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บทนา
แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแผนการดาเนินงานประจาปี
ตามสัญญาจ้างระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2562 โดยแผนดังกล่าวได้กาหนดทิศทางให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2563
- นโยบาย Energy 4.0
- แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579
- แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
- แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) และ
- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA (แผน 5 ปี) พ.ศ. 2561 – 2565
แผนการดาเนินงานฉบับนี้ได้นาแผนและนโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นปัจจัยนาเข้าในการกาหนดยุทธศาสตร์
ทิศทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่กาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 แห่งการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้ายุคดิจิทัล (The Digital Utility) และเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาหรับแผนการดาเนินงานนี้ มีเนื้อหาที่แ สดงถึงนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน ตามนโยบาย:

KEEN14
Keep improving existing business
Enhance new business
Employ innovation and technology
Nourish human resource
“สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์”
นโยบาย KEEN14 ประกอบด้วย 14 กลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร (Enterprise) และปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Grid) รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New service and
business) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) รวมถึงการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (Workforce) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและตลาด (Customer and market need) มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Utility)
แผนการดาเนินงานฉบับนี้ได้กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สามารถกากับดูแลติดตามและประเมินผลงานตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

สารบัญ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ................................................... 1
1. วิสัยทัศน์ (Vision) ................................................................................................................................................................ 1
2. ภารกิจ (Mission) ................................................................................................................................................................. 1
3. ค่านิยมร่วม (Core Value) ................................................................................................................................................... 1
4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ........................................................................................................... 1

นโยบายภาครัฐกับการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ................................................................................. 2
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580.................................................................................................................... 2
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ................................................................................ 3
3. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน........................................................................................................................................... 4
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578 ............................................................................................... 4
5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ..................................................................................................... 5
6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2563 ........................................................................................................ 6
7. นโยบาย Energy 4.0............................................................................................................................................................ 6
8. แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 ......................................................................................... 6
9. แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579) ของกระทรวงพลังงาน .................... 7
10. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564.................................................................................................................. 8
11. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)................................................... 9
12. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA (แผน 5 ปี) พ.ศ. 2561 – 2565 .......................................................................................... 9

เป้าหมายการดาเนินการ ตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ปี 2562................................................................. 11
ปัจจัยความท้าทายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค .......................................................................................................... 24
1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ ................................................................................................................... 24
2. Disruptive Technology .................................................................................................................................................. 24
3. Urbanization & Individual Customer Service ........................................................................................................... 25
4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ...................................................................................... 25
5. การสูญเสียรายได้จากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และการสูญเสียลูกค้าที่มีมูลค่าสูงให้กับ SPP .................. 25
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ....................................................................................................................................... 26

แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ........................................................................... 27
แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562 ..................................................................................... 30

แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวย่อ กฟภ. หรือ Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิต จัดหา จัดส่ง และจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม
74 จังหวัด และประเทศใกล้เคียง

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
PEA เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. ภารกิจ (Mission)
จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ค่านิยมร่วม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1) ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2) มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
4) การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
5) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
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แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562

นโยบายภาครัฐกับการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้จัดทายุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และ
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทาให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด
3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ พัฒนาการและ
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ส าม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่ วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่ระดับท้องถิ่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่
มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ใน
การกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง นานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านพลังงาน / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (Logistic)
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และ
การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
เป้าหมายที่ 4 (ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564
ตั ว ชี้ วั ด 4.2 สั ด ส่ ว นการใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ า ลดลงจากร้ อ ยละ 65 เป็ น
ร้อยละ 47 ในปี 2564
แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาด้านพลังงาน
1) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2) จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
3) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
4) ปรับปรุงและพัฒนาการกากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีใน
ภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ และ
การกาหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการพลังงานและ
ผู้บริโภค
5) ส่ งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นศู นย์การซื้ อขายพลังงานและเพิ่ มโอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน
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3. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประกอบด้วยประเด็นการปฏิรูปที่สาคัญ 6 ด้าน 17 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
3.1. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
1) ปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
2) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และ
3) ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
3.2. ด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
1) โครงสร้างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า โดยกาหนดสัดส่วนเชื้อเพลิง และปฏิรูปการ
จัดหาพลังงานทั้งระบบ
2) ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน และ
3) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
3.3. ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
1) ด้านการพัฒนา อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และ
2) การพั ฒ นาปิ โตรเคมี ระยะที่ 4 รวมถึง กาหนดพื้ นที่ ใ หม่ ที่ มีศั ก ยภาพในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะยาว
3.4. ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
1) ปฏิรูประบบ บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
2) แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคใน การนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
3) ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และ
4) ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
3.5. ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่
1) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
2) การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) และ
3) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
3.6. ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นปฏิรปู ได้แก่
1) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และ
2) การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559-2578
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 มีดงั นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มี
ราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การ
ผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ รูปแบบ
ใหม่ในระยะยาว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชน ห่างไกล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่ง ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล ในการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การของหน่ว ยงานรัฐ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิ จิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดย
ไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานาไปสู่ก ารหลอมรวมการทางานของภาครัฐ เสมือนเป็น
องค์กรเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนาไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาธุรกรรม
ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564
กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายต่าง ๆ ด้วยการเตรียมพร้อมของชาติ ตั้งแต่
ในภาวะปกติโดยมีการประสาน สอดคล้อง บูรณาการ และส่งเสริมกันอย่างมีเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ระบบการเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการบริหารความต่อเนื่อง เมื่อเกิด
เหตุที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะขนาดใหญ่ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการพัฒนาของภูมิภาคและเมือง พัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุน
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยกาหนดจุดยืนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยให้บริการ สนับสนุน
การดาเนินงานและความร่วมมือด้านไฟฟ้า ประปา เพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสนับสนุนการกระจายสินค้าให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
5

แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562

6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจั ดการที่
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน เพื่อให้การผลิตการแปรรูป และ
การขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง
ในการพัฒนาพลังงาน เพื่อสนองความต้องการตามศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้กระทรวงพลังงาน
เป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้า สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ าย
องค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลอย่าง
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7. นโยบาย Energy 4.0
การขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 แบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น
2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และระดับชุมชน/ประชาชน โดยในระดับประเทศจะมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความทันสมัย แข่งขันในตลาดโลกได้ และการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า ซึ่งสิ่งที่
ภาคพลังงานของประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลในอนาคต อาทิ
 การบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy)
 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
 การพัฒนาในรูปแบบของ Smart ต่างๆ ทั้งในส่วนของ Smart Grid ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ
Smart City ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าระหว่างประเทศ และมีการส่งไฟฟ้าขายข้ามประเทศ
ส่วนในระดับชุมชน/ประชาชน จะมุ่งเน้นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนและชุมชน
ผ่านโครงการประชารัฐ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การดาเนินโครงการพลังงานชุมชน และการส่งเสริม
ด้านพลังงานในธุรกิจ SMEs

8. แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579
การจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan) หรือแผน PDP2015
กาหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และคาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงานจะส่งผล
ให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนี้ยังมีแผนงานพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซึ่ง
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จะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 20 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี
2579 โดยมีเป้าหมายกาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 6,000 MW จากขยะ 500 MW และจาก
ชีวมวล 5,570 MW พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจาหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริม
พลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

9. แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579) ของ
กระทรวงพลังงาน
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเพื่อให้การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย
สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องทาให้ระบบไฟฟ้ามีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่
เพียงพอ มีความต่อเนื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และไม่มีปัญหาคุณภาพของแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่อาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน
การพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยสมาร์ ท กริ ด จะต้ อ งช่ ว ยให้ มี ก ารผลิ ต และการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุน บรรเทาปัญหาการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้จะต้องรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการทางานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ
การพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยสมาร์ ท กริ ด จะต้ อ งช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานของการไฟฟ้ า
ทั้งทางด้านเทคนิคและการให้บริการ มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น ซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ลง และส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้นโดยตรง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการกาหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสามารถทางาน
ประสานกันได้มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีของ ICT ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าได้อีกด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดซึ่งยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ประเทศไทยสามารถสร้าง
องค์ความรู้ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามประเทศอื่นได้ทัน จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างบุคลากร
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
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10. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการสาคัญของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และนาสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์
แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการ
และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและมีโครงสร้างราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
โดยกาหนดบทบาทและทิศทางการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทระหว่างผู้กากับดูแล
ผู้กาหนดนโยบายและผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจัดให้มีแผนการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริม
ให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจจัดหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ เช่น
การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีกลไกในการชดเชยให้แก่รัฐวิสาหกิจ
ที่ได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้างนวัตกรรมและนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทุนการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไกส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกกากับ ติดตาม
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางาน
สมัยใหม่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม กาหนดระบบแรงจูงใจการดาเนินงานที่เหมาะสม
คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ
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11. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) ได้มีการระบุ/
กาหนด เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ดาเนินการทั้งสิ้น 12 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

12. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA (แผน 5 ปี) พ.ศ. 2561 – 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA มีวัตถุประสงค์ให้ PEA เป็น Digital Utility โดย PEA ได้วางนโยบาย
PEA 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และนโยบายของภาคพลังงาน โดยเน้นการ “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม
พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ” ซึ่ง PEA จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0”และการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย
มั่นคง เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ทั้งนีแ้ ผนปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA มีทิศทางในการเพิ่มขีดความสามารถ 5 ทิศทาง ดังนี้
1. ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) คือการเสริมสร้าง
โครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ การนาข้อมูลของพลังงานและข้อมูลในการใช้พลังงาน เพื่อ
ความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการให้บริการที่เป็นเลิศ
9
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2. เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) คือการยกระดับการให้บริการลูกค้า
ด้วยการสร้างความผูกพันที่ดีกับลูกค้าดิจิทัลในโลกแห่ ง การเชื่อมต่อ สร้างความประทับใจแก่ประสบการณ์ใน
การใช้บริการ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของระบบจาหน่ายและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) คือการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการทางานยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อรองรับการทางานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
5. แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) คือการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ PEA ที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานทั้งองค์กรให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ
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เป้าหมายการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมี ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
องค์กรและแผนการดาเนินงานดังนี้
กลยุทธ์

Corporate KPI

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทน
สินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (CPI-X)

แผนการดาเนินงาน
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย (รผก.(บ))
2. แผนงานการดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(NM1.3)
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) รผก.(ย) รผก.(วก)
และ รผก.(ว))
3. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ PEA
(OM3.1)
(คณะอนุกรรมการจัดทาแผนและติดตาม
การดาเนินการบริหารจัดการสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้า)

2. มุมมอง Customer
Satisfying Existing Customers
CR1 ยกระดับมาตรฐาน 2.1 ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า CR1.1 แผนงานการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อ
ของผลิตภัณฑ์และ
กาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานการ
การให้บริการของ
ให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของ
ลูกค้า โดยใช้
ลูกค้าและเหนือกว่าคู่เทียบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
(รผก.(ภ1-ภ4) และ รผก.(ทส))
CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
(เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.1)
(รผก.(ภ1-ภ4) และ รผก.(ทส))
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กลยุทธ์

Corporate KPI

แผนการดาเนินงาน
CR1.3 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
องค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนาไปสู่
การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
(Data Driven Execution) (เชื่อมโยง
กับ SO5 ในแผนงาน DT1.2)
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) และ รผก.(ย))
CR1.4 แผนงานการพัฒนา Call Center ระยะ
ที่ 4 (เชื่อมโยงกับ SO5)
(รผก.(ภ1-ภ4) และ รผก.(ทส))

CR2 การสร้าง
2.2 ความพึงพอใจลูกค้า
CR2.1
ความสัมพันธ์กับ
Key Account, High Value
ลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้า
CR2.2
รายสาคัญ
New Market
NM1 ส่งเสริมการลงทุน
และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

NM2 การผลักดันผล
ประกอบการและ
การสร้าง Brand
Image ของบริษัท
ในเครือ

แผนงานสร้างความสัมพันธ์ และรักษา
ฐานลูกค้า High Value
(รผก.(ภ1-ภ4))
แผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาฐาน
ลูกค้า
(รผก.(ย) และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง)

2.3 ความสาเร็จของแผนงาน
การดาเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
2.4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

NM1.1 แผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning
& Implementation และการกาหนด
นโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อผลักดันผลประกอบการของ PEA
(รผก.(ย))
NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พันธมิตรทางธุรกิจ และความสาเร็จใน
การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
(รผก.(ย))
NM1.3 แผนงานการดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) รผก.(ย) และ
รผก.(ว))
2.5 ความสาเร็จของการ
NM2.1 แผนงานความสาเร็จในการดาเนินงาน
ดาเนินงานของบริษัทใน
ตามแผนธุรกิจ และการจัดอันดับเครดิต
เครือ และอันดับเครดิตอยู่
ขององค์กร
ในช่วง Investment
(รผก.(วก) และ PEA ENCOM)
Grade
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กลยุทธ์
3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1 การเพิ่ม
3.1
ประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของ 3.2
ระบบจาหน่าย
3.3

Corporate KPI

ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIFI)
ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI)
3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

แผนการดาเนินงาน

OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า (รผก.(วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(รผก.(วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
(คพพ.1) (รผก.(กบ))
OM1.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่2
(คพพ.2) (รผก.(กบ))
OM1.5 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1 (รผก.(กบ))

3.5 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
ผลิตภัณฑ์ของ PEA
ไฟฟ้า (รผก.(วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid (รผก.(ภ1-ภ4)

OM2 การเสริมสร้าง
ศักยภาพของระบบ
จาหน่าย โดย
Smart Grid

3.6 ร้อยละของหน่วยสูญเสียใน OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/
ระบบจาหน่าย (Loss)
Non-Technical)
(รผก.(ป) และ รผก.(ภ1-ภ4))
3.7 ความสาเร็จของแผน
OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ไฟฟ้า ระยะที่ 3 (รผก.(ว))
OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ
ระบบ Smart Grid (รผก.(ว))
OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (รผก.(ทส))
OM2.4 แผนงานการดาเนินงานตามโครงการ Smart
Grid (ให้ความสาคัญภาคเอกชนเพื่อให้เกิด
การสร้าง Ecosystem)
(รผก.(ว) รผก.(ป) และ รผก.(ทส))
OM2.5 แผนงาน Grid Impact Assessment & Grid
Condition Code (ประเมินผลกระทบของระบบ
ไฟฟ้าและการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง (รผก.(ว) และ รผก.(ป))
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Corporate KPI
แผนการดาเนินงาน
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพใน 3.8 ความสาเร็จในการ
OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การบริหารสินทรัพย์
ดาเนินงานตามแผน Asset
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ PEA
Management Roadmap
(คณะอนุกรรมการจัดทาแผนและ
ติดตามการดาเนินการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า)
OM4 ปรับปรุงกระบวน
3.9 ความสาเร็จของการ
OM4.1 ความสาเร็จในการดาเนินการตาม SLA และ
การดาเนินงานให้มี
ดาเนินการตาม Service
QA for SLA ตาม Supply Chain ของ PEA
ประสิทธิภาพ โดย
Level Agreement ที่ระบุ
(รผก.(ย) และ ทุกสายงาน)
ให้ครอบคลุมทัง้ ห่วง
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณา OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางาน
โซ่อุปทาน
การระดับหน่วยงาน
ขององค์กร (Digital Operational
3.10 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่
Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
ลดลงจากการปรับปรุง
เทคโนโลยีดิจิทลั
กระบวนการ
(รผก.(ย) รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) และ
ทุกสายงาน)
Innovation Process
IP1 พัฒนาโครงสร้าง
และกระบวนการ
ด้านนวัตกรรม

3.11 ความสาเร็จการดาเนินงาน IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ
ตามแผนงานการพัฒนา
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation
ระบบการจัดการนวัตกรรม
System)
องค์กร (Corporate
(รผก.(ว) รผก.(ท) และ รผก.(ย))
Innovation System)
IP1.2 แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะของ
บุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
(รผก.(ท) และ รผก.(ว))
Regulation & Social Process
RS1 สนับสนุนการใช้
3.12 มาตรการส่งเสริมการเพิ่ม RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพการใช้
ประสิทธิภาพ (รผก. (ว))
ประสิทธิภาพ
พลังงานสาหรับผู้ผลิตและ
จาหน่ายพลังงาน (Energy
Efficiency Resources
Standards : EERS)
3.13 จานวนหน่วย (kWh) ที่
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
สะสม
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RS2 ทบทวนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึง
กากับการดาเนินงาน
ของบริษัทในเครือ
เพื่อให้เกิด Synergy

Corporate KPI
แผนการดาเนินงาน
3.14 ความสาเร็จของการจัดทา RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
หรือปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้มีความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายใน
เกี่ยวเนื่อง (สกม.)
และภายนอกองค์กร รวมถึง RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
เกี่ยวเนื่อง
ปฏิบัติงานให้มปี ระสิทธิภาพ และโปร่งใส
3.15 ความสาเร็จของการศึกษา
(สกม. และ สวก.)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทา
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ PEA

4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1 ส่งเสริมการบริหาร 4.1 ความสาเร็จของการพัฒนา HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผล
ทุนมนุษย์ (HRM)
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
การปฏิบัติงาน (PMS) และการนาระบบ
ประเมินผล
เทคโนโยลีมาใช้ในการพัฒนา
(รผก.(ท))
4.2 ความสาเร็จในการปรับ
HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรา
โครงสร้างองค์กรและ
กาลัง ให้รองรับการเป็น Digital Utility
อัตรากาลังเพื่อรองรับการ
(รผก.(ท) รผก.(ย) และหน่วยงานที่
เป็น Digital Utility
เกี่ยวข้อง)
HR1.3 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการยกระดับการบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ (รผก.(ท))
HR2 เพิ่มขีด
4.3 ความสาเร็จของโครงการตาม HR2.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ความสามารถของ
แผนงานพัฒนาระบบการ
(KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการ
บุคลากร (HRD)
จัดการความรู้ (KM) เพื่อ
ดาเนินธุรกิจ (รผก.(ท))
รองรับและพร้อมต่อการ
ดาเนินธุรกิจ
4.4 ความสาเร็จของแผนงาน HR2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การยกระดับการพัฒนา
ดิจิทัล (การพัฒนาการกาหนด Digital
ทรัพยากรบุคคล
Literacy และพัฒนาการส่งเสริม Digital
Competency)
(รผก.(ท) และ รผก.(ทส))
HR2.3 แผนงานพัฒนาSuccessor ให้พร้อมต่อการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต (รผก.(ท))
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Corporate KPI

แผนการดาเนินงาน
HR2.4 แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคต (รผก.(ท))
HR2.5 แผนงานพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อมมุ่ง
สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (รผก.(ท)

Digital Technology
DT1 พัฒนาขีด
4.5 ความสาเร็จของแผน
DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
ความสามารถด้าน
ปฏิบัติการดิจิทัลของ PEA
รองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital
เทคโนโลยีดิจิทลั
Platform)
เพื่อสะท้อนถึง
4.6 ความพึงพอใจของผู้บริหาร
(รผก.(ทส) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ประสิทธิภาพของ
ต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการ DT1.2 แผนงานบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าและ
การบริหารค่าใช้จ่าย
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กร เพื่อการ
และประสิทธิภาพ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระบวนการ
(เชื่อมโยงกับ SO2 และ SO3)
ดาเนินงาน
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) (รผก.(ย)
4.7 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ลดลงจากการปรับปรุง
DT1.3 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการ
ทางานขององค์กร (Digital Operational
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
ดาเนินงาน (CPI-X)
เทคโนโลยีดิจิทลั (เชื่อมโยงกับ SO2)
(รผก.(ป) รผก.(ย) รผก.(ทส) และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง)
DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
DT2 พัฒนาขีด
4.7 ความสาเร็จของแผนสร้าง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ความสามารถด้าน
มาตรฐานด้านความมั่นคง
(รผก.(ทส))
Cyber Security และ
ปลอดภัย (ISO 27001X
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั สู่
มาตรฐานสากล
Organization Capital
OC1 ส่งเสริมและพัฒนา 4.8 คะแนนประเมิน ITA
องค์กรสู่ความยั่งยืน

OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (สวก.)
4.9 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย OC1.2 แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการ
(Disabling Injury Index: )
ด้านความปลอดภัย (สวก.)
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Corporate KPI
4.10 ความสาเร็จเพื่อยกระดับ
การดาเนินงานให้ได้ตาม
มาตรฐาน OECD
4.11 ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.12 ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแนวทาง
SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี
ตามกรอบ DJSI

OC2 Stakeholder
Engagement

OC3 Change
Management

แผนการดาเนินงาน
OC1.3 แผนงานการดาเนินงานตามมาตรฐาน
OECD (สวก.)
OC1.4 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
(รผก.(ส))
OC1.5 แผนงานการยกระดับโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลลัพธ์การ
ดาเนินโครงการ (รผก.(ส) และสายงาน
ที่ร่วมดาเนินโครงการ CSR)

4.13 ความสาเร็จในการยกระดับ OC1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
โครงการด้านสังคมและ
เศรษฐกิจขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาทีย่ ั่งยืน (Eco-efficiency)
4.14 ความสาเร็จในการดาเนินงาน
(รผก.(ส))
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Ecoefficiency)
4.15 ผลสารวจความพึงพอใจในการ OC2.1 แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ดาเนินงานของ PEA ที่
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
(รผก.(ย) รผก.(กบ) รผก.(อ) รผก.(ท)
กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่ม
และ รผก.(ภ3))
พนักงาน และกลุ่มลูกค้า
4.16 ความสาเร็จของการปรับ
OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือ จัดตั้ง
โครงสร้างองค์กร เพื่อการ
บริษัทในเครือเพื่อรองรับการดาเนินงาน
ดาเนินงานทีค่ ล่องตัว และ/
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (รผก.(ย))
หรือ จัดตั้งบริษทั ในเครือเพื่อ
รองรับการดาเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
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แผนดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม Balance Scorecard ปี 2562*
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (CPI-X)
2. มุมมอง Customer Value Proposition

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6.18

รผก.(บ)

31,372

31,316

รผก.(บ)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ

5.66

5.79

5.92

6.05

ล้านบาท

31,540

31,484

31,428

Satisfying Existing Customers
CR1 ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการให้ บ ริ ก าร
ของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในระยะยาวและรักษาฐานลูกค้า
รายสาคัญ

2.1ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
 กลุ่มเอกชนรายย่อย
 กลุ่มเอกชนรายใหญ่
 กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ
2.2 ความพึงพอใจลูกค้า Key Account,
High Value

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4.17
4.20
4.12
4.14
4.16

4.22
4.25
4.17
4.19
4.21

4.27
4.30
4.22
4.24
4.26

4.32
4.35
4.27
4.29
4.31

4.37
4.40
4.32
4.34
4.36

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

New Market
NM1 ส่ ง เสริ มการลงทุ น และใช้
ประโยชน์ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2.3 ความส าเร็ จ ของแผนงานการ ร้อยละ
ดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

80

85

90

95

100

รผก.(ย)

-

5,150

5,425

5,700

5,975

6,250

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

80

85

90

95

100

รผก.(ภ1-ภ4)
รผก.(ทส)
รผก.(ย)
รผก.(ว)
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2.4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

NM2 การผลั ก ดั น ผลประกอบการ
และการสร้าง Brand Image
ของบริษัทในเครือ

ล้านบาท

2.5 ความสาเร็จของการดาเนินงานของ ร้อยละ
บริษัทในเครือ และอันดับเครดิตอยู่
ในช่วง Investment Grade

-
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นาค่าข้อมูล 7 ปี
ย้อนหลัง (ใช้ค่า 25552561) มาทา
Exponential
Regression เพื่อหาค่า
SAIFI PEAของปี 2562
นาค่าข้อมูล 7 ปี
ย้อนหลัง (ใช้ค่า 25552561) มาทา
Exponential
Regression เพื่อหาค่า
SAIFI เมืองใหญ่ของปี
2562
นาค่าข้อมูล 7 ปี
ย้อนหลัง (ใช้ค่า 25552561) มาทา
Exponential
Regression เพื่อหาค่า
SAIDI PEA ของปี 2562
นาค่าข้อมูล 7 ปี
ย้อนหลัง (ใช้คา่ 25552561) มาทา
Exponential
Regression เพื่อหาค่า
SAIDI เมืองใหญ่ของปี
2562

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

5.29

5.18

รผก.(ป)

4.32

4.37

รผก.(ป)
รผก.(ภ1-ภ4)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)
-

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

Operational Management Process
OM1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ 3.1 ดั ช นี จ านวนครั้ ง ที่ ไ ฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง ครั้ง/ราย/
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ
(SAIFI)
ปี
จาหน่าย

ค่าระดับ 2 +
ค่า Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ
SAIFI ของ
PEA ที่ทาได้
จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 - ค่า
Interval

3.2 ดั ช นี จ านวนครั้ ง ที่ ไ ฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง ครั้ง/ราย/
(SAIFI) เมืองใหญ่
ปี

ค่าระดับ 2 +
ค่า Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ
SAIFI เมือง
ใหญ่ ที่ทาได้
จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 - ค่า
Interval

3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

นาที/
ราย/ปี

ค่าระดับ 2 +
ค่า Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ
SAIDI ของ
PEA ที่ทาได้
จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 - ค่า
Interval

3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นาที/
เมืองใหญ่
ราย/ปี

ค่าระดับ 2 +
ค่า Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ
SAIDI เมือง
ใหญ่ที่ทาได้
จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 - ค่า
Interval

ร้อยละ

5.62

5.51

5.40

ระดับ

4.17

4.22

4.27

3. มุมมอง Internal Process

3.5 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบ
จาหน่าย (Loss)
3.6 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ PEA
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OM2
OM3

OM4

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ทส)
-

ร้อยละ

ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

ร้อยละ

80

85

90

95

100

คณะอนุกรรมการ
จัดทาแผนและ
ติดตามการ
ดาเนินการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้า

ปรับปรุงกระบวนการดาเนิน 3.9 ความสาเร็จของการดาเนินการตาม ระดับ
งานให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดย
Service Level Agreement ที่ระบุ
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง ห่ ว ง โ ซ่
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการ
อุปทาน
ระดับหน่วยงาน
3.10 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจาก ล้านบาท
การปรับปรุงกระบวนการ

1

2

3

4

5

รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

X+2%

X+4%

X+6%

X+8%

X+10%

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ว)
รผก.(ท)
รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

3.12 ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม ร้อยละ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับ
ผู้ผลิตและจาหน่ายพลังงาน (Energy
Efficiency Resources Standards
: EERS)
3.13 จานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัด kWh
พลังงานไฟฟ้าได้สะสม

80

85

90

95

100

รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

40 ล้าน

45 ล้าน

50 ล้าน

55 ล้าน

60 ล้าน

รผก.(ว)

-

การเสริ มสร้ างศั กยภาพของ 3.7 ความส าเร็ จ ของแผนโครงข่ า ย
ระบบจาหน่ายโดย Smart Grid
ไฟฟ้าอัจฉริยะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
3.8 ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
บริหารสินทรัพย์
แผน Asset Management
Roadmap

Innovation Process
IP1 พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ 3.11 ความส าเร็ จ การด าเนิ น งานตาม
กระบวนการด้านนวัตกรรม
แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ
น วั ต ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร ( Corporate
Innovation System)
Regulatory & Social Process
RS1 สนั บ สนุ น การใช้ พ ลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด

RS2

ทบทวนกฎหมาย ระเบี ย บ 3.14 ความสาเร็จของการจัดทาหรือ
ข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ รองรั บ การ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ
ด า เ นิ น ง า น ใ น ธุ ร กิ จ
ข้ อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ทั้ ง
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับการ
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท ใน
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ
เครือ เพื่อให้เกิด Synergy
เกี่ยวเนือ่ ง
3.15 ความสาเร็จของการศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ของ PEA
4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ 4.1 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
(HRM)
สารสนเทศเพื่อการประเมินผล
4.2 ความสาเร็จในการปรับโครงสร้าง
องค์กรและอัตรากาลังเพื่อรองรับ
การเป็น Digital Utility
HR2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ 4.3 ความสาเร็จของโครงการตาม
บุคลากร (HRD)
แผนงานพั ฒ นาระบบการจั ด การ
ความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจ
4.4 ความส าเร็ จ ของแผนงานการ
ยกระดั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล
Digital Technology
DT1 พั ฒนาขี ดความสามารถด้ าน 4.5 ความส าเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสะท้อนถึง
ดิจิทัลของ PEA
ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หาร 4.6 ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบ
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของ
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของ
กระบวนการดาเนินงาน
ผู้บริหาร

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อส.กม.

-

5

อส.กม.

-

95

100

รผก.(ท)

90

95

100

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

85

90

95

100

รผก.(ท)
รผก.(ย)
รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

80

85

90

95

100

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ทส)

-

ระดับ

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ

ระดับ 1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
3

ระดับ 4
-

ระดับ 5
5

ระดับ

1

2

3

4

ร้อยละ

80

85

90

ร้อยละ

80

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ
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DT2

พัฒนาขีดความสามารถด้าน 4.7 ความสาเร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
Cyber Security และการ
ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย (ISO
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
27001)
ดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

Organizational Capital
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ 4.8 คะแนนประเมิน ITA
ความยั่งยืน

4.9

ค่ า ดั ช นี ก ารประสบอุ บั ติ ภั ย
(Disabling Injury Index :

4.10 ความส าเร็ จ เพื่ อ ยกระดั บ การ
ด าเนิ น งานให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน
OECD
4.11 ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
4.12 ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี
ตามกรอบ DJSI
4.13 ความส าเร็ จ ในการยกระดั บ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.14 ความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อ
ส ร้ า ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ชิ ง นิ เ ว ศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

-

0-19.99
หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 20 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน
0.1129 ขึ้นไป

20-39.99
หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 15 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน
0.1128

40-59.99
หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 10 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน
0.1075

ร้อยละ

80

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

60-79.99
80-100
หรือมีคะแนนติด หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1 ใน 5 อันดับ 1 ใน 3 ของ
ของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ทั้งหมดที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วมประเมิน
ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รผก.(ทส)

-

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

0.1023

0.0975

90

95

100

อส.วก.
รผก.(ภ1-ภ4)
รผก.(กบ)
อส.วก.

85

90

95

100

รผก.(ส)

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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กลยุทธ์
OC2

Stakeholder
Engagement

OC3

Change Management

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

4.15 ผลสารวมความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของ PEA ที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ
กลุ่มคู่ ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่ม
ลูกค้า
4.16 ความสาเร็จของการปรับโครงสร้าง
องค์ ก ร เพื่ อ การด าเนิ น งานที่
คล่องตัว และ/หรือ จัดตั้งบริษัทใน
เครื อ เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น งาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

*อยู่ระหว่างตกลงค่าเป้าหมายการดาเนินงานกับ สคร.

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน

ระดับ

ระดับ 1
3.20

ระดับ 2
3.40

ระดับ 3
3.60

ระดับ 4
3.80

ระดับ 5
4.00

ระดับ

1

2

3

4

5

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รผก.(ย)
รผก.(ภ3)
รผก.(ท)
รผก.(กบ)
รผก.(อ)
รผก.(ย)

-

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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ปัจจัยความท้าทายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การดาเนินงานในช่วง 58 ปีของการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมาถือว่าองค์กรมีการ
เจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า มาโดยล าดั บ อย่ า งไรก็ ต าม PEA ยั ง คงเผชิ ญ ปั จ จั ย ท้ า ทายองค์ ก รตามยุ ค สมั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไป ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 มีปัจจัยท้าทายที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาหรับการจัดทาแผนการดาเนินงานฉบับนี้ จึงได้สรุป
ปัจจัยท้าทายองค์กรที่สาคัญในยุคปัจจุบันดังนี้

1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานกากับทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความต้องการให้ PEA ดาเนินการตอบสนองที่หลากหลาย PEA จึงต้องปรับตัวให้
รองรับต่อแนวนโยบายและความประสงค์เหล่านี้โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ องค์กร และประชาชนเป็น
สาคัญ ซึ่งในการดาเนินธุรกิจด้านพลังงานในสถานการณ์อนาคตจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปจากในอดีตเป็นอย่าง
มากและเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรเป็นอย่างมาก คือ นโยบายภาครัฐและหน่วยงานกากับที่
อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร เช่น นโนบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก นโยบายส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา นโยบายส่งเสริมกิจการจาหน่ายไฟฟ้า นโยบายการอนุญาต
ให้บุคคลที่สามเข้าใช้โครงข่ายไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น PEA จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมกาหนดยุทธศาสตร์
นโยบาย และแผนการดาเนินงานอย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้
องค์กรสามารถปรับตัว และเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

2. Disruptive Technology
การเกิดขึ้น ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และต้นทุนที่ต่าลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าหลายอย่างทั้งด้านการผลิต (Supply) การใช้ (Demand) พลังงาน
ไฟฟ้า และด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการดาเนินกิจการไฟฟ้าอย่างมาก
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลม เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เป็นต้น
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการใช้ไฟฟ้า เช่น เทคโนโลยี หลอดไฟฟ้า LED
ยานยนต์ไฟฟ้า
(Electric Vehicle, Charging Station)
 เทคโนโลยีการควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เช่น Smart Grid, Micro Grid, Demand
Response, Virtual Power Plant, Energy Trading Platform
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่นๆ ที่ จะส่งผลต่อการดาเนินกิจการของการไฟฟ้า ได้แก่ เทคโนโลยี
ทางการเงิน (Financial Technology), Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligent), Big Data, Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม Disruptive Technology เหล่านี้เป็นทั้งภัยคุกคามและเป็นโอกาสขององค์กร ดังนั้น
PEA จึงต้องปรับตัวและ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส แสวงหาช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ มาปรับใช้ในการดาเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และ
เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รู้เท่าทัน นามาประยุกต์ใช้งาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
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3. Urbanization & Individual Customer Service
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของโลกนาไปสู่การพัฒนาสู่สังคมเมืองมากขึ้น ทาให้
กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายและแตกต่างมากขึ้ น ทาให้ PEA จาเป็น ต้อ งมีก ารพัฒ นากลยุ ทธ์ ให้ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาสู่สังคมเมือง
(Urbanization) ส่งผลให้ PEA ต้องมุ่งเน้นสร้างบริการใหม่ที่ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเมือง และจาเป็นต้องการ
ปรับตัวในการบูรณาการงานบริการต่างๆ ของ PEA เพื่อให้การบริการอย่างหลากหลายและครอบคลุมกลุ่ม
ลูกค้าอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้เทคโนโลยีสาคัญที่จาเป็นต่อการพัฒนาสู่สังคมเมือง คือเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ซึ่งจะช่วยให้เมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มีการจัดโครงสร้าง
พื้นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและโครงสร้างทางประชากรในพื้นที่ ดังนั้น PEA ใน
ฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานในการให้ บ ริ ก ารจ าหน่ า ยไฟฟ้ า ประกอบกั บ PEA มี เ ทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ้ า และ
ระบบสื่อสารที่ ทั นสมั ย รวมถึงมี ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่ งจะช่วยทาให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมื อง
อัจฉริยะได้มากขึ้น
นอกจากนั้นใน อดีตลูกค้าเป็น Consumer หรือผู้บริโภคอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ Consumer
จะกลายเป็น Prosumer คือ Producer บวกกับ Consumer จะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน
เช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ดังนั้น PEA จะต้องเพิ่มบทบาทมาเป็น
ตัวกลางที่ช่วยอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการรับซื้อและจาหน่ายพลังงานมากยิ่งขึ้น รวมถึง PEA
ต้องเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้รองรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่ม Prosumer มากขึ้น

4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะพบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ PEA มีแนวโน้มที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง PEA จาเป็นต้องปรับแนวทางการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้มากที่สุดจาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งโครงข่ายระบบการจาหน่ายไฟฟ้าของ PEA นั้น ครอบคลุมทั่วประเทศ แทบทุกครัวเรือนต่าง
มีไฟฟ้ าใช้ PEA จึง ต้องน าเอาสิ นทรั พย์ที่ มี อยู่ไปสร้างมูลค่า เพิ่มให้เกิด รายได้ต่อองค์กรเพิ่มขึ้ น ถึง แม้ว่ า
สินทรัพย์ของ PEA มีมูลค่ามากกว่า 407,019 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์บางส่วนมีอายุการใช้งาน
ค่อนข้างสูง สินทรัพย์บางประเภทมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 40 ปี PEA จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาสูงมาก ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงสินทรัพย์หลักขององค์กรว่ามีประเภทหลักใดบ้าง และแต่ละ
ประเภทมีอัตราการใช้งานอย่างไร เมื่อเทียบกับศักยภาพของสินทรัพย์ดังกล่าว การทดแทน การซ่อมบารุงของ
แต่ละสินทรัพย์จะเกิดขึ้นในเวลาใดบ้าง ซึ่งแผนงาน Asset Management Roadmap ปี 2561-2565 จะเป็น
แผนงานสาคัญที่กาหนดกระบวนการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในแต่ละช่วงเวลาของสินทรัพย์

5. การสูญเสียรายได้จากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และการสูญเสียลูกค้าที่มี
มูลค่าสูงให้กับ SPP
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีการกาหนดเป้าหมายของพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกให้เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายส่งเสริมการติด ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
นั้น ส่งผลทาให้ PEA สูญเสียรายได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ใช้ไฟจะเป็นผู้ผลิตไฟใช้เอง ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น PEA จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวต่อผลประกอบการขององค์กร
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เพื่อเป็นปัจจัยในการเร่ง รัดในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ให้บริการออกแบบ
ติดตั้งบารุงรักษาระบบ
นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โดยการต่ออายุ
สัญญา และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อไฟฟ้าลดลง เป็นปัจจัยให้ SPP ต้องเร่งรัดหาลูกค้า
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลู กค้าที่มีมูล ค่าสูงที่อยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า ทาให้ PEA
ประสบปัญญาการสูญเสียรายได้จานวนมากให้กับ SPP ดังนั้น PEA จึงจาเป็นต้องหามาตรการทั้งเชิงรับและเชิง
รุกรองรับผลกระทบเหล่านี้ในระยะยาว เช่น การเข้าไปร่วมลงทุนกับ SPP การกาหนดแผนงานรองรับลูกค้า
กลุ่มเสี่ยง การสร้างความผูกพันกับลูกค้า เป็นต้น

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงภาวะโลกร้อน ปัญหาดังกล่าว
ส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง
ส่งผลให้ภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดถี่ขึ้น มีความรุนแรงมากขึ้น และมีมูลค่าความเสียหายสูงขึ้น ภัยพิบัติ
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ PEA ด้วยเช่นกัน ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามี PEA ประสบปัญหาพายุ
ลมพัดเสาไฟฟ้าล้มหลายครั้ง ประกอบกับปัญหาอุทกภัยน้าท่วมหลายพื้นที่ ทาให้ PEA จึงมีความจาเป็นต้อง
กาหนดแนวทางป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการจัดทาแผนรองรับการดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning: BCM) ในยามที่เกิดสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว าดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งมีเป้าหมายจะรักษาระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม
ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีมาตรการในการลดกาซเรือนกระจก เช่นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสของ PEA ในการส่งเสริมดาเนินธุรกิจด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
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แนวทางการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์
มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล
แผนการดาเนินงานฉบั บนี้ได้น าแผนและนโยบายดังกล่าวนามาใช้เป็นปัจจั ยนาเข้ าในการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่กาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 แห่งการสถาปนาการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้าดิจิทัล (The Digital Utility) และเพื่อให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ” ตามวิสัยทัศน์ของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาหรับแผนการดาเนินงานนี้ มีเนื้อหาที่แสดงถึงทิศทางในการบริหารงาน ตามนโยบาย

K E E N 14
Keep improving existing business
Enhance new business
Employ innovation and technology
Nourish human resource
“สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์”
นโยบาย KEEN ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาปรับปรุงองค์กร (Enterprise) และปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Grid) รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New
service and business) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (Workforce) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และตลาด (Customer and market need) มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Utility) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

สานงานเดิม: Keep Improving Existing Business ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
องค์กร และสานต่อนโยบายเดิม เพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ด้วยการยกระดับพัฒนาระบบไฟฟ้า และ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลักของ PEA แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประกอบด้วย
KE1: Grid
Excellence
ยกระดับมาตรฐานระบบไฟฟ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงจากบุคคลที่สาม (Third Party Access) และการ
ผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ รวมถึง Prosumer พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดิน และระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะสาหรับพื้นที่สาคัญ
KE2:

Smart Service พัฒนาระบบงานเพิ่มความพึงพอใจ สร้างความผูกพันของลูกค้า มุ่งเน้นบริการ
ที่เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สร้ า งที ม งานมื อ อาชี พ พั ฒ นาระบบการตลาดแบบบู ร ณาการ บริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ และบริ ห าร
ประสบการณ์ลูกค้า
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KE3: Smart Operation เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ พัฒนากระบวนงานให้
ชัดเจน ลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการบริการ และรองรับธุรกิจใหม่ ทั้งระบบงาน Front Office
และ Back Office โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยในการดาเนินงาน
KE4: Good Governance ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการติดตาม และประเมินผล เพิ่มความโปร่งใส และการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เสริมธุรกิจใหม่: Enhance New Business เร่งรัดพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจ
หลัก ขยายขอบเขตการดาเนิ นงานไปสู่ ธุร กิจ ที่มีโ อกาสเติบ โตได้ ดี โดยดาเนิ นการเองหรื อร่ว มลงทุ นกั บ
พันธมิตรผ่านบริษัทในเครือของ PEA ประกอบด้วย
EB1: Upstream Expansion ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน้าและดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
ในรูปแบบต่างๆ เตรียมการเพื่อรองรับ Disruptive technology และขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ
รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
EB2: PEA Product พัฒนาธุรกิจเสริมโดยจากความเชี่ยวชาญของ PEA เช่น การก่อสร้างและบารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้งานและความต้องภายในองค์กรผลักดันสู่ภายนอก เช่น
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เผยแพร่มาตรฐาน PEA Standard และ PEA Product ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
EB3: Behind Meter ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหลังมิเตอร์ เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบ
ครบวงจร ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบสื่อสารของ PEA พัฒนา platform การให้บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าถึงง่าย

ใช้นวัตกรรม: Employ Innovation and Technology พัฒนากระบวนงาน
ต่างๆ ของ PEA โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้
สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับธุรกิจที่จะเกิดใหม่ ประกอบด้วย
EI1: Innovative Process พัฒนากระบวนการดาเนินงานที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
องค์กร และบริหารโครงการ เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการผลิตและระบบไฟฟ้า พัฒนา
ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งานไฟฟ้ า ส ารองในพื้ น ที่ พิ เ ศษ และเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด หาแหล่ ง ทุ น ผ่ า น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
EI2: Digital Revolution พัฒนาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก
ระบบงานและเครื่องวัดต่างๆ เข้าด้วยกัน (Big data) แล้วนามาวิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytic
and AI) รวมถึงนาเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้งาน เช่น PEA Energy Trading Platform
EI3: Smart Utilization เร่งรัดพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบ
การติดตามประเมินการบารุงรักษาอุปกรณ์หลัก (Condition Based Maintenance) ใช้นวัตกรรม
พัฒนากระบวนงาน พัฒนาระบบ Smart Patrol
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หนุนนาทุนมนุษย์ Nourish Human Resource

สร้างระบบและกลไกเพื่อนา
ศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาทักษะพนักงานด้านความรู้ (Hard Skills) และด้าน
อารมณ์ (Soft Skills) ส่งเสริมการสร้าง และขยายผลการใช้งานนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น
NH1: Smart Workforce สร้างระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และรองรับธุรกิจใหม่ ประยุกต์ใช้การประเมินผลจากเป้าประสงค์ (Objectives and Key Results :
OKR) และสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม (PEA Innovation Tank)
NH2: Smart Workplace สร้างสภาพแวดล้อมการทางาน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ปรับปรุงสถานที่ สร้าง
บรรยากาศเอื้ อ ให้ เ กิ ด การท างานเป็ น ที ม มี ก ารแลกเปลี่ ย นและจุ ด ประกายความคิ ด ใหม่
ในการทางาน ริเริ่มระบบการหมุนเวียนการทางานในระดับปฏิบัติการ
NH3: Smart Enterprise ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีแผนงานที่ชัดเจนพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
กระจายอานาจการบริหารสู่พื้นที่
ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้
สร้างระบบงานรองรับการพัฒนา และดาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
NH4: Smart CSV ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานไปสู่การร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Shared Value :
CSV) โดยปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นการ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน
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แผนการดาเนินงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2562
สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์
มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล

สานงานเดิม : Keep Improving Existing Business
KE1: Grid Excellence
 วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการเชื่อมโยงจากบุคคลที่สามและผู้ผลิต
ไฟฟ้าแบบต่างๆ รวมถึง Prosumer พัฒนาระบบไฟฟ้าสาหรับเมืองใหญ่และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่สาคัญ
พื้นที่สาคัญเศรษฐกิจ และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ทันสมัย สวยงาม มุ่งเน้น
พัฒนาระบบ ICT รองรับโครงการ Smart Grid, Smart Substation
 เป้าหมาย
1. พัฒนาระบบส่งและจาหน่ายทั้งในด้านการขยายระบบ การปฏิบัติการ และบารุงรักษา โดยเน้น
ระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และความมั่นคงในระดับที่ผู้ใ ช้ไฟฟ้าพึงพอใจ โดยเฉพาะใน
พื้นที่เมืองใหญ่ และเขตนิคมอุตสาหกรรม
2. ให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า สามารถเข้ามาใชประโยชน์จากระบบจาหน่ายไฟฟาของ PEA ในเชิง
พาณิชย์ (Third Party Access)
3. พัฒนาระบบ Smart Grid, Smart Substation และ Advanced Metering Infrastructure
ในพื้นที่เมืองใหญ่และพื้นที่สาคัญ
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. การดาเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตามโครงการ คพส.8, คพส.9, คพจ.1, คพพ.1 และ 2 เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด และแผนงานจัดซื้ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อบารุงรักษาและทดแทนเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
2. การจัดทา Third Party Access Code เพื่อรองรับการขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนผ่าน
ระบบจาหน่ายของ PEA ในทุกระดับแรงดัน
3. การดาเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้
4. การศึกษารูปแบบการลงทุนใหม่ ในการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะในพื้นที่เมืองใหญ่และพื้นที่
สาคัญอื่น
5. การดาเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า ใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
6. การศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินในพื้นทีเ่ มืองใหญ่ ระยะที่ 2
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KE2: Smart Service
 วัตถุประสงค์
พัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และสร้างความผูกพันของลูกค้ าต่อองค์กร โดยเน้นบริการ
ที่เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพปลอดภัย
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างทีมงานมืออาชีพ โดยใช้ระบบการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated
Market Communicatio : IMC) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management :
CRM) และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM)
 เป้าหมาย
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. มีการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าด้วยช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3. มีระบบการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยขยายการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ไปสู่ลูกค้า
ขนาดกลาง และริเริ่มการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM)
4. รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือรางวัลเชิดชูเกียรติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหลักขององค์กร จาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. พัฒนาหรือบูรณาการระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจให้กับลูกค้า
2. พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ดาเนินงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า
3. ขยายผลการด าเนินงานตามกระบวนการให้บริการทางธุ รกิจ ในการอ านวยความสะดวกการ
ให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World Bank เพื่อให้การไฟฟ้าทุกแห่ง
สามารถให้บริการกับลูกค้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว
ยิ่งขึ้น
4. พัฒนาการให้ บริการลูกค้าแบบครบวงจร ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus” เช่น การให้บริการ
รับคาร้องขอใช้ไฟฟ้า รับเรื่องร้องเรียน รับชาระเงินค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าต่อกลับมิเตอร์ รับ
แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้ อง และการแจ้งข้อมูลสาคัญต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและทันสมัย
5. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้า สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมใน
พื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
6. ขยายผลการนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มาใช้สนับสนุนข้อมูลในการให้บริการลูกค้าให้
ครบทุกพื้นที่
7. ขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSX) ให้การไฟฟ้าชั้น 1-3 และการไฟฟ้าสาขา
เพื่อสนับสนุนงานงดจ่ายไฟและติดกลับมิเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานรองรับการเชื่อมโยงกับ Application “PEA Smart Plus”
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KE3: Smart Operation
 วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ พัฒนากระบวนงานให้มีความ
ชัดเจน ลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็วในการบริการและรองรับธุรกิจใหม่ บริหารต้นทุน บริหารความเสี่ยง
เร่งรัดการลงทุนให้เป็นไปตามแผน ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบงานทั้ง Front Office และ
Back Office บริหารจัดการตามกรอบระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลมาช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนงานและลดระยะเวลาการดาเนินงาน
 เป้าหมาย
1. ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ ลดขั้นตอนกระบวนงานและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ การดาเนินการมี
ความคล่องตัว สามารถให้บริการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์โดยตรง
3. บริหารต้นทุน บริหารความเสี่ยง เร่งรัดการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย และตาม
เงินทุนในโครงสร้างค่าไฟฟ้า ลดการ Claw back
4. จัดตั้งหน่วยงานดูแลและขับเคลื่อนดาเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
5. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ในการ
ดาเนินธุรกิจและร่วมลงทุนกับพันธมิตร
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
2. จัดทาบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจภายใต้กากับดูแลและธุรกิจนอกการกากับดูแล
ให้ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง และเร่งรัดการก่อสร้าง การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลดปัญหามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การก่อสร้างที่คงค้างนาน (Asset Under Construction : AUC)
3. พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ดิจิทัล เพื่อลดระยะเวลา เพิ่มอัตราความสาเร็จในการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่าง
สม่าเสมอ
4. แผนจัดจ้างที่ปรึกษากฏหมาย เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ให้ดาเนินธุรกิจเชิงรุก
5. ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง เพื่อให้ดาเนินธุรกิจ ได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็ว มีคุณภาพ สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร
6. มุ่งพัฒนาองค์กรและกระบวนการภายใน เพื่อให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือรางวัลเชิดชู
เกียรติอนื่ ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง
7. กากับดูแลบริษัท PEA ENCOM International จากัด กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจและการลงทุน แสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อดาเนินโครงการลงทุน ร่วมลงทุน หรือให้บริการใหม่ในปี 2562
8. ทบทวนกิจกรรมที่ริเริ่มโดยหน่วยงานในสานักงานใหญ่และกาหนดให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ เพื่อลดความซ้าซ้อน มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดย
กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลัก เป้าหมาย ตัวชี้วัด การประเมินและการรายงานผลการดาเนินงาน
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9. เร่งรัดปรับปรุงระบบงานดิจิทัลที่สาคัญและมีการใช้งานบ่อยครั้ง ให้มีความทันสมัย สะดวกต่อ
การใช้งาน สามารถใช้งานได้นอกสานักงาน เช่น intranet, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,
ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์, ระบบขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
KE4: Good Governance
 วัตถุประสงค์
ดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการกากับดูแล
กิจการที่ดี นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 เป้าหมาย
1. พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรี ยน การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร ด้วย
ระบบดิจิทัล
3. ยกระดับการพัฒนา และขยายผลระบบบริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กรอย่างยั่งยืนโดยให้การดาเนินงานที่โปร่งใสเป็นพื้นฐานของกระบวนการทางาน (In Process)
4. เพิ่มระดับของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดาเนินงานขององค์กร
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการกระบวนการทางาน เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. ส่งเสริมกิจกรรม สร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และการต่อต้านกรทุจริต
4. ส่งเสริมกิจกรรมให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์หลัก
หรือที่มีวงเงินงบประมาณสูง ดาเนินการตามรูปแบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
6. ยกระดับการพัฒนา และขยายผลระบบบริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กรอย่างยั่งยืนโดยให้การดาเนินงานที่โปร่งใสเป็นพื้นฐานของกระบวนการทางาน (In Process)
7. พัฒนากระบวนงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเสนอขอรับรางวัลจากองค์กรระดับประเทศ
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เสริมธุรกิจใหม่ : Enhance New Business
EB1: Upstream Expansion
 วัตถุประสงค์
1. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต้นน้าโดยมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าใน
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งจากพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ
2. เตรี ย มการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า อั น เนื่ อ งมาจาก
Disruptive technology
3. ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยการดาเนินการเองหรือ
ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัทในเครือของ PEA
 เป้าหมาย
1. มีพันธมิตรทางธุรกิจในด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
2. มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้าทั้งในแบบลงทุนเอง หรือร่วมทุนกับพันธมิตร
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการร่วมทุนกับพันธมิตรในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่สัญญา SPP ใกล้จะหมดอายุลง ทั้งในส่วน PEA และ
บริษัท PEA ENCOM International จากัด
2. บริษัท PEA ENCOM International จากัด ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการ
ไปร่วมทุนกับพันธมิตรในการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
EB2: PEA Product
 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาธุรกิจเสริม โดยใช้ค วามรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ PEA ดาเนิ นการ เช่น การก่อสร้า ง
ปฏิบัติการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
2. พัฒนาธุรกิจใหม่จากการใช้งานและความต้องภายในองค์กรผลักดันสู่ภายนอก (Inside – Out
business) เช่น ธุรกิจผลิตและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจระบบ
กักเก็บพลังงาน และอื่นๆ
3. เผยแพร่มาตรฐาน PEA Standard และ PEA Product ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
 เป้าหมาย
1. เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมของ PEA
2. สร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นจากความต้องการภายในองค์กรผลักดันสู่ภายนอก
3. ผลักดัน PEA standard และ PEA Product ให้เป็นที่ยอมรับ
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น สะดวก รวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ เสริ ม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนาธุรกิจผลิตและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก เช่น สมาร์ทมิเตอร์
3. พัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า
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EB3: Behind Meter
 วัตถุประสงค์
เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการของ PEA จากธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า ไปสู่การดาเนินธุรกิจหลังมิเตอร์
เพื่อให้ PEA เป็นให้บริการพลังงานแบบครบวงจร ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบสื่อสารของ
PEA โดยการ พัฒนา platform การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
 เป้าหมาย
1. ขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจหลังมิเตอร์ เพื่อให้ PEA เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร
(Energy Solution Provider) ด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบสื่อสารของ PEA
2. พัฒนา platform การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เช่น PEA Smart Plus,
PEA Energy Hero, PEA Energy Trading, PEA Information Service และ PEA Smart home
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ปรับโครงสร้าง/จัดตั้งหน่วยงาน/คณะทางานที่มีความคล่องตัวในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
2. ปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ใช้งานได้ง่าย รองรับการเชื่อมต่อกับสถาบัน
การเงิน เช่น PEA Smart Plus
3. พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลให้สามารถดาเนินการในเชิงธุรกิจได้ เช่น AMR, GIS
4. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น PEA Energy Trading, PEA Energy Hero, PEA Smart
home, PEA Information Serveice

ใช้นวัตกรรม : Employ Innovation and Technology
EI1: Innovative Process
 วัตถุประสงค์
1. พัฒนากระบวนการดาเนินงานใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและ
บริหารโครงการ
2. เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการผลิต ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ
3. ลดต้นทุนเงินลงทุน และเพิ่มช่องทางการจัดหาแหล่งทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (PEA
Infrastructure Fund: PEAIF)
 เป้าหมาย
1. จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน PEAIF
2. ปรับปรุงกระบวนการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในระบบไฟฟ้า
3. นาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสารองมาใช้เพื่อช่วยจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่พิเศษ
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน PEAIF
2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการไฟฟ้า
3. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสารองใน
พื้นที่เกาะสมุยหรือพื้นที่อื่น โดยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
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EI2: Digital Revolution
 วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data Analytic) โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
จากระบบงาน และเครื่องวัดต่างๆ (Meter and Sensor) ของ PEA เข้าด้วยกัน (Big data)
2. นาฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึก (Data Analytic and Artificial Intelligent: AI) เพื่อการ
เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
3. นาเทคโนโลยี Blockchain มาประยุตก์ใช้ในการดาเนินงานของ PEA สร้างระบบการเข้าถึง
ข้อมูลแบบปลอดภัย เชื่อถือได้ เช่น PEA Energy Trading Platform, VSPP Smart Contract,
Letters of Guarantee
 เป้าหมาย
1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ PEA ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทั้งหมดของ PEA ให้เชื่อมโยงกันทั้งหมด
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการทางาน
การวางแผนระบบไฟฟ้า และการพัฒนาธุรกิจใหม่ได้
3. มีการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract มาใช้ในการดาเนินงานของ PEA
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. แผนงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศระยะที่ 3
2. แผนการจัดทาต้นแบบและกลไกกากับควบคุมการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
และการนาไปทดสอบใช้งาน (Common Information Model: CIM)
3. แผนการประยุกต์ใช้ Blockchain ทางด้าน Letter of Guarantee
4. จัดทาระบบ VSPP Smart Contract
5. โครงการนาร่องการพัฒนา Energy Trading Platform จากเทคโนโลยี Blockchain
6. แผนพัฒนา Data Analytic and AI Team เพื่อนามาใช้ในงานด้านต่าง ๆ ของ PEA
EI3: Smart Utilization
 วัตถุประสงค์
1. เร่งรัดพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. พัฒนาระบบ Smart Patrol
 เป้าหมาย
1. จัดทาฐานข้อมูลสินทรัพย์สินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ PEA ให้มีความถูกต้อง แม่นยา เพื่อนามาใช้
ในบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย การสร้างต้นแบบ การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้า
3. จัดให้มีการนาระบบ Smart Patrol เข้ามาใช้ในการสารวจระบบไฟฟ้า เพื่อนาไปประกอบการ
จัดทาแผนงานการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. นาระบบการบารุงรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance) มาใช้กับหม้อแปลง
ไฟฟ้ากาลังทุกเครื่องในระบบไฟฟ้ากาลังของ PEA สาหรับใช้ในการบริหารจัดการงานบารุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
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2. สนับสนุนหน่วยงานวิจัยพันธมิตรและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า
3. ดาเนินการจัดทา Smart Patrol อย่างน้อย 24 แห่ง
4. จัดทาแผนบูรณาการการข้อมูล Smart Patrol และทบทวนปรับปรุงแผนงาน และงบประมาณ
ในการตัดต้นไม้ให้เกิดประสิทธิผล

หนุนนาทุนมนุษย์ Nourish Human Resource
NH1: Smart Workforce
 วัตถุประสงค์
1. สร้างระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และรองรับธุรกิจใหม่
ริเริ่มประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลจากเป้าประสงค์ (Objectives & Key Results : OKR)
2. พัฒนาทักษะการทางานอย่างมืออาชีพ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ สร้างระบบการบริหาร
จัดการคนเก่ง (Talent Management) เพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
 เป้าหมาย
1. พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร และขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทางาน
2. ให้รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาระบบงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) พร้อม
ทั้งเป็นต้นแบบ Best Practice
3. ริเริ่มประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลจากเป้าประสงค์ (Objectives & Key Results: OKR) เพื่อ
มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การคนเก่ ง ระบบผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ค นดี ค นเก่ ง มี
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ


แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ริเริ่มประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลจากเป้าประสงค์ (Objectives & Key Results: OKR) เพื่อ
มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
2. พัฒนากิจกรรมประกวดพนักงาน หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนา
ระบบงาน ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3. สร้ า งบรรยากาศการคิ ด สร้ า งสรรค์ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งนวั ต กรรมในทุ ก กระบวนงานและทุ ก
หน่วยงาน โดยเพิม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความคิดสร้างสรรค์
4. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรในการทาธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับ Disruptive Technology ด้วย
การสรรหาบุคลากรแบบ Professional Recruitment ให้ได้บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะที่
เหมาะสม สามารถทางานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาทักษะการทางานเพิ่มเติม
5. เพิ่มศักยภาพทางความรู้วิชาการ ประสบการณ์ และส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นายุคใหม่ ให้แก่
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พนักงานดีเด่น พนักงานที่เป็นผู้มีความสามารถสูง (Talent
Management) และพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor)
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6. จัดให้มีการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Competency) เพื่อระบุขีด
ความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพทักษะที่จาเป็นในยุค PEA Digital Utility
7. ส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางาน พร้อม
กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และการเสริมสร้างสุขภาพให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน
8. การจัดระบบหมุนเวียนการทางานสาหรับพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เรียนรู้งานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะต้องไปปฎิ บัติงานด้วย รวมถึงเป็นการค้นหาตัวตนของพนักงานใน
งานของ PEA ที่ชอบและสามารถปฏิบัติงานได้ดี
NH2: Smart Workplace
 วัตถุประสงค์
1. สร้างสภาพแวดล้อมการทางาน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Place, Happy Society,
Happy Mind, Happy Brain) ปรับปรุงสถานที่ บรรยากาศการทางานอย่างมีความสุข
2. สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทางานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนและจุด
ประกายความคิดใหม่ในการทางาน
 เป้าหมาย
1. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศที่ทางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Workplace)
2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสานักงานและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการ และการทางาน
 แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ปรับปรุงสถานที่ โรงอาหาร สถานพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน ทัศนียภาพใน
การทางานเพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศ
การทางานอย่างมีความสุข
2. การจัดให้มีเวลาพักระหว่างการทางาน และมีการจัดสถานที่ สาหรับพักรับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม เพื่อการสร้างสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องงาน
3. จัดให้มีสถานที่อุปกรณ์กีฬาอย่างเพียงพอ ส่งเสริมการออกกาลังกาย และจัดแข่งขันกีฬ าและ
E-sport
4. ศึกษาปรับรูปแบบและระยะเวลาการทางาน เช่น การทางานนอกสานักงาน และการเหลื่อมเวลา
ทางาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการควบคุมกากับดูแล
NH3: Smart Enterprise
 วัตถุประสงค์
1. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)
2. มีแผนงานที่ชัดเจนรองรับการเปลี่ยนแปลง รองรับนโยบายปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
3. การกระจายอานาจการบริหารสู่พื้นที่ (Area-based empowerment)
4. สร้างระบบงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รองรับการพัฒนาธุรกิจ และผลักดันสู่การจัดตั้งเป็นหน่วย
ธุรกิจ (Business Development to Business Unit : BD2BU) หรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อ
รองรับธุรกิจใหม่ รองรับการพัฒนาและดาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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เป้าหมาย
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัทในเครือ รองรับการดาเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. พัฒนาระบบการบริหารงานสู่พื้นที่ (Area-based empowerment) รองรับการพัฒนาและ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3. พั ฒ นาเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร และปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการทางาน
แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ปรับโครงสร้างองค์กร และอัตรากาลัง เป็นโครงสร้างแบบเชิงพื้นที่ (Area-base empowerment)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจ และพัฒนาธุรกิจ
2. กระจายอานาจบริหารงานสู่พื้นที่ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบเชิงพื้นที่
3. จัดให้มีการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) รองรับการปรับโครงสร้าง
องค์กรแบบใหม่
4. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลการดาเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และรองรับการ
ดาเนินงานธุรกิจใหม่ของ PEA

NH4: Smart CSV
 วัตถุประสงค์
1. ปรับเปลี่ยนการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ไปสู่การร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Shared Value: CSV)
2. ปรับเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้ง In process และ after process ของภารกิจ
หลักขององค์กร
 เป้าหมาย
1. ปรั บ เปลี่ ย นด าเนิ น โครงการด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในกระบวนการธุ ร กิ จ (CSR-inprocess) เพื่อมุ่งสู่การดาเนินกิจการเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมต่อสังคม (Creating Shared
Value: CSV) ที่สามารถแสดงผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. พัฒนา หลักเกณฑ์ กระบวนงาน ตัวชี้วัด การประเมินผล การบริ หารด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม
3. ยกระดับการดาเนินงานตามแนวทางสากลของ UN SDGs (United Nations Sustainable
Development Goals) และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)
4. มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ กระบวนงาน และระบบการประเมินความพึงพอใจและการตระหนักรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างคุณค่า
สู่สังคมของ PEA
5. มีการประเมินตามรายงานผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรตามหลักมาตรฐานสากล
6. รางวั ล ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า สู่ สั ง คม จากองค์ ก ร
ระดับประเทศ
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แผนการดาเนินการ ปี 2562
1. ทบทวน ปรับปรุง แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยนากรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และ
มาตรฐาน ISO 26000 มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ PEA
2. สนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยการนาสินค้าท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นรากฐานให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของ PEA
4. จัดกิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนา ทดสอบ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับชุมชนเพื่อ
เป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงช่างที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
5. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดย
มุ่งเน้นให้กระบวนการทางธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงมุ่งปฏิบัติให้
ดีกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้และให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
6. ปรับเปลี่ยนการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การดาเนินกิจการเพื่อสร้างคุณค่า
ร่วม สู่สังคม และการจัดทารายงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อเสนอขอรับรางวัลจาก
องค์กรระดับประเทศ
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สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่
ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์
มุ่งสู่

PEA Digital Utility
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