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การเปลีย่นแปลงของนโยบาย กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

พ.ร.บ. การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. 2562  

มผีลบังคับใชเ้มือ่วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตักิารดจิทิลั ฯ 

 ก าหนดใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐานส าคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐมี
มาตรฐานและมแีนวทางปฏบิัตใินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 มกีารเผา้ระวงัภัยคกุคามและมแีผนรับมอืเพือ่กูค้นืระบบใหก้ลับมาท างานได ้
ตามปกต ิ

 มกีารรว่มมอืและประสานงานกับส านักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตักิารดจิทิลั ฯ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์     เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมดว้ยวิธกีารดังกล่าวได้ 

 เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ด ้ ถา้ไมไ่ดร้บัความยนิยอม 

ไมใ่หม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข หรอืถกูเขา้ถงึโดยผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลู 

 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล 

 มีสิทธิ์ถอนความยินยอม 

พ.ร.บ. การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562 

มผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแผนปฏบิตักิารดจิทิลั ฯ 

 ใหห้น่วยงานของรัฐจัดท าขอ้มลูและบรกิารในรปูแบบดจิทัิล (Digitization) 
 ใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทัิล (Open Govern-

ment Data) 
 ใหห้น่วยงานของรัฐแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งกัน (Data Integra-

tion) และมศีนูยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลาง สนับสนุนการเชือ่มโยงบรกิารดจิทัิล ให ้
เกดิบรกิารสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ 
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ทศิทางอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

 อตุสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าท่ัวโลกในปัจจบุันมกีารเปลีย่นแปลงทัง้โครงสรา้งและการด าเนนิธรุกจิ อัน
เนือ่งจากการเกดิของผูเ้ลน่รายใหมด่า้นพลังงาน การเปิดเสรเีพือ่เพิม่การแขง่ขนัในตลาดธรุกจิไฟฟ้า ความ

SIX GAME CHANGERS TRANSFORMING THE TRADITIONAL BUSINESS MODEL 

1) การเพิม่ข ึน้ของพลงังานทดแทน (Renewables Ramp Up) ความตอ้งการในการลด
คารบ์อนไดออกไซด ์สง่ผลตอ่การเพิม่ขึน้ของพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พลังงานลม
และพลังงานแสงอาทติยจ์ะมสีดัสว่นถงึ 2 ใน 3 ของการผลติพลังงานทัง้หมดในอนาคต 

2) การขยายทรพัยากรในธุรกจิพลงังานแบบกระจายตวั (Distributed Energy Resources 
Proliferation) คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุดา้นพลังงานทีล่ดลง อาทเิชน่ ระบบไมโครกรดิ 
(Microgrid) พลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคา (Solar Rooftop PV) อปุกรณ์จัดเก็บพลังงาน 
(Battery) สนับสนุนโครงขา่ยระบบไฟฟ้าแบบกระจายตัว 

3) การเตบิโตของระบบขนสง่ดว้ยพลงังานไฟฟ้า (Exponencial Transport Electrifica-
tion) ยานยนตไ์ฟฟ้าและแนวโนม้เทคโนโลยยีานพาหนะไรค้นขบัแบบใหเ้ชา่ใชถ้อืเป็นโอกาส
ทางธรุกจิ 

4) การเคลือ่นไหวของผูบ้รโิภคในธุรกจิพลงังาน (Energy Consumer Activism) การ
แขง่ขนัทางธรุกจิไมไ่ดอ้ยูท่ีร่าคาเพยีงอยา่งเดยีว แตผู่บ้รโิภคมแีนวโนม้ทีจ่ะผลติไฟฟ้าใชเ้องและ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรโิภคมากขึน้ ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคจะตอ้งมกีารตดิตอ่สือ่สารกันมากขึน้ 

5) นวตักรรมการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Energy-Efficiency Innovation) 
แนวโนม้การใชพ้ลังงานไมไ่ดแ้ปรผันตามการเตบิโตทางเศรษฐกจิเนือ่งจากความตอ้งการประหยัด
พลังงานเพิม่มากขึน้ 
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ทศิทางเทคโนโลยดีจิทิลั 

ส าหรับปี 2562 ทศิทางเทคโนโลยดีจิทัิล (Accenture technology vision 2019) มดีังนี ้ 

TREND 

1 
 D คอื Distributed Ledger Technology (DLT) (เทคโนโลยบีญัชแียกประเภทแบบ

กระจาย) เชน่ Blockchain 

 A คอื Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์หรอื Machine ทีม่ี

ฟังกช์นัซึง่มคีวามสามารถในการท าความเขา้ใจ เรยีนรูอ้งคค์วามรูต้า่งๆ เชน่ การรับรู ้การ
เรยีนรู ้การใหเ้หตผุล และการแกปั้ญหาตา่งๆ 

 R คอื Extended Reality (XR) คอื เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย์

และคอมพวิเตอร ์ทีอ่นุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถโตต้อบกบัสภาพแวดลอ้มทีถู่กจ าลองขึน้ใน

คอมพวิเตอร ์
 Q คอื Quantum computing คอื คอมพวิเตอรเ์ชงิควอนตมั ซึง่เป็นการเปลีย่น Concept 

ของระบบคอมพวิเตอรแ์บบดัง้เดมิ เชน่ ระบบ Binary โดย Quantum จะมรีายละเอยีดที่

มากขึน้และสามารถด าเนนิงานกบั Methematical Model ทีม่คีวามซับซอ้นมากได ้

TREND 

2 

TREND 

3 

TREND 

4 

TREND 

5 

Unlock unique customers and unique opportunities 

เป็นการสรา้ง Personalization กบัผูบ้รโิภคดว้ยจ านวนขอ้มลูมากมายทีม่อียู ่ซึง่ขอ้มลู

เหลา่นัน้จะสามารถน าไปวเิคราะหต์อ่ได ้ 

Change the workplace or hinder the workforce 

ไมไ่ดก้ลา่วถงึแคพ่นักงานในองคก์ร แตร่วมถงึพนักงานทีไ่มใ่ชม่นุษยด์ว้ยเชน่กนั เชน่ 

ระบบคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถท างานร่วมกับมนุษย ์เพือ่ใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

Enterprises are not victims, they’re vectors 

เป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใหบ้รกิารของทกุองคก์รร่วมกนั ซึง่การม ีCyber 

security ไม่สามารถอา้งองิไดถ้งึแคบ่คุคลเพยีงคนเดยีว แตเ่ป็นการท างานร่วมกับ Partner 
ตา่งๆ ดงันัน้องคก์รทีจ่ะน าเสนอการบรกิารอาจจะไมใ่ชเ่ป็นเพยีงแคน่ าเสนอการบรกิารของ

Meet consumers’ needs at the speed of now 

ตลาดทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ณ เวลานัน้ ซึง่ตลาดออนไลน ์เป็น
ตลาดทีส่ าคัญในปัจจบุนั โดยลกูคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปทีต่ลาดเอง แตล่กูคา้สามารถ
เขา้ถงึตลาดไดเ้อง 
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แผนยทุธศาสตรก์ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาค พ.ศ. 2563-2567 

กฟภ.เป็นองคก์รชัน้น าทีทั่นสมัยใน

ระดับภมูภิาค มุง่มั่นใหบ้รกิาร

พลังงานไฟฟ้า และธรุกจิเกีย่วเนือ่ง

อยา่งครบวงจร ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เชือ่ถอืได ้เพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ 

เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งยั่งยนื 

Digital Service 

Digital Operational 
Excellence 

Digital Business 

Digital Business การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ละการ

ใหบ้รกิารในปัจจบุนั และตามจดุยนืทางยทุธศาสตร ์(Strategic positioning) ในปี 2565-

2566 ก าหนดให ้“พลกิองคก์รสูก่ารเป็น Digital Utility” ซึง่มกีารปรับปรงุใน 3 ประเด็นที่

ส าคัญ  

Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดจิทิัล เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการใหบ้ริการลูกคา้ โดยการ

พัฒนาฐานขอ้มลู และระบบการวเิคราะหข์อ้มูลลกูคา้ รวมถงึการปรับปรุงชอ่งทางการสือ่สารและการใหบ้รกิาร

ลกูคา้ผา่น Digital Channel (สนับสนุนการด าเนนิงานของ SO3) 

Digital Operational Excellence  การพัฒนาเทคโนโลยขีองระบบไฟฟ้าใหท้ันสมัยดว้ย Smart 

Grid และใหค้วามส าคัญกับการสือ่สารและเชือ่มโยงระหวา่งขอ้มูลและเทคโนโลย ี(Interoperability) รวมถงึ

การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อสนับสนุนใหเ้กดิการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม้ีประสทิธิภาพ รวดเร็ว 

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของลกูคา้ (สนับสนุนการด าเนนิงานของ SO2) 

น าไปสูก่ารออกแบบผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ  รวมถงึอาจน าไปสูรู่ปแบบของธุรกจิใหมใ่นอนาคต 

(New platform and business models) (สนับสนุนการด าเนนิงานของ SO4) 
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องคก์รใดองคก์รหนึง่แตเ่พยีงอยา่งเดยีว แตเ่ป็นการน าเสนอการบรกิารขององคก์รอืน่ๆ ดว้ย    

ก าหนดทศิทางการปรับเปลีย่น “PEA Digital Transformation” โดยใหม้กีารพัฒนาขดีความสามารถ

ทางดา้นธรุกจิและทางดา้นเทคโนโลยดีจิทัิล ของ กฟภ.โดยก าหนดยทุธศาสตรด์จิทัิลของ กฟภ. 5 ดา้น ดังนี้ 

 1. ยกระดับระบบไฟฟ้าใหเ้ป็นเลศิดว้ยดจิทัิล เสรมิสรา้งโครงขา่ยระบบไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล 

พัฒนาขดีความสามารถการวเิคราะหข์อ้มลูในการบรหิารโครงขา่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพิม่

เสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าและการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

 2. เชือ่มโยงลกูคา้ดว้ยเทคโนโลย ียกระดับการใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยการสรา้งความผกูพันธท์ีด่กีับ

ลกูคา้ดจิทัิลในโลกแหง่การเชือ่มตอ่ สรา้งความประทับใจแกป่ระสบการณ์ในการใชบ้รกิาร รวมไป

ถงึการเสรมิสรา้งภาพลักษณ์และความเชือ่มั่นผา่นเทคโนโลยดีจิทัิล 

 3. ปรับเปลีย่นสูอ่งคก์รสมยัใหม ่เพิม่ความคลอ่งตัว รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิธรุกจิ 

กฟภ. โดยใช ้เทคโนโลยดีจิทัิลปรับเปลีย่นและสนับสนุนการด าเนนิงานภายใน สรา้งวฒันธรรม

การเป็นเพือ่นคูค่ดิ 

 4. เสรมิสรา้งบคุลากรแหง่อนาคต พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบคุคล เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ

ท างานยคุดจิทัิล รวมถงึการพัฒนาทักษะในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่รองรับการท างานและการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

 5. แพลตฟอรม์ดจิทัิล สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทัิลของ กฟภ. ทีส่นับสนุนการด าเนนิงานทัง้องคก์รใหม้ี

มาตรฐานและมคีวามมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเตบิโตของธรุกจิ 

พลกิ กฟภ. สูอ่งคก์รดจิทิลั 

แนวทางการพฒันาดจิทิลัของ กฟภ. 

เทคโนโลยใีนปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว การเปลีย่น กฟภ. ไปสู ่ Digital Utility ท าแบบ“Think Big, 

Smart Small, Build Fast, and Scale for Value”  

พฒันาอยา่งรวดเร็ว 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์นัท ี

ขยายขอบเขตการเปลีย่นแปลง

ท ัว่ท ัง้องคก์ร 
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การเดนิทางตามแผนปฏบิัตกิารดจิทัิลสู ่PEA Digital Utility เป็น   3 ระยะ ตามแนวคดิ “At Speed” และ “AT 

Scale” ดังนี ้

1. Ready (พ.ศ.2561) 

2. Set (พ.ศ.2562-2563) 

3. Grow (พ.ศ.2564-2565) 

ขยายขดีความสามารถ         

ดา้นดจิทิลั 

พรอ้มขยายผลจากโครงการน ารอ่ง

ดา้นดจิทิัลในทกุกลุม่ธุรกจิ   

READY SET GROW 

Year 1: 2018 Year 2: 2019 Year 3: 2020 Year 4: 2021 Year 5: 2022 

สรา้งรากฐาน

ดจิทิลัอยา่ง

รวดเร็วเพ ือ่

พัฒนาขดี

ความสามารถหลัก

ขยายผลการใชด้จิทิลัท ัว่ท ัง้

องคก์ร  

กา้วสูธุ่รกจิไฟฟ้าดจิทิัลโดยใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัลขับเคลือ่นองคก์ร

ไดอ้ยา่งเต็มศักยภาพ  

สรา้งมลูคา่องคก์รในอนาคต  

สรา้งรายไดใ้หมจ่ากโอกาสทาง

สรา้งมลูคา่องคก์รปจัจบุนั  

เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงาน

ปจัจยัความส าเร็จในการปรบัเปลีย่น กฟภ. สู ่องคก์รดจิทิลั 
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ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากเปลีย่นแปลง กฟภ. สูอ่งคก์รดจิทิลั  

  เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานและคณุคา่ของงานของภาครฐั สอดคลอ้ง

กับ Thailand 4.0 ภายใตแ้นวคดิ do less for more  

 เพิม่การเขา้ถงึขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง (open data platform) 

 เพิม่ทกัษะและขดีความสามารถดา้นดจิทิลัใหก้บับคุลากร  

 สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ ท ัง้ระบบโครงขา่ย Smart Grid และ

แพลตฟอรม์ดจิทัิล ทีม่ั่นคง ปลอดภัย 

  เพิม่ความม ัน่คงของระบบจ าหนา่ยไฟฟ้าใหม้เีสถยีรภาพย ิง่ข ึน้ 

 เพิม่ชอ่งทางและการเขา้ถงึการบรกิารโดยภาครฐั ยกระดบังานบรกิารและ

อ านวยความสะดวกในการเขา้รับบรกิารโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล 

  เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและวางแผนบรหิารจดัการระบบโครงขา่ย

ไฟฟ้า และงานบรกิาร 

 สรา้งขดีความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ 

 สรา้งการบรูณาการการท างานและเสรมิสรา้งการรว่มมอืกนั  

 สรา้งรากฐานในการเกดินวตักรรมและสรา้งแหลง่รายไดใ้หมใ่หแ้ก ่กฟภ. ใน

อนาคต 

 เพิม่คณุภาพชวีติของพนกังานดว้ยการใช เ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพ ิม่

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความปลอดภัย 

  เพิม่การเขา้ถงึขอ้มลูดา้นพลงังาน สนบัสนนุนโยบายภาครฐัในการให ้

ประชาชนและชมุชมมสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการการใชไ้ฟฟ้า 

 ยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนในภาพรวมจากการเขา้ถงึบรกิาร ขอ้มลู

ขา่วสารจากภาครัฐทีม่คีวามรวดเร็วและถกูตอ้ง 

  เพิม่ความโปรง่ใส และความรวดเร็วในการด าเนนิธุรกจิรว่มกนั ผา่นการ

บรหิารจัดการขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้งแมน่ย า 

ภาครฐั 

ลกูคา้/

ประชาชน 

องคก์ร / 

พนกังาน 

ชุมชน 

สงัคม 

คูค่า้ 

คูค่วามรว่มมอื 



 

 

โทรศัพท:์ 02-590-9614 
โทรสาร: 02-590-9618 

กองแผนสารสนเทศและสือ่สาร 
ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสือ่สาร 

จัดท าโดย 

PEA Digital Transformation 

ผลกิ กฟภ. สูอ่งคก์รดจิทิลั 

 

ภายใตแ้ผนปฏบิตักิารดจิทิลัของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 

(ทบทวนคร ัง้ท ี ่2 พ.ศ. 2563) 


