการณไดทั้งแบบ real time และแบบตรวจสอบ
เหตุการณแบบยอนหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการติดตั้งระบบ
การวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) ในการเฝาระวังความปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการ
วิเคราะหวิดิโอ) มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. ประเมินโครงสรางระบบ CCTV และจัดทําแผนการพัฒนาระบบ Video Analytics
a. ประเมิ น โครงสร า งระบบ CCTV ของ กฟภ. ในปจ จุ บัน และจัดทํ าแผนการพั ฒ นาระบบ Video
Analytics
b. กําหนดความสามารถของซอฟตแวรใหสามารถควบคุมไดจากสวนกลาง
หนา 473

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

c. ประเมินและคัดเลือกซอฟตแวร รวมทั้งแพลตฟอรมสําหรับการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics) แบบ
real time ที่เหมาะสม
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินโครงสรางระบบ CCTV และแผนการพัฒนาระบบ Video Analytics
2. ติดตั้งระบบ Video Analytics แบบ real time ในโครงการนํารอง
2.1 ติดตั้งระบบ Video Analytics ในโครงการนํารอง (สํานักงานใหญ)
2.2 ทําการวิเคราะหและประเมินผลการใชงานเพื่อการขยายขอบเขตไปยังเขตอื่น ๆ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ระบบ Video Analytics แบบ real time ในโครงการนํารอง
• ผลการวิเคราะหและผลการประเมินหลังการทดลองใชงานจากโครงการนํารอง
3. ขยายการติดตั้งระบบ Video Analytics แบบ real time ไปยังเขตอื่น ๆ
3.1 ปรับปรุงระบบจากผลการวิเคราะหและการประเมินของโครงการนํารอง
3.2 เพิ่มคุณสมบัติในการวิเคราะหเพื่อใหตอบโจทยความตองการของผูใชงาน อาทิเชน
• การติดตามคน/ยานพาหนะภายในองคกร
• การนับจํานวนคนเขาและออก
• การนับจํานวนยานพาหนะ
• การจดจําคน (จากใบหนา)
• การวัดความหนาแนนของฝูงชน
• การติดตามคน/ยานพาหนะภายนอกองคกรโดยการเชื่อมโยงกับระบบการวิเคราะวิดีโอกับ
หนวยงานภายนอก
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• แผนการปรับปรุงระบบจากผลการวิเคราะหและผลการประเมินของโครงการนํารอง
• ระบบ Video Analytics แบบ real time ไปยังเขตอื่น ๆ
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รูปที่ 130 : ภาพประกอบคําอธิบายตัวอยางคุณสมบัติในการวิเคราะหวิดิโอ (Video Analytics)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 42,400,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 21,600,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 10,800,000 บาท
3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 10,000,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการติดตามหากเกิดเหตุการณที่เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากร รวมทั้งทรัพยสินขององคกร มากกวา 50% อาทิเชน การติดตามทรัพยสินที่สูญหายภายในองคกร
เปนตน
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Singapore Ministry of Home Affairs)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความปลอดภัยใหกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
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2. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการติดตามหากเกิดเหตุการณที่เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินขององคกร
3. ลดความเสี่ยงตอโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งทรัพยสินขององคกร
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของแพลตฟอรมการวิเคราะหวิดิโอในระยะแรก
อาจมีผลกระทบบางเนื่องจากเจาหนาที่ผูดูแลระบบอาจยังขาดความเชี่ยวชาญ
• พนักงานอาจมีความเขาใจวาเปนการติดตามการทํางานของพนักงาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
สื่อสารที่ชัดเจนเพื่อใหพนักงานเขาใจ ตระหนักและระมัดระวังในดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยตองใหการวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินงานตามปกติ ใหสามารถใชผ ลของการวิเคราะหแกไขปญ หาตาง ๆ ไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการวิเคราะหวิดิโอ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. การติดตามผลและปรับแนวทางการดําเนินงานเปนระยะ
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Video Management System ทักษะดานการบริหารจัดการวิดิโอ
Big Data Management & Analytics ทักษะดานการบริหารจัดการและวิเคราะห Big Data
Collaborative Workflow Management ทักษะดานการบริหารจัดการกระบวนการการทํางานรวมกัน
Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 2 ป
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5.5.

Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร) เปนการขยายขอบเขตงาน
ของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA SOC for IT-OT) มาเปนศูนยกลางในการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ของ กฟภ. ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ปฏิบัติการ ดูแลกํากับกลยุทธและมาตรฐาน รวมถึงนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. การทบทวนการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ และการขยายขอบเขตการดําเนินการ
ปฏิบัติ ISO 27001 ไปยังเขตอื่น ๆ ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้:
1. เพื่อใหเกิดการรวมมือกันระหวางทีมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ และเพื่อใหมีการบริหาร
จั ด การด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอรแ บบรวมศู น ยให ครอบคลุม ทั้งเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีปฏิบัติการของ กฟภ.
2. เพื่อจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
3. เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
และนําหลักการการจัดการสถานการณและขอมูลความปลอดภัย (SIEM – Security Information and
Event Management) มาปฏิบัติ เพื่อปกปอง กฟภ. จากภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
รวมถึงสรางเครือขายที่ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการทํางานของ Smart Grid และหนวยปฏิบัติการที่อยูไกล
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูลใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
5. เพื่อสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme)
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการของ
กฟภ. ยังทําแบบแยกสวน และในปจจุบัน กฟภ. ไดจัดตั้งแผนกศูนยปฏิบัติการเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security Operations Section) โดยจะดําเนินงานแบบ 8 ชั่วโมง 5 วันทําการ จนกวาจะ
ยายไปที่อาคารศูนยขอมูลแหงใหมเมื่ออาคารกอสรางแลวเสร็จ ประมาณป 2562 แผนกศูนยปฏิบัติการจะดําเนินงาน
แบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน
นอกจากนี้การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการเขาดวยกัน อาจทําให กฟภ. ตอง
เผชิญกับความเสี่ยงหรือภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรแบบที่ไมเคยเจอมากอน
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดใหมีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สําหรับทุก
สายงานทั่วทั้งองคกร โดยขยายขอบเขตงานของศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA
SOC) ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ ดูแลกํากับกลยุทธและมาตรฐาน รวมถึง
นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย ของ กฟภ. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางในการปองกันและรับมือ
กับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีปฏิบัติการ อีกทั้งในปจจุบัน กฟภ. มีการดําเนินการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO 27001 ที่สํานักงานใหญ และมีแผนจะขยายขอบเขตไปยังสวนภูมิภาค ให
ครอบคลุมทั่วประเทศ (ใหครบทั้ง 12 เขต) รวมทั้งศูนยขอมูลแหงใหม (New Data Center) ตอไป เพื่อการยกระดับ
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มาตรฐานสากลสํ า หรั บ ระบบการจั ดการความปลอดภัยของขอมูล ใหมีความปลอดภัย ยิ่งขึ้น รวมทั้งสรางความ
ตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme) ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง กฟภ. ให
มีความรูความเขาใจเพื่อปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซเบอร
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร) ประกอบดวย 4
โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: SOC Improvement for IT-OT (ประเมิน และพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรและการรวมศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (SOC) ให
ครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. การประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
1.1 ดานบุคลากร (People) ใหมีการประเมินความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
ของบุคลากร โดยจําเปนตองประเมินวาในปจจุบัน บุคลากรของ กฟภ. มีความสามารถและจํานวน
บุคลากรที่เพียงพอตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพียงใด โดยในสวนของความสามารถ
ของบุคลากร ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเรียน การอบรม และสอบเพื่อใหไดประกาศนียบัตร
(certificate) ทางดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่เปนมาตรฐานและยอมรับโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับความตองการของทาง กฟภ.
1.2 ดานกระบวนการ (Process) ใหมีการประเมินกระบวนการภายใน กฟภ. ในดานของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยตองประเมินวามีกระบวนการใดที่จะตองปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอีก
หรือไม เชนการประเมินสถานะปจจุบันและสถานะเปาหมายสําหรับการดําเนินการปฏิบัติ SIEM
1.3 ดานเทคโนโลยี (Technology) ใหมีการประเมินในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีปฏิบัติการซึ่งจะนํามาใชในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
2. ขยายขอบเขตของการดําเนินการปฏิบัติ SIEM หรือดําเนินการปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเฝาระวัง
และรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (เฉพาะในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ)
ในการดําเนินการปฏิบัติ SIEM สามารถพิจารณาตามโปรแกรมตัวอยาง ซึ่งแบงเปน 2 ระยะดังตอไปนี้
ระยะที่ 1: อุปกรณหลักในศูนยขอมูล (Data Center)
•
VPN, DR VPN, RADIUS, Proxy, DR Proxy, Web Server, NAC, UTM
•
Internet Firewall, DR Internet Firewall, ERP Server, Internet IPS, DR Firewall,
Antivirus
ระยะที่ 2: ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) แลระบบควบคุมในอุตสาหกรรม
•
Control Servers (ICS/SCADA), HMI
•
Substation Control Systems, AMI
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•
•
•
•

ICS-aware IDS/IPS
Historian Software
Physical Access Controls
Sensors, Actuators, Activators

ผลลัพธที่คาดหวัง:
• ผลการประเมินดานบุคลากร (People), ดานกระบวนการ (Process) และดานเทคโนโลยี
(Technology)
• แผนพัฒนาความสามารถของทีม PEA SOC ที่ทําหนาที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของ
กฟภ.
• แผนการจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณที่จําเปนสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร
• ศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรสามารถปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการโดยเพิ่มในสวนของอุปกรณหลักในศูนยขอมูล (Data
Center) และศูนยปฏิบัติการ (Operation Center)
• ผลการประเมินและผลการวิเคราะหชองวางระหวางสถานะปจจุบันและสถานะเปาหมายเพื่อใชสําหรับ
การดําเนินการปฏิบัติ SIEM หรือดําเนินการปฏิบัติโดยใชเทคโนโลยีอื่น ๆ และมีการดําเนินการปฏิบัติ
เพิ่มในสวนของอุปกรณหลักในศูนยขอมูล (Data Center), ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center) และ
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ICS - Industrial control system)(เฉพาะในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ)
3. การจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
กองมาตรฐานและความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (กมส.)
3.1 การจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคาม (SOC) ไดแก
• ระบบบริหารและจัดการศูนยรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนสนเทศ
• ระบบดักจับการลักลอบเขาสูเครือขาย
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• อุปกรณสําหรับศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
โครงการที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลและการขอ
การรับรองมาตรฐานสากล
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ขยายขอบเขตการดํ าเนิ นการพั ฒ นาระบบบริหารความมั่น คงปลอดภัย ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 27001 และขอการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (จํานวน 4 เขต (น.1,2,3 และ ก.2))
(อางอิงจากทีม ISO 27001)
1.1 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001
1.2 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนและจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 27001
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1.3 ดําเนินการตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001
1.4 ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO 27001
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (จํานวน 4 เขต (น.1,2,3 และ ก.2))
2. ขยายขอบเขตการดํ าเนิ นการพั ฒ นาระบบบริหารความมั่น คงปลอดภัย ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 27001 และขอการรับรองมาตรฐาน ISO 27001ไปยังเขตอื่น ๆ ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
(ใหครบทั้ง 12 เขต) (อางอิงจากทีม ISO 27001)
2.1 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001
2.2 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนและจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 27001
2.3 ดําเนินการตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001
2.4 ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO 27001
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (ขยายเพิ่มเติมอีก 8 เขตที่เหลือเพื่อใหครบทั้ง
12 เขต
3. ขยายขอบเขตการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO 27001 และหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของและขอการรับรองมาตรฐาน ISO 27001และ
หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของศูนยขอมูลแหงใหม (New Data Center)
3.1 กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 และหรือ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
3.2 ดําเนินการปฏิบัติตามแผนและจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรมมาตรฐานสากล ISO 27001 และหรือ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
3.3 ดําเนินการตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 และหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
3.4 ดําเนินการรักษามาตรฐานสากล ISO 27001 และหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 และหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ
ศูนยขอมูลแหงใหม (New Data Center)
โครงการที่ 3: Security Awareness Programme (การจัดทําโปรแกรมสรางความตระหนักดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ดําเนินการจัดทําโปรแกรมสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness
Programme)
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1.1 สรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme) ใหกับ
บุคลากรทั่วทั้ง กฟภ. เพื่อใหทุกคนสามารถมีความรับรูและความเขาใจ และชวยปกปอง กฟภ.จากภัย
คุกคามทางไซเบอร
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• โปรแกรมการสร า งความตระหนั ก ด า นความมั่น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (Security
Programme) ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง กฟภ.

Awareness

โครงการที่ 4: การจัดหา/ทดแทนพรอมติดตั้งอุปกรณดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
กองคอมพิวเตอรและเครือขาย (กคข.)
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. การจัดหา/ทดแทนพรอมติดตั้งอุปกรณสวนอื่นๆดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
• โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัยของเครือขายระบบโดเมน (DNS Security)
• ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขายอินเทอรเน็ต
• ระบบปองกันภัยคุกคามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
• จัดหาระบบจัดการความปลอดภัยอุปกรณปลายทาง (Endpoint Security)
• ระบบวิเคราะหและจัดการขอมูลความปลอดภัยสารสนเทศ (SIEM)
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• โครงการที่ 1 – 3 : กองมาตรฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (กมส.)
• โครงการที่ 4 : กองคอมพิวเตอรและเครือขาย (กคข.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา (ป.),
การไฟฟาภาค1-4 (ภ1.-ภ4.),
สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา (ว)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 359,030,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: SOC Improvement for IT-OT (ประเมิน และพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรและการรวมศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (SOC) ให
ครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ)
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กรอบวงเงินของโครงการที่ 1: SOC Improvement for IT-OT (ประเมิน และพัฒนาความสามารถในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและการรวมศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
(SOC) ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ) ประจําป พ.ศ. 2563
กรอบวงเงิน 81,956,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 20,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวรและดานซอฟตแวร: 61,956,000 บาท
กรอบวงเงินของโครงการที่ 1: SOC Improvement for IT-OT (ประเมิน และพัฒนาความสามารถในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรและการรวมศูนยเฝาระวังภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
(SOC) ใหครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ) ประจําป พ.ศ. 2565
กรอบวงเงิน 73,609,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 2) กรอบวงเงินดานฮารดแวรและดานซอฟตแวร: 73,609,000 บาท
โครงการที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลและการขอ
การรับรองมาตรฐานสากล
กรอบวงเงิน 50,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร ฮารดแวร และซอฟตแวร รวม 50,000,000 บาท
โครงการที่ 3: Security Awareness Programme (การจัดทําโปรแกรมสรางความตระหนักดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ)
กรอบวงเงิน 20,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 20,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 4: การจัดหา/ทดแทนพรอมติดตั้งอุปกรณดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
กรอบวงเงิน 133,465,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 4) กรอบวงเงินดานฮารดแวรและดานซอฟตแวร: 133,465,000 บาท
7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ลดระยะเวลาในการวิเคราะหและตอบสนอง (average incident response time) ตอรายงานเหตุการณ
ดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่ไดจากการแจงเหตุการณแบบทันทวงที ลดลง 10%1 (จากการ
ดําเนินการโครงการที่ 1: SOC Improvement for IT-OT)
2. ลดจํานวนของ Incidents/Tickets ของการแจงปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรทั้งในสวนของ
ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10%2 (จากการดําเนินการโครงการที่ 1: SOC
Improvement for IT-OT)
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3. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (จากการดําเนินการโครงการที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และการขอการรับรองมาตรฐานสากล)
4. คะแนนจากการสอบวัดความรูความเขาใจของบุคลากรของ กฟภ. ในเรื่องความตระหนักดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness Programme) เทากับหรือมากกวา 80%2 (จากการ
ดําเนินการโครงการที่ 3: Security Awareness Programme)
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก 1=Thailand Utility, 2=Professional Services
Company)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความรวมมือระหวางทีมงานเทคโนโลยีปฏิบัติการและทีมงานสารสนเทศ (จากการดําเนินการโครงการ
ที่ 1: SOC Improvement for IT-OT)
2. เพิ่มความเร็วและเพิ่มผลิตภาพของพนักงานขึ้น 5-10% สําหรับการวิเคราะหและตอบสนองตอรายงาน
เหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (จากการดําเนินการโครงการที่ 1: SOC Improvement
for IT-OT)
3. ลดความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร (จากการดําเนินการโครงการที่ 1: SOC Improvement for
IT-OT)
4. ยกระดับมาตรฐานดานการบริหารความมั่นคงของขอมูล ตามมาตรฐาน ISO 27001 ใหกับ กฟภ. (จากการ
ดําเนินการโครงการที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล และการขอการรับรองมาตรฐานสากล)
5. บุคลากรของ กฟภ. มีความรูความเขาใจและมีความตระหนักในดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาก
ยิ่งขึ้น (จากการดําเนินการโครงการที่ 3: Security Awareness Programme)
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร อาจมีผลกระทบในระยะเริ่มตน เนื่องจากเจาหนาที่ผูดูแล
ระบบอาจยังขาดความชํานาญในการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
• พนักงานตองมีความตระหนักในดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และจําเปนตองมีความระมัดระวัง
ความเสี่ยงหรือภัยคุกคามทางไซเบอรในรูปแบบตาง ๆ เชน หลีกเลี่ยงการเขาเว็บไซตที่ไมเหมาะสม ไมคลิก
ไฟลแนบจากผูอื่นในกรณีที่ไมไดตกลงกันกอนที่จะสงให และระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปดไฟลผาน
โปรแกรมการสงขอความแบบทันที (แชท : Instant messaging) หรือชองทางเครือขายสังคมออนไลน
(Social media) เปนตน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนรัดกุมมากขึ้น และจะตอง
มี ก ระบวนการการสื่ อสารที่ ดี เพื่ อใหพ นัก งานเขา ใจ ตระหนัก และให ความสํ าคั ญ ในด านความมั่น คง
ปลอดภัยทางไซเบอรมากยิ่งขึ้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
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• อุปกรณ ระบบ และขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร จะตองมีการควบคุมดูแลที่ดีและ
เหมาะสม อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการอัพเดทอุปกรณตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเพิ่ม
เกราะปองกันในกรณีที่มีภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม ๆ ไดในอนาคต
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. การจัดตั้งคณะทํางาน PEA SOC หรือศูนยกลางในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรที่
แข็งแกรงและเปนตัวขับเคลื่อนความคิดริเริ่มและผลักดันในดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรทั้งดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2. Security Operation Center (SOC) ทักษะดานการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
3. IT-OT Risk Assessment ทักษะดานการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ICS-SIEM Configuration ทักษะดานการกําหนดคาของระบบเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
ควบคุมอุตสาหกรรม (ICS - Industrial control system)
5. ISO 27001 ทักษะดานมาตรฐานสากลสําหรับการบริหารความมั่นคงของขอมูล (ISMS - Information
Security Management Systems)
6. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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5.6.

DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัตกิ ารดิจทิ ลั ฯ โดย Digital
Transformation Office)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย Digital Transformation
Office)
เป น แผนงานการกํ า กั บ ดู แ ลโครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ โดยมี ค ณะทํ า งาน Digital
Transformation Office Governance (DTO Governance) ที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและบริหาร
จัดการโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อผลักดันใหโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สามารถ
เกิดขึ้นไดจริง และมีกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว เพื่อใหสอดคลองกับการกาวไปสู Digital
Utility ของ กฟภ. ไดในอนาคต
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อกํากับดูแลโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ผานคณะทํางาน DTO Governance ที่ไดจัดตั้งขึ้นในการ
บริหารจัดการภาพรวมของทุกโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
2. เพื่อผลักดันใหทุกโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ประสบความสําเร็จ และสามารถนํา กฟภ. เขาสูการ
เปน Digital Utility ไดในอนาคต
3. เพื่อดําเนินการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ใหบุคลากรมีความพรอม
และสามารถปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนองคกรสู Digital Utility ได
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฟภ. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ และกําลังจะมีแผนงาน โครงการตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย
อยางไรก็ตาม กฟภ. ยังไมมีคณะทํางานสําหรับกํากับดูแลสถานะของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในภาพรวม เพื่อให
โครงการสามารถดําเนินไปไดตามระยะเวลาที่วางแผน และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายโครงการที่ไดกําหนดไว
ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหมีการบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยจัดตั้งคณะทํางาน Digital
Transformation Office Governance หรือ DTO Governance เพื่อผลักดันโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง กฟภ. จึงตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีและเรงความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital
Utility ไดในอนาคตอยางยั่งยืน
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน DTO Governance (การบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดย Digital
Transformation Office) มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. จัดตั้งคณะทํางาน DTO Governance เพื่อการบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
1.1 กําหนดนโยบายสําหรับการบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจภายในองคกร ใหทุกโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ดําเนินปฎิบัติตามแนวทางหรือ
แผนที่นําทางที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
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1.2 กําหนดทิศทางขององคกรดานโครงสราง Digital Operating Model เพื่อขับเคลื่อน กฟภ. ใหเขาสู
Digital Utility
• โครงสราง Digital Operating Model ที่ไดเสนอแนะ ประกอบดวยคณะทํางานดังตอไปนี้
1) คณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Team) โดย
บทบาทหนาที่หลักของคณะทํางานนี้ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก
1. การบริหารการปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรเพื่อการกาวสูยุคดิจิทัล (Organization &
People Transformation)
2. การบริหารการสื่อสารองคกร (Communication Team)
3. การสนับสนุนการพัฒนาและการฝกอบรม (Training Support Team) เพื่อใหทุกคนใน
องคกรพรอมตอการปรับตัวและการกาวสูยุคดิจิทัล
2) ผูบริหารจัดการของแตละโครงการ (Project Manager) ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
1.3 กําหนดกระบวนการ หรือขั้นตอนที่จําเปน รวมถึงการกํากับดูแล บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถรับรูและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และมีการรายงานติดตามผลการบริหาร
จัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ตอคณะทํางาน DTO Governance และผูบ ริหาร
ระดับสูง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• นโยบายสําหรับการบริหารจัดการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
• โครงสราง Digital Operating Model สําหรับคณะทํางาน DTO Governance
• กระบวนการ หรือขั้นตอนที่จําเปน รวมถึงการกํากับดูแล บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะทํางาน DTO Governance
2. กําหนดรูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) เพื่อใหคณะทํางาน DTO
Governance สามารถดําเนินการควบคุมมาตรฐานของแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อ
ผลักดันใหแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จ เกิดขึ้นไดจริงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3.1 กําหนดรูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) โดยรูปแบบโปรแกรม
สําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) ประกอบดวย 10 ดานหลักดังตอไปนี้
1) ขอบเขตการบริหารจัดการ (Scope Management)
2) การบริหารจัดการตารางเวลา (Schedule Management)
3) การบริหารจัดการผูขาย (Vendor Management & Integration)
4) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
5) การบริหารจัดการขอมูล (Data Management)
6) การบริหารจัดการตนทุน (Cost & Benefit Management)
7) การบริหารจัดการสัญญา (Contract Management)
8) การบริหารจัดการปญหา (Issue Management)
9) การกํากับดูแลและการตรวจสอบ (Oversight and Monitoring)
10) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
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3.2 ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหแก
ผูบริหารระดับสูง
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• รูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management)
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT ควรมีลักษณะแบบรวมศูนยกลาง โดยใหมี
การกํากับดูแลและการบริหารจัดการผนงานหรือโครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ดวยวิธีการจัดตั้ง
คณะทํางาน Digital Transformation Office Governance หรือ DTO Governance เพื่อผลักดันแผนงานหรือ
โครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้นไดจริง ภายในกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว โดย
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารจัดการของแตละโครงการ (Project Manager) ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ

รูปที่ 131 : ภาพประกอบรูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) ทั้ง 10 ดาน
กฟภ. ควรนํารูปแบบโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ (Program Management) ซึ่งประกอบดวย 10 ดาน
หลักที่จําเปนจะตองพิจารณา ไดแก
1) ขอบเขตการบริหารจัดการ (Scope Management)
2) การบริหารจัดการตารางเวลา (Schedule Management)
3) การบริหารจัดการผูขาย (Vendor Management & Integration)
4) การบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management)
5) การบริหารจัดการขอมูล (Data Management)
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6) การบริหารจัดการตนทุน (Cost & Benefit Management)
7) การบริหารจัดการสัญญา (Contract Management)
8) การบริหารจัดการปญหา (Issue Management)
9) การกํากับดูแลและการตรวจสอบ (Oversight and Monitoring)
10) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
มาปรับใชในการดําเนินการควบคุมมาตรฐานของแตละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เพื่อผลักดันใหแต
ละโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จ เกิดขึ้นไดจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด กฟภ. จึง
ตองมีการเตรียมความพรอมที่ดีและเรงความเร็ว เพื่อการกาวไปสู Digital Utility ในอนาคตไดอยางยั่งยืนนอกจากนี้
ยังตองมีคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Team) ซึ่งในปจจุบันทาง กฟภ.
ไดมีการริเริ่มจัดตั้ง Change Management Team ดังนั้น กฟภ. สามารถดําเนินงานตอเนื่องจาก Change
Management Team ที่มีอยูเดิม โดยบทบาทหนาที่หลักของคณะทํางานนี้ ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การบริหาร
การปรับเปลี่ยนองคกรและบุคลากรเพื่อการกาวสูยุคดิจิทัล (Organization & People Transformation) การ
บริหารการสื่อสารองคกร (Communication Team) และการสนับสนุนการพัฒนาและการฝกอบรม (Training
Support Team) เพื่อใหทุกคนในองคกรพรอมตอการปรับตัวและกาวสูยุคดิจิทัล
จากขอเสนอแนะกระบวนการกํากับดูแลและการบริหารจัดการดาน ICT ขางตน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อน
องคกรในดานดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางสมบูรณ กฟภ. จึงควรนําโครงสรางดาน ICT หรือ Digital
Transformation Office Governance ที่ไดเสนอแนะตามภาพในลําดับถัดไปมาประยุกตใชภายในองคกร ซึ่งจะอยู
ภายใตคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะกรรมการ ICT ตามลําดับ

รูปที่ 132 : ตัวอยางโครงสราง Digital Governance
ตารางแสดงตัวอยางบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของโครงสราง Digital Governance
คณะทํางาน
บทบาท
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Team)
(Role)
(Authority and Responsibility)
DTO Steering
• ตัดสินใจ และกําหนดแนวทางแกไขในการ
PEA Digital Transformation
หนา 489

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

คณะทํางาน
(Team)
Office (DTO)

บทบาท
(Role)
•
•

•

•

Change Management Team

DTO Working Team

•
•

DTO Coordinator

•

Organization and
People Transformation

•
•

•
•

Communication Team

•
•

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
บริหารจัดการโครงการ
กําหนดทิศทางในการจัดทําโครงการตาง ๆ
รวมถึง ควบคุมดูแลจนเสร็จสิ้นโครงการ
กํ า กั บ ดู แ ล จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และ
จั ด สรรทรั พ ยากร อย า งเหมาะสมแก
โครงการ
เส นอขอบเขตในการบริ ห ารจั ด การ
โครงการ กลยุทธ และขอบเขตเวลาในการ
จัดทํา
เสนอโปรแกรมในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
ติดตามสถานะโครงการตาง ๆ
ทบทวนและรวบรวมแผนโครงการตา ง ๆ
เพื่อจัดทํา Integrated Program Plan
ประสานงาน กับ Project Manager ของ
โครงการต า ง ๆ ถึ ง สถานะของโครงการ
ความคื บ หน า ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง
ความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น ในโครงการ เพื่ อ
(DTO
รายงาน คณะทํ า งาน DTO
Working Team)
กําหนดและออกแบบหนาที่รวมถึงเสนทาง
อาชีพของผูรับผิดชอบ
วิเคราะหตําแหนงหนาที่ของผูรับผิดชอบ
ในแตล ะโครงการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ
เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ตํ า แหน ง หน า ที่ ข อง
ผูรับผิดชอบนั้น มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง
และสะทอนถึงความตองการที่แทจ ริงใน
การจัดทําโครงการตาง ๆ
กําหนดและออกแบบ แบบประเมินผลการ
ทํางานที่เหมาะสม
ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและ
ตําแหนงหนาที่ เพื่อใหการทํางานออกมา
อยางมีป ระสิทธิภ าพสูงสุด ไมมีความทับ
ซ อ น ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
สื่อสารขอความ ไมวาจะเปนการตัดสินใจ
การแตงตั้งตาง ๆ แกผูที่เกี่ยวของ
สั ง เกตุ ก ารณ แ ละทบทวนความต อ งการ
ของโครงการตาง ๆ เพื่อจัดทําเนื้อหาใหมี
ความสอดคลอง และเขาถึงผูที่เกี่ยวของ
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คณะทํางาน
(Team)

บทบาท
(Role)

Training
Support Team
(Central Training
Team)

•

•

•

•

Training Support
Team
(Local Training
Manager)
Project Team

Project Manager

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Team Lead

•
•

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
ออกแบบและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมการฝกอบรม เชน การ
ฝกอบรมของสวนกลาง และการฝกอบรม
ของแตละโครงการ
พัฒนาอุปกรณที่ใชในการจัดการฝกอบรม
เพื่อสนับสนุนผูทั้งการอบรมสวนกลางและ
รายโครงการ
จัดกิจกรรม Train-the-Trainer เพื่อเปน
การเตรี ย มความพร อ มให ผู อ บรมราย
โครงการ
จัดกิจกรรมเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน Best
Practice
วิเคราะหเนื้อหาและความตองการในการ
ฝกอบรม
จัดการฝกอบรม และจัดหาอุปกรณที่ใชใน
การฝกอบรมสําหรับแตละโครงการ
ทําแบบประเมินผลการฝกอบรม
ประสานงานรวมกับ DTO Coordinator
ถึ งสถานะของโครงการ ความคืบ หน า
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่
อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ
จัดทําแผนบริหารจัดการโครงการใหสําเร็จ
ตามชว งระยะเวลาที่กําหนด รวมถึง การ
บริ ห ารจั ด การค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
โครงการและการบริ ห ารบุ ค ลากรใน
คณะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สั ง เกตุ ก ารณ แ ละจั ด ทํ า รายงานความ
คืบหนาของโครงการ
จั ด ทํ า การประเมิ น ผลของโครงการใน
ภาพรวม และรวมออกแบบกิจกรรม เชน
การจัดทํา Workshop การจัดฝกอบรม
และแนวทางการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง
สนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการใหสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
เก็ บ ข อ มู ล แล ะร ายล ะเอี ย ดต า ง ๆ
เกี่ยวกับโครงการจาก Workstream Lead
ทบทวนรายละเอียดเอกสารสงมอบ
รวบรวมขอมูล รายละเอียด ประเด็น และ
ความเสี่ ย งต า ง ๆ ของสายงาน และนํ า
ประเด็นที่สําคัญเสนอ Project Manager
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คณะทํางาน
(Team)

บทบาท
(Role)
•
•

•

Team Member

•
•
•

5.

หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(Authority and Responsibility)
จัดทําและเขารวม Workshop และการ
ฝกอบรมตาง ๆ
แบงปนความรู แนวทาง และกลยุทธที่ใช
ขับเคลื่อนโครงการตอคณะทํางานเพื่อให
คณะทํางานมีความรู ความเขาใจ และ
มองเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ
ใหประสบความสําเร็จไปในทิศทาง
เดียวกัน
ทบทวนและให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
โครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม
สนับสนุนใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโครงการ
จัดทําเอกสารสงมอบตาง ๆ
รายงานสถานะ ความเสี่ยง หรือ ประเด็น
ตาง ๆ ตอ Workstream Lead

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: ทุกสายงานใน กฟภ.
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 32,100,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 32,100,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. มีการติดตาม ควบคุม และผลักดันการดําเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ทุกโครงการ โดยมีการ
รายงานเปนประจําทุกไตรมาส
8.
1.
2.
3.
4.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
ลดตนทุนลง 10% - 20% จากการบริหารจัดการทางดานไอทีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลดขอบกพรองในชวงของการทดสอบลง 30%
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดขึ้นไดเร็วและบอยขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางดานไอที
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การดําเนินงานจัดตั้งคณะทํางาน DTO ในระยะแรกอาจมีผลกระทบบางเนื่องจากอาจยังขาดความชํานาญ
ของเจาหนาที่ในการบริหารงานโครงการในชวงแรก
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานจะตองมีความชัดเจน รัดกุม และมีการกํากับดูแล โดยหนวยงานผูรับผิดชอบ มีการ
ติดตามสถานะการดําเนินงานของทุกโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ อยางตอเนื่อง และตองสามารถ
รายงานผลสรุปสถานะของทุกโครงการใหกับผูบริหารระดับสูงได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• เครื่องมือ/ระบบที่ใชในการบริหารจัดการโครงการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานที่เกี่ยวของ
2. การจัดตั้งคณะทํางาน DTO Governance ที่แข็งแกรงและเปนตัวขับเคลื่อนความคิดริเริ่มและผลักดันให
กฟภ. เขาสูการเปน Digital Utility ไดในอนาคต
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1.
2.
3.
4.

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Digital Operating Model ทักษะดานโครงสรางองคกรหรือรูปแบบการดําเนินงานแบบดิจิทัล
Program Management ทักษะดานโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการ
Digital Platform Architecture ทักษะดานโครงสรางพื้นฐาน สถาปตยกรรมทางดานไอที หรือแพลตฟอรม
ดิจิทัล
5. Collaborative Workflow Management ทักษะดานการบริหารจัดการกระบวนการการทํางานรวมกัน
6. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
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12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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5.7.

EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)

1.

รายละเอียดเบื้องตน

EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร) เปน
แผนงานการบริหารจัดการสถาปตยกรรมองคกร เพื่อแสดงใหเห็นโครงสรางและความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ
ทํางาน ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีภายในองคกร สําหรับกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ และตอบโจทยการใชงานไดอยางตรงจุด
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อทบทวนสถาปตยกรรมองคกรของ กฟภ.
2. เพื่อให กฟภ. มีการกํากับดูแล EA ที่ดีและมีแนวทางการพัฒนา EA (Roadmap)
3. เพื่อใหสามารถนําสถาปตยกรรมองคกรมาใชในองคกรไดทั้งในภาพรวมและในระดับกระบวนการ
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปจจุบัน กฟภ. ไดริเริ่มดําเนินการในสวนของการจัดทําสถาปตยกรรมองคกรในสวนของการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน เพื่อเปนการทบทวนและขยายผลสําหรับสถาปตยกรรมองคกรที่มีอยูเดิมใหมีความ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น และสามารถกําหนดสถาปตยกรรมองคกรเปาหมายได
ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดทําแผน EA Governance & Development สําหรับการบริหารจัดการ
สถาปตยกรรมองคกรที่เปนมาตรฐาน เพื่อให กฟภ. สามารถมองเห็นภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร สงผลให
กฟภ. สามารถวางแผนสถาปตยกรรมองคกรเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
และบริหารจัดการเทคโนโลยีในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน EA Governance & Development (การกํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกร (EA Governance) และ
การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร) มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. ออกแบบโครงสรางการกํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกร และกระบวนการดาน EA Governance รวมถึง
กําหนดบทบาท รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.1 ศึกษาและออกแบบโครงสรางการกํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกรของ กฟภ.
1.2 จัดตั้งคณะทํางาน EA Governance เพื่อเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินการจัดทําและ
กํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกรที่เปนมาตรฐาน ตามโครงสรางการกํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกรที่ได
ออกแบบไว
1.3 กําหนดบทบาท หนาที่ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการกํากับ
ดูแลสถาปตยกรรมองคกร
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2. สรางกระบวนการดาน EA ที่เปนมาตรฐาน
2.1 กําหนดนโยบายและกระบวนการดาน EA ภายในองคกร
2.2 กําหนดกระบวนการรักษามาตรฐาน EA ขององคกรใหมีความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจและเปน
ป จ จุ บั น อยู เ สมอ โดยสามารถสนั บ สนุ น การนํ า มาใช ใ นองค ก รได ทั้ ง ในระดั บ ภาพรวมและในระดั บ
กระบวนการ
2.3 กําหนดมาตรการในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน EA
3. จัดทําสถาปตยกรรมองคกร (EA) ของกฟภ.
3.1 ทบทวนและจัดทําสถาปตยกรรมองคกรปจจุบัน (ธุรกิจ ขอมูล ระบบงาน และเทคโนโลยี)
3.2 ทบทวนและจัดทําสถาปตยกรรมองคกรเปาหมาย (ธุรกิจ ขอมูล ระบบงาน และเทคโนโลยี)
3.3 วิเคราะหชองวางระหวางสถาปตยกรรมองคกรปจจุบันและสถาปตยกรรมองคกรเปาหมาย
4. สรางแผนงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดสถาปตยกรรมองคกรเปาหมาย (Roadmap)
4.1 สรางแผนงานการเปลี่ยนแปลง (Roadmap) ขององคกรในการกําหนดโครงการและลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• โครงสรางการกํากับดูแล EA และคณะทํางาน EA Governance
• กระบวนการดาน EA ที่เปนมาตรฐาน
• ผลการประเมินสถานะปจจุบัน
• ผลการประเมินสถานะเปาหมาย
• สถาปตยกรรมองคกร (EA)
• แผนงานการเปลี่ยนแปลง (Roadmap)

รูปที่ 133 : ภาพประกอบคําอธิบายโครงสรางหลักสถาปตยกรรมองคกร (EA) ทั้ง 4 ดาน
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: -
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6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 36,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 36,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ระดับความสามารถของกระบวนการกํากับดูแล EA Governance และการบริหารจัดการดานสถาปตยกรรม
องคกร ตามกรอบของ TOGAF (Capability Maturity Model) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
ตอป
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. สนับสนุนใหเกิดมุมมองแบบองครวม จากการใชทรัพยากรรวมกัน
2. สามารถวางแผนสถาปตยกรรมองคกรเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนทางธุรกิจ
3. สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การจัดตั้งคณะทํางาน EA Governance อาจมีผลกระทบในระยะเริ่มตน เนื่องจากเจาหนาที่อาจยังขาด
ความเชี่ยวชาญในดานสถาปตยกรรมองคกร (EA)
• พนักงานจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินงาน เนื่องจากการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA)
จําเปนตองติดตอประสานงานกับทุกหนวยงานภายในองคกร เพื่อใหสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของ
ระบบ และสามารถแสดงภาพรวมของสถาปตยกรรมองคกร (EA) ได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานตองมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจนและอาจมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
ไดในอนาคต เพื่อใหสอดคลองตอการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA) ที่สมบูรณ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ข อมู ล และโครงสร า งภาพรวมของสถาป ตยกรรมองคกรจําเปน ตองมีการปรับ ปรุ งใหเปน ปจ จุบัน อยา ง
สม่ําเสมอเนื่องจากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
• เครื่องมือหรือระบบที่ใชในการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร (EA) อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. การพิจารณาความตองการจากดานธุรกิจอยางครบถวน
3. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
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11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

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

Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
Enterprise Architecture Modelling ทักษะดานการสรางแบบจําลองโครงสรางสถาปตยกรรมองคกร
Business Process Design ทักษะดานการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
Data Design & Data Management ทักษะดานการออกแบบและการบริหารจัดการขอมูล
Application Design ทักษะดานการออกแบบและการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน
System Integration ทักษะดานการเชื่อมโยงระหวางระบบ
Digital Platform & Technology ทักษะดานสถาปตยกรรมทางดานไอที หรือแพลตฟอรมดิจิทัล และ
เทคโนโลยี
8. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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5.8.

COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแล
ที่ดแี ละบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 และการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the organization))

1.

รายละเอียดเบื้องตน

COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO
38500 (Governance of IT for the organization)) เปนแผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ของ กฟภ. และการขอรับรองมาตรฐาน ISO
38500 (Governance of IT for the organization)
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5
2. เพื่อใหมีการประเมินระดับความสามารถ การกําหนดเปาหมาย แนวทางการปรับปรุง สําหรับกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่ไดมาตรฐาน
3. เพื่อทบทวนโครงสรางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO 38500
2.

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําลังดําเนินการขยายการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ. โดยพัฒนากระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร (Processes for Governance and Management of Enterprise IT) ตาม
กรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ซึ่งมีทั้งหมด 37 กระบวนการ และ กฟภ. ยังไมมีการรับรองมาตรฐาน ISO 38500
อยางไรก็ตามไดมีการตั้งเปาเพื่อขอการรับรองมาตรฐานนี้ ภายในป พ.ศ. 2563
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 ใหครบถวนและมีระดับความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงเดิน
ตามเปาเพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 เพื่อยกระดับภาพรวมของกระบวนการภายใน กฟภ. ใหมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
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4.

ขอบเขตงาน

แผนงาน COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแล
ที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
(Governance of IT for the organization)) ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: งานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ
การดําเนินงาน COBIT 5
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. ประเมินระดับความสามารถ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการปรับปรุง สําหรับกระบวนการกํากับดูแลที่
ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5
2. พั ฒ นาปรั บ ปรุ งระดั บ ความสามารถของกระบวนการกํ ากับ ดูแ ลที่ดีและบริห ารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองคกร
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร
4. ทบทวนโครงสรางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• กระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองคกร ตามกรอบการ
ดําเนินงาน COBIT 5 มีระดับความสามารถเพิ่มสูงขึ้น
• บุคลากรมีขีด ความสามารถเพิ่ มสู งขึ้ น ในการดํ าเนิน การตามกระบวนการกํ ากั บ ดูแลที่ ดี และบริห าร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร อยางมีประสิทธิภาพ
โครงการที่ 2: การขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
2. ดําเนินการประเมินเบื้องตน โดยมีการวิเคราะหชองวางระหวางสถานะปจจุบันและสถานะเปาหมายและ
กําหนดแผนการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
3. ดําเนินการปฏิบัติตามแผนและจัดใหมีโปรแกรมการฝกอบรมมาตรฐาน ISO 38500
4. ดําเนินการตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
5. ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO 38500
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
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5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร (ฝวส.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 18,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินแบงตามโครงการดังนี้
โครงการที่ 1: งานพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ
การดําเนินงาน COBIT 5
กรอบวงเงิน 8,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 8,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: โครงการที่ 2: การขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500
กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท
โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 10,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

3. ระดับ ความสามารถของกระบวนการกํากับ ดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีส ารสนเทศระดั บ
องคกร ตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5 มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป
4. ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 38500
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. เพิ่มความเขาใจแกผูบริหาร พนักงาน ตั้งแตนิยาม หลักการ และแนวปฏิบัติ ดานการกํากับดูแลที่ดีและ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สรางความเขาใจตรงกันและสรางความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสายงาน
ดานธุรกิจ ทําใหการดําเนินการระหวางบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางธุรกิจเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. เพิ่มความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียตอองคกรในดานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองคกร
4. ยกระดับมาตรฐานในการประเมินกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองคกร
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9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• การบริหารจัดการและการดําเนินงานปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 38500 ในระยะแรกอาจมีผลกระทบบาง
เนื่องจากเจาหนาที่ผูดําเนินงานอาจยังขาดความเชี่ยวชาญ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีการปรับเปลี่ยนจากเดิม
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตามกรอบการดําเนินงาน COBIT 5
• หลังจากไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 38500 แลว จําเปนตองดําเนินการรักษามาตรฐานในทุกป ๆ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ขอมูลจะตองมีการปรับปรุงสถานะใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. พนักงานมีทัศนคติที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2. COBIT ทักษะดานการประยุกตใชกรอบการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT: Control
Objectives for Information and Related Technology มาชวยในการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกร
3. ISO 38500 ทักษะดานธรรมาภิบาลของการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. Collaborative Workflow Management ทักษะดานการบริหารจัดการกระบวนการการทํางานรวมกัน
5. Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
6. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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5.9.

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขอรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000

1.

รายละเอียดเบื้องตน

โครงการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการขอรั บ รองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000 เปนแผนงานการดําเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรให
อยูในระดับสากล โดยการปรับปรุงและยกระดับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เพื่อใหไดการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับสากล
2. เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
2.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก กฟภ. มีความตองการที่จะยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรใหอยูในระดับสากล โดยการตั้งเปาเพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
3.

ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.

ขอบเขตงาน

โครงการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การงานบริ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการขอรั บ รองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000 ประกอบดวย 2 โครงการ ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1: พัฒนางานบริการดานเทคโนโลยีสารนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
2. ประเมิ น ความสามารถ และกํ า หนดแผนการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ขอรั บ รองมาตรฐาน
ISO/IEC 20000
3. พัฒนาการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
4. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกร
5. การดําเนินการดานตาง ๆ เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
6. ดําเนินการรักษามาตรฐาน ISO/IEC 20000
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
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โครงการที่ 2: ตรวจประเมินองคกรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
• ดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
ผลลัพธที่คาดหวัง:
• บรรลุผลสําเร็จในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
5.

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสารสนเทศ (ฝสท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: -สํานักตรวจสอบภายใน (สตภ.)
6.

กรอบวงเงิน

กรอบวงเงินทั้งหมด 20,000,000 บาท โดยกรอบวงเงินสามารถแบงไดดังนี้
1) กรอบวงเงินดานบุคลากร: 20,000,000 บาท
2) กรอบวงเงินดานฮารดแวร: 3) กรอบวงเงินดานซอฟตแวร: 7.

ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน และคาเปาหมาย

1. ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 200001
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก 1=Thailand Utility)
8.

ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั

1. สรางความนาเชื่อถือและยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรใหอยู
ในระดับสากล
9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน People
• พนักงานตองดําเนินงานตามกระบวนการของมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Process
• กระบวนการทํางานตองมีมาตรฐาน
• หลังจากไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 แลว จําเปนตองดําเนินการรักษามาตรฐานในทุก
ป ๆ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในดาน Technology
• ขอมูลหรือระบบตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานสําหรับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
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10.

ปจจัยความสําเร็จ

1. การสนับสนุนจากผูบริหาร และความรวมมือจากสายงานอื่น ๆ ในกรณีที่จําเปน
2. การติดตามผลและปรับแนวทางการดําเนินงานเปนระยะ
3. พนักงานตองดําเนินงานตามกระบวนการทํางาน
11.

ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ (Capability)

1. Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2. ISO/IEC 20000 ความรูความสามารถในเรื่องของการใหบริการตามหลักของมาตรฐานสากล ISO/IEC
20000
3. Critical Thinking ทักษะดานการคิดเชิงวิพากษ หรือสมเหตุสมผล
4. Partner & Vendor Management ทักษะดานการบริหารจัดการคูคา (Partner) และผูขาย (Vendor)
12.

ระยะเวลาดําเนินการ แผนงานโดยประมาณ และผลลัพธทคี่ าดหวังในแตละชวง

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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5.10. Communication Infrastructure (งานโครงสรางพืน้ ฐานระบบสื่อสาร)
แผนงาน Communication Infrastructure (งานโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสาร) ประกอบดวย 14 โครงการ
ดังตอไปนี้

รูปที่ 134 : แผนงานดานงานระบบสื่อสารและระบบเครือขาย ของ กฟภ.
1.

งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน

1.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานภายใตแผนแมบทเดิม แตมีการปรับปรุงคุณลักษณะของอุปกรณใหมีความทันสมัยและจุดติดตั้งให
เหมาะสมสําหรับการใหบริการดาน ICT อยางทั่วถึง
1.2 หลักการและเหตุผล
มีความจําเปนในการพิจารณาปรับปรุงทดแทนอุปกรณระบบเครือขายเดิมที่หมดอายุการใชงานลงโดยการจัดหา
ชุดอุปกรณใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเทาเทียมกับอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบัน
1.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
1.4 ขอบเขตงาน
งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน มีการกําหนดเกณฑในการจัดหาอุปกรณ ดังนี้
1. สํานักงานใหญ
2. สํานักงานเขต
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3. สํานักงานไฟฟาชั้น 1- 2 – 3
4. สํานักงานไฟฟาสาขา
5. สํานักงานไฟฟาสาขายอย
6. สถานีไฟฟา
7. อาคาร SCADA
8. สํานักงานคลังพัสดุและโรงหลอคอนกรีต
9. จัดหาระบบบริหารจัดการผูใชงานฐานขอมูลผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและลูกขาย (ITSM)
10. จัดหาอุปกรณเครือขายแบบไรสาย (Wireless Lan) ทดแทน
11. จัดหาอุปกรณเครือขายแบบไรสาย (Wireless Lan) เพิ่มเติม
12. Network Traffic Analysis
13. งานจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS)
14. จัดหาอุปกรณตรวจสอบสัญญาณเครือขาย สําหรับสํานักงานใหญและสํานักงานเขต
15. อุปกรณหาเสนทางบนเครือขายอินเทอรเน็ตพรอมอุปกรณประกอบ
16. งานจัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอเครือขาย IPv6 และ IPv4 พรอมอุปกรณประกอบ
1.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 490,703,190 บาท
งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน
กรอบวงเงิน
งานที่ 1 – 8 : งานปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงาน มีการกําหนด
209,041,525
เกณฑในการจัดหาอุปกรณ ดังนี้
บาท
1) สํานักงานใหญ
2) สํานักงานเขต
3) สํานักงานไฟฟาชั้น 1- 2 - 3
4) สํานักงานไฟฟาสาขา
5) สํานักงานไฟฟาสาขายอย
6) สถานีไฟฟา
7) อาคาร SCADA
8) สํานักงานคลังพัสดุและโรงหลอคอนกรีต
งานที่ 9 : จัดหาระบบบริห ารจั ดการผูใชงานฐานขอมูลผูใชงานเครื่อง
37,187,000
คอมพิวเตอรแมขายและลูกขาย (ITSM)
บาท
งานที่ 10 : จัดหาอุปกรณเครือขายแบบไรสาย (Wireless Lan) ทดแทน
3 3 ,2 0 9 ,4 2 0
บาท
งานที่ 11 : จัดหาอุปกรณเครือขายแบบไรสาย (Wireless Lan) เพิ่มเติม
1 1 ,0 1 6 ,4 8 0
บาท
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รายละเอียดงาน
งานที่ 12 : Network Traffic Analysis
งานที่ 13 : งานจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS)

บาท
บาท

กรอบวงเงิน
30,000,000
116,918,860

งานที่ 14 : จัดหาอุปกรณตรวจสอบสัญญาณเครือขาย สําหรับสํานักงานใหญ
14,543,205
และสํานักงานเขต
บาท
งานที่ 15 : อุปกรณหาเสนทางบนเครือขายอินเทอรเน็ตพรอมอุปกรณ
2 8 ,7 8 6 ,7 0 0
ประกอบ
บาท
งานที่ 16 : งานจัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอเครือขาย IPv6 และ IPv4 พรอม
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
อุปกรณประกอบ
บาท
1.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1. จํานวนครั้งที่ระบบเครือขายขัดของและไมสามารถใหบริการได
2. ปริมาณขอมูลที่ระบบเครือขายรองรับไดเพิ่มมากขึ้น
3. จํานวนระบบงานที่สามารถใชงานระบบเครือขายไดเต็มประสิทธิภาพ
1.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1. เจาหนาที่ กฟภ. สามารถใชงานระบบสารสนเทศได โดยไมมีปญหาเรื่องความลาชาในการใชงาน
ถึงแมวาปริมาณขอมูลและผูใชจะมีจํานวนมากขึ้น
2. ระบบเครือขายสามารถรองรับระบบงานสารสนเทศในอนาคตได
3. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพในการใหบริการ ทําใหการทํางานโดยใชระบบสารสนเทศไมติดขัด
4. เจาหนาที่ กฟภ. สามารถใชงานระบบสารสนเทศไดทุกที่ทุกเวลาในการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
กฟภ.
1.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1. การใชระบบเครือขายตองมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหใชประโยชน
ใหคุมคาในการลงทุน
2. ระบบสารสนเทศตาง ๆ ควรจะตองถูกดําเนินการตามแผนเพื่อใหใชทรัพยากรดานระบบเครือขายที่จัด
วางไวไดอยางคุมคาการลงทุน
1.10 ปจจัยความสําเร็จ
1. การจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพดีและมีการบํารุงรักษาที่ดี
2. การวิเคราะหและออกแบบการจัดวางอุปกรณที่ถูกตองและตรงตามจุดประสงคของการใชงาน
3. การบริหารจัดการการใชงานระบบเครือขายที่ดี
4. เจาหนาที่ที่มีความเขาใจเทคโนโลยีระบบเครือขาย เพื่อใหสามารถดูแลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1. มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
2. มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจโครงสรางพื้นฐานของ กฟภ. และสามารถกาหนดลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จะจัดซื้อและทดแทนได
3. มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
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1.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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2.

งานขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM เชื่อมโยงสํานักงานใหญกบั 5 เขตชุมทาง

522

2.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานขยาย Bandwidth ขนาด 100 Gbps โครงขาย DWDM เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขต
ชุมทาง รองรับการเชื่อมโยงศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ.
2.2 หลักการและเหตุผล
ตามที่ กฟภ. ไดเริ่มดําเนินงานกอสรางอาคารศูนยขอมูล (Data Center : DC) ในพื้นที่สํานักงานใหญ
กฟภ. ในป 2560 และจะดําเนินงานกอสรางอาคารศูนยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Center : DRC) ใน
พื้นที่ กฟภ.รังสิต ในป 2561 ซึ่งคาดวาอาคารทั้งสองจะสรางเสร็จในป 2562 โดยในอนาคตระบบงานตาง ๆ ที่
กฟภ. จะติดตั้งใชงานภายใน DC และ DRC จะมีการทํางานแบบ Centralize
ดังนั้นจึงตองดําเนินการปรับปรุงโครงขาย DWDM ที่ใชงานอยูเดิมใหมีชองสัญญาณเพิ่มมากขึ้นจาก 10
Gbps เปน 100 Gbps ระหวางสํานักงานใหญ กฟภ. (อาคาร 3 ชั้น 9 และอาคารศูนยสั่งการระบบไฟฟา) กับ 5
เขต ไดแก กฟน.3 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.3 กฟต.1 จํานวนรวม 10 Wavelength จะทําใหการเชื่อมโยงระบบ
ตาง ๆ มาที่ Data Center ทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
2.4 ขอบเขตงาน
งานขยาย Bandwidth โครงขาย DWDM เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง เปนการจัดซื้อพรอม
ติดตั้งอุปกรณขยาย Bandwidth ขนาด 100 Gbps โครงขาย DWDM เชื่อมโยงสํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง
รองรับการเชื่อมโยงศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ.
2.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 2.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 36,903,000 บาท
2.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) รอยละของ Service Availability ที่เพิ่มขึ้น
2.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) ระบบสื่อสารมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) อาจมีผลกระทบในการบริหารจัดการโครงขายฯ ในชวงระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบ
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2) การบริห ารจัดการระบบในระยะแรกอาจมีผ ลกระทบบางเนื่องจากเจาหนาที่ ผูดูแลระบบอาจยังความ
ชํานาญในระบบบริหารจัดการใหม
3) ระบบและความเร็วสัญญาณเครือขายจะตองรองรับการทํางานของระบบบริหารจัดการใหม
2.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การกําหนดความตองการที่ชัดเจนและสามารถประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
2) การเลื อกระบบฮาร ดแวร ซอฟต แวร และระบบควบคุมตาง ๆ ที่ส ามารถเชื่อมตอกัน ไดงาย และมี
ประสิทธิภาพ
3) การติดตั้งอุปกรณและ Configure วงจรเชื่อมโยงใหสามารถใชงานได
4) ขอมูลการใชงานวงจรเดิม ชวยใหการ Configure ระบบใหมไดงายขึ้นและรวดเร็ว
2.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานอุปกรณและเครือขายของ กฟภ.
2) มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจโครงสรางพื้นฐานของ กฟภ. และทราบถึงงานที่มีความเกี่ยวของกับงาน
เครือขาย
3) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
2.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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3.

งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network

3.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงโครงขาย IP Access Network
3.2 หลักการและเหตุผล
จากการที่ กฟภ. ไดเริ่มปรับเปลี่ยนโครงขายเปนแบบ IP Network โดยเริ่มติดตั้ง IP Core Network ทั่ว
ประเทศเมื่อป 2556 และติดตั้ง IP Access Network เพื่อทดแทนอุปกรณ SDH ที่ครบอายุการใชงาน ในพื้นที่
กฟก.1 กฟก.2 และ กฟก.๓ รวมจํานวน 173 Nodes ในพื้นที่ภาคกลางในป ๒๕๕๙ สวนในภาคอื่น ๆ ที่เหลือ
ไดทําการออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Access Network โดยเริ่มติดตั้งในป ๒๕๖๐ นั้น
งานขยายโครงขาย IP Network เปนการติดตั้งอุปกรณโครงขายระดับ IP Access Network เพื่อทดแทน
อุปกรณ SDH เดิมที่ยังเหลืออยู เพื่อขยายโครงขายระดับ IP Access Network ในพื้นที่ภาคกลางใหครอบคลุม
และเปนโครงขายอยางสมบูรณ
3.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
3.4 ขอบเขตงาน
งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1. ป พ.ศ. 2561 : จัดซื้อพรอมติดตั้งงานขยายโครงขาย IP Network จํานวน 135 Nodes ภายในพื้นที่
• กฟก.1 จํานวน 37 Nodes
• กฟก.2 จํานวน 57 Nodes
• กฟก.3 จํานวน 41 Nodes
2. ป พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งงานขยายโครงขาย IP Access Network จํานวน 217 Nodes ทั่ว
ประเทศ แบงเปน
• กฟน.1 จํานวน 25 Nodes
กฟก.1 จํานวน 20 Nodes
• กฟน.2 จํานวน 24 Nodes
กฟก.2 จํานวน 20 Nodes
• กฟน.3 จํานวน 25 Nodes
กฟก.3 จํานวน 16 Nodes
• กฟฉ.1 จํานวน 28 Nodes
กฟต.1 จํานวน 2 Nodes
• กฟฉ.2 จํานวน 31 Nodes
กฟต.2 จํานวน 10 Nodes
• กฟฉ.3 จํานวน 11 Nodes
กฟต.3 จํานวน 5 Nodes
3. ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 : งานขยายโครงขาย IP Access Network ทั่วประเทศ
3.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
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3.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 802,400,000 บาท
งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน

กรอบวงเงิน

งานที่ 1 : ป พ.ศ. 2561 : จัดซื้อพรอมติดตั้งงานขยายโครงขาย IP Network
จํานวน 135 Nodes
งานที่ 2 : ป พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งงานขยายโครงขาย IP Access
Network จํานวน 217 Nodes
งานที่ 3 : ป พ.ศ. 2563 : จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณโครงขาย IP
Access Network แยกออกเปน 4 งานตามรายภาค
(1) พื้นที่ภาคเหนือ 22 Nodes, Upgrade Existing 356 Nodes
(2) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 Nodes, Upgrade Existing 355 Nodes
(3) พื้นที่ภาคกลาง 98 Nodes, Upgrade Existing 364 Nodes
(4) พื้นที่ภาคใต 26 Nodes, Upgrade Existing 288 Nodes
งานที่ 4 : ป พ.ศ. 2564 : จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณโครงขาย
IP Access Network ทั่วประเทศ
งานที่ 5 : ป พ.ศ. 2565 : จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณโครงขาย IP
Access Network ทั่วประเทศ

108,000,000 บาท
173,600,000 บาท
291,893,000 บาท

114,453,500 บาท
114,453,500 บาท

3.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) รอยละของ Service Availability ที่เพิ่มขึ้น
3.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1) มีโครงขาย IP เชื่อมโยงสํานักงานการไฟฟาและสถานีไฟฟาที่มีความเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ตาม
แผนงานที่กําหนด
2) มีโครงขายรองรับระบบงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไดอยางเพียงพอ
3.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) อาจมีผลกระทบในการบริหารจัดการโครงขายฯ ในชวงระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบ
2) การบริหารจัดการระบบในระยะแรกอาจมีผลกระทบบางเนื่องจากอาจยังขาดความชํานาญในการบริหาร
จัดการระบบใหม
3) การปรับเปลี่ยนวงจรการใชงานเดิมมาใชงานบนเครือขาย IP Network
3.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) อาจมีผลกระทบในการบริหารจัดการโครงขายฯ ในชวงระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบ
2) การกําหนดความตองการที่ชัดเจนและสามารถประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม
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3) การเลือกระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบควบคุมตาง ๆ ที่สามารถเชื่อมตอกันไดงายและมีความ
เหมาะสม
3.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานอุปกรณและเครือขายของ กฟภ.
2) มีบุคลากร/ผูเชี่ย วชาญที่เขาใจโครงสรางพื้น ฐานของ กฟภ.และทราบถึงงานที่มีความเกี่ย วของกับงาน
เครือขาย
3) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
3.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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4.

งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง

4.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานขยายโครงขายใหครอบคลุมการไฟฟาและสถานีไฟฟา และเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง
ของโครงขาย
4.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. ใหบริการพลังงานไฟฟาแกผูใชไฟฟาในเขตรับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้นปริมาณ 15.5 ลานราย ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ (ยกเวนจังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี) โดยมีสํานักงานการไฟฟา และสถานีไฟฟา เพื่อ
รองรับการใหบริการประชาชน หนวยราชการ และหนวยงานภาคเอกชนใหใชกระแสไฟฟาที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยนํา
ระบบ SCADA/DMS เขามาใชงาน อีกทั้งยังคํานึงถึงการใหบริการลูกคา (ผูใชไฟ) และระบบสํานักงานตาง ๆ เชน
SAPR/3, IS-U, GIS, e-Learning, Video Conference ซึ่งระบบงานตาง ๆ ดังกลาวตองมีระบบสื่อสารสําหรับ
เชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน
กฟภ. ไดเริ่มวางโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงและอุปกรณสื่อสารผานเคเบิลใยแกวนําแสง เพื่อเชื่อมโยงสถานี
ไฟฟาและสํานักงานการไฟฟาตาง ๆ ที่กระจายอยูในสวนภูมิภาคโดยเริ่มติดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2544 จนถึงป 2560 มี
ระยะทางสายเคเบิลใยแกวนําแสงรวมประมาณ 27,000 กิโลเมตร อุปกรณสื่อสาร ประมาณ 950 แหง อยางไรก็ตาม
โครงขายดังกลาวยังไมครอบคลุมสํานักงานการไฟฟาและสถานีไฟฟาทั้งหมด จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในอนาคต
4.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.4 ขอบเขตงาน
งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) ป พ.ศ. 2561 : จัดซื้อพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทาง 2,800 กิโลเมตร ภายในพื้นที่
กฟน.1 ระยะทาง 400 กิโลเมตร กฟก.1 ระยะทาง 205 กิโลเมตร
กฟน.2 ระยะทาง 201 กิโลเมตร กฟก.2 ระยะทาง 25 กิโลเมตร
กฟน.3 ระยะทาง 330 กิโลเมตร กฟก.3 ระยะทาง 285 กิโลเมตร
กฟฉ.1 ระยะทาง 378 กิโลเมตร กฟต.1 ระยะทาง 182 กิโลเมตร
กฟฉ.2 ระยะทาง 210 กิโลเมตร กฟต.2 ระยะทาง 75 กิโลเมตร
กฟฉ.3 ระยะทาง 481 กิโลเมตร กฟต.3 ระยะทาง 28 กิโลเมตร
2) ป พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทาง 2,400 กิโลเมตร ภายในพื้นที่
กฟน.1 ระยะทาง 11 กิโลเมตร กฟก.1 ระยะทาง 130 กิโลเมตร
กฟน.2 ระยะทาง 258 กิโลเมตร กฟก.2 ระยะทาง 353 กิโลเมตร
กฟน.3 ระยะทาง 78 กิโลเมตร กฟก.3 ระยะทาง 140 กิโลเมตร
กฟฉ.1 ระยะทาง 420 กิโลเมตร กฟต.1 ระยะทาง 308 กิโลเมตร
กฟฉ.2 รm, ะยะทาง 329 กิโลเมตร
กฟต.2 ระยะทาง 190 กิโลเมตร
กฟฉ.3 ระยะทาง 155 กิโลเมตร กฟต.3 ระยะทาง 28 กิโลเมตร
3) ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 : งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
4.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
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• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)

หนวยงานที่เกี่ยวของ: 4.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 821,200,000 บาท
งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน
กรอบวงเงิน
งานที่ 1 : ป พ.ศ. 2561 : จัดซื้อพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทาง
254,800,000
2,800 กิโลเมตร
บาท
งานที่ 2 : ป พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทาง
141,600,000
2,400 กิโลเมตร
บาท
งานที่ 3 : ป พ.ศ. 2563 : งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะทาง
234,000,000
3,600 กิโลเมตร
บาท
งานที่ 4 : ป พ.ศ. 2564 : งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
9 5 ,400,000
บาท
งานที่ 5 : ป พ.ศ. 2565 : งานขยายโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
9 5 ,400,000
บาท
4.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) รอยละของ Service Availability ที่เพิ่มขึ้น
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4.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบไฟฟาที่ใหความเชื่อถือได และมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชไฟฟาไดมากขึ้น
2) มีโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงรองรับในสวนของศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.) ซึ่งครอบคลุมการไฟฟา
และสถานีไฟฟา
4.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การเชื่อมโยงกับระบบโครงขายสื่อสารเดิมของ กฟภ. ไมสามารถรองรับปริมาณขอมูลและมิเตอร
จํานวนมากได
2) อาจมีผลกระทบตอระบบสารสนเทศในระหวางการดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบหรือ
Reconfiguration วงจรใชงานเดิมบางสวน
4.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การออกแบบโครงขายที่เชื่อมโยงระหวางโครงขายหลักของ กฟภ. กับโครงขาย Last Mile
2) ความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ ภายใน กฟภ. สํานักงานใหญ และ กฟฟ. หนางานในการ
ดําเนินการ
4.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานอุปกรณและเครือขายของ กฟภ.
2) มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจโครงสรางพื้นฐานของ กฟภ.และทราบถึงงานที่มีความเกี่ยวของกับ
งานเครือขาย
3) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
4.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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5.

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN

5.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN
5.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. จําเปนที่จะตองบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN อยางตอเนื่อง เพื่อซอมบํารุงอุปกรณ
เครือขายและบํารุงรักษาอุปกรณแบบ Preventive เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทํางานของโครงขาย
5.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
5.4 ขอบเขตงาน
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 : งานบํารุงรักษาเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4
2) ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 : งานบํารุงรักษาอุปกรณ DWDM & IP Core Network ระยะที่ 1 –
ระยะที่ 2
3) ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 : งานบํารุงรักษาอุปกรณระบบบริหารจัดการระบบสนับสนุนและ
เครือขายสื่อสารคอมพิวเตอร
4) ป พ.ศ. 2561 : งานจัดหาเครื่องมือสําหรับตรวจซอมและบํารุงรักษาเครือขายสื่อสาร
5.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: -
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5.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 1,308,180,160 บาท
งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน
งานที่ 1 : งานบํารุงรักษา
เค เ บิ ล ใ ย แก ว นํ า แ ส ง
ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4
งานที่ 2 : งานบํารุงรักษา
อุปกรณ DWDM & IP
Core Network ระยะที่
1 – ระยะที่ 2
งานที่ 3 : งานบํารุงรักษา
อุ ป กรณ ร ะบบบริ ห าร
จั ด การระบบสนั บ สนุ น
และเครื อ ข า ยสื่ อ สาร
คอมพิวเตอร
งานที่ 4 : งานจัดหา
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ตรวจ
ซ อ ม แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
เครือขายสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น (บาท)

พ.ศ. 2561
* 64,403,160

กรอบวงเงิน (บาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
* 61,088,000 185,806,000 188,399,000

พ.ศ. 2565
203,406,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)
703,102,160

90,000,000

60,000,000

60,000,000

118,000,000

88,000,000

416,000,000

32,800,000

27,600,000

27,600,000

22,000,000

22,000,000

132,000,000

57,078,000

334,281,160

57,078,000

238,688,000

273,406,000

328,399,000

313,406,000

1,308,190,000

* สําหรับงานที่ 1: งานบํารุงรักษาเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4 ในกลุมงานจางเหมาตรวจซอม
และบํารุงรักษาสายเคเบิลใยแกวนําแสงแบบเตรียมความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง มีงบนอกแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
จํานวน ปละ 90,000,000 บาท ในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
กรอบวงเงินเมื่อรวมงบนอกแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สามารถสรุปไดดังนี้
รายละเอียดงาน

งานที่ 1 : งานบํารุงรักษา งบนอกแผนปฏิบัติ
เคเบิ ล ใย แ ก ว นํ า แ ส ง การดิจิทัลฯ
ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4
กรอบวงเงินตาม
กรอบแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ
งานที่ 2 : งานบํารุงรักษา กรอบวงเงินตาม
อุปกรณ DWDM & IP กรอบแผนปฏิบัติ
Core Network ระยะที่ การดิจิทัลฯ
1 – ระยะที่ 2
งานที่ 3 : งานบํารุงรักษา กรอบวงเงินตาม
อุ ป กรณ ร ะบบบริ ห าร กรอบแผนปฏิบัติ
จั ด การระบบสนั บ สนุ น การดิจิทัลฯ
และเครื อ ข า ยสื่ อ สาร

พ.ศ. 2561
90,000,000

กรอบวงเงิน (บาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
90,000,000

รวมทั้งสิ้น (บาท)
พ.ศ. 2565

64,403,160

61,088,000

185,806,000

188,399,000

203,406,000

703,102,160

90,000,000

60,000,000

60,000,000

118,000,000

88,000,000

416,000,000

32,800,000

27,600,000

27,600,000

22,000,000

22,000,000

132,000,000

180,000,000
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รายละเอียดงาน
พ.ศ. 2561
คอมพิวเตอร
งานที่ 4 : งานจัดหา กรอบวงเงินตาม
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ตรวจ กรอบแผนปฏิบัติ
ซ อ ม แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า การดิจิทัลฯ
เครือขายสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น (บาท)

กรอบวงเงิน (บาท)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

รวมทั้งสิ้น (บาท)
พ.ศ. 2565

57,078,000

334,281,160

57,078,000

238,688,000

273,406,000

328,399,000

313,406,000

1,488,180,160

ดังนั้นในป พ.ศ. 2561 งานที่ 1 : งานบํารุงรักษาเคเบิลใยแกวนําแสง ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4 จะมีงบประมาณ
ทั้งสิ้น 154,403,160 บาท โดยแบงเปนงบประมาณตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 64,403,160 บาท และ งบ
นอกแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 90,000,000 บาท และในป พ.ศ. 2562 งานที่ 1 : งานบํารุงรักษาเคเบิลใยแกว
นําแสง ระยะที่ 2 – ระยะที่ 4 จะมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 151,088,000 บาท โดยแบงเปนกรอบวงเงินตามกรอบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 61,088,000 บาท และ งบนอกแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 90,000,000 บาท ซึ่งคิดเปน
กรอบวงเงินที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN ทั้งหมดคิดเปน 1,488,180,160 บาท
5.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) Service Avaliability
2) Network Downtime
5.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1) ระบบงานเครือขายอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) จากการขยายระบบเครือขายทําใหมีอุปกรณที่ตองบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น
2) กฟภ. ควรตองเพิ่มหนวยงานในระดับแผนกเพื่อรองรับภาระงานจํานวนมากที่ปจจุบันรับผิดชอบโดยแผนก
ระบบสื่อสารเพียงแผนกเดียว ซึ่งไมสามารถดูแลบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) รูปแบบการจางบํารุงรักษาควรจะสอดคลองกับอัตรากําลังและโครงสรางของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
2) กฟภ. ตองเรงจัดหาบุคลากรใหครบและเรงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถบํารุงรักษาไดดวยตนเอง
เพื่อลดคาใชจายจากการจางหนวยงานภายนอก
5.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานอุปกรณและเครือขายของ กฟภ.
2) มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจโครงสรางพื้นฐานของ กฟภ. และทราบถึงงานที่มีความเกี่ยวของกับงาน
บํารุงรักษาเครือขาย WAN ทั้งหมด
3) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
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5.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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6.

งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบสือ่ สารแบบหลอมรวม (UC)

6.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC) ที่มีความสามารถและเหมาะสมสําหรับการ
ใชงานของ กฟภ.
6.2 หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน กฟภ. ไดดําเนินการโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีโครงขาย ICT เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีการสื่อสารระหวางบุคคลที่ทันสมัยทั้งในปจจุบันและในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายใน ภฟภ. แตอยางไรก็ตามโครงขาย ICT ตาง ๆ ของ กฟภ.
ในปจจุบันยังไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู
ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายตาง ๆ กบอ. จึงไดดําเนินการออกแบบระบบสื่อสารแบบ
หลอมรวม (UC) ที่มีความสามารถและเหมาะสมสําหรับการใชงานของ กฟภ. รวมถึงยังไดรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของพิจารณากําหนดคุณสมบัติและขอบเขตของระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication
System : UC) อีกดวย จึงเปนที่มาของแผนงานจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
6.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
6.4 ขอบเขตงาน
งานจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC) มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System : UC)
ซึ่งเปนการเชื่อมตอการสื่อสารผานระบบโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทมือถือ อุปกรณสื่อสารแบบ
พกพาประเภทตาง ๆ และเครือขายคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพื่อใหผูใชงานที่มีอุปกรณสื่อสาร
แตกตางกันสามารถติดตอสื่อสารและโตตอบกันไดแบบเรียลไทม ผานขอความพิมพ เสียง อีเมล
การประชุมรวมกันทั้งภาพและเสียง พรอมทั้งสามารถแสดงสถานะตาง ๆ ของผูใชงาน จากการสั่ง
การบนหนาจอหรือเดสกทอปของอุปกรณสื่อสารของแตละบุคคลไดโดยสะดวก
6.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: -
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6.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 288,000,000 บาท
6.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานโดยใชงานระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
2) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงาน
6.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1) เจาหนาที่และพนักงาน กฟภ. มีความเขาใจในเทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC) มากขึ้น
2) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงานลดลง
6.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) การใชงาน Bandwidth โครงขายสื่อสารที่สูงขึ้น
2) พนักงานอาจไมคุนเคยในการใชระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC) ในชวงระยะเริ่มตนการใชงาน
6.10
ปจจัยความสําเร็จ
1) การติดตั้งอุปกรณและ Configure อุปกรณระบบใหสามารถใชงานได
2) การใหความรวมมือในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
3) การประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชงานรับทราบถึงประโยชน และวิธีการใชงานระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
ทั้งกอนและหลังการติดตั้งอุปกรณ
6.11
ขีดความสามารถของบุคลากรที่จาํ เปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (UC)
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
6.12

ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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7.

งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.

7.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway เพื่อใหรองรับการใชงานโทรศัพทภายในผาน
อิน เตอร เ น็ ตและสามารถติ ดต อกั บ โครงขายโทรศัพทพื้น ฐานและเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบ ริการ
ภายนอกในพื้นที่ตาง ๆ ไดทั่วประเทศและเปนแผนงานจัดหาตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขาโทรศัพท
แบบ Analog
7.2 หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโครงขายโทรศัพทภายในของ สนญ. กฟภ. เปนทั้งแบบระบบโทรศัพทแบบเดิมและระบบ
โทรศัพทผานอินเตอรเน็ต ในขณะที่ผูผลิตระบบโทรศัพทแบบเดิมทุกรายไดเริ่มยกเลิกการผลิตแลว ประกอบกับ
ในอนาคตผูใหบริการโครงขายโทรศัพทจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการจากระบบโทรศัพทแบบเดิม
เปนระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการปรับปรุงอุปกรณในโครงขายโทรศัพทของ
กฟภ. ให มีความทั น สมั ย และสามารถรองรับ การใชงานระบบโทรศัพทผานอิน เตอรเน็ตไดอยางทั่ว ถึงและ
เพียงพอตอการใชงานในอนาคต โดย กบอ. ไดออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway เพื่อใหสามารถ
รองรับการใชงานโทรศัพทภายในผานอินเตอรเน็ตและสามารถติดตอกับโครงขายโทรศัพทพื้นฐานและเครือขาย
โทรศัพทมือถือของผูใหบริการภายนอกในพื้นที่ตาง ๆ ไดทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กฟภ. มีการใชงานตูสาขาโทรศัพทขนาด 10+50 เลขหมาย แบบ Analog สําหรับติดตอ
ประสานงานกันระหวางสํานักงานการไฟฟาและสถานีไฟฟา ทั้งภายในเขตเดียวกันและสวนกลาง โดยตูสาขา
โทรศัพทแบบ Analog เดิมที่ กฟภ. ใชงานอยูเปนตูสาขาเกาที่ติดตั้งอยูที่สํานักงานการไฟฟาและใชงานมาเปน
ระยะเวลาเกิน 10 ป รวมถึงเปนเปน Hardware Base ทําใหยากในการจัดหาอะไหล ประกอบกับในปจจุบัน
กฟภ. ไดพัฒนาของของขายสื่อสารไปเปน IP Network ดังนั้น กฟภ. จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนตูสาขาที่ใชอยูจาก
ระบบ Analog มาเปนระบบ IP ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกวาตูสาขาแบบ Analog
7.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
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7.4 ขอบเขตงาน
1. ป พ.ศ. 2561 : งานจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1.1) จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway จํานวน 80 ชุด พรอมระบบบริหารจัดการ โดย
ดําเนินการติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ กฟภ., สํานักงานการไฟฟาเขต ทั้ง 12 แหง, อาคาร SCADA
จํานวน 2 แหง และสํานักงานการไฟฟาจุดรวมงาน จํานวน 65 แหง
Existing System

UC System

สํานักงานใหญ

กฟฟ.จุดรวมงาน
(186 แหง)
สถานีไฟฟา
(445 แหง)

VG

UC SerPers
PBX (1)

สนง.เขต. และ SCADA
(12 แหง)

Voice Gateway

Billing &
Management

Media Gateway

---(E1)

(E1)---

SNP&E1

(1)
VG
1O. linํ

PBX (12+12)

E1-SDH

UC USers

GSM

(12+2)
VG

PSTN

1O. linํ

PBX (186)

(445)

UC USers

SDH
(cUX)

(65/186)

UC USers

กฟฟ.สาขา
(288 แหง*)
(288*)

กฟฟ.สาขายอย
(459 แหง)

UC USers

UC USers

E1-SDH
cUX
1O. linํ

SIP Network

SIP network oPer SDH, IP core, IP access and VPN
E1 oPer SDH
2 Wire oPer SDH
PSTN

2. ป พ.ศ. 2562 : งานจัดหาตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขาโทรศัพทแบบ Analog ขนาด 10+50
เลขหมายที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
2.1) จัดซื้อพรอมติดตั้งตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขาโทรศัพทแบบ Analog ขนาด
10+50 เลขหมายที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป จํานวน 64 ตูพรอมอุปกรณประกอบการใช
งาน
3. ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 : งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.
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2.2)

จัดซื้อพรอมติดตั้งตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขาโทรศัพทแบบ Analog ขนาด
10+50 เลขหมายที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป จํานวน 64 ตูพรอมอุปกรณประกอบการใช
งาน

7.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 7.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 256,570,000 บาท
งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ. สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน

กรอบวงเงิน

งานที่ 1 : ป พ.ศ. 2561 : งานจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway มี
รายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1.1) จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ Voice Gateway จํานวน 80 ชุด พรอม
ระบบบริหารจัดการ โดยดําเนินการติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ กฟภ.,
สํานักงานการไฟฟาเขต ทั้ง 12 แหง, อาคาร SCADA จํานวน 2 แหง
และสํานักงานการไฟฟาจุดรวมงาน จํานวน 65 แหง
งานที่ 2 : ป พ.ศ. 2562 : งานจัดหาตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขา
โทรศัพทแบบ Analog ขนาด 10+50 เลขหมายที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป มี
รายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
2.1) จัดซื้อพรอมติดตั้งตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ทดแทนตูสาขาโทรศัพท
แบบ Analog ขนาด 10+50 เลขหมายที่มีอายุการใชงานเกิน 10 ป
จํานวน 64 ตูพรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
งานที่ 3 : ป พ.ศ. 2563 : งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.
จัดซื้อพรอมติดตั้งตูสาขาโทรศัพทแบบ IP ใหกับสํานักงานการไฟฟาจุดรวมงาน
จํานวน 65 แหง
งานที่ 4 : ป พ.ศ. 2564 : งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.

48,260,000 บาท

งานที่ 5 : ป พ.ศ. 2565 : งานพัฒนาระบบโทรศัพทของ กฟภ.

48,260,000 บาท

62,010,000 บาท

48,640,000 บาท

49,400,000 บาท

7.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานโดยใชงานระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต
2) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงาน
7.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
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1) เจาหนาที่และพนักงาน กฟภ. มีความเขาใจในระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต
2) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงานลดลง
7.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) การใชงาน Bandwidth โครงขายสื่อสารที่สูงขึ้น
2) พนักงานอาจไมคุนเคยในการใชระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต
7.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การใหความรวมมือในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
2) การติดตั้งอุปกรณและ Configure อุปกรณระบบใหสามารถใชงานได
3) การประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชงานรับทราบถึงประโยชนและวิธีการใชงานระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต
7.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จะจําเปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องระบบโทรศัพทผานอินเตอรเน็ต
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
7.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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8.

งานพัฒนาระบบ VDO Conference

8.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ VDO Conference
8.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. มีระบบ VDO Conference ใชงาน ที่สํานักงานใหญ และสํานักงานการไฟฟาเขต ทั้ง 12 แหง และ
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการติดตั้งชุดประชุมทางไกลผานจอภาพจนถึงสํานักงานการไฟฟา จุดรวมงานแตยังไม
ครอบคลุมถึงสํานักงานการไฟฟาสาขา
ระบบ VDO Conference ที่ติดตั้งใชงาน ประกอบดวยอุปกรณ ชุดอุปกรณจัดการประชุมทางไกลแบบ
หลายจุด (MCU) ติดตั้งที่สํานักงานการไฟฟาเขต ชุดอุปกรณสําหรับหองประชุม (CODEC with Camera and
External Microphone) ติดตั้งที่สํานักงานการไฟฟาเขต และสํานักงานการไฟฟา ระบบบันทึกการประชุมและ
การกระจายสัญญาณถายทอดสด และระบบบริหารจัดการ การประชุมทางไกลผานจอภาพ ติดตั้งที่สํานักงาน
ใหญ ทําใหการติดตอประสานงานระหวางสํานักงานใหญ และสํานักงานการไฟฟาเขตทําไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว
การติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับหองประชุม (CODEC with Camera and External Microphone) เพิ่มเติม
ที่สํานักงานการไฟฟาสาขา มีผลใหชุดอุปกรณจัดการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) ที่ใชงานไมเพียงพอ
ในการรองรั บ จํ า นวนอุ ป กรณ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั งนั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการใชง านของระบบ Video
Conference กฟภ.ตองเพิ่มชุดอุปกรณจัดการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) เพื่อใหเพียงพอตอการใช
งานของชุดอุปกรณสําหรับหองประชุม
8.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
8.4 ขอบเขตงาน
งานพัฒนาระบบ VDO Conference มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณสําหรับหองประชุมระบบ VDO Conference ใหกับสํานักงานการไฟฟาสาขา
จํานวน 289 แหง
งานเพิ่มประสิทธิภาพ MCU เพื่อรองรับงานขยายการใชงานระบบ VDO Conference
1) จัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณ MCU จํานวน 7 ชุด
8.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 8.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 112,781,250 บาท
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8.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) อัตราการใชงานระบบ Video Conference
2) ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานโดยใชงานระบบ Video Conference
3) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงาน
8.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1) เจาหนาที่และพนักงาน กฟภ. มีความเขาใจในระบบ Video Conference
2) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงานลดลง
8.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) การใชงาน Bandwidth โครงขายสื่อสารที่สูงขึ้น
2) พนักงานอาจไมคุนเคยในการใชระบบ Video Conference ในชวงระยะเริ่มตนของการใชงาน
8.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การใหความรวมมือในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
2) การติดตั้งอุปกรณและ Configure อุปกรณระบบใหสามารถใชงานได
3) การประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชงานรับทราบถึงประโยชนและวิธีการใชงานระบบ Video Conference
8.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยี ระบบ Video Conference
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
8.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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9. งานจัดซื้อพรอมติดตัง้ ระบบ CCTV แบบ IP: CCTV infrastructure สํานักงานใหญ, รังสิต และจุดรวมงาน
9.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ CCTV แบบ IP: CCTV infrastructure สํานักงานใหญ, รังสิต
และจุดรวมงาน
9.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. มีการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดใชงาน แบบ Analog สําหรับบันทึกภาพและเปนมาตรการรักษา
ความปลอดภัย ใหกับสํานักงานการไฟฟา
ระบบโทรทัศนวงจรปด แบบ Analog เดิมที่ กฟภ.ใชงานอยู เปนระบบเกาที่ติดตั้งอยูที่สํานักงานการ
ไฟฟาตาง ๆ ปจจุบันใชงานมาเปนระยะเวลานาน การบันทึกภาพมีคุณภาพต่ํากวาระบบโทรทัศนวงจรปดที่มีใช
ในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อใหระบบโทรทัศนวงจรปด มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กฟภ. มีความคิดที่จะเปลี่ยนระบบ
โทรทัศนวงจรปดที่ใชอยู จากระบบ Analog มาเปนระบบ IP ซึ่งพิจารณาแลวมีประสิทธิภาพดีกวาแบบ
Analog
9.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
9.4 ขอบเขตงาน
เปนงานจัดหาระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แบบ IP เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยใหกับการ
ไฟฟาในจุดรวมงาน โดยการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แบบ IP ใหกับสํานักงานการ
ไฟฟา จํานวน 186 แหง
9.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 9.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 171,640,000 บาท
9.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) จํานวนครั้งที่ระบบ CCTV ขัดของและไมสามารถใหบริการได
9.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพิ่มความปลอดภัยใหกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
2) เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการติดตามหากเกิดเหตุการณที่เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินขององคกร
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3) ลดความเสี่ยงตอโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร และผูมีสวนไดสวน
เสีย รวมทั้งทรัพยสินขององคกร
9.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจํานวนสํานักงานการไฟฟา และ/หรือ สถานีไฟฟา
9.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การออกแบบติดตั้งอุปกรณ CCTV ใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานของ กฟภ.
2) การใหความรวมมือในการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ
3) ความมั่นคงของโครงขายสื่อสารหลัก
9.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยี ระบบ CCTV แบบ IP
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
9.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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10. งานปรับปรุงวิทยุสอื่ สาร (Digital Radio)
10.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานภายใตแผนแมบทเดิม โดยมีขอบเขตเกี่ยวกับการออกแบบจัดหาพรอมติดตั้งระบบสื่อสาร
วิทยุแบบ Digital พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน ในพื้นที่ 12 เขตการไฟฟาและสํานักงานใหญ กฟภ.
10.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. มีการใชระบบวิทยุสื่อสารสําหรับการดําเนินการใน 3 สวนหลัก ไดแก งานสวนที่เกี่ยวของกับระบบ
ศูนยสั่งการจายไฟอัตโนมัติและระบบจัดการการจายไฟฟา (SCADA/DMS) งานการประสานงานระหวางศูนยสั่ง
การระบบไฟฟ า (สํ า นั กงานใหญ ) และศูน ยควบคุ มการจ ายไฟฟ าทั้ ง 12 เขต และการประสานงานแกไ ข
กระแสไฟฟ า ขั ด ข อ งของศู น ย ค วบคุ ม การจ า ยไฟฟ า เขต สถานี ไ ฟฟ า การไฟฟ า หน า งาน และรถแก ไ ข
กระแสไฟฟาขัดของ
ระบบวิทยุสื่อสารของ กฟภ. มีทรัพยากรดานความถี่จํากัด แตการใชงานมีปริมาณมาก และพื้นที่กวางทํา
ให เ กิ ด ป ญ หาในการจั ดสรรความถี่ ให เ พีย งพอสําหรับ การใชงานในดานระบบวิทยุสื่อสาร เกิดจุดบอดของ
สั ญ ญาณวิ ท ยุ ห รื อ การไม ค รอบคลุ ม ของสั ญ ญาณในบางพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง เกิ ด ป ญ หาการบกวนสั ญ ญาณ
(Interference) ของสัญญาณวิทยุทั้งจากประเทศเพื่อนบาน และการกวนกันเองของหนวยงานของ กฟภ. เอง
จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสารที่ใชอยู จากระบบ Analog มาเปนระบบ Digital ซึ่งพิจารณาแลวมี
ประสิทธิภาพดีกวาระบบวิทยุสื่อสารแบบ Analog โดยในป 2560 ไดเริ่มดําเนินการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร
สวนที่ 1 ในพื้นที่ กฟก.1 และในป 2561 มีแผนปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารสวนที่ 2 ในพื้นที่ กฟก.2 และ กฟก.3
เปนระบบ Digital
10.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
10.4 ขอบเขตงาน
1. ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พรอมอุปกรณประกอบการใช
งาน
ภายในพื้นที่ กฟก.2
ภายในพื้นที่ กฟก.3
2. ป พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 : จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พรอมอุปกรณประกอบการใช
งาน
ภายในพื้นที่ กฟน.1
ภายในพื้นที่ กฟน.2
ภายในพื้นที่ กฟน.3
ภายในพื้นที่ กฟฉ.1
ภายในพื้นที่ กฟฉ.2
ภายในพื้นที่ กฟฉ.3
ภายในพื้นที่ กฟต.1
ภายในพื้นที่ กฟต.2
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ภายในพื้นที่ กฟต.3
10.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 10.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 1,396,010,000 บาท
งานปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
รายละเอียดงาน

กรอบวงเงิน

ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 :
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร แบบดิจิตอล พรอม 1,392,890,000 บาท
อุปกรณประกอบการใชงาน
3,120,000 บาท
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12
ชุด
* สําหรับงานที่ 1: จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน มีงบนอก
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จํานวน 509,660,000 บาท ในป พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อนํามารวม กรอบ
วงเงินทั้งหมดจะเปน 1,905,670,000 บาท
รายละเอียดงาน
งานที่ 1
งานที่ 2

รวมทั้งสิ้น

ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 : จัดซื้อพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร
แบบดิจิตอล พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 :
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร แบบ
ดิจิตอล พรอมอุปกรณประกอบการใชงาน
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32
เมตร จํานวน 12 ชุด

กรอบวงเงิน
509,660,000 บาท

(ไดรับกรอบวงเงินแลว)

1,392,890,000 บาท
3,120,000 บาท
1,905,670,000

10.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) การติดตอสื่อสารผานระบบวิทยุสื่อสารทําไดสะดวก รวดเร็ว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
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1) ทําใหการติดตอสื่อสารผานระบบวิทยุสื่อสารทําไดสะดวก รวดเร็ว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
10.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนสํานักงานการไฟฟา และ/หรือ สถานีไฟฟา
10.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การออกแบบติดตั้งอุปกรณวิทยุสื่อสารใหเหมาะสมกับรูปแบบการใชงานของ กฟภ.
2) การใหความรวมมือในการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
3) ความมั่นคงของโครงขายสื่อสารหลัก
10.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยี ระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
11.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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11. งานจัดหาขายวิทยุสื่อสารใชงานในสภาวะวิกฤติ
11.1 ขอบเขตงาน
ป พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 : งานจัดหาขายวิทยุสื่อสารใชงานในสภาวะวิกฤติ
11.2 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 11.3 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 33,440,000 บาท
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12. จัดหาพรอมติดตัง้ ระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมหองสือ่ สาร
12.1 รายละเอียดเบื้องตน
ระบบตรวจสอบสภาพแวดล อมของหองสื่อสาร โดยระบบประกอบดว ยอุป กรณควบคุมหลัก (Main
Control Unit) ซึ่งทําหนาที่ควบคุม Sensor โดย Sensor ที่ติดตั้งประกอบดวย
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

อุปกรณตรวจจับระบบไฟฟากระแสสลับ (AC Power Sensor Unit)
อุปกรณตรวจจับระบบ Rectifier
อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Unit)
อุปกรณตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector)
อุปกรณตรวจจับการเปดปดประตู (Door Sensor)

12.2 หลักการและเหตุผล
อุป กรณ สื่ อสาร มี ความสํ า คั ญ เป น อยางยิ่งสําหรับ โครงขายระบบสื่อสารหลักของ กฟภ. ซึ่งเชื่อมโยง
ระหวาง สํานักงานใหญ กับการไฟฟาเขต ทั้ง ๑๒ เขต เพื่อรองรับการใชงานระบบตางๆ เชน ระบบควบคุมและ
สั่งการจายไฟอัตโนมัติ (SCADA) ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (SAP) ระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Intranet/Internet เปนตน ดังนั้นเพื่อใหอุปกรณสื่อสารที่ติด
ตั้งอยูในหองสื่อสารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดและใหใชไดนานที่สุด จึงตองมีการควบคุม
สภาพแวดลอมของหองสื่อสารใหมีความเหมาะสมกับอุปกรณสื่อสารและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ
12.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
12.4 ขอบเขตงาน
สถานีไฟฟา และสํานักงานการไฟฟาที่มีอุปกรณสื่อสารระดับ Core Network และ Unmaned Substation
ที่ติดตั้ง IP Network ติดตั้งอยู
12.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
- กองบริหารเครือขายสื่อสาร (กบข.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 12.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 38,450,000 บาท
12.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) ผลสําเร็จของงานเปาหมายระดับ 4 คือ 95 % ของแผนงาน
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12.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพื่อใหหองสื่อสารมีส ภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการทํางานของอุปกรณสื่อสาร ทําใหอุปกรณสื่อสาร
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใชงานของอุปกรณสื่อสารและอุปกรณอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ อีกทั้งสามารถควบคุม ติดตาม แกไข สภาพแวดลอมภายในหองสื่อสาร ใหมีความเหมาะสมกับ
อุปกรณสื่อสารและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการเก็บบันทึกขอมูลตางๆ ของสภาพแวดลอมหอง
สื่อสารดวย
12.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) ไมสามารถติดตาม ควบคุม แกไข สภาพแวดลอมใหเหมาะสม ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
สื่อสารลดลง หรือทํางานผิดปกติ และทําใหอายุการใชงานของอุปกรณสื่อสารสั้นลง สงผลใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคตองดําเนินการจัดหาอุปกรณทดแทนเร็วกวากําหนด
12.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) อุปกรณสื่อสารติดตั้งภายในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และมีการบํารุงรักษาที่ดี
2) เจ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบอุ ป กรณ สื่ อ สารไดมี ข อ มู ล ของสภาพแวดล อ ม เพื่ อ นํา ไปปรั บ ปรุ ง หรื อหาแนว
ทางแกไขปองกันกอนจะเกิดปญหากับอุปกรณสื่อสารตอไป
12.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) Project Management ทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ
2) Big Data Management & Analytics ทักษะดานการบริหารจัดการและวิเคราะห Big Data
12.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 4 เดือน (พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ 2564)
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13. งานจัดหาระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS)
13.1 รายละเอียดเบื้องตน
ระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM เปนระบบสําหรับ เฝาระวัง
ตรวจเช็คสถานภาพ คอนฟก และควบคุมทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรของโครงขาย DWDM โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1) เพื่อใหระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM พรอมใชงานตลอดเวลา
อยางมีเสถียรภาพ
2) เพื่อใหระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM มีความทันสมัย สามารถ
รองรับอุปกรณและเทคโนโลยีใหมได
3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความนาเชื่อถือของโครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
13.2 หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM ที่ติดตั้งอยูเดิมตั้งแตป พ.ศ. 2557
ลาสมัย ไมสามารถรองรับอุปกรณใหม ไมพรอมใชงานตลอดเวลา ขาดเสถียรภาพ สงผลกระทบตอความมั่นคง
ของโครงขายสื่อสัญญาณ DWDM ทําใหระบบงานตางๆของ กฟภ. ขาดความมั่นคง
13.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
13.4 ขอบเขตงาน
พื้นที่ดําเนินการ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟต.1,
กฟต.2, กฟต.3 และ สนญ.
13.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
- กองบริหารเครือขายสื่อสาร (กบข.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 13.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 29,800,000 บาท
13.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) ผลสําเร็จของงานเปาหมายระดับ 4 คือ 95 % ของแผนงาน
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13.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) ระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM ที่ทันสมัยรองรับอุปกรณและ
เทคโนโลยีใหม ทําใหระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM พรอมใชงาน
ตลอดเวลา อยางมีเสถียรภาพ เพื่อรองรับการใชงานระบบ SCADA, ระบบงาน IT, ระบบ GIS, ระบบ
Video Conference, ระบบโทรศัพทภายใน และการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
13.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การใชงานระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM ตองมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหใชประโยชนใหคุมคาในการลงทุน
13.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การจัดหาอุระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ที่มีคุณภาพดีและมีการบํารุงรักษาที่ดี
2) เจาหนาที่ที่มีความเขาใจเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
เพื่อใหสามารถดูแลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
13.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานระบบบริหารจัดการโครงขาย (NMS) ของอุปกรณ
สื่อสัญญาณ DWDM
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
13.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 เดือน (สิงหาคม 2563 - ตุลาคม 2563)
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14. ระบบตรวจสอบสายเคเบิลใยแกวนําแสงระยะไกล (Remote Fiber Monitoring System : RFMS)
14.1 รายละเอียดเบื้องตน
ระบบ RFMS แบบ In-Service เปนระบบตรวจสอบสายเคเบิลใยแกวนําแสง แบบ In-Service ของ
โครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM ตามเสนทางสายเคเบิลใยแกวนําแสงหลัก ที่เชื่อมโยงระหวางศูนย DC
และ DRC โดยระบบ RFMS ใช Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) ทําการตรวจสอบสาย
เคเบิลใยแกวนําแสงในแกน (Core) ที่ใชงานโครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อใหทราบจุดเกิดเหตุ และผลกระทบของโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงไดอยางรวดเร็ว
2) เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพสายเคเบิลใยแกวนําแสงของโครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความนาเชื่อถือของโครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
14.2 หลักการและเหตุผล
โครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM ที่เชื่อมโยงระหวางศูนย DC และ DRC ไมสามารถทราบสมรรถภาพ
ของสายเคเบิ ล ใยแก วนํ าแสงของโครงข าย รวมถึงหากเกิดเหตุขัดของ จะไมส ามารถทราบจุดเกิดเหตุและ
ผลกระทบของโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงไดอยางรวดเร็ว ทําใหอุปกรณสื่อสัญญาณDWDM ไมมีความพรอม
ใชงานตลอดเวลา สงผลกระทบใหระบบงานตางๆของ กฟภ. ขาดความมั่นคงและความนาเชื่อถือ
14.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
14.4 ขอบเขตงาน
พื้นที่ดําเนินการ กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3 และ สนญ.
14.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม (ฝสค.)
- กองบริหารเครือขายสื่อสาร (กบข.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 14.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 27,800,000 บาท
14.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) ผลสําเร็จของงานเปาหมายระดับ 4 คือ 95 % ของแผนงาน
14.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) มีระบบตรวจสอบสายเคเบิลใยแกวนําแสงระยะไกล (Remote Fiber Monitoring System : RFMS)
แบบ In-Service สําหรับอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM รวมทั้งเพื่อใหโครงขายอุปกรณสื่อสัญญาณ DWDM
เชื่อมโยงระหวางศูนย DC และ DRC มีความมั่นคงและความนาเชื่อถือสูง รองรับการใชงานระบบ SCADA,
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ระบบงาน IT, ระบบ GIS, ระบบ Video Conference, ระบบโทรศัพทภายใน และการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ
14.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การใชงานระบบ RFMS ตองมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหใชประโยชนให
คุมคาในการลงทุน
14.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพดีและมีการบํารุงรักษาที่ดี
2) การวิเคราะหและออกแบบการจัดวางอุปกรณที่ถูกตองและตรงตามจุดประสงคของการใชงาน
3) เจาหนาที่ที่มีความเขาใจเทคโนโลยีระบบสื่อสัญญาณ DWDM และโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง เพื่อให
สามารถดูแลโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
14.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มี บุคลากรที่ มีความรู ความเข า ใจและประสบการณในดานโครงขายอุ ป กรณสื่อสัญ ญาณ DWDM และ
โครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
14.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
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5.11. IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แผนงาน IT Infrastructure (งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบดวย 2 โครงการ
ดังตอไปนี้

รูปที่ 135 : แผนงานดานงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและฮารดแวร ของ กฟภ.
1.

งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

1.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานเดิมจากแผนแมบท โดยมีขอบเขตในการจัดหาคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณประกอบให
เพียงพอตอความตองการใชงานและทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการใชงาน เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 หลักการและเหตุผล
กฟภ. จําเปนที่จะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เพื่อรองรับการขยายอัตราสวนผูใชงานตอจํานวน
คอมพิวเตอร และการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานในปจจุบัน รวมถึงการจัดหาทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ครบอายุการใชงาน
1.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
1.4 ขอบเขตงาน
งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียดขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบรวมศูนย
1.5 หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสารสนเทศ (ฝสท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 1.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 1,036,863,359 บาท
งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สามารถแบงกรอบวงเงินไดดังนี้
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รายละเอียดงาน

กรอบวงเงิน

ป พ.ศ. 2561 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบ
รวมศูนย
ป พ.ศ. 2562 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบ
รวมศูนย
ป พ.ศ. 2563 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบ
รวมศูนย
ป พ.ศ. 2564 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบ
รวมศูนย
ป พ.ศ. 2565 : งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีรายละเอียด
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบทดแทน
2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพิ่มเติม
3) จัดหาฮารดแวรเพื่อเพิ่ม Capacity การใหบริการทรัพยากรทาง ICT แบบ
รวมศูนย

208,374,507 บาท

73,346,186 บาท

418,960,000 บาท

167,668,800 บาท

168,513,866 บาท

1.7 ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
1) จํานวนขอรองเรียนจากการใชงานอันเกิดจากอุปกรณไมเพียงพอ
2) จํานวนครั้งในการแจงซอม
3) ระยะเวลาในการแกปญหา
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1.8 ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
1) มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานประจําวันระบบเครือขายสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศในอนาคตได
2) ขยายกลุมผูใชและสรางศักยภาพดาน ICT ใหกับพนักงาน
3) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยระบบคอมพิวเตอร
1.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1) การจัดซื้อใชระยะเวลานานกวา 3 เดือน
2) คุณลักษณะที่กวางเกินไป ทําใหการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคใชเวลานาน
3) การติดตั้งและทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดดานเทคนิค
1.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) ควรมีการวางแผนการจัดซื้ออยางรัดกุม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตามทองตลาดและการคาดการณ
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน โดยการหารือรวมกับที่ปรึกษาดานเทคนิค หรือผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของ
หนวยงาน
2) การกําหนดคุณลักษณะควรเฉพาะเจาะจงในคุณลักษณะที่สามารถนํามาใชงานรวมกับระบบงานประยุกตที่
มีอยูเดิม รวมถึงระบบงานใหมที่จะเกิดขึ้น
1.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีบุคลากรที่มีความรูความเขาใจและประสบการณในดานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2) มีบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจโครงสรางพื้นฐานของ กฟภ.
3) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
1.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 5 ป
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2.

งานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับอาคารขอมูล (Data Center) (e-Collaboration
Service)

4.1 รายละเอียดเบื้องตน
เปนแผนงานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคารขอมูล (Data Center) (e-Collaboration
Service) เพื่อใหมีระบบการประชุมในรูปแบบดิจิทัล
4.2 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคารขอมูล (Data Center) (e-Collaboration
Service) เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับระบบการประชุมใหอยูในรูปแบบดิจิทัล ใหสามารถรองรับการ
ทํ า งานในยุ คป จ จุ บั น และเพื่ อ ให ส ามารถใช ง านร ว มกั บ ระบบ Video Conference และ Unified
Communications ของ กฟภ. ได
4.3 ความสอดคลองตอเปาประสงคทางยุทธศาสตรของ กฟภ. และยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
SO5: ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรดิจิทัล: แฟลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
4.4 ขอบเขตงาน
งานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับอาคารขอมูล (Data Center) (e-Collaboration
Service) เปนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเพื่อรองรับหองประชุม จํานวน 6 หอง
1) หองประชุมชั้น 1 (40 ที่นั่ง)
2) หองประชุมชั้น 1 (20 ที่นั่ง)
3) หองประชุมชั้น 2 (10 ที่นั่ง)
4) หองประชุมชั้น 3 (10 ที่นั่ง)
5) หองประชุมชั้น 4 (10 ที่นั่ง)
6) หองประชุมชั้น 5 (10 ที่นั่ง)
4.5 หนวยงานทีร่ ับผิดชอบและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สายงานสารสนเทศและสื่อสาร (ทส.)
• ฝายสารสนเทศ (ฝสท.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ: 4.6 กรอบวงเงิน
กรอบวงเงินทั้งหมด 7,128,700 บาท
4.7 ตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน
1) อัตราการใชงานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Collaboration Service)
2) ระดับความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานโดยใชงานระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกส (eCollaboration Service)
3) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงาน
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4.8 ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะไดรบั
1) ไดโครงสรางพื้นฐานดานฮารดแวรที่สามารถทํางานรวมกันไดระหวางศูนยขอมูล (Data Center) และศูนย
สํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) สรางเครือขายระดับ Core Layer ใหรองรับ IP Network
2) มีความมั่นคงในระบบ ICT ของ กฟภ.
3) มีการใชทรัพยากรรวมกัน สรางความเปนเอกภาพในระบบควบคุมและการทํางาน
4) คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตอประชุมภายในหนวยงานลดลง
4.9 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
1) การบริหารจัดการระบบในระยะแรกอาจมีผลกระทบบางเนื่องจากเจาหนาที่ผูดูแลระบบอาจยังขาดความ
ชํานาญในระบบบริหารจัดการใหม
2) พนักงานไมคุนเคยในการใชระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Collaboration Service) ในชวง
ระยะเริ่มตนการใชงาน
2.10 ปจจัยความสําเร็จ
1) การใหความรวมมือในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ
2) การติดตั้งอุปกรณและ Configure อุปกรณระบบใหสามารถใชงานได
3) การประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชงานรับทราบถึงประโยชนและวิธีการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส
(e-Collaboration Service)
2.11 ขีดความสามารถของบุคลากรที่จําเปนในการดําเนินการ
1) มีความรูความเขาใจในเรื่องเทคโนโลยีระบบบริการการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Collaboration Service)
2) มีประสบการณในดานการบริหารจัดการโครงการ
2.12 ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ: 3 ป
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ภาคผนวก ค. ตารางแสดงความเชื่อมโยงผลการวิเคราะหสถานะปจจุบัน ชองวาง และสถานะเปาหมายในอนาคต ของ กฟภ.
จากการวิเคราะหสถานะปจจุบัน (Current Stage) ชองวาง (Gap Analysis) และสถานะเปาหมายในอนาคต (Target Stage) ของ กฟภ. สามารถสรุปผลและแสดง
ความเชื่อมโยงไดดังนี้
สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
• รูปแบบการทํางานในการประมาณการการ • กฟภ. ควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
ก อ สร า งของ กฟภ. ในป จ จุ บั น มี ร ะบบที่ ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน โดย
สามารถสนั บ สนุ น การประมาณการการ ครอบคลุ ม ทุ ก รู ป แบบงานด า นการก อ สร า ง
กอสรางไดเพียงบางประเภทของการกอสราง สามารถสนั บ สนุ น การประสานงานระหว า ง
ซึ่งยังไมครอบคลุมในทุกรูปแบบการกอสราง พนักงานปฏิบัติการได ไมวาจะเปน การถายทอด
แล ะลั ก ษณะการทํ า งานของส ายงานที่ ความรู ต า ง ๆ ผ า นเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ ที่ มี
เกี่ ย ว ข องยั ง ต อ งมี การดํ า เนิ น ก ารผ า น ความทันสมัย รวมถึงสามารถสนับสนุนงานดาน
ตามลํา ดับ ขั้น (Hierachy) ส งผลทํา ให การ การบริหารจัดการและติดตามการทํางานไดอยาง
รายงานขอมูลสรุปสถานะ ในการปฏิบัติงานตอ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถการดํ า เนิ น การ
ผูบริหารโครงการเปนไปไดอยางลาชาและไม ประมาณการการก อ สร างของโครงการต า ง ๆ
คลองตัว อีกทั้ง ยังไมมีระบบหรือชองทางที่มี เพื่อใหผูบริหารโครงการสามารถติดตามสถานะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่ ส า ม า ร ถ ส นั บ ส นุ น ก า ร โครงการได และสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
ประสานงาน การถ า ยทอดความรู และการ
สอนงานต า ง ๆ ระหว า งพนั กงานปฏิ บั ติการ
ผ า นอุ ป กรณ ห รื อ เครื่ องมื อ ที่ มี ค วามทั น สมั ย
นอกจากนี้ เอกสารต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานกอสรางและบริหารโครงการยังเนน
การใชเอกสารในรูปแบบกระดาษเปนหลัก ทํา

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ขาดระบบหรือชองทางที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ส ามารถสนั บ สนุ น
การประสานงานด า นการก อ สร า ง
ตาง ๆ ระหวา งพนั กงานปฏิบัติการ
ใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน
และระบบที่ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ติดตามการทํางานของโครงการตาง
ๆ ใหสามารถดําเนินงานไดดวยความ
รวดเร็ว สามารถแกปญหาได อยา ง
ทันทวงที

• Digital
Worker/Mobile
Workforce for Design &
Surveys (การปรับปรุง
กระบวนการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
ในการสํารวจ ออกแบบ
และการประมาณการการ
กอสราง)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
ให ก ารทํ า งานและการดํ า เนิ น งานต า ง ๆ ไม
รวดเร็ ว ไม คล อ งตั ว หรื อว อ งไวเพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองต อ จํ า นวนโครงการต า ง ๆ ที่ เ พิ่ ม
มากขึ้นในอนาคตอีกดวย
• ในปจจุบัน กฟภ. ไดมีแนวนโยบายจาก • กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยีและการทํางาน
ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ก ฟ ภ . โ ด ย ใ ห แบบอั ต โนมั ติ ใ นการยกระดั บ การทํ า งานของ
ความสําคัญในการเพิ่ มความปลอดภัยในการ พนักงานปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เชน การ
ปฏิบัติการและสงเสริมสภาพแวดลอมในการ ใชโดรนสํารวจพื้นที่ที่เขาถึงไดยากแบบอัตโนมัติ
ทํางานใหเกิดการทํางานในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกผูปฏิบัติการ
และปลอดภัยแกผูปฏิบัติการ กฟภ. จึงไดเริ่มมี
ก า ร ทํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
อุ ต สาหกรรมการส งและจํ า หน า ยไฟฟ า เช น
การใชโดรนสํารวจพื้นที่ที่เขาถึงไดยาก เปนตน
อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใช
ในปจจุบันยังไมเปนระบบอัตโนมัติ และยังไม
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ และ
การตั ด สิ น ใจของผู ป ฏิ บั ติ ก ารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

•
กฟภ. ขาดการพัฒ นาการใช
เทคโนโลยี ใ ห เ ป น ระบบอั ต โนมั ติ
สํ า หรั บ งานปฏิ บั ติ ก ารและการ
บํ า รุ ง รั ก ษา เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ พิ่ ม ค ว า ม
ปลอดภั ย แก ผู ป ฏิ บั ติ ก าร รวมถึ ง มี
เทคโนโลยี ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ให
พรอมรับ มือและแกไขปญหาระบบ
ไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว

• SCADA Phase 3
(TDMS for SW/HW)
(โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบศูนยสั่ง
การจายไฟ (คปศ.)
• GIS Phase 3
(แผนงานพัฒนาภูมิ
สารสนเทศระบบไฟฟา
ระยะที่ 3)
• GIS Enhancement
for Asset Management
& Smart Grid & As a
Services (แผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบภูมิ
สารสนเทศระบบไฟฟา)
• Maintenance
Automation (การ
ยกระดับงานบํารุงรักษา
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
• เนื่องดวย ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบไฟฟ า ทํ า ให
กฟภ. ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ระบบโครงข า ยของ กฟภ. ที่ เ หมาะสมและ
พร อมรั บ มื อต อเทคโนโลยี ที่เ กิ ด ขึ้ น ใหม เช น
เทคโนโลยีสถานีชารตประจุแบตเตอรี่รถยนต
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (EV Charging
Station) และโซล า ร เ ซลล บ นหลั งคาบ า น
(Solar rooftop) เปนตน

• กฟภ. ควรมี Grid Code ที่มีความถูกตอง
เหมาะสม รองรับตอเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะสงผล
กระทบตอการดําเนินงานดานระบบไฟฟา ไมวา
จะเป น ระบบโครงข า ยไฟฟ า ในอนาคต หรื อ
เทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม เพื่ อ เป น
หลักการในการปฏิบัติที่ดีและพรอมรับมือระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่จะขยายไปทั่วประเทศ
ในอนาคต

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ระบบอัตโนมัติ)
• Grid Impact
Assessment & Grid
Code Revision (การ
ประเมินผลกระทบของ
ระบบไฟฟาและการ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ (Grid Code)

• Grid Code ของ กฟภ. ใน
ป จ จุ บั น ขาดการทบทวน และ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผล
กระทบตอการดําเนินการธุรกิจไฟฟา
เชน เทคโนโลยีระบบโครงขายไฟฟา
ในปจจุบันและเทคโนโลยีที่คาดวาจะ
มีผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟา
ในอนาคต โดย Grid Code ที่ทําการ
ทบ ท ว น แ ล ะป รั บ ปรุ ง นั้ น ต อ ง
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีระบบไฟฟาที่เกิดขึ้นใหม
ได เชน เทคโนโลยีสถานีชารตประจุ
แบตเตอร รี่ ร ถยนต ขั บ เคลื่ อ นด ว ย
พลั ง งานไฟฟ า (EV
Charging
Station) และโซลารเซลลบนหลังคา
บาน (Solar Rooftop) เปนตน
• เนื่องจากปจจุบัน กฟภ. ไดมีการติดตั้ง • กฟภ. ควรมีการนําขอมูลการใชไฟของลูกคา • กฟภ. ขาดการนําขอมูลการใชไฟ • Smart Grid Pilot
มิ เ ตอร อั จ ฉริ ย ะให กั บ ผู ใ ช ไ ฟฟ า รายใหญ ใ น จากมิเตอรอัจฉริยะในอนาคต รวมถึงขอมูลจาก ของลูกคาจากมิเตอรอัจ ฉริย ะมาใช Pattaya (โครงการนํารอง
เบื้ อ งต น แล ว และมี โ ครงการที่ จ ะขยายให โครงการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ มา ในการบริหารจัดการระบบไฟฟา มา โครงขายไฟฟาที่พัทยา)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
ครอบคลุ ม สํ า หรั บ ผู ใ ช ไ ฟฟ า รายใหญ ทั่ ว ทําการวิเคราะหเชิงลึกและนําผลที่ไดมาทบทวน
ประเทศ อีกทั้งนโยบายจากผูบริหารระดับสูง และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตาง
มุงเนนในการนําขอมูลที่มีปริมาณมากในการ ๆ รวมถึ ง สร า งโอกาสทางธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เพื่ อ
บริหารจัดการระบบไฟฟา มาทําการวิเคราะห นํ า มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ในการบริ ห าร
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอแนวทางการ จัดการระบบไฟฟา
ดําเนินงานของ กฟภ.

• การบริหารจัดการงานดานการปฏิบัติการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ มิ เ ตอร อั จ ฉริ ย ะของ กฟภ. ใน
ป จ จุ บั น มี ลั ก ษณะแยกส ว นกั น ตามแต ล ะ
ขอบเขตของโครงการตาง ๆ เชน โครงการนํา
ร อ งโครงข า ยระบบไฟฟ า อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Grid) และโครงการติ ดตั้ ง มิ เ ตอร อัจ ฉริ ย ะ
สํ า ห รั บ ผู ใ ช ไ ฟ ฟ า ร า ย ใ ห ญ ทํ า ใ ห ก า ร
ดํ า เนิ น งานโดยรวมเป น ไปได อ ย า งไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

• กฟภ. ควรมีศูนยปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ
หรือ Smart Meter Operation Center
(SMOC) เพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะ ให
มีการบูรณาการระหวางโครงการตาง ๆ รวมทั้ง
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่
อ า จ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด อ ย า ง ค ร บ ว ง จ ร แ ล ะ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาศู น ย
ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะยังสนับสนุนงานตาง ๆ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

ทําการวิเคราะหและทําการทบทวน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดํ า เนิ น งาน และสร า งโอกาสทาง
ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
กฟภ.

• Micro Grid Mae
Sarieng & Roll-out
(โครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา
ขนาดเล็กมาก)
• Smart Grid
Development Phase 1
(โครงการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1)
• Grid Analytics (การ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูลระบบ
ไฟฟา)
• AMI for C&I 86,000
Units (โครงการติดตั้ง
ระบบมิเตอรอัจฉริยะ
สําหรับผูใชไฟรายใหญ)
• SMOC Governance
and Operation Setup
(การพัฒนาศูนยปฏิบัติการ
มิเตอรอัจฉริยะ)

• กฟภ. ยังไมมีศูน ยป ฏิบัติการ
มิเตอรอัจฉริยะ หรือ Smart Meter
Operation Center (SMOC) ซึ่งจะ
เป น หน ว ยงานที่ จ ะบริ ห ารจั ด การ
และดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบไฟฟาและมิเตอรอัจฉริยะ ให
เกิ ด กา รบู ร ณา การกั น ระหว า ง
ขอบเขตการทํ า งานของแต ล ะ
โ ครงการ แล ะ เพื่ อ รองรั บ กา ร
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)
สอดคลองตามแผนแมบทโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ของประเทศไทย และแผนแมบทโครงขายไฟฟา
อั จ ฉริ ย ะของ กฟภ. และสนั บ สนุ น ให ก าร
ดํ า เนิ น งานของ กฟภ. สามารถดํ า เนิ น การได
สอดคลองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ ย วขอ งดว ย
อาทิเชน NERC-CIP เปนตน
• ผูบริหารโครงการขนาดใหญของ กฟภ. • กฟภ. ควรมีการบริหารโครงการขนาดใหญ
ต อ งการเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการสนั บ สนุ น การ เพื่อใหผูบริหารโครงการสามารถนําขอมูลสถานะ
ตัดสินใจ
โครงการมาสนับสนุนในการตัดสินใจตาง ๆ ได
• กฟภ. ตองการพัฒนาและบริหารระบบ
สินทรัพย (Asset Management System) ให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในพื้ น ที่ สํ า นั ก งานใหญ แ ละ
สํานักงานเขต

• กฟภ. ควรมีการพัฒนาและบริห ารระบบ
สิน ทรัพย เพื่ อให บ รรลุต ามเปาหมายของแผน
ยุท ธศาสตร ก ารบริห ารจั ด การสิ น ทรัพ ย ร ะบบ
ไฟฟา กฟภ. โดยภายใน 2565 การบริหาร
สิน ทรัพ ยของสิ น ทรัพย สําคัญ ต องไดม าตรฐาน
ISO 55000

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และ
สามารถบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ
มิ เ ตอร ไ ด อ ย า งครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ
• กฟภ. ยังไมมีเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบริหารโครงการขนาด
ใหญ เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารโครงการ
สามารถนําขอมูลสถานะโครงการมา
ใชในการสนับสนุน และตัดสินใจได
•
กฟภ. ยั งไม มี ร ะบบบริ ห าร
สินทรัพยระบบไฟฟา เพื่อพัฒนาและ
บริ ห าร ร ะบ บ สิ นท รั พย ( Asset
Management System) ใน กฟภ.
ใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่สํานักงาน
ใหญ และสํ านั กงานเขต นอกจากนี้
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การ
สิ น ทรั พ ย ร ะบบไฟฟ า กฟภ. โดย
ภายใน 2565 การบริห ารสิน ทรัพ ย
ข อ ง สิ น ท รั พ ย สํ า คั ญ ต อ ง ไ ด

• Capital Project
Management (การ
บริหารโครงการขนาด
ใหญ)
• Enterprise Asset
Management (แผนงาน
พัฒนาระบบการบริหาร
สินทรัพยระบบไฟฟา)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

มาตรฐาน ISO 55000

หนา 552

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Connected Customer (เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
• ในปจจุบัน กฟภ. มีอัตราการขยายตัวของ • ชองทางสื่อสารทั้งหมดของ กฟภ. ไมวาจะ
ลู ก ค า ที่ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะลู ก ค า รายย อ ยที่ มี เปน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA
จํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป และยัง Call Center), Website, Fax, E-mail,
ประสบป ญ หางานด า นการให บ ริ ก ารซึ่ ง Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
จําเปนตองตอบสนองความตองการและความ PEA Mobile App, โทรศัพทสํานักงานใหญ,
คาดหวั งของลู กค า ที่ เ พิ่ มสู งขึ้ น อย า งต อเนื่ อ ง และแอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ รวมไปถึ ง ช อ งทาง
โดยแตล ะกลุ มของลูกคาก็จะมีความตองการ สื่อสารในอนาคต ควรจะมีการบูรณาการขอมูล
และความคาดหวังที่ แตกตางกันออกไป และ ลู ก ค า ระหว า งช อ งทางสื่ อ สาร รวมถึ ง มี ก าร
ถึ ง แม ว า กฟภ. จะมี ช อ งทางที่ ใ ช ติ ด ต อ กั บ ดําเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม เพื่อใหลูกคา
ลู ก ค า หลากหลายช อ งทาง ไม ว า จะเป น ได รับ การบริก ารแบบไร ร อยต อ ตอบสนองต อ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call ความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดตาม
Center), Website, Fax, E-mail, ลักษณะพฤติกรรม และกลุมที่แตกตางกันออกไป
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ของลูก ค า ไดอ ย างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ นอกจากนี้
PEA Mobile App, โทรศัพทสํานักงานใหญ, ลู ก ค า จ ะ ไ ด รั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร ใ ช ง า น
และแอปพลิเคชันมือถือ อยางไรก็ตามชองทาง แบบตอเนื่อ งในลัก ษณะเดีย วกั น ในทุก ๆ ชอ ง
เหล า นี้ ยั ง ไม มี ก ารบู ร ณาการข อ มู ล และการ ทางการสื่อสาร เพื่อสามารถยกระดับ ความพึง
ดําเนินงานรวมกันอยางเหมาะสม อีกทั้งยังไม พอใจของลู ก ค า และเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ
สามารถทํางานประสานกันไดอยางเต็มที่ ซึ่ง องคกรในการเปน Digital Utility
ส ง ผลให ลู ก ค า ไม ไ ด รั บ ประสบการณ แ บบ • กฟภ. ควรมีการใหบริการตอบคํารองหรือขอ
เดี ย วกั น เมื่ อใช บ ริ การผ า นช อ งทางที่ ต า งกั น สงสัยดวยระบบโตตอบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการ
และไมไดรับบริการอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม เพิ่ ม ขึ้ น ของป ญ หา คํ า ร อ ง และข อ สงสั ย อั น

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ยังไมมีการบูรณาการกัน
ระหวางชองทางการสื่อสารตาง ๆ ที่
มีอยูและที่อาจเกิดขึ้น ใหมในอนาค
ไม ว า จะเป น การบู ร ณาการข อ มู ล
ลู ก ค า หรื อ การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ
เพื่อยกระดับการใชบริการของลูกคา
ใหไดรับประสบการณแบบเดีย วกัน
ในทุ ก ช อ งทางสื่ อ สาร สามารถ
ตอบสนองความตองการ และความ
คาดหวังได
•
กฟภ. ยั ง ไม มี ร ะบบโต ต อบ
อัตโนมัติ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ปญ หา คํ ารอ ง และข อสงสัย และ
เพื่อสามารถสงตอหรือสนับสนุนงาน
ระหวางชองทางอื่น ๆ
•
กฟภ. ยัง ไมมี การจัด ทํ าการ
วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ปร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินการชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ
ของ กฟภ. ไมวาจะเปนจากชองทาง
PEA Office, PEA Shop, PEA
Mobile Shop, PEA Mobile

• PEA Smart Plus (งาน
พัฒนาแอฟพลิเคชัน
สําหรับผูใชไฟฟา)
• Customer
Experience Design (การ
สรางเสริมประสบการณใช
บริการของลูกคา)
• Non-Voice Service:
Chatbot (ระบบโตตอบ
อัตโนมัติสําหรับการ
ใหบริการลูกคา)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Connected Customer (เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
กฟภ. ก็ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยบริการ เนื่องมาจากจํานวนฐานลูกคาที่จะขยายตัวมาก
ลูกค าเพื่ อสร า งสํา นั กงานเชิงรุ กที่เ ข า หาและ ขึ้นในอนาคต สามารถสงตอหรือสนับสนุน งาน
เข า ถึ ง ประชาชน อี ก ทั้ ง ยั ง ได มี แ ผนพั ฒ นา ระหวางชองทางอื่น ๆ นอกจากนี้การใหบริการ
Mobile Application การจัดทําแอปพลิเคชัน ตอบคํารองหรือขอสงสัยดวยระบบอัตโนมัติ จะ
บนมือถือ เพื่อเปนตัวเลือกอีกหนึ่งชองทางการ สงเสริมใหลูกคาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการ
สื่ อ สารในการตอบสนองความต อ งการของ บริการดวยตัวเอง (Self-Service) สามารถลด
ลูกคา ทวา ชองทางปฏิสัมพันธกับลูกคาตาง ๆ จํ า นวนเจ า หน า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารและรองรั บ
ที่ กฟภ. มีอยูนั้น ยังไมมีการประเมินผลที่เปน จํานวนลูกคาที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
ระบบมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งขอมูลตาง ๆ ที่ ทิศทางการใหบริการขององคกรชั้นนํา เพิ่มความ
นํามาวัดผล มีวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกันและ สะดวกให กั บ ลู ก ค า และส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ
อาจมีวัตถุประสงคในการประเมินผลที่แตกตาง องคกรในการเปนผูนําดาน Digital Utility อีก
กั น ส ง ผลให ข อ มู ล ไม ไ ด จั ด เก็ บ อย า งเป น ดวย
มาตรฐานเดี ย วกั น และทํ า ให ไ ม ส ามารถนํ า
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากช อ งทางสื่ อ สารต า ง ๆ มา
วิเคราะหเชิงลึกเพื่อพัฒนาชองทางสื่อสารได
• เนื่องจากจํานวนลูกคามีการขยายตัวสูงขึ้น • กฟภ. ควรมี การประเมิน ผลการดํา เนิน การ
โดยเฉพาะลู ก ค า รายย อ ยที่ มี จํ า นวนมากขึ้ น ช อ งทางปฏิ สั ม พั น ธ ต า ง ๆ ไม ว า จะเป น จาก
อยางตอเนื่องในแตละป กฟภ. ในปจจุบันไดมี ชองทาง PEA Office, PEA Shop, PEA Mobile
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาศู น ย บ ริ ก ารลู ก ค า เพื่ อ Shop, PEA Mobile Application หรือ
สร า งสํ า นั ก งานเชิ ง รุ ก ที่ เ ข า หาและเข า ถึ ง ชองทางที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อยางเปนระบบ
ประชาชน อี กทั้ งยั งได มี แผนพั ฒ นา Mobile มาตรฐานในแนวทางที่สอดคลองกัน เพื่อที่จะได
Application การจัดทําแอปพลิเคชันบนมือถือ นําขอมูลจากการประเมิน นํามาจัดเก็บ และใช

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

Application หรือชองทางที่อาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใหเปนในแนวทาง
ที่สอดคลองกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะ
ไดนําขอมูล จากการประเมิน นํามา
จัดเก็บ และใชในการวิเคราะหเชิงลึก
ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห เ ชิ ง ลึ ก สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ได

•
กฟภ. ยั งไม มี การจัดทําการ
วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ปร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินการชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ
ของ กฟภ. ไมวาจะเปนจากชองทาง
PEA Office, PEA Shop, PEA
Mobile Shop, PEA Mobile
Application หรือชองทางที่อาจะ

• PEA Customer
Channel Performance
Management การ
วิเคราะหและประเมินผล
การดําเนินการของ PEA
Customer Channel)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Connected Customer (เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
เพื่อเปนตัวเลือกอีกหนึ่งชองทางการสื่อสารใน ในการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การตอบสนองความตองการของลูกคา อยางไร ชอ งทางต า ง ๆ ใหมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมถึ ง เพื่ อ
ก็ต าม ช องทางปฏิสั มพัน ธกับลู กค าต าง ๆ ที่ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารได
กฟภ. มี อยู นั้ น ยั ง ไม มี การประเมิ น ผลที่ เ ป น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งขอมูลตาง ๆ ที่
นํามาวัดผล มีวิธีการจัดเก็บที่แตกตางกันและ
อาจมีวัตถุประสงคในการประเมินผลที่แตกตาง
กั น ส ง ผลให ข อ มู ล ไม ไ ด จั ด เก็ บ อย า งเป น
มาตรฐานเดี ย วกั น และทํ า ให ไ ม ส ามารถนํ า
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากช อ งทางสื่ อ สารต า ง ๆ มา
วิเคราะหเชิงลึกเพื่อพัฒนาชองทางสื่อสารได
• จากการดําเนินการที่ผานมา กฟภ. ประสบ • กฟภ. ควรมีกระบวนการและระบบที่ใชใน
ปญหางานดานบริการที่ตองตอบสนองความ การบริหารจัดการการปฏิสัมพันธระหวางลูกคา
ต อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค า ที่ เ พิ่ ม กับ กฟภ. และมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูลใน
สูงขึ้นตลอดเวลา และในปจจุบัน กฟภ. มีเพียง เชิงลึกของลูกคา โดยนําขอมูลมาจากทุกชองทาง
โครงการ Key Account Management สื่อสารเชน PEA Call Center 1129, PEA
(KAM) ที่ใชสรางความสัมพันธกับลูกคาราย Mobile Application, PEA Shop เปนตน มา
สํ า คั ญ แต อ ย า งไรก็ ต าม โครงการนี้ ยั ง มี ทําการวิเคราะหการใหบริการลูกคา เพื่อปรับปรุง
อุ ป สรรคในการจั ด การกระบวนการและ พัฒ นาและสรางความสัมพัน ธอัน ดีใหแกลูกคา
เครื่องมือในการบันทึกความสัมพันธที่ยังตอง อยางราบลื่น สนับสนุนการทํางานของบุคลากร
พัฒนา และการจัดเก็บขอมูลลูกคาในโครงการ ใหมีป ระสิทธิภ าพ เสริมสรางภาพลักษณ และ
CSO ที่มีอยูในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมในทุก สรางรายไดใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

เกิดขึ้นในอนาคต ใหเปนในแนวทาง
ที่สอดคลองกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะ
ไดนําขอมูล จากการประเมิน นํามา
จัดเก็บ และใชในการวิเคราะหเชิงลึก
ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห เ ชิ ง ลึ ก สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ได

• กฟภ. ควรมีกระบวนการและ
ระบบที่ใชในการบริห ารจัดการการ
ปฏิสัมพัน ธร ะหวางลูกคากับ กฟภ.
และมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูล
ในเชิงลึกของลูกคา โดยนําขอมูลมา
จากทุ ก ช อ งทางสื่ อ สารเช น PEA
Call Center 1129, PEA Mobile
Application, PEA Shop เปนตน
มาทํ า การวิ เ คราะห ก ารให บ ริ ก าร
ลูกคา เพื่อปรับปรุง พัฒนาและสราง
ความสัมพันธอันดีใหแกลูกคาอยาง

• Customer Analytics
for Insights &
Personalization (การ
วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิง
ลึก)
• Customer
Relationship
Management (CRM)
(การบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Connected Customer (เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
ชองทาง อีกทั้ง กฟภ. ไมไดมีการนําขอมูลจาก มากขึ้ น รวมถึ ง สามารถตอบสนองต อ ความ
ช องทางติ ด ต อสื่ อสารต า ง ๆ มาใช ส นั บ สนุ น ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ไ ด อ ย า ง มี
การตั ด สิ น ใจในการให บ ริ ก ารลู ก ค า การ ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีระบบสํารวจ
วางแผนการขายหรือการตลาด และยังขาดการ และวิเคราะหสังคมออนไลนเพื่อตอบสนองตอคํา
วิ เ คราะห ข อ มู ล ลู ก ค า ในเชิ ง ลึ ก แบบเป น รองหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางทัน ทว งที
รายบุคคล ทําใหการสื่อสารในปจจุบันเปนไป และสามารถตอยอดโอกาสทางธุรกิจไดในอนาคต
แบบเปนภาพรวม มีเนื้อหาที่ไมเฉพาะเจาะจง
ไมสามารถกํา หนดแนวทางและกระบวนการ
บริหารจัดการความสัมพันธของลูกคาที่ชัดเจน
ได โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ กฟภ. ยังไมมี
ระบบที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ และ
ส ง เส ริ มการ ทํ า งา นในส ว นนี้ ไ ด อย า ง มี
ประสิทธิภาพ
• ในปจจุบัน ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 •
การพัฒ นางานศูน ยบ ริการขอมูล ผูใชไ ฟ
PEA Call Center) ของ กฟภ. ดําเนินการอยู (1129 PEA Call Center) อยางตอเนื่อง
ในระยะที่ 3 มีสัญญาจางฯ เปนระยะเวลา 5 ป หลังจากสิ้นสุดสัญญาของศูนยบริการขอมูลผูใช
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ไฟระยะที่ 3 โดยการจัดทําการศึกษารายละเอียด
2559 เป น ต น มา (สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ 31 ผลกระทบ ความคุมคา และความพรอมในดาน
มีนาคม พ.ศ. 2564) โดยการลงทุนทั้งหมดเปน ตาง ๆ ขององคกร เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอตอ
ของผู รั บ จ าง และผู รั บ จ า งเป น ผู จั ดหาระบบ การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารในการเลื อ กแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร สถานที่ ทางการดํ า เนิ น งานของศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ผู ใ ช
บุคลากรมาทําการบริหารจัดการเพื่อบริการใน ไฟฟา (1129 PEA Call Center) ในอนาคต

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)
ราบลื่ น สนั บ สนุ น การทํ า งานของ
บุ ค ล า ก ร ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ และสร า ง
ร า ย ไ ด ใ ห กั บ อ ง ค ก ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถ
ตอบสนองต อ ความต อ งการและ
ความคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กฟภ. ยั งมี ระบบสํารวจ
และวิ เ คราะห สั ง คมออนไลน เ พื่ อ
ต อ บ ส น อ ง ต อ คํ า ร อ ง ห รื อ
ข อ เ ส น อ แ น ะ ต า ง ๆ ไ ด อ ย า ง
ทันทวงที และสามารถตอยอดโอกาส
ทางธุรกิจไดในอนาคต
• เนื่องจากศูนยบริการขอมูลผูใช
ไฟระยะที่ 3 กํ า ลั ง จะหมดสั ญ ญา
กฟภ. จํ า เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นางาน
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA
Call Center) อยางตอเนื่อง

แผนงาน
(Initiative)

• Call Center Phase
3 (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 3)
• Call Center
Enhancement (Phase
4) (การยกระดับ
ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ
ระยะที่ 4)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Connected Customer (เชือ่ มโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)
สวนของศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ โดย กฟภ. รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานใหเปนระบบเชิง
ได กํา หนดมาตรฐานการให บ ริ ก าร (Service การวิเคราะห เพื่อสามารถวิเคราะหขอมูล การ
Level Agreement : SLA) เพื่อใชเปน ติ ด ต อ ของลู ก ค า แล ะการดํ า เนิ น งานของ
ข อ ตกลงในการให บ ริ ก ารระหว า งผู จ า งและ Contact Center ในเบื้ องตน เพื่อนํามา
ผูรับจาง ซึ่งมีการตรวจสอบเปนรายเดือน และ สนับสนุนการทํางานของ Contact Center และ
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทุก การรวบรวมฐานข อ มู ล ลู ก ค า ที่ สํ า คั ญ ของ
ๆ 3 เดื อ นต อ เนื่ อ งจนครบอายุ สั ญ ญา โดย Customer Data ในสวนของลูกคา กฟภ. และ
ศูน ย บ ริ การข อมู ล ผู ใ ช ไ ฟในป จ จุ บั น มี ร ะบบ ลูกคาที่ติดตอเขามาผาน 1129 เพื่อจัดทําเปน
จัดเก็บขอมูลลูกคาเปนแบบรายงานที่ยังไมเปน ฐานขอมูลลูกคาของ Contact Center รวมไป
เชิงวิเคราะห รวมถึงยังไมมีการยกระดับ การ ถึ ง การยกระดั บ การจั ด ทํ า การวิ เ คราะห จ าก
จั ด ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ลู ก ค า เพื่ อ การ ฐานขอมูล Customer Data Contact Center
ออกแบบหรือวางกลยุทธ
เพื่ อ ออกแบบและวางแผนกลยุ ท ธ ลู ก ค า ให
ตอบสนองแกความตองการและความคาดหวั ง
ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ในปจจุบัน กฟภ. ยังไมมีการจัดทํา สงมอบ • กฟภ. ควรมีการจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษา
และเก็ บ รั ก ษาใบกํ า กั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ บ กํ า กั บ ภ า ษี อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ะ ใ บ รั บ
และใบรั บ อิ เ ล็ กทรอนิ กส เป น โครงการที่ อิเล็กทรอนิกส เปนโครงการที่สนับสนุนตามแผน
สนั บ สนุ น ตามแผนแม บ ท National
e- แมบท National e-Payment (2558) โดย
Payment (2558)
ภายในป 2560 e-Tax Invoce & e-Receipt
สามารถจั ดทํ า สง มอบ และเก็บ รัก ษาผา น
จดหมายอิเล็กทรอนิกสได

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ขาดการจัดทําสงมอบ
แ ล ะ เ ก็ บ รั ก ษ า ใ บ กํ า กั บ ภ า ษี
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ะ ใ บ รั บ
อิเล็กทรอนิกส

• e-Tax Invoice/ eReceipt (การจัดทํา สง
มอบ และเก็บรักษา
ใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม)
• ในปจจุบัน กฟภ. มีระบบ BI ที่ไมสามารถ • กฟภ. ควรมีระบบบริหารจัดการผลการ
ตอบสนองความต อ งการทางธุ ร กิ จ ได อ ย า ง ดําเนินการขององคกร เพื่อแสดงสถานการณการ
เต็มที่ ซึ่งเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การ ดําเนินงานขององคกรสําหรับผูบริหาร และเพื่อ
ติดตามและรายงานผลในหลายทิศทางซึ่งขาด ติ ด ตามสถานะการดํ า เนิ น การต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ
การบู ร ณาการระหว า งระบบงาน การบู ร ณา เชน ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
การกับแหลงขอมูลที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําให องค ก ร หรื อ ข อ มู ล สํ า คั ญ ต า ง ๆ ขององค ก ร
ไมสามารถติดตามผลการดําเนินงานในเชิงลึก เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
ได และการใชบุคลากรในปอนขอมูลบางสวน การบริ ห ารจั ด การการดํ า เนิ น งานและข อ มู ล
ทําใหขอมูลลาสมัยรายงานที่ไมนาเชื่อถือและ สําคัญ รวมถึงการมีรูปแบบการรายงานผลที่เปน
การใช ง านที่ น อ ยในแอปพลิ เ คชั น ป จ จุ บั น มาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
ส ง ผลให ผู บ ริ ห ารไม ส ามารถทํ า การติ ด ตาม
สถานะการดํ า เนิ น การขององค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
• ในปจจุบัน กฟภ. มีกระบวนการดําเนินงาน • กฟภ. ควรมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการ
แบบเป นลํ า ดั บขั้ น ทํ า ให กระบ ว นกา ร ดํ า เนิ น งานผ า นห ว งโซ คุ ณ ค า หลั ก เพื่ อ ให เ ห็ น
ดํ า เนิ น งานบางงานมี ขั้ น ตอนที่ ไ ม จํ า เป น ภาพรวมและเพื่ อ แสดงความเชื่ อ มโยงความ
ห รื อ ไ ม เ พิ่ ม มู ล ค า ใ ห แ ก อ ง ค ก ร อี ก ทั้ ง ตอเนื่องของการดําเนินงาน ทั้งในกระบวนการ
กระบวนการดําเนินงานที่เปนอยูยังไมมีความ หลั ก และ กระบวนการสนับ สนุ น เพื่ อ ให เ ห็ น
บูรณาการกัน ทั้งระหวางสายงานและระหวาง การบูร ณาการที่ เกิดขึ้น ในภาพรวมขององคก ร
ขอมูล ทําใหงานดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพ ทําใหกระบวนการทํางานมีมาตรฐาน กระชับ ลด
เทาทีค่ วร
เวลาและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน ตอบรั บ กั บ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ขาดการบริหารจัดการผล
การดํ า เนิ น การขององค ก รสํ า หรั บ
ผูบริหาร เพื่อติดตามและรายงานผล
การดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง ขาดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ
บริ ห ารจั ด การการดํ า เนิ น งานและ
ขอมูลสําคัญขององคกร

• Enterprise
Performance
Management (EPM)
(การบริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานขององคกร)

• กฟภ. ยังไมมีการวิเคราะหตนทุน
และกระบวนงานหลั ก ขององค ก ร
เพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่
ไมเพิ่มคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพใน
การดําเนิงานโดยรวมขององคกร

• Prime Value Chain
Analysis (การวิเคราะห
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานผานหวงโซ
คุณคาหลัก)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม)
ป จ จั ย ต า ง ๆ ที่ อ าจส ง ผลต อ ธุ ร กิ จ และข อ
รองเรียนตาง ๆ อยางสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกร ตลอดจนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
• ในปจจุบัน กฟภ. มีขอมูลจํานวนมากที่อยู • กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการขอมูลภายใน
ในรูปแบบกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส องคกร โดยมีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ
ซึ่ งได จั ด เก็ บ อย า งกระจั ด กระจายตามแต ล ะ และมีระเบียบตามลักษณะประเภทของเอกสาร
หน ว ยงาน ทํา ให มี ความซ้ํ า ซ อนของเอกสาร และลักษณะการใชงาน เพื่อรองรับแนวโนมของ
และไม ไ ด มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให เ ป น ฉบั บ ล า สุ ด เอกสารที่จะเพิ่มขึ้นขององคกร
ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานต า ง ๆ เป น ไปด ว ย
ความลาชา ไมมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ อีก
ทั้งระบบบริหารจัดการขอมูล เอกสารและสื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นป จ จุ บั น ไม ส ามารถรองรั บ
ความตองการทางธุรกิจไดเทาที่ควร
• กฟภ. ไดทําการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล •
กฟภ. ควรมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง
กฟภ. (แผน 5 ป ) พ.ศ. 2561-2565 เพื่ อ แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมีความสอดคลองกับ
รองรั บ ทิ ศ ทางตํ า แหน ง ทางยุ ท ธศาสตร ข อง การดําเนิน งานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการคํานึงถึง
องคกรในการเปน Digital Utility อยางไรก็ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ต า ง ๆ ที่ อ าจ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลควรมีการทบทวนทุก เกิดขึ้น เพื่อให กฟภ. สามารถกาวอยางมั่น คง
ป ใ ห มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความตอ งการทาง ไปสูการเปนผูนําของภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจ ติดตามสถานะของโครงการดิจิทัลตาง ๆ
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงของ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

•
กฟภ. ยั ง ไม มี ร ะบบและ
กระบวนการทํางานที่สงเสริมการจัด
ระเบียบขอมูลและการบริหารขอมูล
ใหมีความปลอดภัย ลดคาใชจายใน
การรักษาขอมูลในระบบ และเพื่อให
การดํ า เนิน งานเปน ไปไดดว ยความ
ราบรื่น โดยมีโครงสรางในการจัดเก็บ
ขอ มูล ที่ เหมาะสมตามลั กษณะของ
ขอมู ล และสอดคล องกับ การใชงาน
ของผูบริหารแตละสายงาน
• กฟภ. ควรมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหมี
ความสอดคลองกับการดําเนินงานที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง โดยมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให กฟภ. สามารถ
กาวอยางมั่นคงไปสูการเปนผูนําของ
ภูมิภาคดานธุรกิจไฟฟา

• ระบบสนับสนุนความ
ยั่งยืน
• ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
• Enterprise Content
Management (ECM)
(การบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร)
• Digital Strategy
Refresh (การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม)
เทคโนโลยีในแตละป
• กฟภ. มีความตองการจัดหาและพัฒนา •
กฟภ. ควรมีการจัดหาและพัฒ นาระบบ
ระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ สํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ ออกแบบสถาป ต ยกรรมระบบ
ธุรกิจหลัก และบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่ สําหรับ การบู ร ณาการระบบซอฟตแวรสํา หรั บ
เกี่ยวของ
ธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการ
ธุรกิจที่สําคัญ โดยใหความสําคัญที่การเชื่อมตอ
ของระบบ การวางกระบวนการเพื่อกอใหเกิดการ
ใชขอมูลภายใตมาตรฐานเดียวกัน และ เพื่อ
พัฒ นาและติดตั้งระบบซอฟตแวรสําหรับ ธุร กิจ
หลัก รวมถึงระบบงานที่เกี่ยวของทั้งหมดอยาง
บูรณาการ อีกทั้งยัง เพื่อใหระบบซอฟตแวร
สําหรับธุรกิจหลักสามารถเชื่อมตอกับระบบงาน
ที่เกี่ยวของ มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน มีการ
วิเคราะหถึงความเหมาะสมของแนวทางในการ
เชื่อมตอของระบบแตละระบบ ในรูปแบบของ
ประสิทธิภาพในการเชื่ อมตอและการกอใหเกิด
มาตรฐานของข อ มู ล เที ย บกั บ ความคุ ม ค า ของ
คาใชจายในการพัฒนาและเชื่อมตอระบบ
•
กฟภ. มี ค วามต อ งการปรั บ ปรุ ง และ • กฟภ. ควรมีการปรับ ปรุงและพัฒนาการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การคลั ง พั ส ดุ ใ ห เ ป น บริ ห ารจั ด การคลั ง พั ส ดุ ใ ห เ ป น
Modern
Modern Warehouse
Warehouse โดยนําเทคโนโลยี เชน Barcode
และ RFID มาใชในการบริหารจัดการคลังพัสดุให

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ขาดระบบสําเร็จรูปเพื่อ
ออกแบบส ถาป ต ยกรรมระบบ
สํ า ห รั บ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ร ะ บ บ
ซอฟ ต แ ว ร สํ าห รั บ ธุ ร กิ จห ลั ก ที่
ครอบคลุมทุกสวนของกระบวนการ
ธุรกิจที่สําคัญ ที่มีประสิทธิภาพ

• CBS Phase 2 (งาน
จัดหาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรซอฟตแวร
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
(รซธ.) ระยะที่ 2 และ
บูรณาการระบบงานที่
เกี่ยวของ)

• กฟภ. จําเปนตองปรับปรุงและ • Modern Warehouse
พัฒนาการบริหารจัดการคลังพัสดุให Pilot Roll-out (โครงการ
เปน Modern Warehouse
นํารองการปรับปรุงระบบ
การบริหารคลังพัสดุแบบ
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Next Generation Enterprise (ปรับเปลีย่ นสูองคกรสมัยใหม)
สามารถรับพัสดุ จัดเก็บพัสดุ และติดตามพัสดุได
อยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยนํารองที่คลังพัส ดุ จ.
สกลนคร กอนและดําเนินการขยายผลสูคลังพัสดุ
ในพื้นที่ตาง ๆ ตอไป

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)
Modern Warehouse)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
• กฟภ. ไดมีทิศทางองคกรที่ชัดเจนในการ •
กฟภ. ควรมีการเตรีย มความพรอมและ
เปน Digital Utility ภายในป พ.ศ. 2565 ซึ่ง จัดเตรีย มทรัพยากรบุค คลใหเหมาะสมกับ การ
ถือเปน การเปลี่ ยนแปลงครั้งใหญขององค กร เติบ โตขององคกรในอนาคต เช น การทบทวน
ทั้ ง ในส ว นของกระบวนการทํ า งาน และการ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดการ
เตรี ย มความพร อ มทรัพ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง แผน ขี ด ความสามารถให ส อดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางทาง
แมบทงานทรัพยากรบุคคลของ กฟภ. ที่มีอยู ธุ ร กิ จ และการกํ า หนดแนวทางการจั ด การขี ด
ในป จจุ บัน ได มีการจัดทํ ายุ ทธศาสตร เ พื่อ ความสามารถของบุคลากร (Competency) ให
ตอบสนองต อ องค กรในภาพใหญ แ ล ว แต ยั ง เหมาะสมกั บ การเติ บ โตขององค ก รในอนาคต
ขาดการบู ร ณาการเพื่ อ ให ต อบโจทย ค วาม การพั ฒ นาการเรี ย นรู แ ล ะการวั ด ผล การ
ต อ งการทางธุ ร กิ จ และเปลี่ ย นแปลงของ ดํ า เนิ น งานของบุ ค ลากร โดยมุ ง เน น การสร า ง
องคกรที่จะเกิดขึ้น กฟภ. จึงตองเตรียมความ วัฒนธรรมแหงการเรียนรู เพื่อฝกอบรมบุคลากร
พ ร อ ม แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ด า น และนํ า ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรมาใช ใ ห เ กิ ด
กระบวนการที่ชวยประสานงานหรือถายโอน ประโยชน สู ง สุ ด ต อ องค ก ร การนํ า เทคโนโลยี
องค ค วามรู ภ ายในองค ก ร การประเมิ น และ ดิจิทัลมาสนับสนุน เพื่อใหองคกรสามารถสราง
สนับสนุนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ความผู ก พั น กั บ พนั ก งานได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และมี
การจัดการวางแผนพัฒนาดานบุคลากร และ ประสิ ท ธิ ภ าพ การวางแผนอั ต รากํ า ลั ง ให
เครื่องมือในการวิจัยพัฒนา นโยบายที่ชัดเจน สอดคล อ งกั บ ความต อ งการขององค ก รทั้ ง ใน
และโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการทํางานให ปจจุบันและอนาคต เพื่อวางแผนเชิงรุกสําหรับ
สามารถตอบสนองกับความตองการทางธุรกิจ มาตรการการเตรียมบุคลากรและการจัดหาจัด
ในปจ จุบั น ธุร กิ จเกี่ย วเนื่องและธุ รกิ จใหม ใน จ า งบุ ค ล ากร รว มถึ ง การว างแผนพั ฒ นา
อนาคต
โครงสร า งและกระบวนการด า นการวิ จั ย และ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. มีความจําเปนตองทบทวน
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร จั ด ก า ร ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห ต อ บ รั บ กั บ
ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รและเตรี ย ม
ความพร อ มบุ ค ลากรให ส ามารถ
ตอบสนองกั บ ความต อ งการทาง
ธุรกิจในปจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ
ธุ ร กิ จ ใหม ใ นอนาคต รวมถึ ง ป จ จั ย
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
การเปน Digital Utility ภายในป
พ.ศ. 2565
• ก ฟ ภ . ข า ด ก า ร จั ด ก า ร ด า น
บุคลากรและความรูที่มีประสิทธิภาพ
จึงมีความจําเปน ตองจัดทําระบบที่
จะช ว ยให บุ ค ลากร กฟภ. มี ก าร
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู เพื่ อ ฝ ก อบรม
บุคลากร
•
กฟภ. ขาดการนํา เครื่อ งมื อ
สําหรับสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ใหแกบุคลากร

• Human Capital
Strategy (การทบทวน
แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)
• Workforce
Development &
Measurement (การ
พัฒนาการเรียนรูและการ
วัดผลการดําเนินงานของ
บุคลากร)
• Employee
Collaboration &
Recognition (การพัฒนา
ระบบการสรางความ
ผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร)
• Workforce Planning
& Sourcing (การวางแผน
อัตรากําลังและการสรรหา
บุคลากร)
• Innovation Center
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
การวิเคราะหชอ งวาง
(Current State)
(Target State)
(Gap Analysis)
Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร • กฟภ. ประสบปญหาการขาดการ
จัดการดานบุคลากรและความรูที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากหลายปจจัย
เชน การขาดความชัดเจนของแผน
ยุทธศาสตรองคกรในดานการเติบโต
ทางธุรกิจ ทําใหฝายทรัพยากรบุคคล
ไม ส ามารถประเมิ น อั ต รากํ า ลั ง
สํ า หรั บ แต ล ะงานในระยะเวลาที่
เหมาะสม และบุค ลากรในปจ จุบั น
ขาดการประเมินขีดความสามารถที่
ถูกตอง ทําใหไมสามารถวางแผนการ
พั ฒ นาให เ หมาะสม จึ ง ส ง ผลให
บุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
• กฟภ. ยังขาดโครงสรางองคกรที่
สนั บ สนุ น การทํ า งาน นโยบายที่
ชั ด เจน และเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย
พัฒนานวัตกรรม
• กฟภ. มีบุคลากรทํางานอยูทั่วประเทศเปน • กฟภ. ควรมีการนําเทคโนโลยี AI Chatbot • กฟภ. ขาดการสนับ สนุน ดาน
จํานวนมาก และไดรับการสนับสนุนทางดาน มาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานให มี ข อ มู ล การตอบป ญ หาและการ
ข อมู ล การตอบป ญ หาและการดํ า เนิ น การที่ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสรางความ ดํ า เ นิ น ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ด า น
เกี่ ย วข อ งในด า นทรั พ ยากรบุ คคลผ า นหลาย พึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งบุคลากรสามารถ ทรัพยากรบุคคลแบบมีประสิทธิภาพ

แผนงาน
(Initiative)
of Excellence (การ
พัฒนาโครงสรางและ
กระบวนการดานการวิจัย
และนวัตกรรม)

• AI/ Chatbot for HR
supports (ระบบโตตอบ
อัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงาน
ทรัพยากรบุคคล)
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)
ชองทาง เชน บุคลากร เอกสาร โทรศัพท และ มุงเนน พั ฒ นางานที่เกิด ประโยชนตอองคกรได
อีเมล ไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
•
กฟภ. ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ •
กฟภ. ควรมีการนําขอมูลดานทรัพยากร
บุคลากรซึ่ งเป น สิน ทรัพย ที่สํ า คัญ ขององค กร บุคคล มาใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการ
จึงตองการนําขอมูลของบุคลากรมาใชในการ บริห ารบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสิน ใจและ
จัดการ โดยการใชเครื่องมือและการวิเคราะห ปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารด า นทรั พ ยากร
เชิ ง ลึ ก จากข อ มู ล ทางสถิ ติ ต า ง ๆ เพื่ อ ให บุ ค คลตั้ ง แต ต น จนจบ เช น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
สามารถสรางแบบแผนเชิงคุณภาพจากขอมูล การศึกษา ประเมิน หรือทบทวนจากแผนงานอื่น
เชิงปริมาณที่มีอยูตั้งแตตนจนจบกระบวนการ ๆ ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล เชน ขอมูลทั่วไป
บริ ห ารด า นทรั พยากรมนุ ษ ย แ ละเพื่ อ ให เ กิ ด ของบุคลากร (Demographic Information)
ประโยชนสูงสุด
ข อ มู ล ด า นประวั ติ แ ละผลการดํ า เนิ น งานของ
บุคลากรในปจจุบัน (Historical Performance
Ratings) และขอมูล ดานการสรรหาบุคลากร
(Recruitment)
เป น ต น เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนองเปาหมายทางธุร กิจ ไดอ ยางรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

ผานชองทางตาง ๆ
• กฟภ. ยังไมมีระบบสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการบริหาร
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นํ า ข อ มู ล ด า น
ทรัพยากรบุคคลจากการวิเคราะหมา
ประกอบการตัดสิน ใจและปรับปรุง
กระบวนการบริหารดานทรัพยากร
บุคคลตั้งแตตนจนจบ

• HR Analytics (การ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล)
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
• ในปจจุบัน กฟภ. มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
และโครงสร า งพื้ น ฐานอย า งต อ เนื่ อ ง และ
จําเปนตองมีการตัดสินใจในการปรับปรุงและ
พัฒ นาแอปพลิ เ คชั น และโครงสรา งพื้ นฐานที่
เกี่ ย วข อ งสอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ท างด า น
สารสนเทศและภาพรวมของสถาป ต ยกรรม
องคกร (EA) อยูเสมอ แตยังไมมีระบบและ
กระบวนการที่สนับสนุนสายงานสารสนเทศให
สามารถมี ก ระบวนการในการรวบรวมและ
วิเคราะหความตองการของหนวยงานธุรกิจตาง
ๆ อย า งเป น ระบบ และสามารถจั ด การ
วางแผน IT Project & Program สามารถวาง
แผนการใหบริการ IT Service รวมทั้งสามารถ
บริหารจัดการดานงบประมาณมีความตอเนื่อง
ช ว ยในการบริ ห ารจั ด การโครงการที่ ดี เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
•
จากแผนพั ฒ นาระบบไฟฟ า ในช ว ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (แผนพั ฒ นาฯ
ฉบั บ ที่ 12) มี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใหมี

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการ IT
Portfolio Management ซึ่งครอบคลุม IT
Project & Program Portfolio Planning และ
IT Service Planning เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการทางธุรกิจอยูเสมอ

•
กฟภ. ยั ง ไม มี ร ะบบและ
กระบวนการที่ ส นั บ สนุ น สายงาน
สารสนเทศใหสามารถมีกระบวนการ
ในการรวบรวมและวิ เ คราะห ความ
ตองการของหนว ยงานธุร กิจ ตาง ๆ
อยางเปนระบบ และสามารถจัดการ
วางแผน IT
Project
&
Program ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น ก า ร
ให บ ริ ก าร IT
Service รวมทั้ ง
ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น
งบประมาณมีความตอเนื่องชว ยใน
การบริหารจัดการโครงการที่ดี เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ

• IT Portfolio
Management (การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
IT Portfolio
Management)

• กฟภ. ควรมี การจัดตั้งคณะทํางาน Data
Governance สําหรับการกํากับดูแลขอมูล เพื่อ
การบริหารจัดการขอมูลที่ดี มีมาตรฐาน ถูกตอง
แมนยํา และสรางแหลงขอมูลที่เชื่อถือได (Single
Source of Truth) โดยมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี

•
กฟภ. ขาดการกํ า หนด
กระบวนการแบบเปนทางการในการ
กํากับดูแลขอมูล และระบบที่ชวยใน
การระบุแหลงขอมูล เนื่องจากขอมูล
ที่มีอยูในปจจุบัน ไมมีมาตรฐาน และ

• Data Management
Assessment and Pilot
& Open Data
Assessment (การ
ประเมินและการนํารอง
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
ความเพี ย งพอ ทั่ ว ถึ ง มั่ น คงตามมาตรฐาน
คุณภาพบริการ และมุงมั่นที่จะพัฒนาโครงขาย
ไฟฟ า กฟภ. ให เ ป น โครงข า ยไฟฟ า อั จ ฉริ ย ะ
หรือ PEA Smart Grid อีกทั้งนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการผลักดันใหเกิด
การเป ด เผยข อ มู ล ของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Open Government Data) เนื่องจากใน
ปจจุบัน กฟภ. ยังไมมีการกํากับดูแลขอมูลและ
การกําหนดกระบวนการที่เปนทางการ รวมถึง
ระบบที่ ช ว ยในการระบุ ข อ มู ล มี ข อ มู ล จาก
หลายแหลงซึ่งอยูบนระบบสารสนเทศภายใน
องคกร ซึ่งทํางานแบบแยกสวนกัน ทําใหเกิด
ความซ้ํ า ซ อนของข อมู ล ไม มีความน า เชื่ อถือ
นอกจากนี้ กฟภ. ยั ง ไม มี ก ารจั ด ทํ า การ
เชื่ อ มโยงระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ระบบปฏิ บั ติ การ เพื่ อให เ กิ ดการแลกเปลี่ ย น
ข อ มู ล ระหว า งกั น ทั้ ง ภายในและภายนอก
หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
• เนื่องจาก กฟภ. เปน Critical Utility ตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยที่บริเวณโครงขายไฟฟา
เพราะหากเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ก ระทบต อ ความ
ปลอดภัยของระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

สารสนเทศกั บ เทคโนโลยีป ฏิ บัติก าร ใหกั บ ทุ ก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก ของ กฟภ. ให
สามารถเรียกใชขอมูลที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ
ได ทุ ก เมื่ อ รวมทั้ ง ให มี ก ารบริ ห ารจั ด การการ
เปดเผยขอมูล (Open Data) โดยใหมีการจัดทํา
การประเมินขอมูล (Open Data Assessment)
ของ กฟภ. เพื่อใหสามารถระบุชุดขอมูล (Data
Set) และรองรับ Big Data และสามารถนําไปใช
สรางสรรคนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ชีวิตความเปนอยู เพื่อนําไปสูการเปนประเทศที่มี
ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง แ ล ะ ค ว า ม ก า ว ห น า ด ว ย
ความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ยากในการเรีย กขอ มูล เพื่ อ นํา ไปใช
นอกจากนี้ กฟภ. ยังขาดการจัดทํา
ความเชื่ อ มโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบปฏิบัติการใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั้ง
ภายในและภายนอกอีกดวย

ดานการบริหารจัดการ
ขอมูลและการประเมิน
ดานการเปดเผยขอมูล)
• IT-OT Convergence
& Open Data Platform
(การเชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศกับเทคโนโลยี
ปฏิบัติการและการวาง
แพลตฟอรมเพื่อรองรับ
การเปดเผยขอมูล)
• Big Data Platform
(การพัฒนาแพลตฟอรม
Big Data)

• กฟภ. ควรมีการยกระดับระบบกลองวงจรปด
(CCTV แบบ IP) ให อ ยู ใ นรู ป แบบของ
แ พ ล ต ฟ อ ร ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห วิ ดิ โ อ ( Video
Analytics) เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ภายใน

• กฟภ. ยังไมมีการนําวิดิโอที่บันทึก
มาทําการวิเคราะห หรือติดตามแบบ
real time เพื่อเฝาระวังความ
ปลอดภั ย ภายใน กฟภ. ทั้ ง ในด า น

• Video Analytics (การ
ยกระดับระบบกลองวงจร
ปด (CCTV) ใหอยูใน
รูปแบบของแพลตฟอรม
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
อาจสงผลกระทบตอประชาชนผูใชไฟฟาและผู
มี ส ว นได ส ว นเสี ย ส ง ผลต อความเชื่ อมั่ น และ
ภาพลักษณขององคกร อีกทั้งเพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายภาครัฐที่ใหความสําคัญกับการสรา ง
ความปลอดภัยของประเทศ อีกทั้งในปจจุบัน
กฟภ. มีการติดตั้งระบบกลองวงจรปด แตยังไม
มีการนําวิดิโอที่บันทึกมาทําการวิเคราะห หรือ
ติดตามแบบ real time และแบบตรวจสอบ
เหตุการณแบบยอนหลัง
• เนื่องดวยระบบเครือขายภายในสํานักงาน
ของ กฟภ. ใกล ห มดอายุ ก ารใช ง าน และใน
ป จ จุ บั น กฟภ. อยู ใ นระหว า งการพั ฒ นา
ระบบสื่ อ สารและระบบเครื อ ข า ยโดยมี จุ ด
มุ ง หวั ง ให มี ก ารขยายระบบการสื่ อ สารและ
เครือขายใหมีความครอบคลุมถึงสํานักงานเขต
อื่น ๆ เพื่อการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)
องคกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพใหกับ ระบบ
กลองวงจรปด (CCTV) ใหสามารถวิเคราะหและ
ตรวจจับเหตุการณไดทั้งแบบ real time และ
แบบตรวจสอบเหตุการณแบบยอนหลัง ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรและผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยการติดตั้งระบบการวิเคราะห
วิดิโอ (Video Analytics) ในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยภายใน กฟภ. ทั้งในดานความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสีย รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.
• กฟภ. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสื่อสาร
และระบบเครือขายอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และสงเสริมใหมีการ
ใชงานระบบไดเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพรอม
รองรับแผนงานอื่น ๆ ได

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน การวิเคราะหวิดิโอ)
ของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมทั้งทรัพยสินของ กฟภ.

• เนื่องดวยระบบเครือขายภายใน
สํานักงานของ กฟภ. ใกลห มดอายุ
การใช ง าน กฟภ. มี ค วามจํ า เป น ที่
จะต อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง โดยการ
ทดแทนอุปกรณระบบเครือขายเดิมที่
ใกลหมดอายุการใชงาน รวมถึงการ
ขยาย Bandwidth โครงขา ย
DWDM
เพื่ อ ทํ า การเชื่ อ มโยง
สํานักงานใหญกับ 5 เขตชุมทาง การ
พั ฒ นาโครงขา ย IP Access
Network การขยายโครงขายเคเบิล
ใยแกว นําแสง การบํ ารุ งรัก ษาและ

• งานพัฒนาเครือขาย
รองรับศูนยขอมูล (Data
Center)
• งานจัดการโครงขาย
สื่อสารแบบบูรณาการ
(INMS)
• งานติดตั้งระบบสื่อสาร
เชื่อมโยงระหวางศูนย
ขอมูล (DC) และศูนย
สํารองขอมูล (DR)
• งานออกแบบจัดหา
พรอมติดตั้ง IP Core
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

• เนื่องจากการบริหารจัดการดานความมั่นคง
ปลอดภั ย ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยี ป ฏิ บั ติ การของ กฟภ. ยั ง ทํ า แบบ
แยกสวน และในปจจุบัน กฟภ. ไดริเริ่มจัดตั้ง
หนวยงานกํากับดูแลศูนยเฝาระวังภัยคุกคาม
ด า น ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ใ น ส ว น ข อ ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า หรั บ การจั ด ตั้ ง
คณะทํ า งาน และมี แ ผนการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
สํ า หรั บ ศู น ย เ ฝ า ระวั ง ภั ย คุ ก คามด า นความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในป พ.ศ. 2563 นอกจากนี้การเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและเทคโนโลยี
ปฏิ บั ติการเขา ดว ยกัน อาจทํ าให กฟภ. ต อง

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

• กฟภ. ควรมีหนวยงานกลางในการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สําหรับ
ทุก สายงานทั่ ว ทั้ งองค กร เพื่อ เตรีย มรั บ มื อ กั บ
ความเสี่ ย งหรื อ ภั ย คุ ก คามด า นความมั่ น คง
ปลอดภัยทางไซเบอรรูปแบบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตโดยขยายขอบเขตงานของศู น ย เ ฝ า
ระวังภัยคุกคามดานความมั่น คงปลอดภัย ของ
กฟภ. (PEA SOC) ให ครอบคลุ มทั้ง ดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีปฏิบัติการ
ดูแลกํากับกลยุทธและมาตรฐาน รวมถึงนโยบาย
ดานความมั่น คงปลอดภัย ของ กฟภ. ทบทวน
การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อหาแนวทางในการ
ปองกันและรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคง

ใหบริการเครือขาย WAN การจัดหา
พรอมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอม
รวม (UC) การพัฒนาระบบโทรศัพท
ของ กฟภ. การพัฒนาระบบ VDO
Conference การจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบ CCTV แบบ IP: CCTV
infrastructure ที่สํานักงานใหญ ,
รั ง สิ ต และจุ ด รวมงาน และการ
ปรับปรุงวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
• กฟภ. ขาดการบูรณาการของการ
บริ ห ารจั ด การด า นความมั่ น คง
ปลอดภั ย ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และเทคโนโลยี ป ฏิ บั ติ ก าร และ
หนวยงานกลางในการบริหารจัดการ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร
สําหรับทุกสายงานทั่วทั้งองคกร และ
ยั ง ไม มี ก ารปฏิ บั ติ ม าตรฐาน ISO
27001 ที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ
รวมถึ ง ยั ง ไม มี ก ารจั ด ทํ า โปรแกรม
เพื่อสรางความสรางความตระหนัก
ดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
( Security
Awareness

ระยะที่ 2
• งานปรับปรุงวิทยุ
สื่อสาร (Digital Radio)
• งานบํารุงรักษาและ
ใหบริการเครือขาย WAN
• Communication
and Network) (งาน
ระบบสื่อสารและระบบ
เครือขาย)
• งานพัฒนาระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC
27001:2013
• Cyber Security
Enhancement (การ
ยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร)

หนา 568
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สถานะปจจุบนั
สถานะเปาหมายในอนาคต
(Current State)
(Target State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
เผชิญกับความเสี่ยงหรือภัยคุกคามดานความ ปลอดภั ย ทางไซเบอร ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรแบบที่ไมเคยเจอมา เชื่ อ มโยงระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
กอน
เทคโนโลยีปฏิบัติการ อีกทั้งในปจจุบัน กฟภ. มี
การขยายขอบเขตการดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ ISO
27001 ไปยังเขตอื่น ๆ ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
(ใหครบทั้ง 12 เขต) รวมทั้งศูนยขอมูลแหงใหม
(New Data Center) เพื่อการยกระดับ
มาตรฐานสากลสําหรับ ระบบการจัดการความ
ปลอดภั ย ของข อ มู ล ให มี ค วามปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น
รวมทั้ ง สร า งความตระหนั ก ด า นความมั่ น คง
ปลอดภัย สารสนเทศ (Security Awareness
Programme) ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง กฟภ. ใหมี
ความรู ค วามเข า ใจเพื่ อ ปกป อ ง กฟภ.จากภั ย
คุกคามทางไซเบอร
• เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ •
กฟภ. ควรมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ใกลหมดอายุการใชงาน และในปจจุบัน กฟภ. โครงสร า งพื้ น ฐานและฮาร ด แวร ต า ง ๆ อย า ง
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การก อ สร า งศู น ย ข อ มู ล (Data ตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
Center) และ ศูนยสํารองขอมูล (Disaster และส ง เสริ ม ให มี ก ารใช ง านในระบบได เ ต็ ม
Recovery) เพื่ อการพั ฒ นาระบบและการ ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะเครื่ อ ง
จั ด การโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร ลู ก ข า ย และระบบการประชุ มใน
สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนยของ กฟภ. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

Programme) ใหกับบุคลากรทั่วทั้ง
กฟภ. ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจเพื่ อ
ปกปอง กฟภ.จากภัยคุกคามทางไซ
เบอร

• เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุ ป กรณ ใ กล ห มดอายุ ก ารใช ง าน
กฟภ. มีความจําเปนที่จะตองจัดหา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ลู ก ข า ย เพื่ อ
รองรับ การขยายอัตราสว นผูใชงาน
ต อ จํ า น ว น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
จํ า เ ป น ต อ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรที่งาน

• งานกอสรางศูนยขอมูล
(Data Center) ของ กฟภ.
สํานักงานใหญ
• งานพัฒนาและกอสราง
ศูนยสํารองขอมูล
(Disaster Recovery
Center)
• งานพัฒนาระบบและ
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

• เนื่องจาก กฟภ. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ และกําลังจะมีแผนงาน โครงการตาง
ๆ เกิดขึ้นมากมาย อยางไรก็ตาม กฟภ. ยังไมมี
คณะทํ า งานสํ า หรั บ กํ า กั บ ดู แ ลสถานะของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ฯ ในภาพรวม เพื่ อ ให
โครงการสามารถดําเนินไปไดตามระยะเวลาที่
วางแผน และเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามเป า หมาย
โครงการที่ไดกําหนดไว
•
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น กฟภ. ได ริ เ ริ่ ม
ดําเนินการในสวนของการจัดทําสถาปตยกรรม
องค ก รในส ว นของการจั ด ทํ า สถาป ต ยกรรม

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)

•
กฟภ. ควรมีการบริห ารจัดการโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยคณะทํางาน
Digital Transformation Office Governance
หรือ DTO Governance เพื่อผลักดันโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ใหสามารถเกิดขึ้น
ไดจริง กฟภ. จึงตองมีการเตรียมความพรอมที่ดี
และเร ง ความเร็ ว เพื่ อ การก า วไปสู Digital
Utility ไดในอนาคตอยางยั่งยืน
• กฟภ. ควรมีการบริหารจัดการสถาปตยกรรม
องคกรที่เปน มาตรฐาน เพื่อให กฟภ. สามารถ
มองเห็ น ภาพรวมของสถาป ต ยกรรมองค ก ร

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

ในป จ จุ บั น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า ง การจัดการโครงสราง
สม่ําเสมอ
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่สารแบบ
รวมศูนยของ กฟภ. (IT
Infrastructure Design
and Consolidation for
PEA)
• Infrastructure &
Hardware) (งานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ฮารดแวร)
• กฟภ. ยังไมมีคณะทํางาน Digital • DTO Governance
Transformation
Office (การบริหารจัดการ
Governance
หรื อ DTO โครงการภายใตแผนปฏิบัติ
Governance ในการบริหารจัดการ การดิจิทัลฯ โดย Digital
โครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก าร Transformation Office)
ดิจิทัลฯ เพื่อผลักดันโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯ ใหส ามารถ
เกิดขึ้นไดจริง
• กฟภ. ยังไมมีการบริหารจัดการ • งานจัดหา EA Tool
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม อ ง ค ก ร ที่ เ ป น • EA Governance &
มาตรฐาน เพื่อทบทวนและขยายผล Development (การ
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สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )
องคกรปจจุบัน เพื่อเปนการทบทวนและขยาย
ผลสําหรับสถาปตยกรรมองคกรที่มีอยูเดิมใหมี
ความถู กต องมากยิ่งขึ้น และสามารถกํา หนด
สถาปตยกรรมองคกรเปาหมายได
• ในปจจุบันหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กําลังดําเนินการขยายการพัฒนามาตรฐานการ
กํ า กั บ ดู แ ล ที่ ดี แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กฟภ. โดยพัฒนา
กระบวนการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการ
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ องค ก ร
(Processes for Governance and
Management of Enterprise IT) ตามกรอบ
การดํ าเนิน งาน COBIT 5 ซึ่งมี ทั้งหมด 37
กระบวนการ และ กฟภ. ยั งไม มี การรั บ รอง
มาตรฐาน ISO 38500 อยางไรก็ตามไดมีการ
ตั้งเปาเพื่อขอการรับรองมาตรฐานนี้ ภายในป
พ.ศ. 2562
•
กฟภ. มี ค วามต อ งการที่ จ ะยกระดั บ
มาตรฐานการดําเนินงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)
สงผลให กฟภ. สามารถวางแผนสถาปตยกรรม
องคกรเพื่อใหสอดคลองกับ วิสัย ทัศนทางธุร กิจ
และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาและบริ ห าร
จัดการเทคโนโลยีในองคกรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ
• กฟภ. ควรมีการพัฒนากระบวนการกํากับ
ดู แ ลที่ ดี แ ละบริ ห ารจั ด การด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ องค ก ร ตามกรอบการ
ดําเนินงาน COBIT 5 ใหครบถวนและมีระดับ
ความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงเดิน
ตามเปาเพื่อที่จะขอรับ รองมาตรฐานการกํากับ
ดูแลธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกร เพื่อยกระดับภาพรวมของกระบวนการ
ภายใน กฟภ. ใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)

สถาป ต ยกรรมองค ก รให มี ค วาม ยกระดับความสามารถการ
ถูกตอง สอดคลองกับวิสัยทัศนทาง พัฒนาสถาปตยกรรม
ธุรกิจ
องคกร)
•
กฟภ. ยังไมมีการดําเนิน การ
พั ฒ นากระบวนการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี
และบริ ห ารจั ด การด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ องคกรตามกรอบ
การดําเนินงาน COBIT 5 ไดไมครบ
ทั้ง 37 กระบวนการ และ กฟภ. ยัง
ไม มี ก าร รั บร อง มา ต รฐ าน ISO
38500

• กฟภ. ควรมีการพัฒ นาปรับ ปรุงเพื่อเพิ่ม •
กฟภ. ยั ง ไม มี ก ารรั บ รอง
ประสิ ท ธิ ภ าพและยกระดั บ มาตรฐานการ มาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
ใหอยูในระดับสากล โดยการตั้งเปาเพื่อใหไดการ

• COBIT
Enhancement & ISO
38500 Standard
Certification) (การพัฒนา
มาตรฐานการกํากับดูแลที่
ดีและบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
กรอบการดําเนินงาน
COBIT 5 และการขอรับ
รองมาตรฐาน ISO 38500
(Governance of IT for
the organization)
• ISO/IEC 20000
Standard Certification
(การขอรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC
หนา 571

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565

สถานะปจจุบนั
(Current State)
Digital Platform (แพลตฟอรมดิจทิ ลั )

สถานะเปาหมายในอนาคต
(Target State)
รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 และมี
การขยายการรั บ รองมาตรฐานสากล ISO/IEC
20000

การวิเคราะหชอ งวาง
(Gap Analysis)

แผนงาน
(Initiative)
20000)
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ภาคผนวก ง. ความเชื่อ มโยงของระบบดิจิทัลแพลตฟอรมของ กฟภ. ในสถานะปจจุบัน
(Current State) และสถานะเปาหมาย (Target State)

รูปที่ 136 : ภาพแสดงความเชื่อมโยงของระบบดิจิทัลแพลตฟอรมของ กฟภ. ในสถานะปจจุบัน (Current State)
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รูปที่ 137 : ภาพแสดงความเชื่อมโยงของระบบดิจิทัลแพลตฟอรมของ กฟภ. ในสถานะเปาหมาย (Target State)
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ภาคผนวก จ. คําอธิบายและสมมุติฐานของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ กฟภ.
ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั
ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
คําอธิบายและสมมุตฐิ าน
1.ยกระดับระบบไฟฟา ลด Opex จากประสิทธิภ าพการ คําอธิบาย
ใหเปนเลิศดวยดิจิทัล ดําเนินงานดานระบบไฟฟา 10-20%
Opex (Operating Expenditure) หรือ คาใชจายในการดําเนินงานดานระบบไฟฟา จะสามารถ
ลดลงได 10-20% จากประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีสนับสนุนโดย RPA, จากการประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานปฏิบัติการและบํารุงรักษาที่ดี และ จากประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานของ
DIGITAL
บุคลากรจากความตองการอุปกรณสํานักงานที่ลดลง
ENERGY
สมมุติฐาน
OPERATIONS
- พิจารณาจาก 10-50% ของคาปองกัน ซอมแซม บํารุงรักษา และกอสรางเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
- พิจารณาจาก 20% ของวัสดุสําหรับดําเนินงานเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Asian Utility)
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของพนั ก งานขึ้ น 10- คําอธิบาย
ผลิตภาพ (Productivity) คืออัตราสวนระหวางผลิตผล (Outputs) ตอจํา นวนปจจั ยการผลิ ต
25% (1-1.5 ชม./วัน) ทําใหลด
คา ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วของกับ บุคลากรได (Inputs) โดยผลิตภาพของบุคลากรที่สูงขึ้นจะเกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการ
ทํางาน เพื่อเพิ่มจํานวนรายการตอชั่วโมงแรงงานของบุคลากร
2.5-10%
สมมุติฐาน
- พิจารณาจาก 20% ของคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก European Utility)
ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบ สมมุติฐาน
ไฟฟาเฉลี่ย ลดลง 10%
- พิจารณาจากระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไฟฟาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก North America Utility)
2. เชื่อมโยงลูกคาดวย ลด Opex ของค า ใช จ า ยในการ คําอธิบาย
เทคโนโลยี
ดําเนินงานดานการใหบ ริการลูกคา
Opex (Operating Expenditure) หรือ คาใชจายในการดําเนินงานดานการใหบริการลูกคา จะ
5-10%
สามารถลดลงได 5-20% จากประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีมาพัฒนาการใหบริการลูกคา การ
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ยุทธศาสตรดจิ ทิ ลั

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร

CONNECTED
CUSTOMER

ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานลดลง
500 FTE ในดานการใหบริการลูกคา

ความพึ ง พอใจต อ องค ก ร ในด า น
ความสะดวกของชองทางปฏิสัมพันธ
เพิ่มขึ้น 5%
ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ ข อ ง ลู ก ค า ท า ง
ชองทางดิจิทัล เพิ่มขึ้น 15%

คําอธิบายและสมมุตฐิ าน
ตอบสนองตอขอรองเรียน และการดําเนินงาน PEA Call Center
สมมุติฐาน
- พิจารณาจาก 5-20% ของคาใชจายอื่นในการดําเนินงาน เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
- พิจารณาจากคาใชจายในการดําเนินการ Call Center
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก European Utility)
คําอธิบาย
FTE (Full Time Equivalent) หรือ หนวยนับที่ใชบอกภาระงานของพนักงาน เพื่อนํามากําหนด
อัตรากําลังที่ตองการใช สามารถคํานวณไดจากจํานวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบเทากับชั่วโมงการ
ทํางานที่พนักงานเต็มเวลาหนึ่งคนทําในชวงเวลาหนึ่ง
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป โดยพิจารณาที่ 500 FTEs จากจํานวน
ทั้งหมดประมาณ 30,000 FTEs ภายในกรอบระยะเวลา 5 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Bank)
คําอธิบาย
ความพึงพอใจตอองคกร สามารถทําการสํารวจไดผานชองทางปฏิสัมพันธตาง ๆ หลังการใชบริการ
เชน การใหคะแนนแอปพลิเคชันบน Appstore/ Playstore เปนตน
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Retail Firm
คําอธิบาย
การปฏิสัมพันธของลูกคาทางชองทางดิจิทัล เชน การสอบถามคํารองบนแอปพลิเคชัน หรือบนเว็ป
ไซต เปนตน
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก European Utility
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คําอธิบายและสมมุตฐิ าน
3.
ปรั บ เปลี่ ย นสู ลด Opex ของค าใชจายอื่น ในการ คําอธิบาย
Opex (Operating Expenditure) หรือ คาใชจายในการดําเนินงานดานการขององคกร จะสามารถ
องคกรสมัยใหม
ดําเนินงานขององคกรลง 10-15%
ลดลงได 10-15%
สมมุติฐาน
NEXT
- พิจารณาจาก 10% ของคาใชจายอื่นในการดําเนินงาน เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
GENERATIO
(ตัวชี้วัดและ คาเปาหมายอางอิงจาก Multinational Resources & Service Company)
N
ENTERPRIS
E

เวลามาตรฐานของบุค ลากรที่ใ ชใ น
การดํ า เนิ น งานมี ป ระสิท ธิ ภ าพเพิ่ ม
มากขึ้น 15-25% โดยสามารถวัดได
จาก Full Time Equivalent (FTEs)
ที่ใชในการดําเนินงานตาง ๆ ลดลง
ลดค า ใช จ า ยในการจั ด การและ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบจั ด เก็ บ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสลง 30%
4. เสริมสรางบุคลากร ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากร
แหงอนาคต
ในการดํ าเนิน งานจากการฝกอบรม
เอกสาร และการเดินทาง ลง 70%

คําอธิบาย
FTE (Full Time Equivalent) หรือ หนวยนับที่ใชบอกภาระงานของพนักงาน เพื่อนํามากําหนด
อัตรากําลังที่ตองการใช สามารถคํานวณไดจากจํานวนอัตราบุคลากรโดยการเทียบเทากับชั่วโมงการ
ทํางานที่พนักงานเต็มเวลาหนึ่งคนทําในชวงเวลาหนึ่ง
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ในการทํางานขององคกร
(ตัวชี้วัดและ คาเปาหมายอางอิงจาก Multinational Resources & Service Company)
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาใชจายเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ในการการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
(ตัวชี้วัด และคาเปาหมายอางอิงจาก UK Utility)
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงานจากการฝกอบรม เอกสาร และการ
เดินทางเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
(ตัว ชี้วัดการดําเนิน งาน และคาเปาหมายอ างอิงจาก Leading Business Communications
Company)
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OF THE

FUTURE

5. แพลตฟอรมดิจิทัล
DIGITAL

PLATFORMS

ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
คําอธิบายและสมมุตฐิ าน
ลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากร คําอธิบาย
คาใชจายที่เกี่ย วของกับบุคลากรในการดําเนินงานสนับ สนุน หรือตอบคําถามพนักงานจะลดลง
ในการดําเนินงานสนับสนุนหรือตอบ
เนื่องจากมีการทดแทนดวยระบบโตตอบอัตโนมัติ
คําถามพนักงาน ลง 30%
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับบุคลากรในการดําเนินงานสนับสนุนหรือตอบคําถามพนักงาน
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Global Bank)
ลดค า ใช จ า ยเฉลี่ ย ในการสรรหา สมมุติฐาน
บุคลากรตอหัวลดลง 30% เนื่องจาก - พิจารณาจากคาใชจายที่เกี่ยวของกับการสรรหาบุคลากรตอหัวลดลง เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
มี วิ ธี ก ารสรรหาบุ ค ลากรได อ ย า ง (ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายคาอางอิงจาก Global Mining Company)
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เป า หมายหรื อ ความต อ งการของ
องคกร
ลดค า ใช จ า ยจากการบํ า รุ ง รั ก ษา สมมุติฐาน
ขอมู ล (ที่ เ กิ ดจากความซ้ําซอนของ - พิจารณาจาก 10% ของคาใชจายอื่นในการบํารุงรักษาขอมูล (ที่เกิดจากความซ้ําซอนของขอมูล เฉลี่ย
ขอมูล) ลง 10-20%
ยอนหลัง 3 ป
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Singapore Ministry of Home Affairs)
ลดระยะเวลาในการใหบ ริก ารหรื อ สมมุติฐาน
การแก ไ ขป ญ หาด า นเทคโนโลยี - พิจารณาจากผลิตภาพในการทํางานที่เพิ่มขึ้น โดยคิดที่พนักงาน 30,000 ราย ในหนึ่งปมี 260 วัน วัน
สารสนเทศ (Average Response ละ 8 ชม. คาใชจายขั้นต่ําที่ 37.5 บาทตอชม.
Time) ลง 10-20%
(ตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Thailand Utility)
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ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร
คําอธิบายและสมมุตฐิ าน
เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก าร คําอธิบาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น 10%
ความพึงพอใจของผูใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการ
คนหาขอมูล เปนตน โดยสามารถทําการสํารวจความพึงพอใจผานแบบสอบถามผานชองทางที่เหมาะสม
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากตัวชี้วัดการดําเนินงาน และคาเปาหมายอางอิงจาก Singapore Ministry of Home
Affairs
เพิ่ มความสํ า เร็ จ ให กฟภ. โดยการ คําอธิบาย
การบริหารจัดการโครงการที่ประสบความสําเร็จจะตองบรรลุเปาหมายใหโครงการภายใตแผนปฏิบัติ
ติ ด ตาม ควบคุ ม และผลั ก ดั น ให
โครงการใน Digital Roadmap เกิน การดิจิทัลเกินกวา 80% ของจํานวนทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นไดจริง
กวา 80% สามารถเกิดขึ้นไดจริง
สมมุติฐาน
- พิจารณาจากคาเปาหมายอางอิงจาก Global Service Company
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