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บทสรปุผูบริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 

ที่มาการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 

ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ระยะที่ 3 พ.ศ. 

2556-2560 เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ซ่ึงกําลังจะ

สิ้นสุดลง ประกอบกับ กฟภ. ไดมีแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนคร้ังท่ี 4 พ.ศ 2561) ซึ่งได

กาํหนดทิศทางและตาํแหนงยุทธศาสตรองคกรในการเปน Digital Utility ในป 2565  

เพ่ือสนับสนุนการเปน Digital Utility กฟภ. ไดวางนโยบาย PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และ

นโยบายของภาคพลังงาน โดยเนนการ “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี” ซึ่ง กฟภ. จะเปน

อีกหนึ่งหนวยงานที่ชวยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” 

และการปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดจิิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสราง

มาตรฐานงานบริการท่ีเปนเลิศ และพฒันาระบบไฟฟาใหทันสมัยมั่นคง เชื่อถือได เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูใชไฟฟาไดอยางรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เพื่อให กฟภ. บรรลุเปาหมายในการ พลิกองคกรสูการเปน Digital Utility ในป พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 จึงไดจัดทําขึ้น เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

องคกรทั้งดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการเปนองคกรดิจิทัลใน

อนาคต และเปนรากฐานในการพา กฟภ. กาวสูการเปนผูนําในธุรกิจดานไฟฟาทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย

แผนและนโยบายตาง ๆ จากภาครัฐ และทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีที่สงผลกระทบโครงสรางของ

อตุสาหกรรมไฟฟา 

1. แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มีความสอดคลองกับแผน นโยบาย และยุทธศาสตรตาง ๆ จึงมี

การศึกษาแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยแบงประเภทของแผนเปน 3 ประเภท ไดแก 

แผนการพัฒนาประเทศ (National Plan) แผนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital 

Plan) และแผนดานพลังงาน (Energy Plan) ซ่ึงประกอบดวย 

 
รูปท่ี 1 : แผน นโยบาย ยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ กฟภ. 

โดยแตละแผนมีประเด็นสําคัญในแตละชวงเวลา (Key Milestones) ดังนี้  
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รูปท่ี 2 : ประเด็นสําคัญของแผนตาง ๆ ในแตละชวงเวลา 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565   

 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 
This document is proprietary and confidential information of PEA and Accenture หนา 21 

2. ทิศทางเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบโครงสรางของอุตสาหกรรมไฟฟา 

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาทั่วโลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทั้งดานโครงสราง และการดําเนินธุรกิจ

ของหนวยงานพลังงานและไฟฟา อันเนื่องมาจากการเกิดของผูเลนรายใหมดานพลังงาน การเปดเสรีเพ่ือเพ่ิม

การแขงขันในตลาดธุรกิจไฟฟา ความคาดหวังที่สูงขึ้นของผูบริโภค ทั้งดานเสถียรภาพโครงขายไฟฟาและ

บริการลูกคาตาง ๆ จึงไดสรุป 12 แนวโนมหลักที่สงผลตอรูปแบบธุรกิจพลังงานในอนาคต หรือเรียกวา 12 

Game Changers ดังนี้  

1. พลงังานไฟฟามีลักษณะแบบกระจายตัว (Distributed Energy) 

2. การเปลี่ยนถายสูพลังงานทดแทน (Renewable Transition) 

3. การเติบโตการจัดเก็บพลังงานไฟฟา (The Rise of Storage) 

4. การเกิดเครือขายพลังงานไฟฟาทั้งขนาดเลก็และใหญมาก (Super & Micro Grids) 

5. การเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดกับทุกสิ่งทกุอยาง (Connected Everything) 

6. การบริการระบบจัดเก็บขอมูลออนไลน (Cloud Services) 

7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม (The New MVPs) 

8. เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ใหผูผลิตเขาถึงผูซื้อไดงาย (Hourglass Consumption) 

10. การบริการลกูคาผานชองทางดิจิทัลและสามารถทาไดดวยตนเอง (Me, Myself & AI) 

11. การบริการที่ตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความตองการของสังคม (B2WE Societies) 

12. การคาขายระหวางลูกคาดวยกนัเอง (Peer to Peer Commerce) 

 
รูปท่ี 3 : แนวโนมหลักท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานในอนาคต 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ประกอบไปดวย

แผนและนโยบายตาง ๆ จากภาครัฐ และทิศทางและแนวโนมเทคโนโลยีที่สงผลกระทบโครงสรางของ

อตุสาหกรรมไฟฟา 

1. แผนและนโยบายที่เกี่ยวของ 

กฟภ. ไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561) ซ่ึง

เปนการมองภาพรวมองคกรในระยะยาว 10 ป โดยไดกาํหนดทิศทางตําแหนงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 

และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective หรือ SO) โดยในระยะแรก (ป 2561) จะมุงเนน

ยกระดับขีดสมรรถนะองคกรในทุกมิติ โดยครอบคลุมทุกดานที่สําคัญ ไดแก ระบบจําหนายไฟฟา การบริการ

ลูกคา รวมถึงการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้

ในชวงระยะเวลา 5 – 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2565-2570) องคกรจะตองมีการพลิกองคกร สูการเปน Digital 

Utility รวมถึงเตรียมความพรอมในการกาวสูผูนํา ในธุรกิจดานไฟฟาท้ังในประเทศและในระดับภูมิภาค 

ทั้งนี้ กฟภ. ไดกําหนดทิศทางและตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)  ใหพลิกองคกรสูการ

เปน Digital Utility ในป 2565 ซ่ึงมีประเด็นการปรับปรุงที่สําคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา โดยการ

พัฒนาฐานขอมูล และระบบการวิเคราะหขอมูลลูกคา รวมถึง การปรับปรุงชองทางการสื่อสารและการ

ใหบริการลกูคาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3) 

2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโลยีของระบบไฟฟาใหทันสมัยดวย Smart Grid 

และใหความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางขอมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึง

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO2) 

3. Digital Business การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการใน

ปจจุบัน และนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสูรูปแบบของธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องในอนาคต (New platform and business models) (สนับสนนุการดําเนินงานของ SO4) 

โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 นี้ สนับสนุนผสมผสานการทํางานรวมกัน ระหวาง 

Business Driven Organization และ Digital Driven Organization กลาวคือ มุงเนนการทํางานรวมกัน

ระหวาง หนวยงานดาน Operations และ Digital Technology เปนรากฐานท่ีใชขับเคล่ือน กฟภ. ในการ

บรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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รูปที่ 4 : สรุปแผนยุทธศาตร กฟภ.พ.ศ. 2557-2566 และประเดน็ดานดิจิทัลที่ตองปรับเปลี่ยน 

2. นโยบายและประเด็นสําคัญในมุมมองของผูบริหาร 

จากการดําเนินการศึกษาและวิเคราะหสถานะปจจุบันของ กฟภ. ผูบริหารระดับสูง1ไดใหวิสัยทัศนและ

ขอเสนอแนะในการปรับเปล่ียนและพาองคกรไปสู Digital Utility โดยระบุและเรียงประเด็นสําคัญ ดังนี ้

 รอยละ 31 ใหความสําคัญในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ

ปรับเปลี่ยน กฟภ. สูยุคดจิิทัล โดยมีความเห็นตอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้

- พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบคุคลใหมีความรูดานเทคโนโลยี/ดิจิทัล 

- เสริมสรางทรัพยากรบุคคลดวยการเรียนรู และการจัดการองคความรูองคกร 

- บริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับปริมาณงานและภาระหนาที่ 

- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

- สามารถประเมินผลงานของพนักงานไดตามผลงานไดอยางเหมาะสม 

 รอยละ 19 ใหความสําคัญการยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนเลิศ เพื่อให กฟภ. สามารถดําเนินงาน

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็น ดังนี ้

                                           
1 สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการฯ ทั้ง 14 สายงาน และผูอํานวยการ ทั้ง 3 สํานักงาน ระหวาง ส.ค.-ก.ย. 2560 
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- ปรบัปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

- ยกระดับการบรกิารลกูคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 

- ปรบัปรุงศักยภาพของระบบ ERP ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ยกระดับการบรหิารจัดการคลงัพัสดุไดอยางทันสมัย 

- ปรบัปรุงการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 รอยละ 19 ใหความสําคัญในการสงเสริมการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่จําเปนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ให

สาํเร็จตามท่ีคาดหวังไว โดยมุงเนนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

- สนับสนุนใหประสานงาน และทํางานรวมกันระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความคลองตัว และสามารถปรับตัวไดจากกฎระเบียบ หรือ กฎเกณฑตาง ๆ ได 

- ปรับโครงสรางการดําเนินงาน (Operating Model) ใหสอดคลองตอแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของ กฟภ. 

- สามารถกํากับดูแลงานดานเทคโนโลยตีาง ๆ โดยมีสถาปตยกรรมองคกรที่ดี 

 รอยละ 18 ใหความสําคัญในการนําขอมูลที่มีอยูมาสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจอยางเชิงลึก ซ่ึงถือ

วา ทั้งน้ี ผูบริหารเสนอแนะ ดังนี้ 

- ขับเคลื่อนองคกรตามยุทธศาสตร และแสดงขอมูลสําหรับผูบริหารได 

- พัฒนาขีดความสามารถ ดาน Big Data และ Data Analytics 

- นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือใหบริการลูกคาท่ีดยีิ่งข้ึน (Customer Analytics) 

- นําขอมูลมาใชบริหารจัดการทรัพยสินขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปรบัปรุงสถานะขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว เพ่ือนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตอง 

 รอยละ 14 ใหความสําคัญในการวางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุค

ดิจิทัล ถือเปนปจจัยสําคัญสุดทายที่จะทําให กฟภ. มีความยืดหยุนและพรอมปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีตาง ๆ ในยุคดิจิทัล ดังนี ้

- มุงเนนปองกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร (Cyber Security)  

- บรหิารจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ 

- บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบปฏิบัติการตาง ๆ (OT) ปรับใชเทคโนโลยี

ดานการเงิน และสรางความรวมมือดานเทคโนโลยี เชน Blockchain, Wallet 
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3. ประเด็นความทาทายในขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. 

จากโครงสรางการดําเนินงานของ กฟภ. ในปจจุบัน สามารถระบุหวงโซคุณคาองคกร ซึ่งแบงขีด

ความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. ออกเปน 3 ดานตามหวงโซคุณคา คือ 1. ขีดความสามารถดานโครงขาย

ระบบไฟฟา (Grid) 2. ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer) 3. ขีดความสามารถดานการ

ดําเนินงานขององคกร (Enterprise)  

 
รูปท่ี 5 : ขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. 

ความทาทายตามขีดความสามารถทางธุรกิจของ กฟภ. มีดังนี้ 

1. ความทาทายขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา (Grid) 

ขีดความสามารถดานโครงขายระบบไฟฟา ครอบคลุมต้ังแต กระบวนการวางแผน งานออกแบบเชิง

วิศวกรรม งานกอสรางและบริหารโครงการ จนถึงการสงมอบงานใหปฏิบัติการและบํารุงรักษา ซึ่งใน

กระบวนงานเหลานี้ พบประเด็นปญหา ความทาทาย ดงันี ้

• ขาดการจัดเก็บขอมูลโครงการที่มีประสิทธิภาพ ปญหาขอมูลตกหลน สูญหาย ทําใหขาดขอมูลจาก

การปฏิบัติงานจริงในการวางแผนตนทุน และการบริหารโครงการ 

• มีความตองการระบบสนับสนุนในการบริหารติดตามสถานะโครงการกอสราง ซ่ึงปจจุบันใชกระดาษ 

หรือ รายงานผลผาน Word, Excel โดยยังไมมีฐานขอมูลกลาง จึงเกิดความซ้ําซอนของงานและขอมูล 
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ซึ่งนําไปสูความทาทายในการบูรณาการระหวางสายงาน อาทิ เชน กระบวนการกอสราง ที่จําเปนตอง

ประสานงานกับการจัดซื้ออุปกรณ 

• ผูควบคุมงานกอสรางรุนใหม ขาดความชํานาญ และไมมีระบบสนับสนุน และติดตามไดอยางรวดเร็ว 

จึงมึกทําใหงานเกิดความลาชา 

• ขอมูลมปีริมาณมาก แตขาดการนํามาใชตอยอดในการวางแผน ควบคุม ตลอดจนงานบํารุงรักษา 

2. ความทาทายขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา (Customer)  

ขีดความสามารถดานการใหบริการลูกคา ครอบคลมุงานบริการลูกคา และการบริหารประสบการณลูกคา

ในชองทางตาง ๆ ของ กฟภ. ซ่ึงหนวยงานที่รับผิดชอบตรงไดแก สายงานการไฟฟาภาค 1-4 โดยพบประเด็น

ความทาทาย ดังนี ้

• ขอมูลของลูกคาที่มาติดตอผานชองทางปฏิสัมพันธมีความกระจัดกระจาย ไมไดถูกเก็บไวใหเปน

รูปแบบเดียวกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการสรางประสบการณในการใชงานของลูกคา 

• ขอมูลลูกคา กฟภ. มีปริมาณมาก หากมีการนํามาใชในการวิเคราะหเชิงลึก จะสามารถชวยสนับสนุน

จัดทําแผนการตลาดหรือโครงการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับลูกคาได 

• การจัดทําการประเมินที่ไมมีการบูรณาการ เชน การจัดทําการประเมิน Call Center การจัดทําการ

ประเมิน Smart Queue ตางมีการจัดทําการประเมนิที่แยกจากกันและไมมีการนําขอมูลมาบูรณาการ

กนัในภายหลัง 

• มีความตองการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางสายงาน เชน แผนการพัฒนา

ศูนยบริการลูกคาที่มีความจําเปนตองการ การสนับสนุนจากฝาย IT ในการเปดศูนย ซ่ึงสงผลกระทบ

ทําใหการขยายศูนยบริการลูกคาไมเปนไปตามที่ไดวางแผนไว 

3. ความทาทายขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise) 

ขีดความสามารถดานการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมสายงานสนับสนุนทั้งหมดของ กฟภ. ต้ังแต

การวางแผนยุทธศาสตรองคกร งานบัญชีและการเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานดานการจัดซ้ือ งาน

กจิการสังคมและส่ิงแวดลอม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง งานกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และสํานักงาน

ผูวาการ ซ่ึงพบประเด็นความทาทายในภาพรวม ดังนี้ 

• ความตองการในการติดตามแผนงาน ตัวชี้วัดองคกร และนําขอมูลสําคัญขององคกรมาใชสนับสนุน

การตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ทั้งน้ีจําเปนตองมี

ขอมูลท่ีมาจากแหลงที่มาที่เชื่อถือได และเปนปจจุบัน 

• ขอมูล องคความรู และการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ของกฟภ.ประสบปญหาการสืบคนยาก ไมเปน

ปจจุบัน และไมมีผู รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับการถายทอดความรูระหวางพนักงานยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควรทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ซ่ึงมักพบในกระบวนการตรวจสอบ

ภายใน 
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• ระบบ ERP ไมสนับสนุนการทํางานในการบริหารหวงโซอุปทาน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบอื่น ๆ มา

สนับสนุน 

• ระบบ ICT ยังขาดการบูรณาการทั้งระบบงานและขอมูล โดยมีความตองการที่จะเชื่อมโยงท้ังฝงของ 

IT (Information Technology) แล ะ  OT (Operational Technology) ใน อนาคต  ส ร า ง เ ป น 

Platform กลางของ กฟภ. สนับสนุนการทํางานของทุกสายงาน เพื่อแกปญหาการทํางานแบบ Silo-

based  

ความทาทายดานการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ตองการสรางกระบวนการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง และเนนย้ําทักษะของบุคลากรดาน ICT เพ่ือเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง

รวดเรว็ 

การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก นําไปสูการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร 

(SWOT Analysis) ที่เก่ียวของกับดิจิทัลของ กฟภ. สามารถสรุปไดดังนี ้

จุดแข็ง (Strength) 
• ระบบโครงขายไฟฟามีความพรอม และมีคุณภาพ

นาเชื่อถือ 
• บคุลากร กฟภ. มีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

จําหนายไฟฟา 
• มีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาครอบคลุมท้ังประเทศ 
• ระบบเทคโนโลยีมีความพรอมและสามารถรองรับ

การดําเนินงานทั้งระบบโครงขายและงานบริการ
ลกูคา 

• ลกูคามคีวามเชื่อม่ันใน กฟภ. มีภาพลักษณที่ดี 

จุดออน (Weakness) 
• มีแผนงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร แตขาด

กระบวนการติดตามแผน และตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• การใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหและการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ ท้ัง
ดานวางแผน การบํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยสนิที่มอียู งานบริการลูกคา ตลอดจนการ
ประเมินผลและพัฒนาบุคลากร 

• การบริหารจัดการองคความรูขององคกรยังไมเปน
ระบบ 

• บุคลากรขาดความรูความเขาใจในทิศทางและการ
เปล่ียนแปลงของ กฟภ.  

• ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน 
โอกาส (Opportunity) 
• รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาทั้งดาน

บริการและการดําเนินงาน กฟภ. ผานนโยบาย 
Thailand 4.0 และแผนงานดานดจิทิัล เชน Smart 
grid, EV, Solar Rooftop, Digital Government 

• เทคโนโลยีที่เอื้อตอการพัฒนาดิจทิัลแพลตฟอรมใหมี
ประสิทธิภาพสูง เชน Cloud, Mobile, Big Data 
รวมไปถึง IoT และนําไปสูการตอยอดในนวัตกรรม
และธุรกิจใหมดานพลังงานและไฟฟา 

อุปสรรค (Threat) 
• การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยี และการ

ปรบัตัวของหนวยงานภาคเอกชนที่มีความคลองตัว 
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต 

• กฎระเบียบภาครัฐอยางเครงครัดและตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน ทําใหไมสามารถ
ปรบัเปลี่ยนหรือดําเนินแผนงานไดทันเทคโนโลยี
หรอืตลาดที่เปล่ียนแปลง 

• ขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐท่ีจํากัด
การทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 
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ยทุธศาสตรดิจิทัล ของ กฟภ. 

ในการพลิกองคกร กฟภ. ไปสู Digital Utlity ภายในป พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย PEA 4.0 

โดยมุงเนน “พัฒนาคนดวยนวัตกรรม พัฒนางานดวยเทคโนโลยี”แผนดิจิทัลจึงไดกําหนดทิศทางการ

ปรับเปลี่ยนภายใตโปรแกรม PEA Digital Transformation หรือ “PEA DX” โดย “D” หมายถึง Digital และ 

“X” หมายถึง Transformation หรือการปรับเปลี่ยน 

 
รูปท่ี 6 : การปรับเปล่ียน กฟภ. ภายใตโปรแกรม “PEA DX” 

ยทุธศาสตรดิจิทัลและขีดความสามารถท่ีปรับเปลี่ยน 

ภายใน PEA DX นี้  จะปรับเปล่ียนขีดความสามารถทางธุรกิจ ของ กฟภ. ซึ่งนําไปสูการกําหนด

ยุทธศาสตรดิจทิัล ดังนี ้

ยทุธศาสตรดิจทิัล 

 

1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation) คือการ

เสริมสรางโครงขายระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ การนําขอมูลของพลังงานและ

ขอมูลในการใชพลังงาน เพ่ือความเสถียรภาพของระบบไฟฟาและการใหบริการที่เปนเลิศ 

 

2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer) คือการยกระดับการ

ใหบริการลูกคาดวยการสรางความผูกพนัที่ดีกับลูกคาดิจทิัลในโลกแหงการเชื่อมตอ สราง

ความประทบัใจแกประสบการณในการใชบริการ รวมไปถึงการเสริมสรางภาพลักษณและ

ความเชื่อมั่นผานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

3. ป รับ เป ล่ียนสู องคกรสมั ยใหม  (Next Generation Enterprise) คือการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจําหนายและบริการลูกคาอยาง

รวดเร็ว 

 

4. เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) คือการพัฒนา

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานยุคดิจิทัล รวมถึงการ

พัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการทํางานและการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ 
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ยทุธศาสตรดิจทิัล 

 

5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) คือการสรางแพลตฟอรมดิจิทัลของ กฟภ. 

ที่สนับสนุนการดําเนินงานท้ังองคกรใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการ

เตบิโตของธุรกิจ 

ยุทธศาสตร ท่ี 1) Digital Energy Operation 2) Connected Customer และ 3) Next Generation 

Enterprise จะเปนยุทธศาสตรหลักในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของ กฟภ. ไดแก งานดานระบบโครงขาย (Grid) 

งานบริการลูกคา (Customer) และงานดําเนินองคกร (Enterprise) ซ่ึงจะขับเคล่ือนโดยยุทธศาสตรที่ 4)

บุคลากรแหงอนาคต (Workforce of the Future) และใชยทุธศาสตรที่ 5) Digital Platforms เปนโครงสราง

รากฐานสําหรับเทคโนโลยีดําเนินธุรกิจทั้งหมด ดังแสดงดังภาพ 

 
รูปท่ี 7 : ยุทธศาสตรดิจิทัลของ กฟภ. 
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ตัวช้ีวัดของแผนและยุทธศาสตรดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล จัดทําข้ึนเพื่อผลักดัน กฟภ. ไปสู Digital Utility ตามตําแหนงยุทธศาสตร โดย

กาํหนดเปาหมาย (Goals) และตัวชี้วัด (KPIs) 2 ระดับ ไดแก ระดับแผนองคกร และระดับรายยุทธศาสตร  

 

 
รูปที่ 8 : แผนดิจิทัลสนับสนุนและระบุเปาหมายและตัวชี้วัด 2 ระดับ 

เปาหมาย (Goals) และตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับองคกร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล มีบทบาทท่ีสําคัญในการผลักดันเปาหมายของ กฟภ. เพ่ือนําพาองคกรบรรลุ

เปาประสงค และพลิก กฟภ. สู Digital Utlity ในป 2565 ซ่ึงมีเปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล 

(Executive Digital Transformation Metric) ที่เรียกวา “80/50” ซ่ึงหมายถึงในป 2565 กําหนดเปาหมาย 

 คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility from 

Digital) 

 กฟภ. มีรายไดใหมเกิดขึ้น โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital) 

นอกจากเปาหมายและตัวชี้ วัดเชิงบริหารดานดิจิทัลแลว ณ ที่ระดับแผน แผนดิจิทัลมีเปาหมายและ

ตัวชี้วัดรวมกันกับแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) โดย

ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล มดัีงนี้ 
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เปาหมายและตัวชี้วัดเชิงบริหารดานดิจิทัล (Executive Digital Transformation Metric) “80/50” ในป 2565 

 คาใชจายในการดําเนินงาน กฟภ. ลดลง โดย 80% เกิดจากดิจิทัล (Operational Agility from Digital) 

 กฟภ. มีรายไดใหมเกิดข้ึน โดย 50% เกิดจากดิจิทัล (New Revenue from Digital) 

เปาหมาย (Goals) ระดับแผน (เปาหมายรวมจากแผนยุทธศาสตร กฟภ.) 

1. เพ่ิมความมั่นคงในระบบจําหนาย ลดการสูญเสีย และดําเนินการตามแผนพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) (SO2) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการสรางรายไดของสินทรัพย(SO2) 

3. สรางความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว (SO2) 

4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการเทียบเคียงกับคูเทียบและดําเนินงานตาม SLA ในทุกกระบวนการ (SO3) 

5. ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของของทุกกลุมลูกคา (SO3) 

6. ผูมีสวนไดเสียและชุมชนมีความเช่ือมั่นและยอมรับในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกร (SO1) 

7. สงเสริมการพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง เพ่ือสรางแหลงรายไดใหมใหแกองคกร (เปาประสงคท่ีปรับเพ่ือสนับสนุน SO4) 

8. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสูการพัฒนากระบวนการทํางาน และการขยายผลเชิงพาณิชย (SO5) 

9. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหตอบสนองตอทิศทางองคกร (SO5) 

10. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ (SO5) 

ตวัช้ีวัด (KPIs) ระดับแผน (ตัวชี้วัดรวมจากแผนยุทธศาสตร กฟภ.) 

1. มีมาตรฐานระดับการใหบริการในการทํางานระหวางกัน (SLA) ของกระบวนการหลักของคกรท่ีรวดเร็วข้ึน 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. รอยละของพนักงานท่ีผานระดับ Competency ที่คาดหวัง = รอยละ 80 

9. จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช ICT เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ = 3 จํานวน 
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เปาหมาย (Goals) และตัวช้ีวัด (KPIs) ระดับรายยุทธศาสตร 

แตละยุทธศาสตร จัดตั้งขึ้นเพื่อกําหนดเปนแนวทางปรับเปล่ียนขีดความสามารถของ กฟภ. ในแตละสวน 

(Grid, Customer, Enterprise, Human Capital, and ICT) โดยมีเปาหมายในการพัฒนา และตัวขี้วัดหลัก 

ดังนี ้
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ยุทธศาสตรดิจิทัล เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

1.ยกระดับระบบไฟฟา

ใหเปนเลิศดวยดิจิทัล 

 
 

1. ดานระบบไฟฟา (Grid) 

พัฒนาการดําเนินงานดานโครงขายระบบจําหนาย เพ่ือสามารถ 

- สรางการบูรณาการดานขอมูลและการดําเนินงานระหวางหนวยงาน

ตั้งแตวางแผน บริหารโครงการกลอสราง จนปฏิบัติการและ

บํารงุรักษา 

- พัฒนาขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล มุงเนนการบริหาร

จัดการทรัพยสิน และการบริหารโครงขายอยางมีประสิทธิภาพ 

- รองรับการดําเนินงานดานสมารทกริด 

1. ลด Opex จากประสิทธิภาพการดําเนินงานดานระบบ

ไฟฟา 10-20% 

2. เพ่ิมผลิตภาพของพนักงานขึ้น 10-25% (1-1.5 ชม./วัน) 

ทําใหลดคาใชจายที่เก่ียวของกับบุคลากรได 2.5-10% 

3. ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไฟฟาเฉลี่ย ลดลง 

10% 

2. เชื่อมโยงลูกคาดวย

เทคโนโลย ี

 

2. ดานการบริการลูกคา (Customer) 

ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ดวยการ 

- สรางประสบการณลูกคา ผาน omni channel โดยการบูรณาการ

ขอมูลของชองทางตาง ๆ อยางสมบูรณ  

- สรางภาพลักษณงานบริการลูกคาที่ทันสมัย เปนผูนํางานบริการดาน

พลังงาน ผานเทคโนโลยดีิจิทัล 

- นําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือใหบริการลูกคาเชิงรุก และเครื่องมือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ลด Opex ของคาใชจายในการดําเนินงานดานการ

ใหบริการลูกคา 5-10% 

2. คาใชจายในการดําเนินงานลดลง 500 FTE ในดานการ

ใหบริการลูกคา 

3. ความพึงพอใจตอองคกร ในดานความสะดวกของ

ชองทางปฏิสัมพันธ เพ่ิมข้ึน 5% 

4. การปฏิสัมพันธของลูกคาทางชองทางดิจิทัล เพ่ิมข้ึน 

15% 
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ยุทธศาสตรดิจิทัล เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

3. ป รั บ เ ป ลี่ ย น สู

องคกรสมัยใหม 

 

3. ดานการดําเนินงานขององคกร (Enterprise) 

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของระบบจําหนายและบริการลูกคาอยาง

รวดเร็ว (Strategic Partner) 

- สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ดวยการมีระบบการจัดการ

ขอมูลขนาดใหญ และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 

- เพ่ิมความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน เนนการเชื่อมโยง

ของระบบและขอมูล จากระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูป

สําหรับธุรกิจหลัก 

- มีกระบวนการจัดการและบริหารองคความรู และเอกสารในองคกร

เพ่ือสรางรากฐานในการเรียนรู การเกิดนวัตกรรม และพัฒนา

องคกรอยางยั่งยืน 

1. ลด Opex ของคาใชจายอ่ืน ในการดําเนินงานของ

องคกรลง 10-15% 

2. เวลามาตรฐานของบุคลากรที่ใชในการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 15-25% โดยสามารถวัดได

จาก Full Time Equivalent (FTEs)  ที่ใชในการ

ดําเนินงานตาง ๆ ลดลงลดคาใชจายในการจัดการและ

บํารงุรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30% 

3. ลดคาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาระบบจัดเก็บ

เอกสารอิเล็กทรอนิกสลง 30% 

 

4. เสริมสรางบุคลากร

แหงอนาคต 

 

4. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 

พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เตรียมความพรอมในการทํางาน

และการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

- สรางความตระหนักรู ความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล แกพนักงาน 

- นําเทคโนโลยีมาใชในการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิด

ความสรางสรรคและนําไปสูการเกิดนวัตกรรม 

1. ลดคาใชจายที่เก่ียวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน

จากการฝกอบรม เอกสาร และการเดินทาง ลง 70% 

2. ลดคาใชจายที่เก่ียวของกับบุคลากรในการดําเนินงาน

สนับสนุนหรอืตอบคําถามพนักงาน ลง 30 % 

3. ลดคาใชจายเฉลี่ยในการสรรหาบุคลากรตอหัวลดลง 

30% เน่ืองจากมีวธีิการสรรหาบุคลากรไดอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายหรือความตองการ

ขององคกร 
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ยุทธศาสตรดิจิทัล เปาหมายในการพัฒนายุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

- สนับสนุนกระบวนการบริหารทุนมนุษย ตั้งแตวางกลยุทธ

ความสามารถ การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและ

ความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการประเมินผลงาน 

- เสริมสรางทัศนคติที่พรอมในการปรับตัวตอการปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

5. แพลตฟอรมดิจิทัล 

 

5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

สรางแพลตฟอรมดิจิทัลของ กฟภ. ที่สนับสนุนการดําเนินงานทั้ง

องคกร ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ 

- ปรบัเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ใหมีความ

รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของสายงานตาง ๆ  

- มุงเนนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงของระบบและขอมูลเพิ่มเติม

ความแข็งแกรงของโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีท ีโดยมุงเนน

มาตรฐานสากล และความมั่นคงปลอดภยัของระบบ 

1. ลดคาใชจายจากการบํารุงรักษาขอมูล (ที่เกิดจากความ

ซ้ําซอนของขอมูล) ลง 10-20% 

2. ลดระยะเวลาในการใหบริการหรือการแกไขปญหาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Average Response Time) ลง 

10-20% 

3. เพ่ิมความพึงพอใจของผูใชบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศข้ึน 10% 

4. เพ่ิมความสําเร็จให กฟภ. โดยการติดตาม ควบคุม และ

ผลักดันใหโครงการใน Digital Roadmap เกินกวา 

80% สามารถเกิดขึ้นไดจริง 
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ความเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ. 

 
รปูที่ 9 : ความสอดคลองเชื่อมโยงของแผนดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร กฟภ.  

ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. และยุทธศาสตรดิจิทัล 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กฟภ. 

ยุทธศาสตรดิจิทัล 

SO1: ดําเนินธุรกิจตามหลักธรร

มาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยาง

ยั่งยืน 

เปาหมาย 

SO1 มี เปาหมายในการสราง

ความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวน

เสีย และยกระดับการดําเนินที่

ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. 

 

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงขายดวยดิจิทัล นําไปสูเพ่ิมความ

มั่นคงของระบบจําหนาย สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและ

ชุมชน 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กฟภ. 

ยุทธศาสตรดิจิทัล 

เปนมาตรฐานและตามหลักธรร

มาภิบาลองคกร  
 

เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี 

• สรางบริการลูกคาที่โปรงใส สะดวก ทันสมัย ดวยชองทางและการบริการ

ดิจิทัลเพ่ิมความเชื่อมั่นในบริการ แกผูใชไฟฟา 

 

ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

• ปรบัปรงุการดําเนินงานองคกร ใหมีความคลองตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางาน เนนการเชื่อมโยงของระบบ ขอมูล และสายงาน เกิดความ

โปรงใส และกระบวนงานที่เปนมาตรฐาน พรอมทั้งสรางกระบวนการจัดการ

และบริหารองคความรู เพ่ือใชพัฒนาองคกรอยางย่ังยืน 
 

SO2: มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศใน

ดานจําหนายกระแสไฟฟา โดย

พัฒนาประสิทธิภาพของทุก

ระบบงาน 

 

ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง 

 
เปาหมาย 

SO2 มีเปาหมายดานเพ่ิมความ

มั่นคงในระบบจําหนาย เพ่ิม

ประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการสรางรายไดของสินทรัพย 

เพ่ือความมั่นคงในระยะยาว 

รวมถึงความสําเร็จในการพัฒนา

โครงการ Smart Grid ซึ่ง

สอดคลองกับประเด็น Digital 

ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. 

 

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล 

• เพ่ิมความแข็งแกรงในระบบจําหนาย จากการใชเทคโนโลยี Smart Grid และการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือบริหารจัดการโครงขายและทรัพยสินที่มีมูลคาสูง ให กฟภ. 

สามารถบริหารทั้งเงินลงทุน และคาใชจายไดมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน  

• สรางผูฏิบัติงานยุคใหมเปน Digital Worker เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

• ปรบัการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน เปน

เพ่ือนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกสายงานโครงขายไฟฟา ตั้งแตการ

วางแผน งานกอนสราง และงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา  
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กฟภ. 

ยุทธศาสตรดิจิทัล 

Operational Excellence ใน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สนับสนุนระบบไฟฟา รวมถึง

การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

พนักงาน เพ่ือนําไปสู 

Productivity ที่เพ่ิมขึ้น 

 

 

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับและ

ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5) 

 

แพลตฟอรมดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรบัระบบงานใหแกทุกสาย

งาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ (ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5)  
SO3: มุงเนนการตอบสนอง

ความตองการ ของทุกกลุมลูกคา 

 

ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง 

 
เปาหมาย 

SO3 มีเปาหมายในการยกระดับ

ความพึงพอใจและความผูกพัน

ของของทุกกลุมลูกคา รวมถึง

การยกระดับมาตรฐานการ

ใหบริการเทียบเคียงกับคูเทยีบ

และดําเนินงานตาม SLA ในทุก

กระบวนการ ซึ่งสอดคลองกับ

ประเด็น Digital Service ที่ 

กฟภ. ควรพัฒนาฐานขอมูล 

และมีกระบวนการวิเคราะห

ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. 

 

เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี 

• ยกระดับการบริการลูกคาใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย เริ่มจากการ

ออกแบบประสบการณลูกคาดวยแนวคิดลูกคาเปนศนูยกลาง มีการเชื่อมโยง

ลูกคา ผานชองทางการสื่อสารและบริการทางดิจิทัล เนนงานบริการเชิงรกุที่

มีประสิทธิภาพ ดวยการบูรณาการระบบ ขอมูล และบุคลากรระหวาง

หนวยงานเขาดวยกัน 

 

ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

• ปรบัการดําเนินการองคกรใหมีการเชื่อมโยงทั้งดานขอมูล และระบบงาน 

เปนเพื่อนคูคิดทางธุรกิจ (Strategic Partner) แกงานบริการลูกคา 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กฟภ. 

ยุทธศาสตรดิจิทัล 

ขอมูลลูกคา นําไปสูการปรับปรงุ

ชองทางสื่อสารและการ

ใหบริการลูกคา 

 

 

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ

และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5) 

 

แพลตฟอรมดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรบัระบบงานใหแกทุก

สายงาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ 

(ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในประเดน็สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5) 
 

SO4: การบริหารจัดการธุรกิจ

เก่ียวเนื่อง เพ่ือความยั่งยืน 

 

ประเด็น Digital ที่เกี่ยวเนื่อง 

 
เปาหมาย 

SO4 มีเปาหมายที่จะสรางความ

เติบโตใหแกองคกรและบริษัทใน

เครือดานรายได มุงหวังจะขยาย

ฐานลูกคาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศในภูมิภาค จากการ

ลงทนุในธุรกิจเก่ียวเนื่อง โดย 

กฟภ. สามารถสราง Digital 

Business ดวยการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑและการใหบริการใน

ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ. 

 

ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล 

• สรางรากฐานการเพ่ิมโอกาสในธุรกิจเก่ียวเนื่องจากการพัฒนา Smart Grid 

 

เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี 

• เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ จากการวิเคราะหลูกคาเชิงลึก จากฐานขอมูล

ลูกคาของ กฟภ. 

 

ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

• สรางแลตฟอรมองคความรู สนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค 

พัฒนานวัตกรรมที่สามารถเปนรายไดใหมในอนาคตของ กฟภ. 

 

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กฟภ. 

ยุทธศาสตรดิจิทัล 

ปจจุบัน ซึ่งสามารถนําไปสูการ

ออกแบบผลิตภัณฑและบริการ

ใหม ๆ รวมถึงอาจนําไปสู

รปูแบบของธุรกิจเก่ียวเนื่องใน

อนาคต 

 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานพัฒนาบุคลากร กฟภ. ของทุกสายงานใหรองรับ

และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความตองการทางธุรกิจยุคดิจิทัล (ดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5) 

 

แพลตฟอรมดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรรากฐานดานแพลตฟอรมเทคโนโลยี รองรบัระบบงานใหแกทุก

สายงาน มุงเนนการบูรณาการ และการบริหารจัดการ ICT ที่มีประสิทธิภาพ 

(ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในประเดน็สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5) 
 

SO5: ขับเคลื่อนองคกร ให

ทันสมัยดวยทุนมนุษย 

เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

 

เปาหมาย 

SO5 กําหนดแนวทาง

ขับเคลื่อนองกรดวยบุคลากร

และเทคโนโลยีดิจิทัล ดวย

เปาหมายการยกระดับการ

บริหารและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหตอบสนองตอทิศทาง

องคกร พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ใหมีมาตรฐานและมีความมั่นคง 

รองรบัการเตบิโตของธุรกิจ เพ่ือ

สามารถเปนรากฐานผลักดัน

นวัตกรรมองคกรเชิงพาณิชย 

 

 

ประเด็นที่สนับสนุนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กฟภ.  

 

เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต 

• สรางบุคลากรแหงอนาคต ที่มีความรู ความเขาใจ ทักษะ ศักยภาพดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล และทัศนคติที่พรอมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององคกร  

• กฟภ. มีบุคลากรที่มีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลเขามาใชในการพัฒนาและอบรม นําไปสูความคิดสรางสรรคในการ

ทํางานและสรางนวัตกรรมในอนาคต 

 

แพลตฟอรมดิจิทัล 

• สรางแพลตฟอรมเทคโนโลยีรองรบัทุกระบบงานขององคกรอยางแทจริง เกิด

การบูรณาการทั้งขอมูล ระบบนําไปสูการขับเคลื่อนองคกรรวมกัน 

• ปรบับทบาทของหนวยงานที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเชิงรุกมาก

ยิ่งขึ้น เปนอีกหนึ่งเพ่ือนคูคิดท่ีทํางานรวมกับทุกสายงาน 

อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 ยุทธศาสตรดิจิทัลนี้ เปนยุทธศาสตรรากฐานที่สนับสนุนและ

ขับเคลื่อน กฟภ. ทุกขีดความสามารถทางธุรกิจ ซึ่งผลักดันเปาประสงค SO2, SO3, 

และ SO4 ดวยเชนกัน 
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แนวทางการพัฒนาดิจิทัลของ กฟภ. 

เน่ืองดวยเทคโนโลยีในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การที่ กฟภ. สามารถปรับเปลี่ยนองคกรไปสู 

Digital Utility ดังที่มุงหวังไว กฟภ. จึงมีความจําเปนตองจัดทําแบบ “At Speed” คอืจัดทําดวยความรวดเร็วเพ่ือ

ผลลัพธที่ไดอยางรวดเร็วเชนกัน และ “At Scale” การปรับเปลี่ยนนั้น ไมใชแคสายงานใดสายงานหนึ่ง แตทุกสาย

งานของ กฟภ. จะตองปรับเปลี่ยนทั่วทั้งองคกร และเพ่ือที่จะใหแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว คณะที่ปรึกษาฯ จึงไดนําแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในรูปแบบ  “Think Big, Smart 

Small, Build Fast, and Scale for Value” ดังนี้ 

 
รปูที่ 10 : แนวทางพัฒนาดิจิทลัของ กฟภ. 

• Think Big – การวิเคราะหและออกแบบภาพรวมทั้งหมดของขีดความสามารถ เพ่ือใหเห็นเปาหมาย

สุดทายของการพัฒนา และการบูรณาการกับกระบวนงาน บุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยผล

ของการ Think Big คือการระบุขอบเขตของแผนหรือโครงการใหญที่ครอบคลุมทุกสวน 

• Start Small – การจัดทําแผนหรือโครงการตาง ๆ โดยเริ่มจากการจัดทําโครงการนํารองในขนาดเล็ก

กอน เพื่อความรวดเร็ว สรางความมั่นใจในประโยชนที่จะไดรับ และสามารถวางแผนขยายขอบเขตตอไป

ในอนาคต 

• Build Fast – ผลจากการเร่ิมนํารอง สามารถนําผลสําเร็จไปขยายขอบเขตแผนหรือโครงการในขนาดที่

ใหญข้ึนและรวดเร็ว เปนการขยายศักยภาพและเพ่ือประเมินความเหมาะสมของงบการลงทุนใน

เทคโนโลยี 

• Scale for Value – การดําเนินการขยายขอบเขตแผนงานหรือโครงการใหครอบคลุมทั้งองคกรหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตรดิจิทัล สามารถแบงการเดินทางสู PEA Digital Utlity 

ออกเปน 3 ระยะ ตามแนวคิด “At Speed” และ “At Scale” ดังนี้ 

 
รูปที่ 11 : ระยะตาง ๆ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ (Ready-Set-Grow) 

ระยะที่ 1 : Ready (พ.ศ. 2561) 

การเตรียมความพรอมเขาสูยุคดิจิทัลของ กฟภ. โดยการสรางรากฐานดิจิทัลอยางรวดเร็ว ในระยะนี้จะ

เกิดขึ้นในปแรกของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ โดยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมและพัฒนาความสามารถหลัก

ทางธุรกิจ  มีการปรบัเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการนํารองการนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช ในสวนของบุคลากร 

จะตองมีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงขององคกร และจะตองมีทักษะเบื้องตนในการปฏิบัติงานดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ระยะที่ 2 : Set (พ.ศ. 2562-2563) 

การมุงสูยุคดิจิทัล หลังจากที่ กฟภ. ไดมีการเตรียมความพรอมในปแรก โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมา

สงเสริมความสามารถหลักใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลว ในระยะตอมา เปนการมุงเนนการขยายขีด

ความสามารถดานดิจิทัล โดยการขยายผลจากโครงการนํารองดิจิทัลในทุกกลุมธุรกิจของ กฟภ. มีการสงเสริม

ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแกบุคลากร รวมถึงมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบและ

ขอมูลระหวางสายงาน เพื่อยกระดับการปรบัปรงุความสามารถและเพื่อเปนการวางรากฐานการสรางนวัตกรรม 
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ระยะที่ 3 : Grow (พ.ศ. 2564-2565) 

หลังจากที่ กฟภ. มีการสงเสริมขีดความสามารถของธุรกิจหลักใหเขมแข็งจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

ยกระดับความสามารถ และพื้นฐานเชิงดิจิทัล ในระยะสุดทาย เพื่อเปนการมุงไปสู Digital Utility อยางเต็ม

รูปแบบ กฟภ. จะกาวสูธุรกิจไฟฟาแบบดิจิทัล และใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกรอยางเต็มศักยภาพ 

โดย กฟภ. จะตองขยายผลการใชดิจิทัลตลอดทั่วทั้งองคกร ไมวาจะเปนการบริหารจัดการภายใน การบรกิารลูกคา 

หรือ ประชาชน การรวมมือประสานงานกับหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย และนําไปสูโอกาสทางธุรกิจใหมของ 

กฟภ. สรางรายไดใหแกองคกรอยางย่ังยืน 

 

แผนดิจิทัล 5 ปที่จัดทําขึ้นนี้ มุงหวังที่จะสรางมูลคาใหแก กฟภ. ดังนี้ 

1. มูลคาองคกรปจจุบัน หรือ Current Value กลาวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนําเขามาใชใน กฟภ. เพ่ือ

จะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน (Operational Excellence) โดยจะเกิดขึ้นใน

ระยะแรก ๆ ของการปรับเปลี่ยนองคกร ไดแกระยะ Ready และ Set 

2. มูลคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value กลาวคือ เมื่อรากฐานการดําเนินงานแข็งแรง เทคโนโลยี

จะสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม (Growth Opportunity) อันเนื่องมาจากบุคลากรมี

ความพรอมในการสรางสรรค คิดคนนวัตกรรม และบริการใหม ๆ และโครงสรางพื้นฐานทั้งโครงขาย

ระบบไฟฟา งานบริการลูกคา และการดําเนินงานอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพที่จะพาองคกรไปสูการดําเนินงาน

ธุรกิจรูปแบบใหม ซึ่งแผนดิจิทัลมุงหวังที่จะผลักดันใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจพลังงานและไฟฟาในชวง

ระยะ Grow 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. 

 เพ่ือให กฟภ. บรรลุเปาหมายในการเปน Digital Utility แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในแตละยุทธศาสตร 

ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ตามแผนดังนี้ 
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รปูที่ 12 : โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ระบุในแตละแผน เปนระยะที่ใชในการพัฒนาและติดตั้งระบบ ไมรวมกระบวนการจัดซื้อและขั้นตอนอนุมัติภายในของ กฟภ. 
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โดยโครงการที่จะเกิดขึ้นแบงตามระยะ Ready-Set-Grow ตามยุทธศาสตรดิจิทัลมีดังนี ้

1. ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล (Digital Energy Operation)  

 
รปูที่ 13 : โครงการในยุทธศาสตร ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล 
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)             

  กรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565             

1 Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys (การปรับปรุง

กระบวนการโดยใชเทคโนโลยดิีจิทลัสนับสนุนในการสํารวจ ออกแบบ และการประมาณ

การการกอสราง) 

สายงาน กบ.             -               -               -   78.40  235.73  

2 Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวยเทคโนโลยดิีจิทัลและ

ระบบอัตโนมัติ) 

สายงาน ป.             -               -               -               -     143.20  

3 Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การประเมินผลกระทบของระบบ

ไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ (Grid Code)) 

สายงาน ว. 26.63              -               -               -              -   

4 Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลระบบไฟฟา) สายงาน ป.             -   33.80  205.57              -               -   

5 SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนยปฏบัิติการมิเตอร

อัจฉริยะ) 

สายงาน ป.             -      128.18              -               -               -   

  กรอบตามแผนเดิม             

1 Capital Project Management (การบริหารโครงการขนาดใหญ) สายงาน กบ.             -               -               -               -               -   

2 SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยส่ังการ

จายไฟ (คปศ.)) 

สายงาน ป.             -            -             -               -               -   

3 GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3) สายงาน ว.             -    1,548.95              -               -               -   
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Digital Energy Operations (ยกระดับระบบไฟฟาใหเปนเลิศดวยดิจิทัล)             

4 GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid & As a Services 

(แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา) 

สายงาน ว.             -               -               -    1,340.00              -   

5 Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพยระบบ

ไฟฟา) 

สายงาน ป.             -       956.00              -               -               -   

6 AMI for C&I 86,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมเิตอรอัจฉริยะสาํหรับผูใชไฟรายใหญ) สายงาน ป.    2,200.00              -               -               -               -   

7 Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟาอัจฉริยะที่พัทยา) สายงาน ว.             -               -               -               -               -   

8 Micro Grid Mae Sarieng & Roll-out (โครงการพัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา

ขนาดเล็กมาก) 

สายงาน ว.    1,380.00              -               -               -               -   

9 Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 

1) 

สายงาน ว.             -     6,950.00              -               -               -   

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565   26.63  161.98  205.57  78.40  378.93  

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม      3,580.00   9,454.95        -    1,340.00             -   

หมายเหตุ - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ  
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2. เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี (Connected Customer)  

 
รปูที่ 14 : โครงการในยุทธศาสตร เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลย ี
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)             

  กรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565             

1 Customer Experience Design (การสรางเสรมิประสบการณใชบรกิารของลูกคา) สายงาน ภ1, 

ภ2, ภ3, ภ4 

    16.20       16.20    16.20      16.20      16.20  

2 Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ ระยะ

ที่ 4) 

สายงาน ทส.             -               -               -        299.85              -   

3 Customer Analytics for Insights & Personalization  (การวิเคราะหขอมลูลูกคา

เชิงลึก) 

สายงาน ภ1, 

ภ2, ภ3, ภ4 

     38.43       62.90              -               -               -   

4 Customer Relationship Management (CRM) (การบริหารจัดการความสัมพันธกับ

ลูกคา) 

สายงาน ภ1, 

ภ2, ภ3, ภ4 

            -               -               -       105.04              -   

5 Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสํิาหรับการใหบริการลูกคา) สายงาน ทส.        5.40       34.60              -               -               -   

6 PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะหและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของ PEA Customer Channel) 

สายงาน ภ1, 

ภ2, ภ3, ภ4 

            -      25.20              -               -               -   

  กรอบตามแผนเดิม             

1 Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมลูผูใชไฟ ระยะที่ 3) สายงาน ทส.      49.68      49.68       49.68      12.42              -   

2 PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา) สายงาน ภ3.             -        25.78              -               -               -   
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Connected Customer (เชื่อมโยงลูกคาดวยเทคโนโลยี)             

3 e-Tax Invoice/ e-Receipt  (การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษี

อิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส) 

สายงาน บ.             -               -               -               -               -   

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565       60.03    138.90      16.20    421.09      16.20  

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม      49.68     75.46     49.68     12.42         -   

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

 
รปูที่ 15 : โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)             

  กรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565             

1 Enterprise Performance Management (EPM) (การบริหารจัดการผลการ

ดําเนินงานขององคกร) 

สายงาน ทส.      69.80              -      117.40              -               -   

2 Prime Value Chain Analysis  (การวิเคราะหประสิทธภิาพการดาํเนินงานผานหวงโซ

คุณคาหลัก) 

สายงาน ย.             -       32.40              -               -               -   
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Next Generation Enterprise (ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม)             

3 Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร) สายงาน ทส.      59.40              -      252.60              -               -   

4 Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ) สายงาน ทส.       9.90       9.90        9.90       14.40        9.90  

  กรอบตามแผนเดิม             

1 CBS Phase 2 (งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสาํเร็จรปูสําหรับ

ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวของ) 

สายงาน ทส. 3,591.46              -               -               -               -   

2 Modern Warehouse Pilot Roll-out (โครงการนํารองการปรับปรุงระบบการบริหาร

คลังพัสดุแบบ Modern Warehouse) 

สายงาน อ.         -               -               -               -               -   

3 ระบบสนบัสนุนความยั่งยืน สายงาน ส.         -               -               -               -               -   

4 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สายงาน ทส.       8.00              -               -               -               -   

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565     139.10      42.30    379.90      14.40        9.90  

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม     3,599.46          -           -           -          -   
 

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

 

 
รปูที่ 16 : โครงการในยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยนสูองคกรสมัยใหม 

 

 

โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)             

  กรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565             

1 Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล)  สายงาน ท.        18.00              -               -               -               -   
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Workforce of the Future (เสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต)             

2 Employee Collaboration & Recognition  (การพัฒนาระบบการสรางความผูกพัน

ของบุคลากรตอองคกร) 

สายงาน ท.             -         68.40       39.60              -               -   

3 Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการเรียนรูและการวัดผลการ

ดําเนินงานของบุคลากร) 

สายงาน ท.     29.65     175.61  1.92       34.52        1.32  

4 Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานการ

วิจัยและนวตักรรม) 

สายงาน ว.             -               -        21.60              -               -   

5 Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากาํลังและการสรรหาบุคลากร) สายงาน ท.             -        32.40              -               -               -   

6 AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิพื่อสนับสนนุงานทรัพยากร

บุคคล) 

สายงาน ท.             -        20.00       11.20              -               -   

7 HR Analytics (การพัฒนาขดีความสามารถในการวเิคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล) สายงาน ท. 28.20             -               -        22.20              -   

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565          75.85    296.41     74.32     56.72        1.32  

 

หมายเหตุ - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ  
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5. แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 

 
รปูที่ 17 : โครงการในยุทธศาสตร แพลตฟอรมดิจิทัล 
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)             

  กรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565             

1 IT Portfolio Management (การพัฒนาการบรหิารจัดการ IT Portfolio 

Management) 

สายงาน ทส.             -               -      36.00              -               -   

2 Data Management Assessment and Pilot & Open Data Assessment (การ

ประเมินและการนํารองดานการบริหารจดัการขอมลูและการประเมนิดานการเปดเผย

ขอมูล) 

สายงาน ทส.         36.30              -               -               -               -   

3 IT-OT Convergence & Open Data Platform (การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

เทคโนโลยีปฏิบัติการและการวางแพลตฟอรมเพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูล) 

สายงาน ทส.         53.47  63.28              -               -               -   

4 Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data) สายงาน ทส.             -               -               -   117.84              -   

5 Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยูในรูปแบบของ

แพลตฟอรมการวิเคราะหวดิิโอ) 

สายงาน ทส.             -               -               -          9.60        32.80  

6 Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร) สายงาน ทส. 10.44  107.26  5.00  15.00  5.00  

7 DTO Governance (การบริหารจดัการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทลัฯ โดย 

Digital Transformation Office) 

สายงาน ทส.         32.40        32.40              -               -               -   

8 EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถการพัฒนา

สถาปตยกรรมองคกร) 

สายงาน ทส.         36.00              -               -               -               -   

9 COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification (การพัฒนามาตรฐาน

การกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน  

สายงาน ทส.          4.80         7.30        1.30        1.30        3.30  
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)             

COBIT5 และการขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the 

organization)) 

10 ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรบัรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 

20000) 

สายงาน ทส.             -         20.00              -               -               -   

11 Communication and Network (งานระบบสื่อสารและระบบเครอืขาย) สายงาน ทส.   1,005.071     904.94   1,113.19   1,132.59      878.62  

12 Infrastructure & Hardware  (งานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและฮารดแวร) สายงาน ทส.      208.372        80.47      165.83      167.67     168.51  

  กรอบตามแผนเดิม             

1 งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอมูล (Data Center) สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

2 จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS) สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

3 งานติดตั้งระบบสื่อสารเช่ือมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศูนยสํารองขอมูล (DR) สายงาน ทส.             -       257.22              -               -               -   

4 ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

5 งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN สายงาน ทส.      90.003        90.00              -               -               -   

6 งานปรับปรุงวทิยุสื่อสาร (Digital Radio) สายงาน ทส.       509.66              -               -               -               -   

7 งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

สายงาน ทส.          1.90              -               -               -               -   
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โครงการ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ระยะที ่

Ready Set Grow 

2561 2562 2563 2564 2565 

ลําดับ Digital Platform (แพลตฟอรมดิจิทัล)             

8 งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

9 งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร

แบบรวมศูนยของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA) 

(Link to  งาน พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR) 

สายงาน ทส.             -       926.93              -               -               -   

10 งานพัฒนาและกอสรางศนูยสํารองขอมูล (Disaster Recovery Center) (Link to  งาน 

พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR) 

สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

11 งานจัดหา EA Tool สายงาน ทส.             -               -               -               -               -   

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 - 2565   1,386.86  1,215.65  1,321.32  1,444.00  1,088.24  

  รวมงบประมาณของกรอบตามแผนเดิม        601.56   1,274.14           -   -   -   
 

หมายเหตุ 1 เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 1,005.07 ลานบาท 

 2 เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 208.37 ลานบาท 

 3 เปนงานที่ไดรับงบประมาณ ป 2561 แลว จํานวน 90.00 ลานบาท 

 - แถบสีเทา แสดงสถานะการดําเนินงานของโครงการ  
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สรุปกรอบงบประมาณ 

1. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร 
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2. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามประเภทของงบประมาณ 

 
 

3. สรุปกรอบงบประมาณแยกตามสถานะของงบประมาณ 

 
  

0

กรอบงบประมาณแยกตามประเภทของงบประมาณ
รวมงบประมาณทงัหมด

งบประมาณตามกรอบแผนปฏบิตักิารดจิทิลั ปี พ ศ

ตงังบประมาณโดยสายงาน ทส
งบทาํการ

งบประมาณทไีดรั้บอนุมัตงิบแลว้

งบประมาณทขีอพิจารณาอนุมัตเิพมิเตมิ

งบลงทุน

งบประมาณทไีดรั้บอนุมัตงิบแลว้

งบประมาณทขีอพิจารณาอนุมัตเิพมิเตมิ

ตงังบประมาณโดยสายงานอนื

งบทาํการ

งบประมาณทไีดรั้บอนุมัตงิบแลว้

งบประมาณทขีอพิจารณาอนุมัตเิพมิเตมิ

งบลงทุน

งบประมาณทไีดรั้บอนุมัตงิบแลว้

งบประมาณทขีอพิจารณาอนุมัตเิพมิเตมิ

งบประมาณตามกรอบแผนอนื

ตังงบประมาณโดยสายงาน ทส
ตังงบประมาณโดยสายงานอนื

0

สรุปกรอบงบประมาณตามสถานะของงบประมาณ
รวมงบประมาณทงัหมด

งบประมาณตามกรอบแผนปฏบิตักิารดจิทิลั ปี พ ศ

งบประมาณตามกรอบแผนปฏบิตักิารดจิทิลัทไีดร้บัอนุมตัแิล้ว

งบทาํการ

งบลงทุน

งบประมาณตามกรอบแผนปฏบิตักิารดจิทิลัทขีอพจิารณา

งบทาํการ

งบลงทุน

งบประมาณตามกรอบแผนอนื
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หนวยงานรับผิดชอบ 

หนวยงานรับผิดชอบของโครงการตาง ๆ ตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ป พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนงานอ่ืนของ กฟภ. สามารถแบงประเภท

หนวยงานรบัผิดชอบไดเปน 2 กลุม ไดแก หนวยงานที่รับผิดชอบ (Owner) และหนวยงานที่เก่ียวของ (Supporting) โดยแตละแผนงานมีหนวยงานรับผิดชอบ

แตละประเภท ดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ อ ส ท สกว สกม สตภ 
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) 

Digital Worker/Mobile Workforce for Design & Surveys 

(การปรับปรุงกระบวนการโดยใชเทคโนโลยดิีจิทัลสนับสนุนในการ

สํารวจ ออกแบบ และการประมาณการการกอสราง) 

S S O S S S S S   S               

Maintenance Automation (การยกระดับงานบํารุงรักษาดวย

เทคโนโลยีดิจิทลัและระบบอัตโนมติั) 
S     O S S S S   S               

Grid Impact Assessment & Grid Code Revision (การ

ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟาและการทบทวนแนวทางปฏิบัติ

ที่เก่ียวของ (Grid Code)) 

O     S           S               

Grid Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล

ระบบไฟฟา) 
S     O S S S S   S               

SMOC Governance and Operation Setup (การพัฒนาศูนย

ปฏิบัติการมิเตอรอัจฉริยะ) 
S     O S S S S   S               
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ยุทธศาสตร โครงการ ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ อ ส ท สกว สกม สตภ 
 

Capital Project Management (การบริหารโครงการขนาดใหญ) S S O       S        

SCADA Phase 3 (TDMS for SW/HW) (โครงการเพ่ิม

ประสิทธภิาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ (คปศ.)) 
   O      S        

GIS Phase 3 (แผนงานพัฒนาภูมสิารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 

3) 
O         S        

GIS Enhancement for Asset Management & Smart Grid & 

As a Services (แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมสิารสนเทศ

ระบบไฟฟา) 

O         S        

Enterprise Asset Management (แผนงานพัฒนาระบบการ

บริหารสินทรัพยระบบไฟฟา) 
 S  O      S  S      

AMI for C&I 86,000 Units (โครงการติดตั้งระบบมเิตอรอัจฉริยะ

สําหรับผูใชไฟรายใหญ) 
   O      S        

Smart Grid Pilot Pattaya (โครงการนํารองโครงขายไฟฟา

อัจฉริยะที่พัทยา) 
O      S   S        

Micro Grid Mae Sarieng & Roll-out (โครงการพัฒนาระบบ

ไฟฟาแบบโครงขายไฟฟาขนาดเลก็มาก) 
O    S     S        

Smart Grid Development Phase 1 (โครงการพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะที่ 1) 
O         S        
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ยุทธศาสตร โครงการ ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ อ ส ท สกว สกม สตภ 
Co

nn
ec

te
d 

Cu
st

om
er

 (เ
ชื่อ

มโ
ยง

ลูก
คา

ดว
ยเ

ทค
โน

โล
ยี)

 
Customer Experience Design (การสรางเสรมิประสบการณใช

บริการของลูกคา) 
        O O O O   S               

Call Center Enhancement (Phase 4) (การยกระดับ

ศูนยบริการขอมลูผูใชไฟ ระยะที่ 4) 
        S S S S   O               

Customer Analytics for Insights & Personalization  (การ

วิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก) 
        O O O O   S               

Customer Relationship Management (CRM) (การบริหาร

จัดการความสัมพันธกับลูกคา) 
        O O O O   S               

Non-Voice Service: Chatbot (ระบบโตตอบอัตโนมัตสํิาหรับการ

ใหบริการลูกคา) 
        S S S S   O               

PEA Customer Channel Performance Management (การ

วิเคราะหและประเมินผลการดําเนนิงานของ PEA Customer 

Channel) 

        O O O O   S               

Call Center Phase 3 (การยกระดับศูนยบริการขอมลูผูใชไฟ 

ระยะที่ 3) 
         O        

PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอฟพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)       O   S        

e-Tax Invoice/ e-Receipt  (การจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษา

ใบกํากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส) 
         S O       
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ยุทธศาสตร โครงการ ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ อ ส ท สกว สกม สตภ 
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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  (การวิเคราะหประสิทธภิาพการ

ดําเนินงานผานหวงโซคุณคาหลัก) 
S S S S S S S S O S S S S S S S S 

Enterprise Content Management (ECM) (การบริหารจัดการ

ขอมูลภายในองคกร) 
S S S S S S S S S O S S S S S S S 

Digital Strategy Refresh (การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลฯ) 
S S S S S S S S S O S S S S S S S 

CBS Phase 2 (งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร

สําเรจ็รูปสําหรับธรุกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการ

ระบบงานที่เก่ียวของ) 

S S S S S S S S S O S S S S    

Modern Warehouse Pilot Roll-out (โครงการนํารองการ

ปรับปรุงระบบการบริหารคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse) 
         S  O      

ระบบสนบัสนุนความยั่งยืน          S   O     

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส          O        
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Human Capital Strategy (การทบทวนแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเชิงดิจิทัล) 
S S S S S S S S S S S S S O S S S 

Employee Collaboration & Recognition (การพัฒนาระบบ

การสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร) 
S S S S S S S S S S S S S O S S S 

Workforce Development & Measurement (การพัฒนาการ

เรียนรูและการวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร) 
S S S S S S S S S S S S S O S S S 

Innovation Center of Excellence (การพัฒนาโครงสรางและ

กระบวนการดานการวิจัยและนวัตกรรม) 
O                 S       S       

Workforce Planning & Sourcing (การวางแผนอัตรากาํลังและ

การสรรหาบุคลากร) 
S S S S S S S S S S S S S O S S S 

AI/ Chatbot for HR supports (ระบบโตตอบอัตโนมัตเิพื่อ

สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล) 
                  S       O       

HR Analytics (การพัฒนาขดีความสามารถในการวเิคราะหขอมูล

ทรัพยากรบุคคล) 
                  S       O       
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IT Portfolio Management (การพัฒนาการบรหิารจัดการ IT 

Portfolio Management) 
                  O               

Data Management Assessment and Pilot & Open Data 

Assessment (การประเมินและการนํารองดานการบรหิารจัดการ

ขอมูลและการประเมินดานการเปดเผยขอมูล) 

                 S O               

IT-OT Convergence & Open Data Platform (การเชื่อมโยง

เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีปฏิบัติการและการวาง

แพลตฟอรมเพ่ือรองรับการเปดเผยขอมูล) 

 S     S S S S S   O               

Big Data Platform (การพัฒนาแพลตฟอรม Big Data)  S     S S S S S   O        

Video Analytics (การยกระดับระบบกลองวงจรปด (CCTV) ใหอยู

ในรูปแบบของแพลตฟอรมการวเิคราะหวดิิโอ) 
                  O               

Cyber Security Enhancement (การยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร) 
 S     S S S S S   O               

DTO Governance (การบริหารจดัการโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลฯ โดย Digital Transformation Office) 
S S S S S S S S S O S S S S S S S 

EA Governance & Development (การยกระดับความสามารถ

การพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร) 
                  O               

COBIT Enhancement & ISO 38500 Standard Certification 

(การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบการดําเนินงาน  COBIT5 และการ

ขอรับรองมาตรฐาน ISO 38500 (Governance of IT for the 

organization)) 

                  O               
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ยุทธศาสตร โครงการ ว วศ กบ ป ภ1 ภ2 ภ3 ภ4 ย ทส บ อ ส ท สกว สกม สตภ 

ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรบัรอง

มาตรฐานสากล ISO/IEC 20000) 
         O        

Communication and Network (งานระบบสื่อสารและระบบ

เครือขาย) 
         O        

Infrastructure & Hardware  (งานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ฮารดแวร) 
         O        

งานพัฒนาเครือขายรองรับศูนยขอมูล (Data Center)          O        

จัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)          O        

งานติดตั้งระบบสื่อสารเช่ือมโยงระหวางศูนยขอมูล (DC) และศนูย

สํารองขอมูล (DR) 
         O        

ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2          O        

งานบํารุงรักษาและใหบริการเครือขาย WAN          O        

งานปรับปรุงวทิยุสื่อสาร (Digital Radio)          O        

งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
         O        

งานกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ          O        

งานพัฒนาระบบและการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศนูยของ กฟภ. (IT Infrastructure 

Design and Consolidation for PEA) (Link to  งาน พัฒนา

เครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร DC/DR) 

         O        

งานพัฒนาและกอสรางศนูยสํารองขอมูล (Disaster Recovery 

Center) (Link to  งาน พัฒนาเครือขาย DC, INMS, ระบบสื่อสาร 

DC/DR) 

         O        
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งานจัดหา EA Tool          O        
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โอกาสทางธุรกิจจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ที่จัดทําข้ึนนี้ มุงหวังที่จะสรางคุณคาใหแก กฟภ. ทั้งคุณคาองคกรปจจุบัน 

หรือ Current Value โดยการเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดํา เนินงาน (Operational 

Excellence) และ คุณคาองคกรในอนาคต หรือ Future Value โดยการปรับเปล่ียนดิจิทัลจะเปนรากฐาน

ให กฟภ. เกิดความสรางสรรค สรางนวัตกรรม นําไปสูการเกิดรายไดเพ่ิมเติมจากธุรกิจอื่น ๆ (Growth 

Opportunity)  

 
รูปท่ี 18 : มูลคาองคกรที่เกิดจากการปรบัเปลี่ยนดิจิทัล 

โดยแผนงานตาง ๆ ท่ีระบุอยูในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ มุงเนนการสรางมูลคาองคกรปจจุบัน หรือ 

Current Value เปนหลัก อยางไรก็ตามเมื่อการดําเนินงาน และบุคลการมีความพรอมแลว กฟภ. สามารถ

สรางธุรกิจใหม ๆ เพ่ือเพ่ิม Future Value เพื่อความย่ังยืนขององคกร โดยมีขอเสนอแนะในการจัดทําธุรกิจ

ใหม (New Business) ของ กฟภ. โดยอางอิงจากกรณีศึกษาขององคกรชั้นนําของโลก2 โดยสามารถแบงธุรกิจ

ใหบริการออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Business-to-Customer (B2C) Products & Services การเสนอการบริการใหแกลูกคากลุม

บานเรือน รวมถึงกลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กถึงระดบักลาง 

2. Business-to-Business (B2B) Products & Services การเสนอการบริการใหแก ลูกคา ธุรกิจ

ขนาดใหญ กลุมลูกคาพาณิชย และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม 

3. Business Services การเสนอการบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนอืจากงานบริการเก่ียวกับไฟฟาใหแกลูกคา 

เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มีอยู หรือการติดต้ังแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือสรางระบบนิเวศในการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

                                           
2 Accenture Research – Digital Utility 2017 
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รูปท่ี 19 : ประเภทการบริการทางธุรกิจใหม ๆ ที่จัดทําโดยองคกรชั้นนํา 

อยางไรก็ตาม ตัวอยางธุรกิจที่นําเสนอตามตารางตอไปนี้ ไมใชทุกธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ บาง

ธุรกิจยังอยูในระยะทดลองเทคโนโลยีหรือระยะนํารอง กฟภ. จึงจําเปนตองทําการวิเคราะหศึกษาเชิงลึกกอนที่

จะเร่ิมจัดต้ังธุรกิจ 

Customer Category ผลิตภัณฑหรือบริการ สถานะธุรกิจโดยรวม 

B2C Products & Services 

การเสนอการบ ริการ ให แก

ลูกคากลุมบานเรือน รวมถึง

กลุมลูกคาธุรกิจขนาดเล็กถึง

ระดับกลาง 

Home Warranty & Maintenance Services โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Energy Efficiency Consultation โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Renewable Energy & Storage โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Connected Home Services โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Electric Vehicle Charging Services โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Telecommunications, TV, Internet โอกาสประสบความสําเร็จ

ตํ่า 
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Customer Category ผลิตภัณฑหรือบริการ สถานะธุรกิจโดยรวม 

Appliances & Other Home Devices โอกาสประสบความสําเร็จ

ตํ่า 

Financial Services & Insurance โอกาสประสบความสําเร็จ

ตํ่า 

B2B Products & Services 

การเสนอการบ ริการ ให แก

ลูกคาธุรกิจขนาดใหญ  กลุม

ลูกคาพาณิชย และกลุมลูกคา

อตุสาหกรรม 

 

Energy Efficiency Consultation โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Engineering, Energy Infrastructure & 

Construction Consultation 

โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Rebates & Financing โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Demand Management Solutions โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Renewable Energy & Storage โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Building Energy Management โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Electric Vehicle Fleet Services โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Appliances & Equipment Sales โอกาสประสบความสําเร็จ

ตํ่า 

Business Services  

การเสนอการบริการอ่ืน ๆ ที่

นอก เหนือจากง านบ ริก า ร

เก่ียวกับไฟฟาใหแกลูกคา เพ่ือ

สงเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่มี

อยู หรือการติดต้ังแพลตฟอรม

ดิจิทัลเพ่ือสรางระบบนิเวศใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

Customer Operations Services โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

IT Operations Services โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Engineering / Network Services โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Metering Services โอกาสประสบความสําเร็จ

สงู 

Renewables Integration Services โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 
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Customer Category ผลิตภัณฑหรือบริการ สถานะธุรกิจโดยรวม 

DR Platform/Aggregator โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Connected Home or Building Energy 

Management Platform 

โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

Usage Analytics & Insight Platform โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

EV Charging Services Platform โอกาสประสบความสําเร็จ

ปานกลาง 

 

จากการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของธุรกิจใหม ๆ ของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบันพบวา กฟภ. 

และ PEA ENCOM ไดมีการริเร่ิมและกําลังดําเนินการในสวนของธุรกิจใหม ๆ ดังตอไปนี ้

1. Smart Home (HIVE application) 

2. EV Charging Station 

3. ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน (หลอดไฟฟา LED) 

4. บริการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (ESCO) 

5. งานรับเหมาทางวิศวกรรมและใหคําปรึกษา 

6. บริการวิศวรกรรมดานพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนหลังคา 

7. การลงทุนในพลงังานทดแทน 

8. ขายและใหเชาอุปกรณสําหรับการใชงานกบัระบบไฟฟากําลัง 

9. นวัตกรรมดานวิศวกรรมสําหรับแกปญหาและพัฒนาระบบโครงขายไฟฟา 

10. บริการฝกอบรมดานพลังงาน 

11. การเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (Microgrid) 

12. แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับพลงังานแสงอาทิตย (Solar Hero, Solar Monkey) 
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รูปท่ี 20 : ประเภทการบริการทางธุรกิจของ กฟภ. และ PEA ENCOM ในปจจุบัน 
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ประโยชนที่ไดรับจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ  

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ สงเสริมและใหประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับ กฟภ. ดังนี้ 

ภาครัฐ 

• เพ่ิมประสทิธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส 

• เพ่ิมการเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน เกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ตอบสนอง

ความตองการภาครฐัในการแลกเปล่ียนขอมูลดานพลังงาน 

• เพิ่มทักษะและขีดความสามารถดานดิจิทัลใหกับพนักงานภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ภาพรวม 

• สรางโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ท้ังระบบโครงขาย Smart Grid และแพลตฟอรมดิจิทัล ท่ีมีความ

มั่นคง ปลอดภัย 

องคกร/ พนกังาน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟา และงานบริการ จาก

การนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัตงิานและสรางขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลเชิงลกึ  

• สรางการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เสริมสรางการรวมมือกัน ภายใน กฟภ.  

• สรางรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและสรางแหลงรายไดใหมใหแก กฟภ. ในอนาคต 

• เพ่ิมคุณภาพชีวิตของพนักงานดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

คูคา คูความรวมมือ 

• เพ่ิมความโปรงใส การความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจรวมกัน ผานการบริหารจัดการขอมลูใหมีความ

ถูกตองแมนยํา 

ลูกคา ผูใชบริการ/ ประชาชน 

• เพิ่มความมั่นคงของระบบจําหนายไฟฟาใหมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น จากการนําเทคโนโลยีมาใชบริการ

จัดการ 

• เพิ่มชองทางและการเขาถึงการบริการ ยกระดับงานบริการและอํานวยความสะดวกในการเขารับ

บริการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

• สรางประสบการณบริการลูกคาที่ดี ทันสมยั นําไปสูความมั่นใจใน กฟภ. และภาพลักษณองคกรท่ีด ี

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

• เพ่ิมการเขาถึงขอมูลดานพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการใหประชาชนและชุมชมมีสวนรวม

ในการบริหารจดัการการใชไฟฟา 

• ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวม จากการเขาถึงบริการ ขอมูลขาวสารจากหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ที่มคีวามรวดเร็วและถูกตอง  
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ปจจยัแหงความสําเร็จเพ่ือนําไปสูการปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ จะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว มี 5 ปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ 

ดังนี ้

1. สนับสนุนจากผูบริหารและผูนําองคกร (Leadership) การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ในคร้ังนี้ 

ถือเปนการปรับเปลี่ยนองคกรคร้ังใหญ เนื่องจากจะเกิดการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ สายงาน ดังนั้นผูนํา

จะตองมีมีความชัดเจนในทิศทางและเปาหมายองคกร และสามารถตัดสินใจไดเด็ดขาด ในการพา 

กฟภ. กาวไปสู Digital Utlity ตามแผนที่กําหนดไว  

2. โครงสรางดําเนินงานดานดิจิทัล (Operating Model) การปรับเปล่ียน กฟภ. เขาสูยุคดิจิทัล ไมใช

หนาที่ของสายงานใด สายงานหนึ่ง แตทุก ๆ สายงานในองคกร จะตองมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือที่จะพา

องคกรกาวไปขางหนาไดพรอม ๆ กัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการจัดต้ัง โครงสรางการ

ดําเนินงานดานดิจิทัลท่ีชัดเจนภายในองคกร เพื่อผลักดันแผนใหดําเนินแผนไปไดดวยความรวดเร็ว 

และเกิดผลประโยชนสูงสดุ 

3. พันธมิตร (Partnership) การดําเนินงานดิจิทัลของกฟภ. ใหประสบความสําเร็จเปนไปตามแผน 

กฟภ.ควรรวมมือกับพันธมิตร หรือ Partner ที่จะเขามาชวยไมเพียงแตใหการดําเนินงานลุลวงตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว แต กฟภ. ยังสามารถเรียนรูแนวความคิด องคความรูใหม ๆ จาก

พันธมติรได 

4. วัฒนธรรมองคกร (Culture) การปรับเปล่ียนองคกรในคร้ังนี้ บุคลากรของ กฟภ. ทุกระดับเปนผูท่ี

ไดรับผลกระทบเนื่องจากตองมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ันจึงมี

ความจําเปนที่บุคลากร กฟภ. จะมีทัศนคติท่ีเปดรับการเรียนรู วิธีการใชเทคโนโลยีใหม ๆ และ

กระบวนการทํางานที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

5. ศักยภาพบุคลากรและองคกร (Capability) การสรางทักษะความสามารถใหม เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจใหม ของ กฟภ. ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงเกิดขึ้นไดจากการแลกเปล่ียนองคความรู

ภายใน การอบรมจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือจากพันธมิตรท่ีรวมดําเนินการ 

ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จ กฟภ. สามารถถายทอดเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ผานการดําเนินการจัดต้ัง PEA 

Digitail Transformation Program Management ห รื อก า ร จัด ต้ั ง  DTO / Digital Governance แล ะ

กระบวนการบริหารความเปล่ียนแปลงและฝกอบรม (Change Management and Training) ซ่ึงมีจุดประสงค

เพ่ือผลักดัน ขับเคล่ือนแผน ติดตามผลการดําเนินงาน สรางการบูรณาการระหวางแผนงาน รวมถึงการลดแรง

ตานจากการเปล่ียนแปลงในองคกรในระยะยาว  
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หมายเหตุ: แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ไดระบุกิจกรรมการจัดต้ัง Digital Governance ผานแผนงาน “DTO 

Governance” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ภาคผนวก 

 
รูปที่ 21 : ปจจัยแหงความสําเร็จ ดวยการจดัต้ัง Digital Program Management และ Change 

Management  

Digital Program Management และ Change Management สามารถดําเนินการผานโครงสราง 

DTO หรือ Digital Governance ซึ่งเปนโครงสรางระยะยาว โดยตัวอยางโครงสรางท่ีแนะนํา เปนดังนี้ 
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รูปที่ 22 : ตัวอยางโครงสราง Digital Governance  
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