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บทสรุปผูຌบริหาร (Executive Summary)
การเฟฟງาสวนภูมิภาคเดຌทบทวนผนยุทธศาสตร์การเฟฟງาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 ละจัดทา
ป็นผนยุทธศาสตร์การเฟฟງาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562) ทีไป็นการมอง
ภาพรวมองค์กร฿นระยะยาว 10 ป ดย฿นระยะ 3-5 ปรก ทิศทางละตาหนงยุทธศาสตร์ จะมุงนຌน฿นการ
ปรับรูปบบธุรกิจ ขຌาสู Landscape ฿หม (Driving Value Growth in the Evolving Utility Landscape )
ละการพลิกองค์กรสูการป็น Digital Utility (Transformation to the Era of The Digital Utility) ดย
ครอบคลุมทุกดຌานทีไสาคัญ เดຌก ระบบจาหนายเฟฟງา การจัดทา Business Model ทีไหมาะสม พืไอรองรับ
การดานินงาน฿นธุรกิจกีไยวนืไอง การ฿หຌความสาคัญ฿นการตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา รวมถึงการ
ดานินงานอยางมีธรรมาภิบาล ละมีความรับผิดชอบตอชุมชม สังคม ละสิไงวดลຌอม ทัๅงนีๅ฿นชวงระยะวลา
5 - 10 ปขຌางหนຌา องค์กรจะตຌองมีการตรียมความพรຌอม฿นการกຌาวสูผูຌนา ฿นธุรกิจดຌานเฟฟງาทัๅง฿นประทศละ
฿นระดับภูมิภาค
การจัดทาผนฯ ครัๅงนีๅเดຌมีการปรับยุทธศาสตร์฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอมปัจจัยภาย฿นละปัจจัย
ภายนอกทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใวละสงผลตอการดานินงานของการเฟฟງาสวนภูมิภาค ดังนัๅนกรอบ
นวทาง ละทิศทางของการเฟฟງาสวนภูมิภาค ฿นปปัจจุบันจนถึงป 2566 จึงประกอบดຌวย 12 ยุทธศาสตร์
พืไอผลั กดัน฿หຌ องค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ชิงยุ ทธศาสตร์ เดຌป็ น อัน ดับ รกละกຌาวเปสู การบรรลุ
วิสัยทัศน์ป็นลาดับตอเป
สาระสาคัญของผนยุทธศาสตร์การเฟฟງาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
ประกอบดຌวย
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วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. ป็ น องค์ ก รชัๅ น น าทีไ ทั น สมั ย ฿นระดั บ
ภูมิภาค มุงมัไน฿หຌบริการพลังงานเฟฟງา ละธุรกิจ
กีไ ย วนืไ อ ง อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ชืไ อ ถื อ เ ดຌ
พืไ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ศรษฐกิ จ ละสั ง คม
อยางยัไงยืน

ภารกิจ (Mission)

จัดหา ฿หຌ บริก ารพลั งงานเฟฟງ า ละดานิ น
ธุรกิจอืไนทีไกีไยวนืไองพืไอตอบสนองความตຌองการ
ของลู ก คຌ า ฿หຌ กิ ด ความพึ ง พอ฿จทัๅ ง ดຌ า นคุ ณ ภาพ
ละบริการ ดยการพัฒนาองค์กรอยางตอนืไอง
มีความรับผิดชอบตอสังคมละสิไงวดลຌอม

คานิยม (Core Value)
ทันลก บริการดี มีคุณธรรม
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ละกลยุทธ์ (Tactic)
วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S1 มีการสงสริม฿หຌองค์กร มีการติบต OC1 ส งสริ ม ละพั ฒ นาองค์ ก รสู
อยางยัไงยืน ตามกรอบนวทาง SDGs
ความยัไงยืน
ละนวปฏิบัติทีไดีตามกรอบ DJSI

SO1

SO2

ด านิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  พืไ อ
การติบตอยางยัไงยืน

มุ งสู อ งค์ ก รทีไ  ป็ น ลิ ศ ฿น
ดຌานจาหนายกระสเฟฟງา
ดยพัฒ นาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

S2 การ฿หຌความสาคัญละตอบสนองตอ OC2 Stakeholder Engagement
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
RS1 สนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ
S3 มีการจาหนายเฟฟງาทีไเดຌคุณภาพ฿น OM1 การพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพละ
ระดับชัๅนนาของภูมิภาค
ความน า ชืไ อ ถื อ ของระบบ
จาหนาย
OM2 การสริมสรຌางศักยภาพของ
ระบบจาหนาย ดย Smart
Grid
S4 การบริหารละจัดสรรสินทรัพย์ ละ OM3 พิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหาร
สรຌางความมัไนคงทางการงิน
สินทรัพย์
S5 ปรั บ ครงสรຌ า งองค์ ก ร฿หຌ มี ค วาม OM4 ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
คลองตัว สอดคลຌองกับความตຌองการ
ดานินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ของธุ ร กิ จ ดย฿ชຌ ป ระยชน์ จ าก
ดย฿หຌ ค รอบคลุ ม ทัๅ งห ว งซ
พันธมิตร
อุปทาน
S6 การสรຌางความผูกพันกับลูกคຌา

SO3

มุ ง นຌ น การตอบสนอง
ความตຌ อ งการ ของทุ ก
กลุมลูกคຌา

S7 การรักษาฐานลูกคຌา High Value

CR1 ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการ
ของลูกคຌา ดย฿ชຌทคนลยี
ดิจิทัล
CR2

การสรຌ างความสั ม พัน ธ์ กั บ
ลูกคຌา฿นระยะยาว ละรักษา
ฐานลูกคຌารายสาคัญ
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S8  ส ว ง ห า  อ ก า ส ฿ น ก า ร ล ง ทุ น NM1 ส งสริ ม การลงทุน ละ฿ชຌ
฿นธุรกิจกีไยวนืไอง
ประยชน์ความรวมมือพืไอ
พัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง

SO4

การพิไ ม มู ล ค า ทางธุ ร กิ จ
ขององค์กรพืไอยกระดับขีด
ความสามารถ฿นการ
ขงขัน

NM2 การผลักดันผลประกอบการ
ละการสรຌาง Brand Image
ของบริษัท฿นครือ
OC3 Change Management
RS2

ทบทวนกฎหมาย ระบียบ
ขຌ อ บั ง คั บ พืไ อ รองรั บ การ
ด า  นิ น ง า น ฿ น ธุ ร กิ จ
กีไยวนืไอง รวมถึงกากับการ
ด านิ น งานของบริ ษั ท ฿น
ครือ พืไอ฿หຌกิด Synergy

S9 ยกระดั บ การบริ ห ารละศั ก ยภาพ HR1 สงสริมการบริหารทุนมนุษย์
ของทุนมนุษย์
(HRM)
HR2 พิไ ม ขี ด ความสามารถของ
บุคลากร (HRD)

SO5

ขั บ  ค ลืไ อ น อ ง ค์ ก ร
฿หຌทันสมัยดຌวยทุนมนุษย์
ทคนลยี ดิ จิ ทั ล ละ
นวัตกรรม

S10 สงสริมละพัฒนาขีดความสามารถ DT1 พั ฒ นาขี ด ความสามารถดຌ า น
ดຌ ว ย  ท ค  น  ล ยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
ทคนลยีดิจิทัล พืไอสะทຌอน
Technology) พืไอการขับคลืไอน
ถึ ง ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ ของกา ร
องค์กรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital
บ ริ ห า ร ค า ฿ ชຌ จ า ย  ล ะ
Transformation)
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ดานินงาน
S11 สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัยละ DT2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถดຌ า น
มี  สถี ย รภาพของทคนลยี ดิ จิ ทั ล
Cyber Security ละการ
(Sustainable and Secured
บริหารจัดการทคนลยีดิจิทัล
Digital Technology)
สูมาตรฐานสากล
S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม IP1 พั ฒ น า  ค ร ง ส รຌ า ง  ล ะ
องค์กร (Corporate Innovation
กระบวนการดຌานนวัตกรรม
System :CIS)
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ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

การปลงยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบัติ
การเฟฟງ า ส ว นภู มิ ภ าคเดຌ ด านิ น การถ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ เ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ดยเดຌ จั ด ท าป็ น
ผนทีไยุทธศาสตร์ ละ Balanced Scorecard การเฟฟງาสวนภูมิภาค ซึไงป็นปງาหมายการดานินงาน฿น
พ.ศ. 2562-2566 ดังนีๅ
- การดานินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ดຌาน ประกอบดຌวย ดຌานปງาหมาย
(Goal) ดຌานลูกคຌา (Customer) ดຌานกระบวนการภาย฿น (Internal Process) ละดຌานการรียนรูຌละพัฒนา
(Learning & Growth)
- กณฑ์วัดผลการดานินงานตาม BSC มีจานวน 38 ตัวชีๅวัด ประกอบดຌวย
ดຌานปງาหมาย

2

ตัวชีๅวัด

ดຌานลูกคຌา

5

ตัวชีๅวัด

ดຌานกระบวนการภาย฿น 15

ตัวชีๅวัด

ดຌานการรียนรูຌละพัฒนา 16

ตัวชีๅวัด

ยุทธศาสตร์ทัๅง 12 ยุทธศาสตร์ มีความชืไอมยงละถายทอดลงสูผนมบทตาง โ ของการเฟฟງาสวนภูมิภาค
ประกอบดຌวย 51 ผนการดานินงานประจาป 2562
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บททีไ 1
กรอบละทิศทางการดานินงานของการเฟฟ้าสวนภูมิภาค (Strategic Direction)
ภาพทีไ 1- 1: นวทางการจัดทายุทธศาสตร์องค์กร

1.1 นยบาย (Policy)
1.1.1 นยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
นวนยบายผูຌถือหุຌนภาครัฐทีไมีตอรัฐวิสาหกิจ สาหรับการเฟฟ้าสวนภูมิภาค
มุงพัฒนาระบบจาหนายเฟฟງา฿หຌมีคุณภาพ ละพียงพอตอความตຌองการของประทศ สวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ ละขยายการลงทุนของธุรกิจ฿นครือพืไอสรຌางมูลคาพิไมตอทรัพย์สิน ละมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมละสิไงวดลຌอม
หลักการละนวทางการดานินงานตาม SOD ณ ดือนกรกฎาคม 2555
แผนระยะสั้น
1. การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์ / Resource Sharing
2. บริหารตຌนทุน/การควบคุมคา฿ชຌจายทีไมีประสิทธิภาพภาย฿ตຌการกากับดูล
3. ประสานความรวมมือ฿นการดานินงานกับการเฟฟງานครหลวง
1
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4. ปรับปรุงครงสรຌางตຌนทุน฿หຌมีความชัดจน (ยกบัญชีชิงพาณิชย์กับสังคม/ Project Base)
แผนระยะยาว
1. ขยายการลงทุนเปสูธุรกิจทีไกีไยวนืไองอืไน โ
2. จัดทาผนการบริหารทรัพย์สินทีไมีอยู
3. การพัฒนาระบบเฟฟງาอัจฉริยะ (Smart Grid) ละมิตอร์เฟฟງาอัจฉริยะ (Smart Meter)
฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ
4. ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับการปຂดสรี฿นอุตสาหกรรมเฟฟງา
5. ฿หຌความสาคัญกับลูกคຌาดยพัฒนาองค์กร฿หຌป็น Customer Centric Organization
1.1.2 นยบายการบริหารละพัฒนาของคณะกรรมการการเฟฟ้าสวนภูมิภาค

ธุรกิจหลัก
- การบู รณาการทิศทางขององค์กร กับผนพัฒ นาทีไส าคัญของประทศ ชน ระบบ Smart
Grid ละผนปฏิรูปประทศ ป็นตຌน
- ฿หຌความสาคัญกับการรวมลงทุนของภาคอกชน ฿นการพัฒนาระบบ Smart Grid พืไอ฿หຌกิด
การสรຌาง Ecosystem ฿นการพัฒนาละลงทุนสูระดับ Efficient Scale

ธุรกิจกีไยวนืไอง
- ทิศทางของธุรกิจกีไยวนืไอง ควรมีการศึกษาพิไมติมถึงนวนຌมของตละธุรกิจ ความรงดวน
ความพรຌอมของทรัพยากร ละการ฿ชຌความสามารถพิศษขององค์กร รวมถึงการรวมลงทุน
กับพันธมิตรพืไอสนองตออกาสทางธุรกิจดังกลาว
- การกาหนดบทบาทของ PEA ENCOM ฿หຌมีความคลองตัว ละชัดจน รวมถึงป็นกลเก฿น
การสนั บ สนุ น การด านิ น งานของ กฟภ. อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ละกຌ า วเปสู ธุ ร กิ จ ฿น
ตางประทศ

บริหารจัดการองค์กร
- ความพรຌอมของบุคลากร ทัๅง Mind-set มุมมองการทางาน฿นรูปบบธุรกิจชิงรุก ละการ
ตรียมความพรຌอมของศักยภาพ฿นการดานินงานพืไอรองรับการขงขัน รวมถึงอกาสทาง
ธุรกิจ
- การกาหนดครงสรຌางองค์กรละบทบาทของหนวยงานกีไยวขຌองทัๅง฿นสวนของ กฟภ. ละ
บริษัท฿นครือทีไรองรับตอการบรรลุวิสัยทัศน์
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- ควร฿หຌความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรม พืไอ฿ชຌกับทุกกระบวนการทางาน รวมถึงการตอ
ยอดงานวิจัยพืไอเป฿ชຌประยชน์฿นชิงอกาสทางธุรกิจอืไน ดยคานึงถึงความป็นเปเดຌ฿น
ชิงธุรกิจอยางทຌจริง
- การสดงความสอดคลຌอง ละการกาหนดปງาหมายทีไป็นรูปธรรมของนยบาย PEA 4.0
พืไอนาเปกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
1.1.3 นยบายการบริหารละพัฒนาของผูຌวาการการเฟฟ้าสวนภูมิภาค
ดังนีๅ

นยบายการบริหารละพัฒนาของผูຌวาการการเฟฟງาสวนภูมิภาค คือ นยบาย PEA 4.0 สรุป

รัฐบาลเดຌริริไมการจัดทายุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ละกาหนดนยบาย Thailand 4.0 ทีไมุงนຌน
การปรับครงสรຌางศรษฐกิจเปสู Value-Based Economy หรือ ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม
ดังนัๅน การเฟฟງาสวนภูมิภาคจึงเดຌกาหนดนยบาย PEA 4.0 พืไอ฿หຌสอดรับกับนยบายของภาครัฐดังกลาว ดย
มุงนຌน พัฒนาคนดຌวยนวัตกรรม พัฒนางานดຌวยทคนลยี
การพัฒนาการดานินการหลัก 7 ดຌานรองรับ PEA 4.0 มีดังนีๅ
1. Human Capital ฿นยุครก (HR1.0) มุงนຌนงานดຌานบุคคลดยทัไวเป
ยุคทีไ 2 (HR2.0) งานดຌานทรัพยากรมนุษย์ริไมพัฒนาสูการป็นคูคิดชิง
ยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partner ยุคทีไ 3 (HR3.0) ริไมมีการนา
สมรรถนะมา฿ชຌ฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR Competency ละ
สาหรับยุคทีไ 4 (HR4.0) จะมุงนຌนการพัฒนาบุคลากร฿หຌป็นทุนมนุษย์
ทีไมีความพรຌอม฿นยุคดิจิทัล
2. Service ฿นชวงริไมตຌนการ฿หຌบริการป็นบบระบบราชการสมัยกา
(Bureaucracy) จากนัๅนจึงริไมมีการ฿หຌบริการทีไคานึงถึงความตຌองการของ
ลูกคຌา (Customer Centric) มากขึๅน ละสิไงทีไ กฟภ. มุงหวังสาหรับ
PEA4.0 คือ การป็นลิศ฿นงานบริการ ดຌวยการ฿หຌบริการทีไกินความ
คาดหวังของลูกคຌา (Service Excellence : Beyond Customer
Expectation)
3. Grid ฿นชวงริไมตຌนการพัฒนาระบบเฟฟງาป็นบบระบบ Radial ตอมา
จึงพัฒนาพิไมความมัไนคงของระบบป็น Strong Grid ละการพัฒนาชวง
ต อ เป คื อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบเ ฟฟ้ า ฿หຌ ทั น สมั ย ( Grid
Modernization) รองรับ Smart Grid
4. Asset Management จากการดูลสินทรัพย์ดຌวยการ฿ชຌระบบการ
บารุงรักษา (Maintenance Management System : MMS) กฟภ. จึง
มุงนຌนการจัดการสินทรัพย์ทัๅงองค์กร ทีไครอบคลุมทัๅงวัฏจักรของ
3
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กຌาวสู PEA 4.0

สินทรัพย์ทีไริไมตัๅงตการจัดหาเดຌมา การบารุงรักษา จวบจนมืไอสิๅนอายุ
การ฿ชຌงานจึงนาออกจากระบบ
5. Innovation จุดริไ มตຌนของงานวิจั ย฿นอดีต ริไ มจากการกຌปัญหา
ฉพาะหนຌา (Problem Solving) ลຌวจึงริไมมีกระบวนการวิจัย ละ
พัฒนาสรຌางนวัตกรรมของ กฟภ. ขึๅนมา สิไงทีไ กฟภ.คาดหวังสาหรับ PEA
4.0 คือ การพัฒนาองค์ความรูຌ ละการสรຌางนวัตกรรม จนนาเปสูการ
ขยายผลสรຌ า งครืไ องมือ หรื ออุป กรณ์ ของ กฟภ. ชิงพาณิ ชย์ (PEA
Brand) พืไอนามา฿ชຌงานภาย฿นองค์กรอยางพรหลายทัไวทัๅงองค์กร
ทดทนหรือลดการจัดหาจากภายนอก ลดคา฿ชຌจาย฿นการจัดหา ยกระดับ
มาตรฐานของอุปกรณ์฿หຌมีอายุการ฿ชຌงานนาน ลดการบารุงรักษา ละพิไม
อานาจการตอรอง฿นการจัดหาจากผูຌผลิต
6. ICT ทคนลยีสารสนทศละสืไอสาร ฿นยุค Web 2.0 นຌนการสรຌาง
ฐานขຌอมูล (Database) ตอมาจึงขຌาสูยุค ICT 3.0 ทีไมุงนຌนการจัดการ
องค์ความรูຌ (Knowledge Management) ละสาหรับ ICT 4.0 ป็นยุค
ทีไนาระบบ ICT มารองรับการพัฒนาระบบ Smart Grid ละการ
จัดการภาย฿นองค์กรทีไรองรับอินทอร์นใตของสรรพสิไง (Internet of
Things : IoT) ระบบ Cloud ละการจัดการ Big Data ดยนาระบบ
ICT มา฿ชຌรองรับงาน฿นอนาคตทัๅงหมดอยางมีประสิทธิภาพ
7. Business Investment ดยทัไวเปจุดริไมตຌนของการ฿หຌบริการทาง
วิศวกรรม ริไมจาก O&M (Operations and Maintenance) ซึไงเมตຌอง
พึไงองค์ความรูຌทีไซับซຌอนมากนัก จากนัๅนมืไอบุคลากรมีความพรຌอมละมี
ศักยภาพสูงขึๅน จึงมีความสามารถดานินการออกบบดຌานวิศวกรรมละ
กอสรຌางองเดຌ฿นรูปบบของ EPC (Engineering, Procurement, and
Construction) ละสุดทຌายจึงมีการลงทุนพืไอป็นจຌาของครงการหรือ
หุຌนสวนครงการ ดยบริษัท PEA ENCOM International Ltd. จะป็น
ผูຌดานินการ฿นการลงทุนดังกลาว
ส าหรั บ การทาธุ ร กิจ การ฿หຌ บ ริ ก ารของ กฟภ. จากทีไ฿ นอดีต มุ ง ต ก าร
จ าหน า ยเฟฟງ า฿หຌ ก ลู กคຌา ปั จจุ บั น มีการ฿หຌ บ ริ การธุร กิจสริ มพิไมติ ม
อยางเรกใดี฿นยุค PEA 4.0 กฟภ. จะตຌองสรຌางธุรกิจ฿หมรองรับการ
ปลีไยนปลงของทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว (Disruptive
Technology) ชน EV (Electric Vehicle), Solar Rooftop, Smart
Meter, Smart home ป็นตຌน รวมถึงการ฿หຌบริการ฿นระดับสากล
นอกจากตลาด฿นกลุมประทศ฿นภูมิภาคอาซียน
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ภาพทีไ 1- 2: Vision Mission Value (VMV)
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1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.ป็นองค์กรชัๅนนาทีไทันสมัย฿นระดับภูมิภาค มุงมัไน฿หຌบริการพลังงานเฟฟງา ละธุรกิจกีไยวนืไอง
อยางมีประสิทธิภาพ ชืไอถือเดຌ พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต ศรษฐกิจละสังคมอยางยัไงยืน
1.3 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ฿หຌบริการพลังงานเฟฟງา ละดานินธุรกิจอืไนทีไกีไยวนืไอง พืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา
฿หຌกิดความพึงพอ฿จ ทัๅงดຌานคุณภาพละบริการ ดยการพัฒนาองค์กรอยางตอนืไอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมละสิไงวดลຌอม
1.4 คานิยม (Core Value)
ทันลก บริการดี มีคุณธรรม
1.5 ความสามารถหลัก (Core Competency)
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1.6 การวิคราะห์ จุดขใง จุดออน อกาส ละอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดขใง (Strength)
1
2
3
4
5
6

ระบบการจ าหน ายเฟฟງา ทีไมีคุณภาพ ละ
สรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริการ
ภาพลักษณ์องค์กรรืไองความปร ง฿ส ละ
ความชืไ อ มัไ น ของประชาชนละกลุ ม ผูຌ มี
สวนเดຌสวนสีย฿นการดานินงาน
ฐานขຌ อ มู ล ลู ก คຌ า ทีไ มี ก ระจายอยู ฿ นระดั บ
ภู มิ ภ า ค ทัๅ ง ลู ก คຌ า ร า ย ย อ ย  ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม
พืๅนทีไ฿หຌบริการ ละครือขายการ฿หຌบริการ
ทีไครอบคลุมกือบทัไวประทศ
บุ ค ลากรมี ค วามชีไ ย วชาญสู ง ฿นธุ ร กิ จ
จาหนายเฟฟງา
ความพรຌ อ มของระบบครงขา ยเฟฟງ าละ
ระบบทคนลยี ส ารสนทศทีไ ส นั บ สนุ น
ระบบจาหนาย

จุดออน (Weakness)
1
2
3
4
5

6
7

7

ขาดการวิ  คราะห์  ละจั ด ท า Business
Model ขององค์กรทีไสอดรับกับวิสัยทัศน์
ละตาหนงทางยุทธศาสตร์
ทิ ศ ทาง/การน าองค์ ก รพืไ อ มู ง สู ก ารป็ น
Digital Utility ยังอยู฿นระยะริไมตຌน
ครงสรຌางองค์กรยังเมคลองตัว ละเมอืๅอ
ต อ การบู ร ณาการ฿นกระบวนการท างาน
ทีสไ าคัญ (Key Work Process)
การ฿ชຌ ป ระยชน์ จ ากฐานขຌ อ มู ล พืไ อ น าเป
สู ก ารวิ  คราะห์  ละการบริ ห ารจั ด การ
ยังเมพียงพอ (Data Analysis)
ขาดการบู ร ณาการผนงานส าคั ญ ฿นการ
สรຌ า งความพึ ง พอ฿จต อ ลู ก คຌ า ทีไ มี มู ล ค า สู ง
(High Value Customer) สงผล฿หຌความพึง
พอ฿จดยรวมลดลง
ทักษะละทัศนคติของบุคลากร ยังเมพรຌอม
รับการปลีไยนปลง
การจั ด หาระบบสารสนทศทีไ ส าคั ญ ของ
องค์กรทีไริไมจะลຌาสมัยละกาลังจะหมดอายุ
สัญญา มีความลาชຌากวาผนงาน
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อกาส (Opportunity)
1
2
3
4

5
6

การมีคูความรวมมือทางธุรกิจทีไหลากหลาย
ทีไพรຌอมสนองตออกาสทางธุรกิจ
ความตຌ อ งการ฿ชຌ เ ฟฟງ า ฿นประทศมี ก าร
ติบตสูง
กลเกขับคลืไอน Thailand 4.0 อืๅอตอ
การยกระดับการพัฒนานวัตกรรม ทัๅงบริการ
ละการดานินงานขององค์กร
ทิศทางของผน PDP ทีไมุงนຌนการพัฒนา
Smart grid รองรับระบบเฟฟງาขนาดลใก
 บ บ ก ร ะ จ า ย ศู น ย์ ( Decentralized
Generation: DG) สงสริมการ฿ชຌพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
นยบาย Smart Grid สนั บ สนุ น การ
ด านิ น งาน฿นการพั ฒ นาครงข า ยเฟฟງ า
อัจฉริยะ
นยบายรัฐทีไสงสริมความตຌองการ฿ชຌเฟฟງา
ช น ครงการรถเฟฟງ า ครงการพั ฒ นา
ระบี ย งศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC)
ทีไอืๅ อตอ การพัฒ นาครงสรຌ างพืๅน ฐานทาง
กายภาพ ละการติบตทางศรษฐกิจ

อุปสรรค (Threat)
1

2

3
4
5

ทคนลยีละครงสรຌางของอุตสาหกรรม
เฟฟງาทีไปลีไยนปลง฿นอนาคต สงผลกระทบ
ตอการขຌามาขงขันของผูຌประกอบการราย
฿หม
นวนຌ ม การผลิ ต เฟฟງ า ฿ชຌ  องพิไ ม สู ง ขึๅ น
(Prosumer and Peer-to-Peer) สงผลตอ
ภาพรวมความตຌองการ฿ชຌเฟสูงสุดจะลดลง
ขຌอจากัดจากกฎระบียบละนยบายภาครัฐ
ทีไจากัดการทาธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
ความเมนนอนของการปรับครงสรຌางคาเฟ
ความมัไนคงปลอดภัยของทคนลยี ดิจิ ทัล
(Cyber Security)
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1.7 ความทຌาทายชิงยุทธศาสตร์ ละความเดຌปรียบชิงยุทธศาสตร์
1.7.1 ความทຌาทายชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1) การบริ ห ารฐานขຌ อ มู ล ละน าขຌ อ มู ล เป฿ชຌ บ ริ ห ารจั ด การ฿หຌ  กิ ด
ประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น ประทศเทยอยู ฿ นยุ ค ดิ จิ ต อล การติ ด ต อ สืไ อ สาร ทคนลยี
สารสนทศ มีความจาป็นตอการดารงชีวิต ซึไง฿นอนาคตตลาดธุรกิจทางดຌานเอทีจะมี
การขยายตัวพิไมมากขึๅน จากการวิคราะห์จุดขใงของ กฟภ. ทีไมีฐานลูกคຌาอยูจานวน
มาก สงผล฿หຌกิดอกาส฿นการวิคราะห์ขຌอมูลดังกลาวพืไอชืไอมยงเปหาอกาสทาง
ธุรกิจอืไน ดังนัๅน นวนຌมของการ฿ชຌ Big Data พืไอนาเปสู Data Analytic จึงถือป็น
อกาสทางธุรกิจหนึไงทีไมีการ฿ชຌประยชน์จากระบบทคนลยีสารสนทศพืไอ฿ชຌ฿นการ
วิคราะห์ฐานขຌอมูล฿นการบริหารจัดการ ดยฉพาะยุทธศาสตร์องค์กรทีไมุงนຌนธุรกิจ
กีไยวนืไอง การวิคราะห์ขຌอมูลลูกคຌาจะสามารถคาดการณ์นวนຌมการติบตของการ
ขยายตัวของธุรกิจตละประภท คຌนหาความตຌองการของลูกคຌา ละขຌอมูลอืไนโทีไป็น
ประยชน์ตอธุร กิจ ผลการวิคราะห์ขຌอมูลนีๅส ามารถนาเปสูการทาผนการตลาดทีไมี
ประสิทธิภาพ อกาส฿นการสรຌางผลกาเร การ฿หຌบริการทีไดีมากขึๅนกลูกคຌา การปรับปรุง
การทางาน฿หຌกิดประสิทธิภาพ ความเดຌปรียบหนือคูขง฿นการขงขันทางการตลาด
ละผลประยชน์ทางธุรกิจดຌานอืไนโ
องค์กร

2) การวางผนการบริ ห ารพั น ธมิตรทางธุร กิจ พืไอน าเป฿ชຌป ระยชน์ กั บ

จากการทีไ กฟภ. ตຌ อ งปรั บ รู ปบบธุ ร กิ จ มาสู ธุ ร กิ จ กีไ ย วนืไ อ ง
นอกหนือจากการจาหนายเฟฟງานัๅน ฿นบางธุรกิจ ความหมาะสม฿นการดานินการอาจ
เมเดຌดานินการดย กฟภ. พียงฝຆายดียว หากตสามารถ฿ชຌประยชน์หรือความรวมมือ
จากพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) พืไอรวมกันดานินงานลงทุน฿นธุรกิจ฿หม
ดยป็นความรวมมือระหวางธุรกิจ฿นการรวมทรัพยากรละความสามารถบางอยาง฿น
การสรางความเดปรียบ฿นการขงขัน ซึไง ณ ปัจจุบัน จากการทีไ กฟภ. ป็นองค์กรทีไมี
ภาพลักษณ์ทีไดี มีความปรง฿ส฿นการดานินงาน ละป็นองค์กรทีไดานินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลทา฿หຌมีพันธมิตรทางธุรกิจสน฿จ฿นการรวมลงทุนหรือรวมดานินการ
พืไอสริมสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน ละพิไมความสามารถ฿นการตอบสนองความ
ตຌองการของลูกคຌา ดังนัๅน ถือป็นความเดຌปรียบขององค์กร฿นการทีไมีพันธมิตรทางธุรกิจ
พืไออืๅอประยชน์฿นการวิคราะห์ธุรกิจกีไยวนืไ อง หรือ฿ชຌประยชน์พืไอพิไมศักยภาพ
ขององค์กร เมวาจะป็ น การสริ มความชีไยวชาญของบุ คลากร฿นองค์กร ฿หຌ มีความ
ชีไยวชาญยิไงขึๅน การลดตຌนทุน฿นการทาธุรกิจ การพิไมอกาสละความสามารถ฿นการ
ขงขันชิงธุรกิจ ละพิไมชองทางการขຌาถึงลูกคຌา ป็นตຌน ซึไงนับป็นความทຌาทาย฿น
การคຌนหาพันธมิตรทางธุรกิจทีไหมาะสม กาหนดนยบายการลงทุน กาหนดรูปบบ
ความรวมมือ การบงชีๅจุดสมดุลทัๅงผลประยชน์ทางการงินละมิ฿ชการงินทีไจะเดຌรับ
รวมกัน พืไอบริหารทรัพยากรละความสามารถขององค์กรรว มกับพันธมิตรทางธุรกิจ
9
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พืไอสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน
3) การบริหารจัดการนวัตกรรมพืไอสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับองค์กร
จากครงสรຌางของอุตสาหกรรมเฟฟງาทีไปลีไยนปลงเป สงผล฿หຌองค์กร
ตຌองวิคราะห์ถึงศักยภาพทางธุรกิจทัๅงการรักษาฐานลูกคຌาดิม ละพัฒนาองค์ความรูຌสู
ธุรกิจกีไยวนืไอง ซึไงการสงสริมนวัตกรรมป็นการ฿ชຌความรูຌ ทักษะการบริหารจัดการ
รวมทัๅงประสบการณ์ของบุคลากร฿นองค์กรพืไอการคิดคຌน การประดิษฐ์ การพัฒนา การ
ผลิตสินคຌา การบริการ กระบวนการผลิต ละการจัดการองค์กร฿นรูปบบ฿หม ดังนัๅน
การพัฒนานวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพละทันตอการปลีไยนปลงทีไรวดรใว ทัๅง฿น
สวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ละนวัตกรรมกระบวนการ
(Process Innovation) นัๅนจะชวยขับคลืไอน฿หຌองค์กรกຌาวเปสูองค์กรทีไมุงฐานความรูຌ
(knowledge-based Organization) ละพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันระดับลก
เดຌอยางยัไงยืน ซึไง฿นปัจจุบัน การสงสริมนวัตกรรมของ กฟภ. อยู฿นระหวางดานินการ
ผลักดันผลงานวิจัยพืไอนาเป฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ ซึไงสอดคลຌองกับนวทางการ
วิคราะห์ธุรกิจกีไยวนืไองขององค์กร รวมถึงประดในสาคัญคือนวัตกรรมชิงกระบวนการ
ซึไงป็นการพัฒนาองค์ความรูຌ ละประสบการณ์ของบุคลากร฿นองค์กร พืไอพัฒนา฿หຌการ
ดานินงาน฿นกระบวนการทีไสาคัญมีประสิทธิภาพสูงสุด เมวาจะป็นการลดระยะวลา
การดานินงาน หรือการดานินงานรวมกันตลอดหวงซคุณคา ลຌวนลຌวตป็นประดใน
สาคัญละป็นความทຌาทายทีไองค์กรจะตຌองมีการผลักดัน฿หຌนวัตกรรมขององค์กร ขຌาเป
อยู฿นทุกกระบวนการการทางาน พืไอสงสริม฿หຌ กฟภ. ป็นองค์กรหงนวัตกรรม ดย
ผลสัมฤทธิ์ทีไเดຌ นอกหนือจากการวิคราะห์ละ฿ชຌประยชน์ของธุรกิจกีไยวนืไองลຌว จะ
ทา฿หຌองค์กรป็นองค์กรหงการรียนรูຌละคิดคຌนสิไง฿หมพืไอพัฒนาองค์กรสูความยัไงยืน
รุนรง

4) การบริหารลูกคຌา High Value ทีไมีประสิทธิภาพ ฿นสภาพการขงขันทีไ

จากการวิคราะห์ประดในทีไจะขຌามาป็นภัยคุกคาม฿นอนาคตของ กฟภ.
ประดในสาคัญคือ การผลิตเฟ฿ชຌองของผูຌบริภค (Prosumer) รวมถึงการผลิตเฟฟງาพืไอ
ซืๅอละขาย฿หຌกับหนวยงาน฿กลຌคียง (Peers – to – Peers) ประกอบกับจาก
ผนพั ฒ นาพลั ง งานทดทนละพลั ง งานทางลื อ ก ซึไ ง มี ก ารก าหนดปງ า หมายของ
พลังงานทดทนละพลังงานทางลือก฿หຌ พิไมขึๅนนัๅ น สงผลตอการสู ญสียรายเดຌของ
กฟภ. ทีไผูຌ฿ชຌเฟจะป็นผูຌผลิตเฟ฿ชຌอง ซึไงผลกระทบดังกลาวจะกิดขึๅน฿นอนาคตอัน฿กลຌ
ดังนัๅน การลดลงของหนวยจาหนาย฿นอนาคตจึงป็นป็นปัจจัยความรงดวนทีไ กฟภ.
จาป็นตຌองมียุทธศาสตร์พืไอรักษาลูกคຌา High Value ซึไงเดຌก ลูกคຌาราย฿หญทัๅงชิง
พาณิชย์ละอุตสาหกรรม รวมถึงลูกคຌา฿นนิคมอุตสาหกรรมทีไอาจสูญสีย฿หຌกับทัๅง SPP
นืไองจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ ละราคาเมสามารถจูง฿จผูຌประกอบการเดຌ ละการผลิตเฟ
฿ชຌองทัๅงของผูຌประกอบการองละ Community ทีไกีไยวขຌอง ดังนัๅน หาก กฟภ. มีการ
วิคราะห์ถึงปัญหาทีไกิดขึๅน ละกาหนดมาตรการละกลยุทธ์ทีไสาคัญ฿นการรักษาลูกคຌา
กลุมดังกลาวเวຌ ทัๅง฿นชิงกลยุทธ์การบูรณาการกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการบูรณาการ
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กับกลยุทธ์ทางการตลาดทีไจาะจงฉพาะกลุม High Value จะป็นการรักษาฐานลูกคຌาทีไ
มีมูลคาสูง ละมีผลกระทบหลักตอผลประกอบการขององค์กรเวຌเดຌ
5) ทิ ศ ทางละการตรี ย มความพรຌ อ มของบุ ค ลากรทีไ จ ะรองรั บ การ
ปลีไยนปลง
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก รทีไ มุ ง นຌ น การติ บ ตของธุ ร กิ จ กีไ ย ว นืไ อ ง
นอกหนือจากธุรกิจหลักนัๅน สงผลถึงยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ทีไตຌองมีการปลีไยนปลง฿หຌ
สอดรับกับทิศทางดังกลาว ดังนัๅน การตรียมความพรຌอมทัๅง฿นชิงธุรกิจ ละการตรียม
ความพรຌอมของบุคลากร฿นองค์กรพืไอรองรับการปลีไยนปลงดังกลาว ป็นปัจจัยสาคัญ
ทีไองค์กรควรพิจารณา ดยการบริหารการปลีไยนปลง (Change Management ) ควร
ครอบคลุมถึง การวางผนการดานินการตางโ พืไอลดผลกระทบทีไกิดขึๅนจากการ
ปลีไยนปลง ละสนับสนุน฿หຌกิดการปรับตัวละการยอมรับ พรຌอมทัๅงสรຌางศักยภาพ
฿หม โ พืไ อ รองรั บ ฿หຌ ก ารปลีไ ย นปลงกิ ด ขึๅ น อย า งป็ น ผลต ามปງ า หมายทีไ ว าง
เวຌ ดังนัๅน กระบวนการบริหารจัดการการปลีไยนปลง (Change Management
Process : CMP) จึงป็นกระบวนการทีไชวย฿หຌองค์กรกิดการปรั บตัวตอการ
ปลีไยนปลง ทัๅง฿นชิงของการปลีไยนมุมมองละทัศนคติ รวมถึงการตรียมความพรຌอม
ของบุคลากร฿นงของความสามารถพิศษทีไจะดานินการ฿นสวนของธุรกิจกีไยวนืไอง
ดຌวย ทัๅงนีๅ ความพรຌอมของทรัพยากรบุคคลทีไจะรองรับธุรกิจดังกลาวป็นรืไองทีไจาป็น
มาก นืไองจากทัๅงครงสรຌางอัตรากาลัง ละสมรรถนะหลักของบุคลากร฿นปัจจุบัน ยังเม
สามารถรองรับหรือสนับสนุนตอธุรกิจกีไยวนืไองละธุรกิจสริมเดຌอยางตใมศักยภาพ
6) การวิคราะห์ละจัดทา Business Model ขององค์กรทีไสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ละตาหนงทางยุทธศาสตร์ทีไชัดจนพืไอนาเปปฏิบัติ
จากครงสรຌางอุตสาหกรรมเฟฟງาทีไปลีไยนปลงเป ดยนวนຌมของผูຌซืๅอ
เฟฟງาจะป็นผูຌผลิตเฟฟງา฿ชຌองมากขึๅน (Prosumer) ทัๅงนีๅ นืไองจากความกຌาวหนຌาของ
ทคนลยี ทีไส ามารถมีพลั งงานทดทนละพลังงานทางลือกอืไน ทีไทดทนการผลิ ต
เฟฟງา฿นระบบดิม รวมถึงการส งสริ มของภาครั ฐ ของพลั งงานทดทนละพลั งงาน
ทางลือกอืไนทีไมีปງาหมายระบุเวຌอยางชัดจน ดยสัดสวนการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
ทดทนจะมีมากขึๅน฿นอนาคต จากรงเฟฟງาพลังงานทดทนประภทตางโ ธุรกิจ ESCO
ละ ธุรกิจจาหนายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีอัตราการติบตอยางตอนืไอง รวมถึงการ
ติบตของทคนลยีทีไมีอยางกຌาวกระดด อืๅอตอธุรกิจรถยนต์เฟฟງาดยสอดคลຌองกับ
นยบายของรัฐบาล฿นการตรียมพรຌอ มการ฿ชຌงานยานยนต์เฟฟງา จัดทาครงการนารอง
รถดยสารสาธารณะ ซึไงนวทางความป็นเปเดຌ฿นการขยายธุรกิจ฿หมมีการศึกษาถึง
ผลิตภัณฑ์ทีไสามารถดานินงานเดຌทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว ดังนัๅนผลประกอบการ
ของ กฟภ. หากยังมุงสูธุรกิจจาหนายเฟฟງาพียงธุรกิจดียว จะถือป็นความสีไยงชิงกล
ยุ ท ธ์ นืไ อ งจาก ก าเรขัๅ น ตຌ น ของธุร กิ จ ขายเฟอยู ฿ นอั ต ราส ว นทีไ ตไ าละค อ นขຌา งคงทีไ
฿นขณะทีไการขยายตัวของสินทรัพย์ขององค์กรพิไมสูงมาก จากครงการลงทุนทีไสาคัญ
ดังนัๅน การมุงหวัง฿นดຌานการ฿ชຌประยชน์ของสิ นทรัพย์พืไอสรຌางผลประกอบการ จึ ง
จาป็นตຌองพิจารณาความหมาะสมของธุรกิจกีไยวนืไองละธุรกิจสริม พืไอป็นอกาส
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ทางธุรกิจ฿หมโ ทีไจะยกระดับผลประกอบการขององค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด
7) การตรียมความพรຌอมสูการป็น Digital Utility
฿นปัจจุบันการขຌามาของทคนลยีสารสนทศทา฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿น
ธุรกิจละอุตสาหกรรมอยางมาก รวมถึงความตຌองการของลูกคຌาทีไตຌองการ฿หຌสนองตอบ
ดຌวยทคนลยีดิจิทัล ทา฿หຌ กฟภ. ตຌองริไมมีการนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌมากขึๅน ทัๅง฿น
การบริหารงาน การบริการลูกคຌา หรือสรຌ างนวัตกรรม฿หมโ พืไอพัฒนากระบวนการ
ทางาน ละสนองตอบตอความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดย กฟภ. เดຌกาหนด
ยุทธศาสตร์฿หຌมุงสูการป็น Digital Utility ภาย฿น ป 2565 ซึไงการปรับปลีไยน กฟภ. สู
Digital Utility ป็นการปรับปลีไยนครัๅง฿หญ ทัๅง฿นดຌานครือขายระบบเฟฟງา การบริการ
ลูกคຌา กระบวนการภาย฿น ทรัพยากร บุคคล ละ Technology Platform ดังนัๅน การ
มุงนຌนยุทธศาสตร์ทีไสาคัญทีไกาหนด฿นผนปฏิบัติการดิจิทัลจะป็นประดในสาคัญทีไจะ
สนับสนุนละขับคลืไอน กฟภ. สูการป็น Digital Utility ภาย฿นป 2565 ทัๅงยังป็นสวน
สาคัญ฿นการขับคลืไอนยบาย PEA 4.0 รวมถึงการปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัลตามผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประทศเทย ดยนาทคนลยีดิจิทัล ขຌามา
พัฒนาระบบเฟฟງา฿หຌทันสมัยมัไนคง ชืไอถือเดຌ ปรับปลีไยนรูปบบการบริการทีไป็นลิศ
รวมถึงการดานินธุรกิจ฿หຌมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ดังนัๅนกฟภ. ควร฿หຌความสาคัญถึงการ฿ชຌระบบทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารขຌามาชวยพิไมประสิทธิภาพ฿นการทางาน ละการดูลกระบวนการ
บริหารจัดการระบบขຌอมูล ระบบสารสนทศ รวมทัๅงระบบครือขายสืไอสารทคนลยี
สารสนทศทีไตຌองมีการรักษาความมัไนคง ปลอดภัย สรຌางความชืไอมัไนตอกลุมผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย รวมถึงพิจารณา฿นมุมมองของการสรຌางอกาส฿นชิงธุรกิจทีไสามารถพิไมรายเดຌ
฿หຌกับองค์กรดຌวยการนาดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌ฿นระบบงาน หรือสรຌางผลิตภัณฑ์ละ/หรือ
บริการ฿หม
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1.7.2 ความเดຌปรียบชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1) ความพรຌอมของครงขายระบบจาหนาย ฿นการพัฒนาการ฿หຌบริการ
กฟภ.มีความพรຌอมดຌานระบบครงขายสายส ง สถานียอยทีไกระจายทัไว
ประทศ รวมถึงระบบบริหารจัดการเฟฟງาทีไมีประสิทธิภาพทัๅงระบบหลักละระบบ
สนับสนุนดຌานดิจิทัล ซึไงจะหในเดຌจากรຌอยละของความครอบคลุมของครงขายระบบ
จาหนายทัไวประทศ มีอัตราทีไสูงขึๅนทุกป ละสามารถครอบคลุมเปยังพืๅนทีไหางเกล
พืไอสดงศักยภาพของความพรຌอมของระบบเดຌชัดจน ประกอบกับความสามารถ
พิศษของบุคลากรทีไมีทักษะละความชานาญ฿นดຌานวิศวกรรมเฟฟງา ซึไงป็นปัจจัย
สาคัญ฿นการ฿หຌบริการทีไกีไยวขຌองกับระบบจาหนายละบริการอืไน ชน บริการปักสา
พาดสาย บริหารกຌเขปัญหาเฟฟງาขัดขຌอง นอกจากนัๅน การ฿หຌบริการทีไครบวงจรดย
มีสานักงานสาขาทัไวประทศ นับป็นชองทางหนึไงทีไสามารถพัฒนาการ฿หຌ บริการละ
ตอยอดการ฿หຌบริการทีไสามารถสรຌางความประทับ฿จละความพึงพอ฿จตอผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียเดຌอยางตใมประสิทธิภาพ
จากความพรຌอมของทัๅงครงขาย สานักงานสาขา บุคลากร ละความ
พรຌอม฿นการ฿หຌบริการ สงผล฿หຌ กฟภ. สามารถกาหนดยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการ
ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ การ฿หຌ บ ริ ก ารครงข า ยระบบจ าหน า ย ต อ
ผูຌประกอบการสืไอสารรายอืไน หรือรวมถึงความตຌองการทีไสูงขึๅนของการ฿หຌบ ริการทีไ
กีไยวขຌองกับวิศวกรรมเฟฟງา สิไงหลานีๅจะทา฿หຌ กฟภ.มีอกาส฿นการขยายตัวทางธุรกิจ
เดຌมากยิไงขึๅน รวมถึง การดานินงานตามผนพัฒนาระบบเฟฟງาฉบับทีไ 12 มุงนຌนการ
ลงทุน พืไอพิไมประสิ ทธิภ าพของระบบจ าหน าย ดยฉพาะพืๅนทีไ฿นมือง฿หญ ละ
มุงนຌนความครอบคลุม฿นการ฿หຌบริการ ดย ณ ปัจจุบัน คา SAIFI ละ SAIDI ของ
กฟภ. ดี ก ว า ปງ า หมายละดี ขึๅ น จากอดี ต อย า งต อ นืไ อ ง ละความคื บ หนຌ า ฿นการ
ดานินงาน ระบบครงขายอัจฉริยะทีไป็นครงขายเฟฟງาทีไ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละ
สืไอสารมาบริหารจัดการควบคุม การผลิต สง ละจายพลังงานเฟฟງา สามารถรองรับ
การชืไอมตอระบบผลิตเฟฟງาจากหลงพลังงานทางลือกทีไสะอาด ทีไกระจายอยูทัไวเป
ละระบบบริหารการ฿ชຌสินทรัพย์฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅง฿หຌบริการกับผูຌชืไอมตอ
กับครงขายผานมิตอร์อัจฉริยะเดຌอยางมีประสิทธิภาพ มีความมัไนคง ปลอดภัย ชืไอถือ
เดຌ มีคุณภาพเฟฟງาเดຌมาตรฐานสากล ตามความตຌองการของผูຌ ฿ชຌเฟฟງา ซึไงประดใน
ดังกลาวถือป็นความเดຌปรียบขององค์กรทีไ฿ชຌความมีประสิทธิภาพของระบบจาหนาย
ประสิทธิภาพของบุคลากร฿นระบบจาหนาย พืไอมุงสูความป็นผูຌนา฿นระดับภูมิภาค
ทัๅงความนาชืไอถือของระบบจาหนาย รวมถึงการรงรั ดความคืบหนຌาของครงการ
Smart Grid พืไอมุงสู Asian Grid Roadmap
2) ภาพลักษณ์องค์กรละคุณภาพของระบบเฟฟງา สงผล฿หຌองค์กรสามารถ
พิไมศักยภาพสูระดับภูมิภาค
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ป็ น นวคิ ด ทีไ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต า งตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญอยางสูง ดยองค์กรควรมีการพัฒนากลยุทธ์การสรຌางภาพลักษณ์อยางป็น
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ระบบ ดยมุงหวังการป็นองค์กรทีไมีการพัฒนาตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
ละสิไงวดลຌอม การมุงนຌ น฿หຌองค์กรติบตอยางยัไงยืน ควบคูเปกับการพัฒนาละ
สงสริมการกากับดูลกิจการทีไดีตามหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารองค์กร พืไอสรຌาง
ความนาชืไอถือขององค์กรตอผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม ละการสรຌางการยอมรับละ
ภาพลั กษณ์ทีไดีขององค์กร ซึไง฿นประดใน ของการสรຌ างภาพลั กษณ์ขององค์กรพืไ อ
น าเปสู ค วามชืไ อ มัไ น ของกลุ ม ผูຌ มี ส ว นเดຌ ส ว นสี ย กฟภ. ด านิ น การเดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ดยสะทຌอนทัๅงความสารใจ฿นครงการการเฟฟງาปรง฿ส รวมถึงคะนน
฿นการประมิน ITA ป 2560 ทากับ 94.39 สดงถึงการป็นทีไยอมรับของสาธารณชน
฿นวงกวຌาง สงผลตอการขยายอกาสทางธุรกิจหรือการดานินงานพืไอสังคม ชุมชน
ละสิไงวดลຌอมทีไมีการดานินงานอยางตอนืไอง พืไอป็นการสรຌางความชืไอมัไนของทุก
กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียขององค์กร ดยผูຌมีสวนเดຌสียนัๅนมีความสาคัญอยางยิไงกับตอ
การดานินธุรกิจองค์กร ความตຌองการละความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียจึงป็น
ขຌอมูลสาคัญ ทีไ฿ชຌ฿นการกาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง ผนการดานินงาน ละ นวทาง฿น
การพัฒนาองค์กร พืไอ฿หຌผลการดานินงานตามนวทางการพัฒนาดังกลาวมีสวนรวม
ซึไงการชืไอมยงผูຌมีสวนเดຌสีย ชวยสรຌางความเดຌปรียบของการขงขัน฿หຌธุรกิจ
3) ประสิ ท ธิภ าพของบุ ค ลากร฿นการดานิ น ธุร กิจหลั ก ละรองรั บ การ
ขยายตัวของความตຌองการการ฿ชຌพลังงานตามนยบายรัฐ
จากผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 รวมถึงนยบายรัฐ
ทีไตຌองการกระตุຌนการลงทุนภาครัฐ ละมีครงการ Mega Project ป็นจานวนมาก
ชน ครงการรถเฟฟງาความรใวสูงชืไอม 3 สนามบิน ครงการขตศรษฐกิจพิศษ
ป็นตຌน ซึไงนยบายดังกลาวอืๅอตอการพิไมขึๅนของความตຌองการ฿นการ฿ชຌเฟ สงผล฿หຌ
การคาดการณ์ปริมาณหนวยจาหนาย฿นอนาคตของ กฟภ. จะพิไมสูงขึๅน ประกอบกับ
ความสามารถพิศษของบุ คลากร กฟภ. ทีไมีความชีไยวชาญ฿นรืไ องระบบจ าหน าย
ละการ฿หຌบริ การทีไครบวงจร ส งผล฿หຌส ามารถรองรับ ความตຌองการการ฿ชຌเฟฟງาทีไ
สู ง ขึๅ น จากนยบายรั ฐ ดั งกล า วเดຌอ ย า งสมบู ร ณ์ รวมถึ ง นยบายรั ฐ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ
พลังงานทดทน ทีไมีการสงสริม฿หຌ฿ชຌพลังงานทดทนละพลังงานทางลือ กพิไมมาก
ขึๅน นัๅ น ฿นส ว นดังกล าว กฟภ. เดຌ มีห น ว ยงานรองรั บ การดานิ นงานผลิ ตพลั งงาน
ทดทนละพลังงานทางลือก ทัๅง฿นรูปบบการดานินการดຌวยองค์กรอง ละการ
ดานินการรวมกับบริษัท฿นครือ ดังนัๅน เมวาจะป็นนยบาย฿นสวนของความตຌองการ
฿ชຌเฟฟງา฿นระบบดิม หรือนยบายทีไ ตຌองการพิไมการ฿ชຌพลังงานทดทนละพลังงาน
ทางลือกนัๅน กฟภ. เดຌมีการกาหนดยุทธศาสตร์ละหนวยงาน รวมถึงครงสรຌางการ
ทางานทีไรองรับนยบายดังกลาวเดຌครบถຌวนสมบูรณ์
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1.8 ทิศทางละตาหนงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ภาพทีไ 1- 3: ทิศทางละตาหนงยุทธศาสตร์

Strategic Positioning
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Strategic Positioning
Business Model

โครงสร งร บบจ หน ย
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Strategic Positioning
ลกค

คว มย่งยน
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ภาพทีไ 1- 4: วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ละยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

1.9 วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ละยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครังๅ ทีไ 5 พ.ศ. 2562)
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1.9.1 วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการเฟฟງาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562) เดຌระบุป็น 5 ประดใน ดังนีๅ
1.
2.
3.
4.
5.

ดานินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลพืไอการติบตอยางยัไงยืน
มุงสูองค์กรทีไป็นลิศ฿นดຌานจาหนายกระสเฟฟງาดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
มุงนຌนการตอบสนองความตຌองการของทุกกลุมลูกคຌา
การพิไมมูลคาทางธุรกิจขององค์กรพืไอยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ขับคลืไอนองค์กร฿หຌทันสมัยดຌวยทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม

1.9.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุ ทธศาสตร์ (Strategy) ของการเฟฟງ าส ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅ งทีไ 5
พ.ศ. 2562) เดຌมีการระบุ/กาหนดพืไอ฿หຌสอดรั บกับวัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ ทัๅง 5 ประดใน ดยมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์฿นการดานินการทัๅงสิๅน 12 ยุทธศาสตร์ สรุปดังนีๅ
ภาพทีไ 1- 5: ยุทธศาสตร์ของการเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

ดยมี ร ายละอีย ดต ล ะวัต ถุป ระสงค์ ชิ งยุ ทธศาสตร์  ละยุ ทธศาสตร์ ข องการเฟฟງา ส ว นภู มิภ าค
พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562) ป็นดังนีๅ
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SO1
ดานินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลพืไอการติบตอยางยัไงยืน
ป้าประสงค์
1. ผูຌมีสวนเดຌสวนสียละชุมชนมีความชืไอมัไนละยอมรับ฿นการดานินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
2. ยกระดับการดานินงานตามนวทาง SDGs ละนวปฏิบัติทีไดีตามกรอบ
DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพการทางานของ
องค์กร

ตัวชีๅวัดระดับป้าประสงค์
 การดานินงานทีไปรง฿ส ละมีธรรมาภิบาล

ป้าหมายทีไคาดหวังระดับป้าประสงค์

 มีคะนน ITA ทีไทากับ 80-100 หรือมีคะนนติดอันดับ 1 ฿น 3 ของ
รัฐวิสาหกิจทัๅงหมดทีไขຌารวมประมิน
 เดຌรับมาตรฐาน CG CSR ระดับสากล
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ทีไ 1 (SO1) ดานินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
พืไอการติบตอยางยัไงยืน
ดยมุงนຌนการสงสริม฿หຌองค์กรมีการติบตอยางยัไงยืน ตามนวทางสากลของ UN SDGs
(United Nations Sustainable Development Goals) รวมทัๅงกรอบนวปฏิบัติทีไดีของ DJSI (The
Down Jones Sustainability Indices) ดยมีปງาหมายทีไสาคัญ คือ การบรรลุปງาหมาย฿น 3 มิติ เดຌก มิติ
ศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) ละมิติสิไงวดลຌอม (Environment)
นอกจากนีๅ ยัง฿หຌ
ความสาคัญ฿นการวิคราะห์ละกาหนดปัจจัยขับคลืไอ นความยัไงยืน รวมทัๅงการกาหนดละสืไอสารผนงานสู
ความยัไงยืนขององค์กร
รวมถึงการมุงนຌ น ฿นการพัฒ นาละส งสริ มการกากับ ดูลกิจการทีไดี ละมุงสู มาตรฐานของ
OECD Principles (The Organisation for Economic Co-operation and Development) ภาย฿นป
2563 การสรຌางตຌนบบการเฟฟງาปรง฿ส ละขยายผลเปยังการเฟฟງาต างโ ดยการดานินงานดຌวยความ
ปรง฿ส ปราศจากทุจริตคอรัปชัไน มีมาตรฐานทางจริยธรรมละจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ ละป็นทีไยอมรับ฿นดຌาน
ภาพลักษณ์ขององค์กร฿นมุมมองของสาธารณชน
นอกจากนีๅ ยัง฿หຌความสาคัญ฿นการสงสริมการมีสวนรวม฿นการรับผิดชอบต อสังคม ชุมชน ละ
สิไงวดลຌอม ดยรักษามาตรฐานกระบวนการความรับผิ ดชอบตอสังคมละสิไ งวดลຌ อมของการเฟฟງาสว น
ภูมิภาค (กฟภ.) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ละการ฿หຌความสาคัญกับการเดຌมาซึไง Social License to
Operate (การอนุญาต฿หຌประกอบกิจการจากสังคม) ดยประดในดังกลาวจะครอบคลุมมากกวาการบริหาร
ความคาดหวังของชุมชน ตจะครอบคลุมถึงการ฿ชຌหลักบรรษัทภิบาล฿นการดานินธุรกิจ (Ethical Business
Conduct and Transparency) การดูลดຌานสิไงวดลຌอม (Environment Performance) การสรຌาง
ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationships) ละสิทธิละความปลอดภัยของพนักงานละรงงาน
ดຌวย (Workers’ Rights and Safety)1

1

Unpacking the social Licence to operate, Merz Magazine

21

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสงสริม฿หຌองค์กร มีการติบตอยางยัไงยืน ตามกรอบนวทาง SDGs ละนว
ปฏิบัติทีไดีตามกรอบ DJSI
กลยุทธ์ทีไ 1 สงสริมละพัฒนาองค์กรสูความยัไงยืน (OC1))
การสงสริม฿หຌองค์กรมีการติบตอย างยัไ งยื น ดยมุงนຌ น฿นการวิคราะห์ละกาหนด
ปัจจัยขับคลืไอน พืไอมุงสูความยัไงยืนภาย฿นองค์กร รวมทัๅงการสืไอสารละการนาปัจจัยขับคลืไอนดังกลาว มา
กาหนดป็นผนงานสูความยัไงยืนภาย฿นองค์กร ดยมีปງาหมายทีไสาคัญ คือ การบรรลุปງาหมาย฿น 3 มิติ เดຌก
มิติศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนยบายภาครัฐ มุงนຌนยุทธศาสตร์ดຌานพลังงานพืไอรองรับการ
ติบตของประทศ ฿นขณะทีไองค์กรคงเวຌซึไงความสามารถ฿นการสรຌางกาเร (Economic Wealth) มิติสังคม
(Social) สรຌางสายสัมพันธ์ทีไดีกับผูຌมีสว นเดຌสวนสียทุกฝຆาย ทา฿หຌผูຌคนทีไกีไยวขຌองมีคุณภาพชีวิตทีไดี ละมี
ความสุข ( Social Well-Being) มิติสิไงวดลຌอม (Environment) ฿ส฿จละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอมอยางป็น
รูปธรรม (Environmental Wellness)
ดยการ฿หຌ ค วามส าคั ญ กั บ การก ากั บ ดู  ลกิ จ การทีไ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ละมุ ง สู
มาตรฐานสากลของ OECD Principles ภาย฿นป 2563 พืไอสงสริมภาพลักษณ์ทีไดี ละความชืไอมัไนตอผูຌมี
สวนเดຌสวนสียขององค์กร ประกอบดຌวยหลักการ 5 ขຌอ คือ 1.การคารพสิทธิผูຌถือหุຌน 2.การปฏิบัติตอผูຌถือหุຌน
อยางป็นธรรม 3.คารพบทบาทของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Roles of Stakeholders) 4.การปຂดผยขຌอมูลละ
ความปรง฿สละ 5.บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึง ยังมุงนຌน฿นการดานินงานภาย฿นองค์กรพืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นทุกการเฟฟງา
ดยการตอยอดจากตຌนบบการเฟฟງาปรง฿สละขยายผลการดานินงานเปยังการเฟฟງาตางโ รวมทัๅงการ
ยกระดั บ คุ ณ ธรรมละความปร ง ฿สของหน ว ยงานภาครั ฐ ตามนวทางการประ มิ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการปງ องกัน ละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ (ป.ป.ท.) ฿นการยกระดับ ผลการประมิน การ
ประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ซึไงสะทຌอนมาจากผลจากการรับรูຌหรือประสบการณ์ตรงของประชาชนทีไคยรับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ พืไอ฿หຌ กฟภ. ป็นหนวยงานชัๅนนา รวมทัๅงป็นการสงสริมภาพลักษณ์ทีไดีขององค์กร
นอกจากนีๅ ยังมุงนຌน฿นการพัฒนา กฟภ. ขຌาสูองค์กรทีไมีการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยนา
นวทางทีไดีทีไป็นมาตรฐานสากล มาป็นนวปฏิบัติ฿นการดานินงาน ทัๅงมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs
ละ DJSI ฿นการส ง สริ มกิจ กรรมการมีส ว นร ว มรั บ ผิ ดชอบตอ สั งคม ชุมชน สิไ งวดลຌ อ ม ดยการพัฒ นา
กระบวนการมีสวนรวมจากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Stakeholder Engagement) ชน บุคลากร ลูกคຌา คูคຌา ละ
ชุมชนสาคัญ ป็นตຌน พืไอจะเดຌทราบความตຌองการละความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นตละกลุม มี
การจຌางงานทีไคานึงถึงผลประยชน์ขององค์กรละสังคม (Social Hiring) ละสรຌางมาตรฐานความปลอดภัย
ละระบบบริหารจัดการดຌานความปลอดภัย ฿นการปฏิบัติงานภาย฿นองค์กร ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม
การดูลความถูกตຌองสมบูรณ์ของหวงซอุปทาน (Monitor Supply Chain) การดานินงานทีไ฿ส฿จละ฿หຌ
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ความสาคัญกับสิไงวดลຌอม ควบคูเปกับการพัฒนาละสงสริมครงการทีไยกระดับ คุณภาพชีวิตของสังคม
ชุมชน การสรຌางสมดุลของสิไงวดลຌอม ละการขຌาถึงองค์กร สินคຌาละบริการ (Accessibility) ดยการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการ฿ชຌเฟฟງาของประชาชน ละสงสริมผยพรความรูຌทีไป็นประยชน์ทีไ
กีไยวกับการ฿ชຌเฟฟງาสูสาธารณะ
ภาพทีไ 1- 6: กรอบนวคิดกีไยวกับการดานินงานพืไอพัฒนาองค์กรสูความยัไงยืน

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การ฿หຌความสาคัญละตอบสนองตอกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
กลยุทธ์ทีไ 2 Stakeholder Engagement (OC2)
ดย฿หຌ ความส าคัญ฿นการสรຌางสายสัมพัน ธ์ทีไดีกับ ผูຌ มีส ว นเดຌส ว นสียทุกฝຆ าย พืไอป็ น
รากฐาน฿หຌองค์กรมีการติบตอยางยัไงยืน ดยนຌนการตอบสนองความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿น
ละภายนอกขององค์กร พืไอยกระดับความพึงพอ฿จละความผูกพันของทุกกลุมผูຌมีสวนเดຌ สวนสีย ทัๅงนีๅ กลุม
ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไสาคัญของ กฟภ. มีทัๅงหมด 5 กลุม เดຌก ภาครัฐ ลูกคຌา พนักงาน คูคຌา ละชุมชน สังคม
สิไงวดลຌอม ดยตละกลุมมีความตຌองการละความคาดหวังจาก กฟภ. ฿นมิติทีไตกตางกัน อยางเรกใตาม
฿นทุกกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียดังกลาว ยังมีฐานะป็นผูຌ฿ชຌบริการเฟฟງาของ กฟภ. ดຌวย
ดังนัๅน จากบทบาททีไผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหวางความป็นผูຌบริภคละผูຌมี
สวนเดຌสวนสียขององค์กร องค์กรจึง฿หຌความสาคัญทัๅง฿นการบริหารความสมดุล฿นความตຌองการละความ
คาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสี ยทุกกลุม พืไอ฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุมมีความผูกพัน ละป็นผูຌสนับสนุน
องค์กร ละยังคงตอบสนองความตຌองการ/ความคาดหวัง฿นผลิตภัณฑ์ละบริการ (Product/Service Based)
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ของลูกคຌา฿นตละกลุมดຌวย ทัๅง฿นประสิทธิภาพของระบบจาหนายเฟฟງา ละยกระดับการ฿หຌบริการอย างครบ
วงจร พืไอ฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จละภักดีตอองค์กร รวมถึง การคຌนหา วิคราะห์ความตຌองการละความ
คาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย การจัดลาดับความสัมพันธ์฿นการสรຌางสายสัมพันธ์ฉพาะ การดานินงานดย
ตอบสนองความตຌองการของตละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทัๅงภาย฿นละภายนอกขององค์กร กระบวนการสรຌาง
ความมีสวนรวม ละการยอมรับ (Stakeholder Engagement) พืไอขับคลืไอนองค์กรเปสูวิสัยทัศน์ ละ
ปງาหมายทีไเดຌกาหนดเวຌ
ภาพทีไ 1- 7: กลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย

กลยุทธ์ทีไ 3 สนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (RS1)
การสนับสนุนการ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการอนุรักษ์พลังงาน ซึไงป็นการ
ดานินงานดยตอบสนองนยบายภาครัฐ ฿นมาตรการทีไกาหนด฿หຌผูຌผลิตหรือผูຌ฿หຌบริการดຌานเฟฟງาจะตຌองชวย
฿หຌผูຌ฿ชຌบริการหรือผูຌ฿ชຌ เฟฟງาพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌเฟฟງา (Energy Efficiency Resource Standard
(EERS)) ซึงไ ครงการ EERS ถือป็นสวนหนึไงของผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency
Plan: EEP 2015) ดยมีการดานินงาน 2 ระยะ คือ ระยะทีไ 1 ป็นการรวบรวมผลการศึกษาละ
ประสบการณ์ทีไกีไยวกับ EERS จากตางประทศละ฿นประทศ ละระยะทีไ 2 ป็นขัๅนตอนของการ
ประมวลผลละปรับปรุงผน฿นระยะยาวผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan
: EEP 2015) ซึงไ เดຌมีการตัๅงปງาหมายทีไชัดจน฿นการประหยัดพลังงานเฟฟງา คือ 89,672 ลຌานหนวย (GWh) ฿น
ป 2579 ดยบงออกป็น ปງาหมาย฿นภาคอุตสาหกรรม 31,843 ลຌานหนวย ภาคอาคารธุรกิจ 37,052 ลຌาน
หนวย ภาคทีไอยูอาศัย 13,633 ลຌานหนวย ละภาครัฐ 7,144 ลຌานหนวย
ดังนัๅน กลยุทธ์ดังกลาวจะมุงนຌน฿นการตอบสนองการดานินงานตามนยบายของภาครัฐ
฿นฐานะทีไ กฟภ. ป็นผูຌ฿หຌบริการเฟฟງา ซึไงมีบทบาท฿นการป็นกลเกทีไสาคัญ (mechanism) ฿นการผลักดัน
ละสงสริม฿หຌมีการประหยัดพลังงาน฿นทุกภาคสว น (Driving Position) รวมถึงการสนับ สนุน฿หຌมีการ
ประหยัดพลังงาน฿นรงงานอุตสาหกรรม ซึไงป็นกลุมลูกคຌาทีไมีการ฿ชຌปริมาณเฟฟງ าสูง ตามการขยายตัวของ
ระบบศรษฐกิจ ละการลงทุน ของอุตสาหกรรมทีไพิไมสู งขึๅน กลยุทธ์ดังกล าวมุงนຌน การ฿ชຌประยชน์ จาก
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ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ฿นการพัฒนา/ รวมมือกัน฿นการศึกษาทคนลยีการ
ประหยัดพลังงาน ละ฿หຌคานะนา฿นการประหยัดพลังงาน ดยมีวัตถุประสงค์พืไอการพัฒนา ละตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงานอยางยัไงยืน ละยกระดับการพัฒนาดຌานการอนุรักษ์พลังงาน฿นประทศเทย รวมถึงการ
สรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌก กฟภ. ดຌวย
อยางเรกใตาม฿นบทบาทของ กฟภ. ทีไป็น ESCO Facilitators จะมีสวนสาคัญ฿นการสรຌาง
อกาสทางการตลาดของบริษัทบริหารจัดการพลังงาน EE Suppliers รวมถึงผูຌสนับสนุนทางการงิน ฿นดຌาน
การบริหารจัดการพลังงาน ซึไงบทบาท฿นการป็น Buyer led Approach ดังกลาว จะสนับสนุน฿นการขยาย
ธุรกิจดยบริษัท฿นครือพืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌก กฟภ. ฿นอนาคตดຌวย
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SO2
มุงสูองค์กรทีไป็นลิศ฿นดຌานจาหนายกระสเฟฟ้า
ดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ป้าประสงค์
1. พิไ ม ความมัไ น คง฿นระบบจ าหน า ย ลดการสู ญ สี ย ละด านิ น การ
ตามผนพัฒนาครงขายเฟฟງาอัจฉริยะ (Smart Grid)
2. ครงสรຌ า งองค์ กรทีไ มีค วามหมาะสมละคล องตัว ฿นการด านิ น งาน หรื อ
สริมสรຌางกระบวนการดานินการทางธุรกิจ฿หຌขใงกรง
3. พิไมประสิทธิภาพละความสามารถ฿นการสรຌางรายเดຌของสินทรัพย์
4. สรຌางความมัไนคงทางการงิน฿นระยะยาว

ตัวชีๅวัดระดับป้าประสงค์
 ดัชนีความนาชืไอถือของระบบจาหนายเฟฟງา
 การดานินงานตามผนงาน Smart Grid
 ประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌสินทรัพย์

ป้าหมายทีไคาดหวังระดับป้าประสงค์

 มี SAIFI /SAIDI ทีไสอดคลຌองกับปງาหมายของผนพัฒนาฯ ฿นชวงผน 12
 มีมาตรฐานระบบเฟฟງา ละอุป กรณ์ทีไกีไยวขຌอง พืไอรองรับ ระบบ Smart
Grid ครบถຌวน รวมถึงมีมืองทีไป็น Pilot ของระบบ Smart Grid ละ
Smart City 1 มือง ฿นป 2563
 เดຌรับ Asset Management Standard (ISO55000) ฿นป 2565
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ทีไ 2 (SO2) มุงสูองค์กรทีไป็นลิศ฿นดຌาน
จาหนายกระสเฟฟ้าดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
ดยองค์กรจะ฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนามาตรฐานดຌานระบบจาหนายเฟฟງาทีไ เดຌรับการยอมรับ฿น
ระดั บ ภู มิ ภ าคอย า งต อ นืไ อ ง ดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพของระบบเฟฟງ า ฿หຌ มี ค วามมัไ น คง ชืไ อ ถื อ เดຌ มี
ประสิทธิภาพ ละมีความพียงพอ รองรับการขยายตัวของพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษ ละพืๅนทีไยุทธศาสตร์ของ
ประทศ นอกจากนีๅ ยั ง มุ ง พั ฒ นาระบบครงข า ยเฟฟງ า อั จ ฉริ ย ะ พืไ อ พั ฒ นาระบบเฟฟງ า ดຌ ว ยทคนลยี
สารสนทศละสืไอสาร รวมทัๅงอุ ปกรณ์ทีไทันสมัย มีประสิทธิภาพ พืไอนาเปสูการ฿ชຌพลังงานเฟฟງาอยางตใม
ประสิทธิภาพ ชืไอมยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมเฟฟງาขຌาดຌวยกัน ละรองรับกับครงสรຌางของระบบ
สาธารณูปภคละอุตสาหกรรมทีไปลีไยนปลง฿นอนาคต
การพัฒนาระบบ Asset Management พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌสินทรัพย์ละการดานินงาน
ขององค์กร รวมถึงการลดตຌนทุน฿นการดานินงาน การบารุงรักษา ละพิไมอัตราผลตอบทนทางการงินของ
องค์กร ดยจัดทาละดานินงานตาม Asset Management Roadmap รวมถึงมีการวางผนกลยุทธ์฿นการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ ละการวางผนการบารุงรักษา (Maintenance Strategy) ทีไหมาะสม ฿นสินทรัพย์
ของระบบเฟฟງาทีไสาคัญขององค์กร
นอกจากนีๅ องค์กร฿หຌความสาคัญกับ การปรับปรุ งกระบวนการดานินงานขององค์กร ดຌวยการ
สนับสนุนของทคนลยีดิจิทัล (Streamline Process) พืไอ฿หຌการดานินงานมีความคลองตัว รวดรใว รวมถึง
ตอบสนองตอความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌาเดຌอยางดีขึๅน
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ยุทธศาสตร์ทีไ 3 มีการจาหนายเฟฟງาทีไเดຌคุณภาพ฿นระดับชัๅนนาของภูมิภาค

กลยุทธ์ทีไ 4 การพิไมประสิทธิภาพละความนาชืไอถือของระบบจาหนาย (OM1)
ดย฿หຌความสาคัญกับการพิไมขีดความสามารถระบบจาหนายเฟฟງาทีไมีประสิทธิภาพละ
ทัไวถึง ซึไงจะพัฒนาระบบเฟฟງาละกอสรຌางสถานีเฟฟງา พืไอ฿หຌสามารถจายเฟฟງาเดຌอยางพียงพอ มีความมัไนคง
ชืไอถือเดຌ สามารถรองรับความตຌองการเฟฟງาทีไพิไมขึๅน ลดปัญหาการปฏิบัติการละบารุงรักษา ลดหนว ย
สูญสีย฿นระบบจาหนาย รวมถึงปรับปรุงละชืไอมยงระบบจาหนายเฟฟງา฿นพืๅนทีไธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมละพืๅนทีไสาคัญ ละรองรับการขยายตัวของพืๅนทีไศรษฐกิจ พืๅนทีไยุทธศาสตร์ของประทศ ฿หຌมี
ครงสรຌางพืๅนฐานดຌานระบบเฟฟງาทีไทัไวถึง พียงพอ คุณภาพชืไอถือเดຌ รวมถึงมีมาตรฐานดຌานระบบจาหนาย
เฟฟງาทีไเดຌรับการยอมรับ฿นระดับภูมิภาค ดยนวทางทีไสาคัญ มีดังนีๅ
คุณ ภาพการจ าหน า ยเฟฟງา ดยก าหนดคา ดัช นี ความมัไ น คง฿นการจ ายเฟฟງ า รวมถึ ง
ผนการดานินงาน฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ดยปรับปรุงคุณภาพ ละความมัไนคง฿นการจาย
เฟฟງา฿หຌสมไาสมอ ลดปัญหาเฟฟງาดับบอย ละป็นวลานาน ดยฉพาะ฿นขตอุตสาหกรรม ละขตมือง
รวมถึงพิไมประสิทธิภาพ ละความมัไนคงของระบบเฟฟງา฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ พิศษ ละพืๅนทีไยุทธศาสตร์ของ
ประทศ รวมถึงพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานระบบเฟฟງา฿นรูปบบ฿หมพืไอรองรับพลังงานทดทน ละทคนลยี
การบริหารจัดการ฿ชຌพลังงานทีไมีประสิทธิภาพทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ละสอดคลຌองกับนยบายละยุทธศาสตร์
การพัฒนา฿นดຌานพลังงานของประทศ ชน นยบาย Energy 4.0 ผน PDP AEDP ป็นตຌน
การชืไอมระบบเฟฟງา พืไอรองรับหลงผลิตเฟฟງาขนาดลใก ละพลังงานทดทน ทีไพิไม
จานวนมากขึๅน รวมถึงการกาหนดนยบาย/มาตรการ พืไอลดผลกระทบดຌานสถียรภาพ ละลดความสูญสีย
฿นระบบจาหนายเฟฟງา จากการชืไอมตอกับพลังงานทดทนทีไพิไมมากขึๅน฿นอนาคต ทัๅงนีๅ฿นผนงาน/ครงการ
จะมีการทบทวนอยู สมไาสมอ฿หຌส อดคลຌ องกับ ทิศทางพลั งงานของลก ละนยบายพลั งงานของประทศ
พืไอ฿หຌ กฟภ. สามารถปรับตัวเดຌพรຌอมรั บ การปลีไยนปลง รวมถึงสภาพการขงขันทีไอาจสูงขึๅน ละการ
สูญสียรายเดຌ฿นอนาคต หากผูຌประกอบการ/ภาคครัวรือนสามารถผลิตเฟฟງา฿ชຌอง
นอกจากนีๅ รงรัด฿นการปรับปรุงศูนย์การจายเฟ การเฟฟງาหนຌางาน ฿หຌมีความทันสมัย
ละมีประสิทธิภาพ฿นการวิคราะห์กຌเขปัญหาเฟฟງาขัดขຌองเดຌอยางรวดรใว รวมถึงระบบเฟฟງาจะตຌองสามารถ
ทางานเดຌอัตนมัติ ดยนຌน฿หຌ อุปกรณ์ตางโ สามารถสืไอสารกันเดຌอยางถูกตຌอง ละมีความปลอดภัย
(Interoperability) พืไอรองรับทคนลยี฿หม ละ Smart Grid ฿นอนาคตอีกดຌวย
การกาหนดผนงานทีไชัดจนพืไอลดการสูญสียหน วยจาหนาย (Loss) ทัๅง Technical
ละ Non-Technical Loss รวมถึงพัฒนางานบ ารุงรักษาระบบเฟฟງา฿หຌมีประสิทธิภ าพ ป็ นรูป บบ
Condition-Based Maintenance
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กลยุทธ์ทีไ 5 การสริมสรຌางศักยภาพของระบบจาหนาย ดย Smart Grid (OM2)
การพัฒนาครงขายเฟฟງาอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึไงป็นครงขายเฟฟງาทีไ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศ ละการสืไอสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การสง ละการจายพลังงานเฟฟງา ซึไงสามารถ
รองรั บ การชืไอมตอระบบเฟฟງาจากหล งพลั งงานทางลื อกทีไส ะอาดละกระจายอยู ทัไว เป (Distributed
Energy Resource: DER) รวมทัๅง ฿หຌ บ ริ การกับ ผูຌชืไอมตอกับ ครงขายผ านมิตอร์ อัจฉริยะเดຌอย างมี
ประสิ ทธิภ าพ มีความมัไน คง ปลอดภัย ชืไอถือเดຌ ละมีคุณภาพเฟฟງา เดຌมาตรฐานสากล ดย กฟภ. จะ
ทบทวน/ปรับผนทีไนาทาง (PEA Smart Grid Roadmap) ฿หຌสอดคลຌองกับผนมบทการพัฒนาระบบ
ครงขายสมาร์ทกริดของประทศเทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน ดยบงการพัฒนาออกป็น 4
ระยะ เดຌก 1) ระยะตรียมการอยู฿นระหวางป 2558-2559 ฿นการกาหนดผูຌรับผิดชอบ กาหนด Platform
ของการพัฒนาระบบครงขาย Smart Grid ละการสนับสนุนการผลิตบุคลากรละการวิจัย 2) ระยะสัๅนอยู
฿นชวงป 2560-2564 ดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยครงการนารอง ละการกาหนดนยบาย฿หຌการเฟฟງาลงทุน
ครงการนารอง 3) ระยะกลางอยู฿นชวงป 2565-2574 ดยการปรับปรุงนยบายละกฎระบียบ฿หຌอืๅอตอการ
พัฒนาระบบ ละสนับสนุน฿หຌการเฟฟງาลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ละ 4) ระยะยาวอยู฿นชวงป 25752579 ดยสนับ สนุ น การลงทุน ตอนืไอง฿นครงสรຌางพืๅน ฐาน ละทคนลยี ตางโ รวมถึงกาหนดนยบาย
สนับสนุน ละจูง฿จผูຌ฿ชຌเฟฟງา฿หຌมีการลงทุนติดตัๅงทคนลยี
รวมถึงการทบทวนขีดความสามารถดຌาน Smart Grid ของ กฟภ. ฿หຌสอดคลຌองกับผน
ละนยบายของประทศ ซึไงบงออกป็น 3 ดຌาน เดຌก 1) การพัฒนาดยนຌนการยกระดับความสามารถของ
ระบบเฟฟງา (Smart System) 2) การพัฒนาดยนຌนการยกระดับคุณภาพบริการทีไมีตอผูຌ฿ชຌเฟฟງา (Smart
Life) ละ 3) การพัฒนาดยนຌนการยกระดับครงสรຌางระบบเฟฟງาทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม (Green
Society) ละครอบคลุมถึงการจัดทาผนงาน฿นการรองรับทีไชัดจน ละตรียมความพรຌอมดຌานทรัพยากร฿หຌ
สอดคลຌองกับนวทางกิจกรรมการลงทุน฿นตละชวง ดย Pilot Projects ทีไ฿หຌความสาคัญ฿นชวงระยะสัๅน
ป 2560-2564
ช น ครงการน าร อ งดຌ า นระบบบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน฿นส ว นของผูຌ ฿ ชຌ เ ฟฟງ า
HEMS/BEMS/FEMS ครงการน าร อ งดຌ า นการตอบสนองของหลด/การควบคุ ม การ฿ชຌ เ ฟฟງ า ช ว งการ฿ชຌ
กาลังเฟฟງาสูงสุด (Demand Response (DR)) ครงการนารองดຌานระบบเมครกริด ครงการนารองดຌาน
ระบบกักกใบพลังงาน ป็นตຌน
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ตารางทีไ 1- 1: นยบายละกิจกรรมพัฒนา/ลงทุนพัฒนา฿นระบบจาหนาย ตามครงขายสมาร์ทกริดของ
ประทศเทย พ.ศ.2558-2579
Smart System
- ICT Integration (Distr)
- Distribution Management
System (SCADA/DMS)
- Distribution/Feeder
Automation (DA/FA)
- Substation Automation
(Distr)

Smart Life
- Smart Meter + AMR/AMI
- Meter Data Management
System (MDMS)
- Intelligent Charging System/V2G
(Distr)
- SPP/VSPP Data Communication
System (Distr)
- Intelligent Street Lights
- Demand Response
(DR)/Demand-Side
Management (DSM) (Distr)

Green Society
- Microgrid Development
- Energy Storage System
(Distr)

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การบริหารละจัดสรรสินทรัพย์ ละสรຌางความมัไนคงทางการงิน
กลยุทธ์ทีไ 6 พิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารสินทรัพย์(OM3)
การบริหารจัดการสินทรัพย์ ละสรຌางความมัไนคงทางการงิน ดยป็นองค์กรทีไมีการ
บริ ห ารละจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์ อ ย า งตใ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึไ ง กลยุ ท ธ์ จ ะมุ ง นຌ น การพั ฒ นาระบบ Asset
Management พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌสินทรัพย์ละการดานินงานขององค์กร รวมถึงการลดตຌนทุน
฿นการดานินงาน การบารุงรักษา ละพิไมอัตราผลตอบทนทางการงินขององค์กร ดยมีนวทางทีไสาคัญ
ดังนีๅ
- จัดทาละดานินงานตาม Asset Management Roadmap ซึไงมีการกาหนดกรอบ
นยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) ละนวทาง฿นการดานินงาน (Plan)
฿นการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร ตลอดทัๅงกระบวนการ ตัๅงตกระบวนการเดຌมา (Acquire) การ฿ชຌงาน
(Utilize) การดูลบารุงรักษา (Maintenance) ละการจาหนาย (Dispose) พืไอ฿หຌคา฿ชຌจายตลอดอายุ
การ฿ชຌงานอยู฿นจุดทีไหมาะสม (Life Cycle Cost Optimization)
- การวางผนกลยุทธ์฿นการบริหารจัดการสินทรัพย์ ดยศึกษาสภาพปั จจุบัน฿นการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. ละวิคราะห์อกาส฿นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ พืไอ
พัฒนาผนทีไนาทางชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) ฿นการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. รวมถึง
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กาหนด฿หຌมีการติดตามการประมินผล฿นการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร พืไอ฿หຌกิด การกຌปัญหา฿นการ
บริหารสินทรัพย์ขององค์กรทีไตรงประดใน ละกอ฿หຌกิดการลงทุน฿นสินทรัพย์ทีไกอ฿หຌกิดรายเดຌกับองค์กร
อย า งทຌ จ ริ ง นอกจากนีๅ ฿นระยะยาวจะมี ก ารมุ ง นຌ น การพั ฒ นาการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รขຌ า สู
มาตรฐานสากล (ISO 55000) ดຌวย
- การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลระบบเฟฟງาขององค์กร (IT/OT Integration) ดยขຌอมูล
ดังกลาวจะถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการตัดสิน฿จ฿นการบริหารสินทรัพย์ทีไสาคัญขององค์กร ทัๅง฿นการประมิน
ระดับความพรຌอม฿นการ฿ชຌงาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ (Stages of health or operational readiness)
ละนาขຌอมูล หรือตัวชีๅวัดดังกลาวเปสูการจัดลาดับความสาคัญ ละวางผนการบารุงรักษา (Maintenance
Strategy) ทีไหมาะสม ฿นสินทรัพย์ทีไสาคัญขององค์กร
ภาพทีไ 1- 8: หลักการ฿นการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร (Enterprise Asset Management)

ทีไมา : Institute of Asset Management
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ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌมคี วามคลองตัว สอดคลຌองกับความตຌองการของธุรกิจ ดย฿ชຌประยชน์จาก
พันธมิตร

กลยุทธ์ทีไ 7 ปรับปรุงกระบวนการดานินงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ ดย฿หຌครอบคลุม
ทัๅงหวงซอุปทาน (OM4)
กลยุทธ์มุงนຌนการปรับปรุงกระบวนการดานินงาน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ธุรกิจ ละทิศทางองค์กร ดย฿หຌความสาคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดานินงานขององค์กรดຌวยทคนลยี
ดิจิทัล (Streamline Process) พืไอ฿หຌการดานินงานมีความคลองตัว รวดรใว รวมถึงตอบสนองตอความ
ตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌาเดຌอยางดีขึๅน ดยมีการวิคราะห์ครงสรຌางกระบวนการดานินธุรกิจของ
องค์ก ร พรຌ อมทัๅง วิคราะห์ ละปรั บ ปรุ งขຌอก าหนด ตัว ชีๅ วัด฿นตล ะกระบวนการขององค์ ก ร (Business
Structure Analysis) พืไอออกบบละพัฒนาระบบงาน/กระบวนการดานินงานขององค์กร ฿หຌมีความ
ยืดหยุน ละสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ละปງาหมาย ขององค์กร
ดยทุกหน ว ยงาน/ฝຆ า ยงาน จะมี การวิคราะห์ ถึงระบบงาน ละกระบวนการทางาน
(Work system & work process) พืไอวิคราะห์ถึงกระบวนการยอยทีไอาจตຌองมีการปรับปรุง ชน การลดการ
ทางานทีไซๅาซຌอน การลดรอบวลาพืไอตอบสนองความตຌองการของลูกคຌาภาย฿นละภายนอก฿หຌดีขึๅน การพิไม
ประสิ ท ธิ ภ าพการดานิ น งานดຌ ว ยทคนลยี ดิ จิ ทัล การลดตຌ น ทุน ทีไ เม จ าป็ น ทีไ อ าจจะกิ ดการท างานซๅ า
การมีกระบวนการยอยละซๅาซຌอนดยเมจาป็น ป็นตຌน พืไอ฿หຌการดานินงานขององค์กร มีประสิทธิภาพ
รวดรใวขึๅน (Streamline Business Process)
รวมถึงการ฿หຌความสาคัญกับทคนลยีดิจิทัลทีไจะขຌามามีบทบาทสาคั ญ฿นการทางาน
มากขึๅน พืไอสนับสนุนการทางาน฿หຌมีความคลองตั ว การพิไมประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลขององค์กร ชน
การบูรณาการฐานขຌอมูลพืไอสนับสนุนการตัดสิน฿จขององค์กรทีไดีขึๅน การมีระบบทีไสนับสนุนการดานินงาน฿น
ดຌาน Operation บบ Real time การพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการลูกคຌาผาน Digital Service ป็นตຌน
ดยระบบงาน/กระบวนงาน จะตຌองสามารถปรับ ปลีไ ยนพืไอรั บ มือกับ รงกดดันจาก
สภาพวดลຌอมเดຌอย างคล องตัว ละทัน ตอหตุการณ์ พืไอชว ยขับ คลืไอนองค์กรตามยุทธศาสตร์เดຌอย าง
หมาะสมละมีประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนคูมือการปฏิบัติงานขององค์กร พรຌอมกาหนดระยะวลา฿น
การสงมอบตละกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA) ทีไหมาะสม฿นตละกระบวนการหลักของ
องค์กร ทัๅงกระบวนการภาย฿นขององค์กร ละกระบวนการสงมอบผลิตภัณฑ์/บริการหลัก฿หຌกับลูกคຌา
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SO3
มุงนຌนการตอบสนองความตຌองการของทุกกลุมลูกคຌา
ป้าประสงค์
1. ยกระดับความพึงพอ฿จละความผูกพันของทุกกลุมลูกคຌา
2. รักษาฐานลูกคຌา High Value

ตัวชีๅวัดระดับปງาประสงค์
 ความพึงพอ฿จของตละกลุมลูกคຌา
 ความพึงพอ฿จลูกคຌา Key Account, High Value
ปງาหมายทีไคาดหวังระดับปງาประสงค์
 Customer Satisfaction Index = 4.32 หรือ สูงกวา
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ทีไ 3 (SO3) มุงนຌนการตอบสนองความตຌองการ
ของทุกกลุมลูกคຌา
ดยนຌนการรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลทีไป็นสียงของลูกคຌา (Voice of Customer: VOC) พืไอ
นาเปสูการพิไมประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการดຌานลูกคຌา (Customer Analytics) ละการออกบบกลยุทธ์
ทีไหมาะสม฿นตล ะกลุ มลู ก คຌา รวมถึง การมี ขຌอมู ล ละระบบ฿นการสนั บ สนุ น ลู กคຌ าทีไส มบู ร ณ์ (Fully
completed CRM) พืไอประยชน์฿นดຌานการ฿หຌบริการลูกคຌา การตลาด ละการปรับปรุงการดานินงาน การ
ออกบบผลิตภัณฑ์ การ฿หຌบริการตอเป
นอกจากนีๅยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หຌตอบสนองความตຌองการละความคาดหวัง
ของลู กคຌ า ฿นต ล ะกลุ ม เดຌ ก กลุ มบຌ านอยู อ าศั ย พาณิ ช ย์ อุต สาหกรรม ละอืไ น โ รวมถึง ยกระดั บ การ
฿หຌบริการ ดยการพัฒนามาตรฐานการ฿หຌบริการทีไสอดคลຌองกับความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌา
ละมุงนຌ น การสรຌ างความสั มพัน ธ์กับ ลู กคຌาอย างยัไ งยื น ทัๅง฿นดຌานการพิไมประสิ ทธิภ าพของชองทางการ
฿หຌบริการ การพิไมศักยภาพของบุคลากร฿นการ฿หຌบริการลูกคຌาอยางมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกคຌา พืไอ฿หຌลูกคຌากิดความพึงพอ฿จละภักดีตอองค์กร
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ภาพทีไ 1- 9: ทิศทางการดานินงานของกลยุทธ์ดຌานลูกคຌา

ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การสรຌางความผูกพันกับลูกคຌา

กลยุทธ์ทีไ 8 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการของลูกคຌา(CR1)
ดย฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
ดย฿หຌความสาคัญกับ การศึกษาปัจจัยละระดับความตຌองการ ความคาดหวัง รายกลุม
ลูกคຌาทีไสงผลตอความพึงพอ฿จของลูกคຌา ซึไงจะมีการวิคราะห์สารสนทศจากการสารวจพืไอการรียนรูຌ กีไยวกับ
ลูกคຌาละตลาด ละนามาสรุปผลป็นขຌอสนอนะพืไอการปรับปรุงการดานินงานขององค์กร ดยสารสนทศ
ดังกลาวจะถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการวางผนผลิตภัณฑ์ละบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน ละ
กระบวนการทางาน การพัฒนาอกาสธุรกิจ฿หม รวมถึงการสรຌางความสัมพันธ์กับ ลูกคຌา฿นตละกลุมลูกคຌาทีไ
หมาะสม
การทบทวนละปรับปรุงมาตรฐานการ฿หຌบริการลูกคຌาทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ลูกคຌาทีไครอบคลุมทุกกลุมลูกคຌา รักษาระดับมาตรฐานการ฿หຌบริการ ละพิไมประสิทธิภาพการ฿หຌบริการดຌวย
ทคนลยีดิจิทัลทีไครอบคลุมทุกกลุมลูกคຌา รวมถึงยกระดับมาตรฐานละขัๅนตอนการ฿หຌบริการ ตามขຌอตกลง
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ระดับการ฿หຌบริการ (Service Level Agreement: SLA) กระบวนงานการ฿หຌบริการลูกคຌา 11 กระบวนงาน
(P1-P11)2 ดยฉพาะกระบวนการ Call Center ละกระบวนการกຌเขเฟฟງาขัดขຌอง รวมถึงกระบวนการ
ภาย฿นทีไชืไอมกับกระบวนการ฿หຌบริการลู กคຌา ป็นตຌน ทัๅงนีๅ฿นระยะยาว จะมุงนຌน ฿นการ Streamline
business Process ละปรับปรุงกระบวนการ฿หຌรวดรใว ละมีประสิทธิภาพมืไอทียบกับคูทียบทีไสาคัญ฿น
ดຌานการบริการ
นอกจากนีๅ ระบบทคนลยี ดิ จิ ทั ล จะป็ น ส ว นสนั บ สนุ น ทีไ ส าคั ญ ส าหรั บ กຌ า วต อ เป
ของ กฟภ. ฿นการ พลิกฉมการ฿หຌบริการ รวมถึงพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการลูกคຌา ดย฿หຌความสาคัญ
฿นการบูรณาการฐานขຌอมูลลูกคຌาพืไอนาเปสูการวิคราะห์ละการบริหารจัดการ (Customer Data and
Analytics) ละการออกบบกลยุทธ์การ฿หຌบริการ฿นตละกลุมลูกคຌาทีไมีความหมาะสม
ตลอดจนการยกระดับบริการลูกคຌาดຌวยทคนลยีดิจิทัล (Digital Service) ทัๅง฿นดຌานการ
นาทคนลยีละอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ละชองทางทีไลูกคຌาขຌาถึงตางโ
฿นผลิตภัณฑ์ละบริการ รวมถึงการขຌาถึงขຌอมูลตางโ ของ กฟภ. พืไอ฿หຌลูกคຌา รูຌสึกละสัมผัสเดຌ (Customer
Experience) ฿นการ฿หຌบริการของ กฟภ. ทีไมีความสะดวก รวดรใว มนยา ละป็นเป฿นชิงรุกเดຌ
฿นสว นของการพิไมประสิทธิภาพของชองทาง฿นการ฿หຌบ ริการลูกคຌ า จะมุงนຌน฿นการ
พัฒนาการ฿หຌบริการผาน Digital Channel (Mobile Application ละ Website) ละรักษาระดับมาตรฐาน
การ฿หຌบริการลูกคຌา฿นทุก touchpoints ของการ฿หຌบริการลูกคຌา รวมถึง฿นระยะยาวขຌอมูลละระบบการ
฿หຌบริการลูกคຌาทีไจะป็นรูปบบ Real-Time รองรับการชืไอมตอทคนลยี (Internet of Things: IoT) ละ
พฤติกรรมของลูกคຌาทีไปลีไยนปลงเป
นอกจากนีๅ ยั ง มุ ง นຌ น ฿นการพั ฒ นาระบบการสนั บ สนุ น การ฿หຌ บ ริ ก ารลู ก คຌ า CRM
Software) นืไองจากป็นระบบสาคัญ฿นการจัดการฐานขຌอมูลชิงบูรณาการพืไอนาเปสูการวางผนละ
ตัดสิน฿จทีไครอบคลุมทุกกลุมลูกคຌาละมีการกาหนดบทบาททีไชัดจนระหวาง Front ละหนวยงานทีไดูล
Digital Technology ถึงการป็นผูຌดูลละปรับปรุงขຌ อมูลระบบพืไอการบริหารจัดการ ทัๅงนีๅ฿นระยะกลาง
(3-5 ปขຌางหนຌา) จะกิดการบูร ณาการฐานขຌอมูลลูกคຌา พืไอนาเปสูการออกบบ ละการวางกลยุทธ์ร ายกลุม
ลูกคຌา / ลูกคຌารายสาคัญ พืไอตอบสนองความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌา฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
(Customer Analytics) ละ฿นระยะยาว ขຌอมูลละระบบ฿นการสนับสนุนลูกคຌา จะมีความสมบูรณ์ (Fully
completed CRM) พืไอประยชน์฿นดຌานการ฿หຌบริการลูกคຌา การตลาด การวิคราะห์ขຌอมูลลูกคຌาพืไอการ
2

หมายหตุ : กระบวนงานการ฿หຌบริการลูกคຌา 11 กระบวนงาน (P1-P11) ประกอบดຌวย
กระบวนงานทีไ 1
กระบวนงานทีไ 2
กระบวนงานทีไ 3
กระบวนงานทีไ 4
กระบวนงานทีไ 5
กระบวนงานทีไ 6
กระบวนงานทีไ 7
กระบวนงานทีไ 8
กระบวนงานทีไ 9
กระบวนงานทีไ 10
กระบวนงานทีไ 11

รับชาระคาเฟฟງา
กຌกระสเฟฟງา
ขอ฿ชຌเฟ
บริการดຌานมิตอร์
ตอบขຌอรຌองรียน
ดับเฟลวงหนຌา (บบมีผน)
จดหนวย จຌงหนีๅ คาเฟฟງา
จดหนวย พิมพ์บิล คาเฟฟງา
อนปลีไยนชืไอละปลีไยนหลักทรัพย์คๅาประกัน
การจายคืนหลักประกันการ฿ชຌเฟฟງา
บารุงรักษา
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฿หຌบริการอืไนโทีไสรຌางรายเดຌ฿หຌกับ กฟภ.฿นอนาคต (Digitally-enhanced Selling) รวมถึงการออกบบ
มาตรการการสงสริมการขายทีไหมาะสมกับลูกคຌาตละราย/ตละประภท พืไอสรຌางความภักดีของลูกคຌา
ตละประภท
ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การรักษาฐานลูกคຌา High Value

กลยุทธ์ทีไ 9 การสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา฿นระยะยาว ละรักษาฐานลูกคຌา
รายสาคัญ (CR2)
การนาขຌอมูลสียงจากลูกคຌามาปรับปรุง พืไอยกระดับการ฿หຌบริการอยางครบวงจรละ
มุงนຌนการสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌาอยางยัไงยืน ดยมีนวทางทีไสาคัญ ดังนีๅ
การกาหนดกลยุทธ์รายกลุมลูกคຌา บูรณาการฐานขຌอมูลระบบเฟฟງาภาย฿นหนวยงาน ละ
สียงของลูกคຌาผานชองทางตางโ พืไอ฿ชຌ฿นการกาหนดกลยุทธ์฿นการวางผนพัฒนาระบบเฟฟງารายกลุมลูกคຌา
เดຌก บຌานอยูอาศัย อุตสาหกรรม พาณิชย์ ละอืไน โ ดยมีรายละอียดกลยุ ทธ์ทีไชัดจน฿นการดูล฿นตละ
กลุมลูกคຌา฿นมิติตางโ ชน ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานบริการ ดຌานสนับสนุนละดຌานการบริหารขຌอรຌองรียน ป็นตຌน
การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกคຌา พืไอสนับสนุนการบริการลูกคຌาตละ
กลุ ม ฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิไ ง ขึๅ น ละสรຌ า งความพึ ง พอ฿จของลู ก คຌ า ตามปງ า หมายของ กฟภ. ดย฿หຌ
ความสาคัญ฿นการบูรณาการขຌอมูลความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌามาออกบบกลยุทธ์รายกลุม
ลูกคຌา / ลูกคຌารายสาคัญ ทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์พืไอรักษาฐานกลุมลูกคຌาทีไอาจ
สูญสีย฿หຌกับ SPP
นอกจากนีๅ จะมีการปรับปรุงกระบวนการ฿นการดูลกลุมลูกคຌา Key Account การกาหนด
ผูຌรับผิดชอบทีไชัดจน การทบทวนละสืไอสารคูมือ฿หຌกพนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามละประมินผล
อยางตอนืไอง นอกจากนีๅยังรวมถึง การพัฒนา/สนับสนุนพนักงานทีไดูลลูกคຌาราย฿หญ (Key Account)
(ชืไอมยงกับ SO5 ยุทธศาสตร์ทีไ 8 ยกระดับการบริหารละศักยภาพของทุนมนุษย์) ดยการพิไมประสิทธิภาพ
ของพนักงานทีไดูลลูกคຌาราย฿หญ ทัๅง฿นรืไองอัตรากาลัง รงจูง฿จ ความรูຌความสามารถของพนักงาน
การบริหารจัดการขຌอรຌองรียน ดยปรับปรุงชองทางขຌอรຌองรียน฿หຌมีความสะดวก ละงาย
฿นการติดตอ฿นทุกชองทาง นอกจากนีๅควรมีการประมินประสิทธิผลของตละชองทาง฿นทุกป รวมถึง พิไม
กระบวนการคัดกรองปัญหา ละมีการจัดกลุมปัญหาทีไกิดขึๅน พรຌอมนวทางกຌเขทีไป็นมาตรฐาน พืไอ฿หຌทุก
ปัญหาหรือขຌอรຌองรียนเดຌรับการกຌเขทีไรวดรใวตามมาตรฐาน SLA ทีไกาหนด
การวิคราะห์ผลกระทบละกลยุทธ์พืไอตอบสนองตอความตຌองการของลูกคຌารายสาคัญ
ทีไอยู฿นกลุมสีไยงจากพฤติกรรมผลิต฿ชຌองดยผูຌบริภค (Prosumer) ดยลักษณะของการ฿หຌบริการทีไเดຌรับ
ความสีไยงจาก Prosumer คือ 1. สามารถประหยัดตຌนทุนการอุปภค/บริภคเดຌจากการผลิต฿ชຌอง 2. การ
฿หຌบริการทีไเมซบั ซຌอน 3. การ฿หຌบริการทีไ฿ชຌระยะวลาละความพยายามพียงลใกนຌอย ละ 4. การ฿หຌบริการทีไ
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สรຌางความพึงพอ฿จ฿นการผลิต฿ชຌองดยผูຌบริภค ซึไงมืไอปรียบทียบกับธุรกิจขายเฟทีไมีนวนຌม฿นการสูญสีย
ลูกคຌาจาก Prosumer ถึงมຌวาการ฿หຌบริการผลิตละจาหนายเฟจะมี 2 ลักษณะทีไสุมสีไยง คือ ความตຌองการ
฿นการประหยัดตຌนทุนคาเฟฟງา ละการเดຌรับความพึงพอ฿จอยางสูงจากการผลิตเฟฟງา฿ชຌองดຌวยพลังงาน
สะอาด ตอยางเรกใตามธุรกิจการผลิตละขายเฟฟງาจาป็นตຌองมีความรูຌละทักษะฉพาะทาง฿นการผลิตละ
ติดตัๅงอุปกรณ์ผลิตเฟฟງา฿ชຌอง ชน การผลิตละติดตัๅงอุปกรณ์ผลิตเฟฟງา฿ชຌองดຌวยทคนลยี ซลาซลล์
(Solar Rooftop) ป็นตຌน พราะฉะนัๅน กฟภ. ควรมีการกาหนดกลยุทธ์พืไอรักษาฐานลูกคຌารายสาคัญ ดยการ
วิคราะห์นวทาง฿นการรักษาฐานลูกคຌาจากลักษณะของ Prosumer ฿นธุรกิจผลิตละขายเฟฟງา รวมถึงควร
พิจารณาลูกคຌา Prosumer ป็นกลุมลูกคຌาทีไมีความตຌองการฉพาะจาะจง฿นรืไองของการผลิตเฟ฿ชຌอง ละ
ก าหนดกลยุ ท ธ์  พืไ อ สนั บ สนุ น ความตຌ อ งการของลู ก คຌ า กลุ ม นีๅ ดย฿ชຌ ป ระยชน์ จ ากความชีไ ย วชาญละ
ประสบการณ์ของ กฟภ. ฿นการ฿หຌบริการสนับสนุน ละรักษาฐานลูกคຌาดังกลาว
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ตารางทีไ 1- 2: ทิศทางการดานินงานของกลยุทธ์ดຌานลูกคຌา

 วิคราะห์ละรวบรวมฐานขຌอมูลลูกคຌา
ทีไ จ า  ป็ น  พืไ อ น า เ ป สู ก า ร  พิไ ม
ประสิทธิภาพ฿นการบริหารจัดการดຌาน
ลูกคຌา
 การ฿หຌ Requirement ฿นการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนการ฿หຌบริการลูกคຌา
(CRM Software) นืไองจากป็นระบบ
ส าคั ญ ฿นการจั ด การฐานขຌ อ มู ล ชิ ง
บูรณาการพืไอนาเปสูการวางผนละ
ตัดสิน฿จทีไครอบคลุมทุกกลุมลูกคຌาละ
ก าหนดบทบาททีไ ชั ด จนระหว า ง
Front ละหนวยงาน IT ถึงการป็น
ผูຌดู  ลละปรับปรุ งขຌ อ มู ลระบบ พืไ อ
การบริหารจัดการ

 การบูร ณาการฐานขຌอ มู ล ลูก คຌ า พืไ อ  การมีขຌอมูลละระบบ฿นการสนับสนุน
น าเปสู ก ารออกบบ ละการวาง
ลูกคຌาทีไสมบูรณ์ (Fully completed
กลยุ ท ธ์ ร ายกลุ ม ลู ก คຌ า / ลู ก คຌ า ราย
CRM) พืไ อ ประยชน์ ฿ นดຌ า นการ
สาคัญ ละตอบสนองความตຌองการ
฿หຌ บ ริ ก ารลู ก คຌ า การ ตลาด การ
ละความคาดหวั ง ของลู ก คຌ า ทีไ มี
วิคราะห์ขຌอมูลลูกคຌาพืไอการ฿หຌบริการ
ประสิทธิ ภาพมากยิไงขึๅ น (Customer
อืไ น โทีไ ส รຌ า งรายเดຌ ฿ หຌ กั บ กฟภ. ฿น
Analytics)
อนาคต (Digitally-enhanced Selling)
 ออกบบมาตรการการส ง สริ ม การ
ขายทีไหมาะสมกับลูกคຌาตละราย/ต
ละประภท พืไ อสรຌา งความภั กดี ของ
ลูกคຌาตละประภท

 พั ฒ นาการ฿หຌ บ ริ ก ารผ า น Digital
Channel (Mobile Application ละ
Website)
 รั ก ษาระดั บ มาตรฐานการ฿หຌ บริ ก าร
ลูกคຌา฿นทุก touchpoints ของการ
฿หຌบริการลูกคຌา

 พิไมประสิทธิภาพชองทางทีไสนับสนุน  ขຌอมูลละระบบการ฿หຌบริการลูกคຌา
ละ฿หຌบริการลูกคຌา ละ฿ชຌประยชน์
 บ บ Real-Time ทีไ ร อ ง รั บ ก า ร
จากการประมินประสิทธิผลของตละ
ชือไ มตอทคนลยี (IoT) ละรองรับ
ช อ งทางทีไ กฟภ. พืไ อ พิไ ม ศั ก ยภาพ
พฤติกรรมของลูกคຌาทีไปลีไยนปลงเป
การ฿ชຌประยชน์ละการสรຌางความพึง
พอ฿จ฿หຌกับลูกคຌาอยางสูงสุด
 ยกระดับมาตรฐานการ฿หຌบริการลูกคຌา
฿หຌสามารถพิไมระดับความพึงพอ฿จมือไ
ที ย บกั บ คู  ที ย บ รวมถึ ง พิ จ ารณา
Sub-Service Level Agreement ทีไ
หมาะสม
 ฿ชຌ  ทคนลยี  พืไ อ สนั บ สนุ น การ
฿หຌ บ ริ ก ารลู ก คຌ า มากยิไ ง ขึๅ น นຌ น การ
฿หຌบริการบบ Self Service ละ
Proactive Customer Care

 การทบทวนละปรับปรุงมาตรฐานการ
฿หຌ บริก ารลู ก คຌา ทีไ สอดคลຌ อ งกั บความ
ตຌองการของลูกคຌาทีไครอบคลุมทุกกลุม
ลูกคຌา

 รั ก ษาระดั บ มาตรฐานการ฿หຌ บริ ก าร  มุ ง นຌ น ฿นก าร
Streamline
ละพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ฿หຌ บริ ก าร
business Process ละ ปรับปรุง
ดຌ ว ยทคนลยี ทีไ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม
กร ะบวน ก าร ฿หຌ ร วดรใ ว ละมี
ลูกคຌา
ประสิท ธิภ าพมืไ อทียบกั บคู ที ยบทีไ
สาคัญ฿นดຌานการบริการ
 ยกระดับมาตรฐาน ฿นกระบวนการทีไ
ส าคั ญ เดຌ  ก พิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
กຌเขเฟฟງ าขัด ขຌอง ละกระบวนการ
ตอบสนองขຌอรຌองรียน

 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร฿นการ  ครงสรຌางทีไ ชัดจนทีไป็ นผูຌรับผิดชอบ  Decentralized Organization
฿หຌ บ ริ ก ารลู ก คຌ า อย า งมื อ อาชี พ ทัๅ ง
฿นการดู  ลดຌ า นลู ก คຌ า ละก าหนด
Technical ละ Non-Technical
มาตรการทีไ ชั ด จน฿นการกระจาย
Skill
อานาจ ละบทบาทระหวางหนวยงาน
 ครงสรຌางการทางานละผูຌรับผิดชอบ
฿นการดู  ลลู ก คຌ า ทัๅ ง ฿นธุ ร กิ จ การ
จ าหน า ยเฟฟງ า ละธุ ร กิ จ กีไ ยวนืไ อ ง
ตาม Area Based
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SO4
การพิไมมูลคาทางธุรกิจขององค์กรพืไอยกระดับขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน
ป้าประสงค์
1. บทบาทการดานินงาน การกากับดูล ละผนการดานินงานของ กฟภ.
ละบริษัท฿นครือสาหรับธุรกิจกีไยวนืไอง
2. ขยายตลาดเปสูกลุมประทศ฿นภูมิภาค
3. นยบาย฿นการลงทุน ละ Portfolio Mix ทีไหมาะสม฿นตละสถานการณ์
ทีไสามารถสรຌางผลประกอบการเดຌตามปງาหมาย

ตัวชีๅวัดระดับป้าประสงค์
 ความสารใจ฿นการดานินตามผนของธุรกิจกีไยวนืไอง

ป้าหมายทีไคาดหวังระดับป้าประสงค์

 รายเดຌธุรกิจกีไยวนืไอง ฿นป 2566 = 11,000 ลຌานบาท
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ทีไ 4 (SO4) การพิไมมูลคาทางธุรกิจขององค์กรพืไอ
ยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน
พืไอขยายการติบตทางธุรกิจ ดยองค์กรจาป็นตຌองปรับตัวรองรับการปลีไยนปลง฿นธุรกิจเฟฟງา
นืไองจากปัจจุบัน ทคนลยีละครงสรຌางอุตสาหกรรมของระบบเฟฟງามีการปลีไยนปลง รวมถึง ปัจจุบัน
รายเดຌขององค์กรมาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจจาหนายเฟฟງ า อยางเรกใตาม Core Competency ละ
ทรัพยากรขององค์กร ทา฿หຌ กฟภ. มีอกาสทางธุรกิจ ละมีความเดຌปรียบหนืออกชนรายอืไน โ ชน ธุรกิจ
บริการงานดຌานระบบเฟฟງากับลูกคຌากลุมอุตสาหกรรม ธุรกิจจัดการพลังงาน Solar Rooftop ทีไปรึกษา
ออกบบระบบเฟฟງา ป็นตຌน ซึไงธุรกิจทีไกีไยวนืไองดังกลาวจะป็นสวนสาคัญ฿นการพัฒนาความสามารถ฿นการ
สรຌางรายเดຌ฿นภาพรวมขององค์กร฿นอนาคต
รวมถึง บทบาทการสรຌางอกาสทางธุรกิจ฿นการลงทุน฿นธุรกิจดຌานอนุรักษ์พลังงานละพลังงาน
ทดทนทัๅง฿นประทศละภูมิภาคอาซี ยน ผานการดานินการดยบริษัท พี อีอ อในคอม อินตอร์นชัไนนล
จากัด ละบริษัท฿นครือ฿นอนาคต ซึไงมีบทบาทป็นทัๅงผูຌลงทุนหลัก ละรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ
กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนดຌานพลังงานทดทนของประทศ ดยมีบทบาทชิงรุก฿นการพัฒนาพลังงานทดทน
พลังงานหมุนวียน (Green Energy) ละการสงสริมการ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
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ยุทธศาสตร์ทีไ 8 สวงหาอกาส฿นการลงทุน฿นธุรกิจกีไยวนืไอง

กลยุทธ์ทีไ 10

สงสริมการลงทุนละ฿ชຌประยชน์ความรวมมือพืไอพัฒนาธุรกิจ
กีไยวนืไอง (NM1)

มุง นຌ น ฿นการส ง สริ ม การลงทุ น /ร ว มลงทุ น ละพัฒ นาธุร กิจ พืไอ ปรั บ ตั ว รองรั บ การ
ปลีไ ยนปลง฿นธุ ร กิ จเฟฟງ า นืไ อ งจากปั จจุ บั น ทคนลยี  ละครงสรຌ างอุ ต สาหกรรมระบบเฟฟງ ามี ก าร
ปลีไยนปลง ดย฿นอนาคตผูຌ฿ชຌเฟจะสามารถผลิตเฟ฿ชຌอง ละหากมีหลือกินความตຌองการ กใสามารถขาย
เฟฟງา฿หຌกับครัวรือนอืไน ดยอาจเมจาป็นตຌองผานระบบของ กฟภ. ดังนัๅนการดานินงาน฿นธุรกิจปัจจุบันทีไ
฿หຌบริการระบบจาหนายพลังงานเฟฟງา ป็นหลัก จะทา฿หຌอัตราการติบตของรายเดຌ฿นอนาคตลดลง อยางเร
กใตาม ทคนลยี ดิจิ ทัล ละนวัตกรรมทีไมีการปลีไยนปลงเปอยางรวดรใ ว ซึไงน าเปสู อกาส฿นการสรຌาง
ผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หมโ ทีไตอบสนองความตຌองการลูกคຌา รวมถึงสรຌางรายเดຌ/ผลตอบทน฿หຌกับองค์กรเดຌ
฿นอนาคต ซีไง กฟภ. ตระหนักถึงสภาพวดลຌอมของธุรกิจทีไปลีไยนปลงเป ดังนัๅน กฟภ. จึงมุงนຌน฿นการ
สวงหาอกาส฿นการลงทุนสาหรับธุร กิจกีไยวนืไองทีไ กฟภ. มีความเดຌปรียบทางการขงขัน (Competitive
Strength) ละป็นอุตสาหกรรมทีไมีความนาสน฿จ ละมีอัตราการติบตสูง (Industry Attractiveness)
ดังนัๅน กลยุทธ์ดังกลาว จะ฿หຌความสาคัญ฿นการกาหนดนยบาย฿นการลงทุน ละการ
ออกบบ Potential Portfolio Strategies ฿นการบริหารภาพรวมของการลงทุน฿นธุรกิจตางโ ทัๅงผานกลเก
การดานินงานของ กฟภ. ละบริษัท฿นครือ พืไอสรຌางมูลคาสูงสุด฿หຌกับองค์กร (Creating Shareholder
Value) รวมทัๅงกิดการพั ฒ นาธุร กิ จเดຌ อย า งยัไ ง ยื น ดยสามารถตอบสนองตอครงสรຌ า งระบบเฟฟງา ทีไ
ปลีไยนปลงเปเดຌ (Maximizing Sustainable Development)) ดยมีการดานินงานทีไสาคัญ ดังนีๅ
- การทบทวนนยบายการลงทุน฿นภาพรวมขององค์กร ละบริษัท฿นครือ ดย
ครอบคลุมถึงทิศทางการลงทุน฿นธุรกิจตางโทีไกิดประยชน์กับ กฟภ. ละสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงของ
สภาพวดลຌอมละรูปบบธุรกิจ รวมถึงปງาหมายการลงทุน (สัดสวน฿นการดานินธุรกิจ ละผลตอบทนทีไ
คาดหวัง) ทีไมีความสอดคลຌองกันระหวางผูຌถือหุຌนหลัก ละปງาหมาย฿นการบริหารจัดการขององค์กร
- การออกบบยุทธศาสตร์การลงทุน พืไอผลักดันเปสู ปງาหมายของการลงทุนทีไ
ตຌองการ ดยทบทวน Potential Portfolio Mix ขององค์กร ทีไสอดคลຌองกับอัตราการติบตของตลาด ละ
สถานการณ์฿นการขงขัน฿นตละธุรกิจ พืไอป็นกรอบ฿นการตัดสิน฿จลงทุน฿นตละชวงวลา
- การพิจารณาถึงการสรຌาง Synergies ระหวางธุรกิจ พืไอสนับสนุนการติบต
ของธุรกิจหลัก ละระหวางธุรกิจกีไยวนืไองดຌวยกัน พืไอ฿หຌทิศทางการดานินงานของธุรกิจมีความชัดจน ละ
สรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันเดຌ
- การจัดสรรทรัพยากร ทีไหมาะสม ดยพิจารณาถึงการพิไมประสิทธิภาพของการ
฿ชຌสินทรัพย์ทีไมี฿นปัจจุบัน ละความคุຌมคาทีไกิดจากการลงทุน฿นตละธุรกิจ
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ทัๅงนีๅ กฟภ. จะมุง นຌ น ส งสริ มการลงทุน ละสรຌ างความร ว มมื อกั บ พั นธมิต ร ฿นการ
ด านิ น งานธุ ร กิ จ กีไ ย วนืไ อ งทีไ  ป็ น ประยชน์ ต อ กฟภ. ทัๅ ง ฿นชิ ง ธุ ร กิ จ กีไ ย วนืไ อ งทีไ ฿ หຌ บ ริ ก าร
พลังงานเฟฟງา หรือป็นการ฿หຌบริการพืไอสนับสนุนลูกคຌาของการเฟฟງาสวนภูมิภาค ชน งานกอสรຌาง฿หຌผูຌ฿ชຌเฟ
งานตรวจสอบซอมซม ละงานบารุงรักษา งาน฿หຌชาหรือ฿ชຌทรัพย์สิน ป็นตຌน รวมถึง ธุรกิจอืไนโ ทีไป็น
ประยชน์กับ กฟภ. ทัๅงทีไ กฟภ. เดຌมีการลงทุน฿นธุรกิจทีไกีไยวขຌองกับการ฿หຌบริการพลังงานเฟฟງา หรือขຌาเป
รวมลงทุน฿นกิจการอืไนโ ทัๅงของภาครัฐ หรืออกชน ทัๅง฿นละตางประทศ ดยจะมีการจั ดทา Business
Model สาหรับผลิตภัณฑ์ละบริการทีไมีความป็นเปเดຌ฿นชิงธุรกิจ (Potential Business) ละริไมดานินงาน
฿นธุรกิจกีไยวนืไองตามผนงานทีไกาหนดเวຌ
อยางเรกใตาม กฟภ. ยังคงมุงนຌนการสงสริมการลงทุน ละ฿ชຌประยชน์ความรวมมือพืไอ
พัฒนาธุรกิจอนุรักษ์พลังงาน ละพลังงานทดทน ดยดานินการ/รวมลงทุน฿นการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
ทดทน พืไอป็นพลังงานทางลือกรูปบบ฿หมทีไจะชวยลดการ฿ชຌนๅามันชืๅอพลิง ตามนยบายรัฐบาล ละป็น
ตຌนทางของหลงพลังงานสะอาด (Green Investment) รวมถึงชวยลดการปลอยกຍาซรือนกระจกทีไป็นสาหตุ
ภาวะลกรຌอน ซึไงบทบาทการสรຌางอกาส฿นชิงธุรกิจ ดยลงทุน฿นธุรกิจพลังงานทดทนทัๅง฿นประทศละ
ภูมิภาคอาซียน ผานการดานินการดยบริษัท พีอีอ อในคอม อินตอร์นชัไนนล จากัด ซึไงมี บทบาทป็นทัๅงผูຌ
ลงทุนหลัก ละรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนดຌานพลังงานทดทนของ
ประทศ ดยมีบทบาทชิงรุก฿นการพัฒนาพลังงานทดทน พลังงานหมุนวียน (Green Energy) ละการ
สงสริมการ฿ชຌพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
หมายหตุ :

Ĵธรกจหลก”
หมายความวา ธุรกิจจัดหา ละ฿หຌบริการจาหนายเฟฟງากผูຌ ฿ชຌเฟฟງา฿นขตพืๅนทีไสวนภูมิภาค เดຌก พืๅนทีไ 74
จังหวัด ของประทศเทย ยกวຌนกรุงทพมหานคร นนทบุรี ละสมุทรปราการ

Ĵธรกจเก่ยวเน่องĵ
หมายความวา ธุรกิจกีไยวนืไองทีไป็ นประยชน์ตอการเฟฟງาสวนภูมิภาค ทัๅง฿นชิงธุรกิจกีไยวนืไองทีไ฿หຌบริการ
พลังงานเฟฟງา หรือป็นการ฿หຌบริการพืไอสนับสนุนลูกคຌาของการเฟฟງาสวนภูมิภาค ชน งานกอสรຌาง฿หຌผูຌ฿ชຌเฟ
งานตรวจสอบซอมซม ละงานบารุงรักษา งาน฿หຌชาหรือ฿ชຌทรัพย์สิน ป็นตຌน รวมถึง ธุร กิจอืไนโ ทีไป็น
ประยชน์ กับ การเฟฟງาส ว นภูมิภ าค ทัๅงทีไการเฟฟງาส ว นภูมิภ าคเดຌมีการลงทุน ฿นธุร กิจทีไกีไยวขຌองกับ การ
฿หຌ บ ริ ก ารพลั ง งานเฟฟງ า หรื อ การขຌ าเปร ว มลงทุ น ฿นกิ จการอืไ น โ ทัๅ งของภาครั ฐ หรื ออกชน ทัๅง ฿นละ
ตางประทศ ดยการเฟฟງาสวนภูมิภาค ละบริษัท฿นครือ
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กลยุทธ์ทีไ 11

การผลักดันผลประกอบการละการสรຌาง Brand Image
ของบริษัท฿นครือ (NM2)

มุงนຌน฿นการกาหนดบทบาทหนຌาทีไ ละทิศทางของบริษัท฿นครือ (บริษัท พีอี อ อใน
คอม อินตอร์นชัไนนล จากัด ) ทีไชัดจนทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว รวมทัๅงการกาหนดยุทธศาสตร์฿นการ
ดานินงาน ตาหนงทางยุทธศาสตร์ ละปງาหมายทีไชัดจนละป็นรูปธรรม พืไอพิไมประสิทธิภาพของการ
ดานินงาน (Operating management) ละ ยกระดับผลประกอบการขององค์กร ทัๅง รายเดຌ กาเรการ
ดานินงาน กระสงินสด นอกจากนีๅ จะมีการกาหนดกรอบนวทาง/รู ปบบการดานินธุรกิจ (Business
Model Framework) ทีไหมาะสม ทีไครอบคลุ มกับ ทิศทางการดานิ น งาน฿นอนาคต รวมถึงการจั ดอันดั บ
ครดิตองค์กร (Corporate Rating) พืไอป็นการสรຌางอกาส฿นการระดมทุนทีไ฿ชຌ฿นการดานินธุรกิจทัๅง฿น
ประทศละตา งประทศ฿นอนาคต ละการสรຌ างภาพลั ก ษณ์ทีไ ดีตอผูຌ มีส ว นเดຌส ว นสี ย (Stakeholders)
ทีไสาคัญตอเป
กลยุทธ์ทีไ 12

Change Management (OC3)

นืไองจากทคนลยี ละครงสรຌางของอุตสาหกรรมเฟฟງาทีไริไมมีการปลีไยนปลงเปอยาง
รวดรใ ว ดังนัๅ นนวทาง฿นการดานิ นธุร กิจของ กฟภ.จ าป็ นจะตຌองปรับ ฿หຌมีความคลองตัว ละสามารถ
ปรับปลีไยนเดຌทันตอสภาพวดลຌอมของธุรกิจ ละการขงขันทีไปลีไยนปลงเป พืไอ฿หຌองค์กรสามารถสรຌาง
รายเดຌ ละติบตเดຌอยางยัไงยืน ดังนัๅน กลยุทธ์ดังกลาวจะป็นสมือนปัจจัยขับคลืไอน ละการบูรณาการงาน
ระหวางหนวยงาน฿นการปลีไยนผานจากรูปบบธุรกิจ฿นการจาหนายเฟฟງา฿นปัจจุบัน (Current State) เปสู
รูปบบ หรือ มดลธุรกิจ฿หมทีไคาดหวัง฿นอนาคต (Desired State) ดยกลยุทธ์ดังกลาวจะป็นตัวชืไอม
ระหวางวิสัยทัศน์ ตาหนงทางยุทธศาสตร์ ละปງาหมาย ขຌากับนวทาง฿นการปรับปลีไย นทีไหมาะสมของ
องค์กร ฿นทุกโดຌาน ทัๅง฿นดຌานครงสรຌาง (Structure) ระบบงาน/กระบวนการ (Process) ละบุคลากร
(People) ดຌวยการระบุผนงาน฿นการปรับปลีไยนองค์กร (Change Management Plan) ทีไบูรณาการกัน
ทัๅงนีๅการดานินงานทีไสาคัญสาหรับการรองรับกลยุทธ์ NM1 สงสริมการลงทุนละ฿ชຌ
ประยชน์ความรวมมือพืไอพัฒนาธุรกิจกีไยวนืไอง ดังนีๅ
การปรั บ ครงสรຌ างองค์กรหรื อจั ดตัๅงบริ ษัท ฿นครื อพืไอรองรั บ การดานิ นงานธุร กิจ ทีไ
กีไยวนืไอง ดยจากการวิคราะห์ Business Model ของ Potential Product ขององค์กร ซึไงอาจสงผล฿หຌ
กฟภ. อาจมีการปรับครงสรຌางองค์กร หรือการจัดตัๅงบริษัท฿นครือพิไมติม พืไอ฿หຌการดานินงานมีความ
คลองตัว ละพรຌอมตอการขงขัน
การวิคราะห์ถึงครงสรຌางการบริหารงาน การกาหนดกลยุทธ์ ละการกากับดูลระหวาง
กฟภ. ละบริษัท฿นครือ พืไอรองรับธุรกิจกีไยวนืไองขององค์ก ร ดยพิไมประสิทธิภาพของการกากับติดตาม
ของบริษัท฿นครือ ละมีนวทาง฿นการกากับทีไป็นระบบ (Direct) การมีกณฑ์วัดคุณภาพงาน ละผลสารใจ
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ของกลยุทธ์หรือนยบาย (Measure) ละการติดตามผลการดานิน งานอยาง฿กลຌชิด ฿นระดับความถีไทีไ
หมาะสม (Monitor) ดยปรียบทียบกับปງาหมาย ละผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทีไกิดขึๅน ฿นตละกลยุทธ์
ของบริษัท฿นครือ พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวาบริษัท฿นครือสามารถลงทุน ละดานินการ ดยสรຌาง/พิไมมูลคา฿หຌกับ
กฟภ. เดຌอยางทຌจริง
กลยุทธ์ทีไ 13

ทบทวนกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอรองรับการดานินงาน
฿นธุรกิจกีไยวนืไอง รวมถึงกากับการดานินงานของบริษัท฿นครือ
พืไอ฿หຌกิด Synergy (RS2)

มุงนຌนทบทวน พรบ. กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับพืไออืๅอตอการดานินงาน฿นธุรกิจทีไ
กีไย วนืไ องขององค์ก ร รวมถึง การส งสริ ม การปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎระบี ยบ ขຌอ บั งคั บ นยบาย ละ
มาตรฐานทัๅง฿นละตางประทศ ดยปรั บ ปรุงกระบวนการดานิ น งาน กฎระบี ยบ หลั กกณฑ์ ละการ
ปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละปรง฿ส ทัๅงนีๅ ฿นอนาคตหาก กฟภ. มีการจัดตัๅงบริษัท฿นครือ/การรวมลงทุน
กลยุทธ์ดังกลาว จะรองรับ ฿นการจัดตัๅง/ร วมทุน ฿หຌป็นเปตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง รวมถึงมีนยบาย ละ
หลักกณฑ์฿นการกากับดูลระหวาง กฟภ. ละบริษัท฿นครือ ทีไดีละหมาะสม
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SO5
ขับคลืไอนองค์กร ฿หຌทันสมัย
ดຌวยทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม
ป้าประสงค์

1. การยกระดับการบริหารละพัฒนาศักยภาพของบุคลากร฿หຌตอบสนอง
ตอทิศทางองค์กร
2. พัฒนาทคนลยีดิจิทัล ฿หຌมีมาตรฐานละมีความมัไนคง ปลอดภัยรองรับ
การติบตของธุรกิจ
3. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสูการพัฒนากระบวนการทางาน
ละการขยายผลชิงพาณิชย์

ตัวชีๅวัดระดับป้าประสงค์

 อัตรากาลังละขีดความสามารถของบุคลากร
 ระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารทีไตอบสนองตอความตຌองการทาง
ธุรกิจขององค์กร
 นวัตกรรมทีไกอ฿หຌกิดประสิทธิภาพการดานินงาน ละสนับสนุนการ
ดานินงานขององค์กร

ป้าหมายทีไคาดหวังระดับป้าประสงค์

 ครงสรຌางละอัตรากาลัง รวมถึงศักยภาพบุคลากรขององค์กรทีไหมาะสม
พืไอรองรับ Digital Utility
 พัฒนาขีดความสามารถดຌานทคนลยีดิจิทัล พืไอพลิกองค์กร สูการป็น
Digital Utility
 การพัฒนากระบวนการสรຌางนวัตกรรม (Corporate Innovation System)
พืไอมุงสูการป็นองค์กรหงนวัตกรรม
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วัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ทีไ 5 (SO5) ขับคลืไอนองค์กร ฿หຌทันสมัยดຌวย
ทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม
ดย฿หຌความสาคัญกับปัจจัยสาคัญทีไป็น Enabler ฿นการขับคลืไอนละผลักดันองค์กร ซึไง เดຌก
ทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม ซึไงมีรายละอียดทีไสาคัญ ดังนีๅ
ทุนมนุษย์จะมุงนຌน฿นการสงสริมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource Management:
HRM) ละพิไมขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Development: HRD) ฿หຌมีความพรຌอม
ละมีศักยภาพทีไพียงพอ พืไอรองรับการปลีไยนปลง ละการติบตของธุรกิจ ฿หม฿นอนาคตดຌวย รวมถึงทัน
ทคนลยี฿นยุคดิจิทัล มีความยืดหยุน ละสามารถทางานบบบูรณาการกัน
ทคนลยีดิจิทัล จะมุงนຌน฿นการสนับสนุน฿หຌองค์กรกຌาวสูการปลีไยนปลงป็น Digital Utility
ดย฿หຌความสาคัญ฿น 3 มิติ เดຌก Digital Service พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการลูกคຌา Digital
Operational Excellence พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดานินงาน ละ Productivity ฿หຌสูงขึๅน ละ Digital
Business พืไอพิไมประสิ ทธิภ าพของผลิ ตภัณฑ์ละการ฿หຌ บริ การ฿นปั จจุ บั น ละน าเปสู การออกบบ
ผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หมโ รวมถึงธุรกิจ฿หม฿นอนาคต
นวัตกรรม ดยมุงนຌน฿นการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ละการ฿หຌ
ความสาคัญกับการนานวัตกรรมป็น ปัจจัยขับคลืไอนทีไสาคั ญ (Driver) ฿นการดานินธุรกิจหลักละธุรกิจทีไ
กีไยวนืไอง ดยมุงนຌน฿นการนางานวิจัย นวัตกรรม มา฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ ละ
กระบวนการดานินงาน รวมถึงการปลีไยน Business Model ขององค์กร ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพวดลຌอม
ละครงสรຌางอุสาหกรรมเฟฟງาทีไกาลังปลีไยนปลงเป รวมถึงมุงนຌนการสงสริมละผลักดันงานวิจัยเป฿ชຌ
ประยชน์ พืไอการคัดกรองงานวิจัย ทคนลยี ทีไมีศักยภาพของ กฟภ. ออกสู ชิงพาณิช ย์฿นระยะยาวเดຌ
(Commercialized)
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ยุทธศาสตร์ทีไ 9 ยกระดับการบริหารละศักยภาพของทุนมนุษย์

กลยุทธ์ทีไ 14

สงสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM) (HR1)

ดยกลยุทธ์มุงนຌน฿นการบริหารทุนมนุษย์฿นลักษณะชิงกลยุทธ์มากขึๅน (Strategic HRM)
ซึไงจะพัฒนาระบบการบริหารคน฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล พืไอ฿หຌองค์กรบรรลุปງาหมาย ดย฿หຌ
ความสาคัญ฿นการพัฒ นาระบบ Competency ป็ น ครืไ องมือส าคัญ฿นการชืไอมยงวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ละกลยุทธ์ขององค์กรขຌากับการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอทีไจะวิคราะห์คุณลักษณะทีไจาป็น
สาหรับพนักงาน฿นตละตาหนงงาน ละตรียมความพรຌอมบุคลากร฿หຌพรຌอมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร
รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ทีไ  กีไ ย วนืไ อ ง฿นอนาคต พืไ อ ฿หຌ พ นั ก งาน฿นต าหน ง งานนัๅ น โ สามารถปฏิ บั ติ ง านเดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพละสอดคลຌองกับทิศทางการดานินงาน รวมถึงปງาหมายขององค์กร ดยมีการทบทวนสมรรถนะ
ประจาป ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการประมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency
Gap Analysis) ละนาเปสูการพัฒนาบุคลากรทีไหมาะสมตอเป
ทัๅงนีๅ จะมีการพัฒนา/ทบทวนระบบ Competency ดยครอบคลุม Competency 3 กลุม
เดຌก Core Competency, Management Competency ละ Functional Competency ฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับความสามารถพิศษทีไจาป็น฿นอนาคตขององค์กร รวมถึง การนาระบบ Competency ดังกลาว
มา฿ชຌสาหรับการสรรหาละคัดลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) ละฝຄกอบรมพนักงาน
(Training and Development) ดยนวทางทีไสาคัญ มีดังนีๅ
- การสรรหาละคัดลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) ดยป็นกณฑ์หนึไง
฿นการพิจารณาคุณสมบัติละความสามารถของพนักงานทีไรับขຌาทางาน฿นตาหนงนัๅน รวมถึงพฤติกรรมทีไ
หมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนีๅ฿นอนาคต ระบบ Competency ทีไกาหนดขึๅนจะถูกนาเป฿ชຌป็น
กณฑ์หนึงไ ฿นการพิจารณาลืไอนตาหนง
- การฝຄกอบรมพนักงาน (Training and Development) ดยการกาหนด Competency
ทีไชัดจนรายตาหนงงาน ซึไงจะทา฿หຌทราบถึงจุดออน ละจุดขใงของพนักงานตละคน฿นตละตาหนงเดຌ
ดยขຌอมูล จากการประมิน ผลดังกล าว จะถูกน าเป฿ชຌ฿นการวางผนการจั ดอบรมพืไอความกຌาวหนຌาของ
พนักงาน฿นตละตาหนงงานตางโ ละการวางผนการสืบทอดตาหนงงาน ดยครอบคลุม฿นตาหนงทีไ
สาคัญ ตัๅงตระดับผูຌอานวยการฝຆายขึๅนเป ดยการกาหนด Competency ทีไชัดจน พืไอ฿หຌสามารถคัดลือก
บุคลากรทีไมีคุณสมบัติทีไหมาะสมละครบถຌ วน มาป็นผูຌสืบทอดตาหนง (Successor) รวมถึงมีการจัดทา
ผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) หลานัๅน ฿หຌมีความพรຌอม฿นการสืบทอด
ตาหนงตอเป
- การประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) ดยปรับปรุง
หลักกณฑ์การประมินผลของพนักงาน฿หຌสอดคลຌองกับ Competency ทีไเดຌปรับปรุง รวมถึงการพัฒนา
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หลั กกณฑ์ วิธีป ฏิ บั ติ฿หຌ ส ามารถวัด ผลการปฏิบั ติงานเดຌจริ ง ละชืไอ มยงกับ ระบบรงจู ง฿จขององค์ก ร
สามารถยกกลุมบุคลากรเดຌจากผลการประมินอยางป็นธรรม
ภาพทีไ 1- 10: ความชืไอมยง฿นการปรับปรุงการดานินงานดຌานทรัพยากรบุคคล

นอกจากนีๅ กลยุทธ์ดังกลาว ฿หຌความสาคัญ฿นการรองรับกับทิศทาง/ตาหนงขององค์กร
฿นการ พลิกองค์กรสูการป็น Digital Utility ดยปัจจัยความสารใจหนึไง฿นการทีไองค์กรจะกຌาวสูการป็น
Digital Utility เดຌ คือ การมีครงสรຌางองค์กรทีไหมาะสมทีไอืๅอตอการดานินงาน การมีอัตรากาลังทีไหมาะสม
รวมถึงการกาหนดอานาจหนຌาทีไความรับผิดชอบทีไชัดจน ละพนักงานมี Empowerment ฿นการทางาน฿น
ระดับทีไหมาะสม ละบรรยากาศทีไอืๅอตอการทางานรวมกันของพนักงาน฿นองค์กร การมุงนຌน฿นการสรຌ าง
นวัตกรรม ละความสามารถของพนักงานองค์กร฿นการปรับปลีไยนตอสภาพวดลຌอมทีไปลีไยนปลง ละ
Disruptive Technology ป็นตຌน
กลยุทธ์ทีไ 15

พิไมขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)(HR2)

การพิไมขีดความสามารถ ละศักยภาพของบุคลากร฿นการรองรับการดานินงานของ
ธุรกิจหลักละธุรกิจทีไกีไยวนืไอง฿นอนาคต ดยมีนวทางทีไสาคัญ ดังนีๅ
การบริหารจัดการคนกง (Talent Management) ดยจะมีการสาะสวงหาบุคลากร
(Sourcing) ทีไมีศักยภาพ ทัๅงจากภาย฿นละภายนอกองค์กร ดยสอดคลຌองกับทิศทางการดานินงาน฿นอนาคต
ชน การดานิน฿นธุรกิจกีไยวนืไอง การตรียมความพรຌอม฿นการพลิกองค์กรสู Digital Utility การพัฒนา
นวัตกรรม พืไอพัฒนาธุรกิจหลักละธุรกิจกีไยวนืไองขององค์กร การพิไมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ ป็นตຌน รวมถึง฿หຌความสาคัญกับ การคัดกรอง (Screening) การคัดลือก (Selection) พืไอ฿หຌกิด
Talent Pool ทีไมีคุณภาพภาย฿นองค์กร นอกจากนีๅ จะมุงนຌน฿นการพัฒนาศักยภาพ (Development)
บุคลากรกลุมดังกลาวอยางสมไาสมอพืไอ฿หຌพนักงาน talent มีศักยภาพทีไสูงขึๅน ละมีทักษะสอดคลຌองกับทีไ
องค์กรคาดหวัง ดยกลุมพนักงานดังกลาวจะป็นตัวจักรสาคัญ ฿นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ฿นการ
ดานินงานขององค์กร฿นทุกมิติ
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การวางผนละพัฒนาบุคลากร พืไอปຂด Gap ของ Competency ฿นตละบุคคล ตามทีไ
เดຌมีการประมินผล Competency รายตาหนงงานทีไเดຌกาหนดเวຌ รวมถึง฿นป 2562 จะมุงนຌน฿นการทบทวน
Digital Competency Based Assessment Model ละพัฒนาบุคลากรกลุมปງาหมายตาม Digital
Competency นอกจากนีๅ ยังนຌน฿นการจัดทาผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ฿หຌ
สอดคลຌองกับ Career Path ของพนักงาน฿นตละตาหนง รวมถึงพืไอตรียมความพรຌอมของบุคลากรทีไป็น
Sucessor ฿นการสืบทอดตาหนงทีไสาคัญขององค์กร ละตามความตຌองการทางธุรกิจ฿นอนาคตตอเป
นอกจากนีๅยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรพืไอรองรับตอการปลีไยนปลงทางดຌานทคนลยี
ละการปลีไยนปลงของอุตสาหกรรมเฟฟງาทีไมีการปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว ดังนัๅน บุคลากรของ กฟภ.
จ าป็ น ตຌ อ งมี อ งค์ ค วามรูຌ ละมี ค วามสามารถทางดຌ า นทคนลยี นวั ต กรรม ละพรຌ อ มปรั บ ตั ว ต อ การ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน
รวมถึงยัง฿หຌความสาคัญตอการบริหารจัดการองค์ความรูຌ (Knowledge Management)
ตลอดทัๅงกระบวนการ ตัๅงต การระบุองค์ความรูຌทีไมีความสาคัญตอการดานินธุรกิจ฿นปัจจุบันละอนาคตของ
องค์กร การจัดกใบองค์ความรูຌทีไกิดขึๅน ทัๅงทีไป็น Explicit Knowledge ละ Tacit Knowledge รวมถึงการ
ผยพร การบงปันองค์ความรูຌทีไกิดขึๅนระหวางหนวยงาน/ฝຆายงาน/กลุมงาน พืไอ฿หຌกิดการปรับปรุงละพิไม
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดานินงานขององค์กร นอกจากนีๅกลยุทธ์ดังกลาวจะสนับสนุน฿หຌกิดการ
จัดกใบละพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ฿หຌกิดการตอยอด การนาเปประยุกต์฿ชຌ พืไอ฿หຌการทางานทีไป็ น
มาตรฐาน ละผลักดันองค์กรสูการป็น Digital Utility ทีไสมบูรณ์
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ยุทธศาสตร์ทีไ 10

สงสริมละพัฒนาขีดความสามารถดຌวยทคนลยีดิจิทัล (Digital Technology)
พืไอการขับคลืไอนองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

กลยุทธ์ทีไ 16

พัฒนาขี ดความสามารถดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล พืไอ สะทຌอ น
ถึงประสิทธิภาพของการบริหารคา฿ชຌจายละประสิทธิภาพของ
กระบวนการดานินงาน
(DT1)

ดยกลยุ ท ธ์ จ ะมุ ง นຌ น ฿นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) พืไอ พลิกองค์กร฿นการป็น Digital Utility ซึไงป็นตาหนงทางยุทธศาสตร์ของ
กฟภ. ฿นป 2565 ซึไงมีการปรับปรุง฿น 3 ประดในทีไสาคัญ เดຌก
1. Digital Service การพัฒนาทคนลยีดิจิทัล พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการ
ลูกคຌา ดยการพัฒนาฐานขຌอมูล ละระบบการวิคราะห์ขຌอมูลลูกคຌา รวมถึง การปรับปรุงชองทางการสืไอสาร
ละการ฿หຌบริการลูกคຌาผาน Digital Channel (สนับสนุนการดานินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาทคลยีของระบบเฟฟງา฿หຌทันสมัย
ดຌว ย Smart Grid
ละ฿หຌ ความส าคัญกับ การสืไอสารละชืไอมยงระหวางขຌอมูล ละทคนลยี
(Interoperability) รวมถึงการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุน฿หຌ กิดการปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ รวดรใว ตอบสนองความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌา (สนับสนุนการดานินงานของ
SO2)
3. Digital Business การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอพิไมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ละ
การ฿หຌบริการ฿นปัจจุบัน ละนาเปสูการออกบบผลิตภัณฑ์ละบริการ฿หมโ รวมถึงอาจนาเปสูรูปบบของ
ธุรกิจ฿หม฿นอนาคต (New platform and business models) (สนับสนุนการดานินงานของ SO4)
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ภาพทีไ 1- 11: Transition to the Era of The Digital Utility

ดยกลยุทธ์ดังกลาว มุงนຌน การพัฒนาละปรับปรุงฐานขຌอมูลขององค์กรพืไอนาเปสูการ
วิคราะห์ละการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) ซึไง฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ดຌานระบบงานละขຌอมูล ดยมีการบริหารละจัดการขຌอมูลจานวนมาก ทัๅงขຌอมูลทีไถูกจัดกใบ฿นฐานขຌอมูล
ละขຌอมูลทีไยังเมมีระบบจัดการ (Unstructured Data) ละมีการวิคราะห์ขຌอมูลชิงลึกพืไอนาเป฿ชຌตอยอด
฿หຌกิดผล (Big Data & Analytics) รวมถึงการบูรณาการขຌอมูลขององค์กรทัๅงหมดทีไกระจัดกระจายอยู฿นหลาย
หนวยงาน฿หຌป็นระบบ ละสอดคลຌองป็น ภาพดียวกันพืไอตอยอด฿หຌกิดประยชน์฿นการยกระดับคุณภาพ
งานบริการละการบริหารของ กฟภ. ละพืไอรองรับการขับคลืไอนองค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒ นาระบบการชืไอมยงขຌอมู ล ภาย฿นองค์กร฿หຌ มีป ระสิ ทธิภ าพ กิดการ
ลกปลีไยนขຌอมูลอยางอัตนมัติ ละขยายผลถึงการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงาน ดยจะ฿หຌความสาคัญ฿น
การชืไอมยงขຌอมูลผานระบบกลาง (Shared platform) พืไอ฿หຌทุกหน วยงานสามารถขຌาถึงขຌอมูล ละ
ลกปลีไยนขຌอมูลเดຌ฿นวงกวຌาง ควบคูกับมาตรการ฿นการควบคุมความปลอดภัยละสิทธิ฿นการขຌาถึงขຌอมูลทีไ
หมาะสม
นอกจากนีๅ จะมีการพัฒนาระบบการ฿หຌบริการ฿หຌตอบสนองตอความตຌองการละความพึง
พอ฿จของลูกคຌาภาย฿นองค์กร/พนักงาน ละลูกคຌา/ผูຌ฿ชຌเฟ เดຌอยางถูกตຌอง รวดรใว มนยาละป็นเป฿นชิง
รุก ทัๅง฿นดຌานการบูรณาการฐานขຌอมูลลูกคຌาพืไอนาเปสูการวิคราะห์ละการบริหารจัดการ (Customer Data
and Analytics) การปรับปรุงฐานขຌอมูลขององค์กรพืไอนาเปสูการวิคราะห์ละการบริหารจัดการ (Data
Driven Execution) ละการพัฒนาการ฿หຌบริการลูกคຌาดຌวยทคนลยีดิจิทัล (Digital Service)
กลยุทธ์ดังกลาว ยั ง฿หຌความสาคัญกับ การปรับปรุงกระบวนการ฿หຌ มีประสิทธิภาพดຌว ย
ทคนลยี ดิจิ ทัล (Digitizing Operational Processes) ซึไงจะมุง นຌ น ทีไการพึไม ประสิ ทธิภ าพ฿นทุ ก
กระบวนการดຌวยทคนลยีดิจิทัล ละ การบูรณาการทคนลยี IT & OT (IT & OT Integration)
ดยบทบาทของหนวยงานทีไรับผิดชอบดຌานทคนลยีดิจิทัล จะมีบทบาท฿นชิงรุกมากยิไ งขึๅน ฿นการชีๅนะ
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ทคนลยีทีไทันสมัย ละ การมองภาพรวมของระบบงาน ละกระบวนการขององค์กร฿หຌมีความบูรณาการกัน
รวมถึงการสนับสนุนการทางานขององค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
ดั ง นัๅ น จะพบว า ทคนลยี ดิ จิ ทั ล จะขຌ า มามี บ ทบาทส าคຌ ญ ฿นการท างานมากขึๅ น
พืไอสนับสนุนการทางาน฿หຌมีความคลองตัว การพิไมประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลขององค์กร ชน การบูรณา
การฐานขຌอมูล พืไอสนั บสนุน การตัดสิน฿จขององค์กรทีไดีขึๅน การมีระบบทีไสนับ สนุ นการดานินงาน฿นดຌาน
Operation บบ Real time การพิไมประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการลูกคຌาผาน Digital Service ป็นตຌน
นอกจากนีๅ จะมี ก ารส ง สริ ม ละพั ฒ นาขี ด ความสามารถดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล ฿หຌ มี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย ชืไอถือเดຌ ละทัไวถึง พืไอรองรับการขับคลืไ อนองค์กรเดຌอยางมีป ระสิทธิภาพ
(Digital Operational Excellence) ดยทีไจะมุงนຌนทีไการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานทคนลยีดิจิทัล
(Digital Technology Infrastructure) ละการพัฒนาดຌานระบบงานละปรกรมประยุกต์ (System and
Application) ซึไงระบบตางโ ทีไ฿นอดีตถูกพัฒนาพืไอสนับสนุนวัตถุประสงค์ของตละหนวยงาน/ฝຆายงาน ซึไง
อาจมีมาตรฐานทีไตกตางกัน จะถูกปรับปรุง/พัฒนา฿หຌมีการวางวิสัยทัศน์รวมกัน฿นการดานินงาน รวมถึงมี
มาตรฐาน ละถูกนามา฿ชຌงานรวมกันเดຌ (Interoperability) มากยิไงขึๅน
รวมถึง กຌาวตอเปพืไอสนับสนุนการ พลิกองค์กร฿นการป็น Digital Utility คือ
การปรับปลีไยนรูปบบการทางาน ซึไง฿นอดีต จะป็นรูปบบ Business Driven Organization ซึไงมุงนຌน฿น
การด านิ น ธุ ร กิ จ ดยทคนลยี จ ะป็ น ส ว นสนั บ สนุ น ฿นการด านิ น งานขององค์ ก ร ดยต อ เปจะมี ก าร
ปลีไยนปลงป็น การผสมผสานการทางานรวมกัน ระหวาง Business Driven Organization
ละ Digital Driven Organization กลาวคือ มุงนຌนการทางานรวมกันระหวางหนวยงานดຌาน
Operations ละ Technology Digital รวมถึงยุทธศาสตร์ละทิศทางการดานินงานจะปลีไยนปลงเป
ตามทิศทางละทรนด์ของทคนลยีมากยิไงขึๅน (Digital technology trend)
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ยุทธศาสตร์ทีไ 11

สริมสรຌางความมัไนคงปลอดภัยละมีสถียรภาพของทคนลยีดิจิทัล (Sustainable
and Secured Digital Technology)

กลยุทธ์ทีไ 17

พัฒนาขีดความสามารถดຌาน Cyber Security ละการบริหาร
จัดการทคนลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล (DT2)

ดยกลยุทธ์มุงนຌนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัย ละความชืไอมัไน฿นการดานินงานดຌวย
ทคนลยีดิจิทัล฿หຌกับ ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกภาคสวน ซึไงป็นปัจจัยพืๅนฐานทีไชวยขับคลืไอนองค์กรสู Digital
Utility ดยจะครอบคลุมรืไองมาตรฐาน (standard) การคุຌมครองความป็นสวนตัวละขຌอมูลสวนบุคคล
(privacy) การรักษาความมัไนคงปลอดภัย (cyber security) ซึไงจะมุงนຌนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนทศละการสืไอสาร พืไอสรຌางความชืไอมัไน ฿นการสืไอสาร ละการทาธุรกรรมตางโทางออนเลน์
ชน จัด฿หຌมีระบบการชาระคาบริการทีไตรงตามความตຌองการ มีประสิทธิภาพ ละมัไนคงปลอดภัย ป็นตຌน การ
กาหนดมาตรการละนวปฏิบัติสาหรับพนักงานผูຌ฿หຌบริการทัไวประทศ฿นการคุຌมครองสิทธิสวนบุคคล ละ
การคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌ ขอรับบริการ ชน นวปฏิบัติ฿นการ฿ชຌงาน mobile commerce หรือ
smart phone นวปฏิบัติ฿นการ฿ชຌงาน social media ป็นตຌน พืไอรองรับการติบตของการ฿ชຌงาน
ทคนลยีดิจิทัล฿นอนาคต รวมถึงการกาหนดมาตรการการฝງาระวังละรับมือภัยคุกคามเซบอร์ทีไหมาะสม
ละสอดคลຌ องตามมาตรฐานสากล ดยฉพาะการปกปງองครงสรຌ างพืๅนฐานทีไมีความจ าป็นอยางยิไ งยวด
(critical infrastructure) ชน ระบบ SCADA ป็นตຌน พืไอ฿หຌมีความมัไนคงปลอดภัยพียงพอตอการดานินงาน
ตลอดจนการสงสริม การสรຌางครือขายลกปลีไยนขຌอมูลภัยคุกคามเซบอร์ ละการสงสริม฿หຌกิดความ
ตระหนักละรูຌทาทันภัยคุกคามทางเซบอร์วาป็นสิไงสาคัญทีไตຌองดานินการอยางตอนืไอง฿นองค์กร
สงสริมละพัฒนาการบริหารจัดการทคนลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากลทัๅง ดຌานปฏิบัติการ
ละดຌานบริหารจัดการละบริการ ดยทีไจะมุงทีไการพัฒนาละสงสริมหลักธรรมภิบาลทางดຌานทคนลยี
สารสนทศ (IT Governance) มาปฏิบัติ฿ชຌอยางจริงจัง พืไอปรับปรุงกระบวนการตัดสิน฿จละการบริหาร
จัดการทางดຌาน Digital Technology ขององค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพ ป็นเปตามมาตรฐานสากล ละ
สอดคลຌองกับการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ขององค์กรอยางทຌจริง มีการนาครืไองมือละมาตรฐานตาง โ มา฿ชຌ
อยางหมาะสม รวมถึงพัฒนากระบวนการตัดสิน฿จละการบริหารจัดการดຌาน Digital Technology ชน IT
Government, Cobit, ITIL, ละ ISO ป็นตຌน
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ยุทธศาสตร์ทีไ 12

การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)

กลยุทธ์ทีไ 18

พัฒนาครงสรຌางละกระบวนการดຌานนวัตกรรม (IP1)

การจัดการนวัตกรรมองค์กรป็นการพัฒนาพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาระบบนวัตกรรมทีไป็น
ระบบ ซึไงตຌองนຌนการสรຌางระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) ดย
ระบบนวัตกรรม (Innovation Systems) ป็นการจัดรียงการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน องค์กร
หรือกลุมคนทีไกีไยวขຌอง฿นระบบหวงซอุปทานของนวัตกรรม (Freeman, 1987; Lundvall, 1992) ซึไง
นวัตกรรมจะสามารถกิดขึๅนเดຌจากการปฏิสัมพันธ์ระหวางองค์กร หรือบุคคลของ฿นตละตาหนงของระบบ
ทีไมีการสนับสนุน อานวยความสะดวกละงายตอการดานินงาน ฿นดຌานความรูຌ ทคนิค การวางผนชิงสาระ
ละกระบวนการ฿นประดในทีไกีไยวขຌอง
ดยการมุงนຌน ฿หຌกิดการจัดการนวัตกรรมองค์กรทีไป็ นระบบ ผานกระบวนการสรຌาง
ระบบตัๅงต การกาหนดทิศทาง/นยบายดຌานการจัดการนวัตกรรม บทบาทของผูຌนาละบุคลากร/หนวยงาน
ดຌานนวัตกรรม การกาหนดกลยุทธ์ดຌานนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมทัๅงประดในครงสรຌางละการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมรวมทัๅงการจัดการการ/การ฿ชຌประยชน์จากนวัตกรรม การจัดการความรูຌพืไอสรຌาง฿หຌ
กิดนวัตกรรม พฤติกรรมละวัฒนธรรมขององค์กรละบุคลากร การสงสริม/สนับสนุนทรัพยากร ละผลลัพธ์
จากการพัฒนานวัตกรรม
ดยกระบวนการสรຌางนวัตกรรม (Innovation Process) จะป็นรูปบบทัๅงนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปบบธุรกิจ หรือนวัตกรรม฿น
รูปบบอืไนโ พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการดานินงาน ละสรຌางความยัไงยืนของความสามารถ฿นการทากาเร
฿หຌกับองค์กรของธุรกิจหลัก นอกจากนีๅยังรวมถึง การสรຌางนวัตกรรม฿หม ทีไตอบสนองความตຌองการของลูกคຌา
ละ/หรือป็นอกาสทางการตลาด ฿นการทาธุรกิจกีไยวนืไอง ของ กฟภ.
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ภาพทีไ 1- 12: ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์สาขาพลังงาน ละยุทธศาสตร์ของ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

1.9.3 ความสอดคลຌองยุทธศาสตร์สาขาพลังงาน ละยุทธศาสตร์ของ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
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บททีไ 2
การบริหารความสีไยง (Risk Management)
การเฟฟງาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารความสีไยงตามหลักการ COSO - ERM ละตามนวทาง
ทีไสานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกาหนดเวຌ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌมัไน฿จเดຌวา
กฟภ. จะสามารถดานินงานเดຌตามพันธกิจทีไเดຌรับมอบหมายตาม พ.ร.บ. การเฟฟງาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2503
ละทีไกຌเขพิไมติมฉบับทีไ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบับทีไ 3 (พ.ศ. 2535) ละฉบับทีไ 4 (พ.ศ. 2542) ดย กฟภ. มีการ
บริหารความสีไยงทีไชืไอมยงกับยุทธศาสตร์องค์กรละผนงานทุกระดับ
2.1 บทบาทละความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการ กฟภ. กากับดูลละสนับสนุนการนานยบายการบริหารความสีไยงเปปฏิบัติ฿น กฟภ.
ผานทางคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น ละผูຌบริหารสูงสุดของ กฟภ.
2) คณะกรรมการบริ ห ารความสีไ ย งละควบคุ ม ภาย฿น ก ากั บ ดู  ล฿นการน านยบาย ละกรอบ
การบริหารความสีไยงเปปฏิบัติติดตามกระบวนการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿นถึงความพียงพอของ
การจัดการความสีไยงทีไสาคัญ ละมีการรายงาน฿หຌคณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกเตรมาส
3) ผูຌบริหารรับผิดชอบ฿นการนานยบายการบริหารความสีไยงเปปฏิบัติละติดตาม รวมถึงการนาเป฿ชຌ
อยางตอนืไองดยเดຌรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความสีไยงละควบคุมภาย฿น
4) พนักงานทุกคนรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติตามนยบายละคูมือการบริหารความสีไยง
2.2 กระบวนการบริหารความสีไยง
การบริหารความสีไยงป็นกระบวนการทีไดานินการอยางตอนืไองภาย฿นองค์กร ละถูกรวมกับกิจกรรม
ปกติทางธุรกิจ พืไอ฿หຌองค์กรสามารถดานินการตามกลยุทธ์ทีไกาหนดอยางมีประสิทธิภาพ ละสงผล฿หຌบรรลุ
พันธกิจละวัตถุประสงค์ทีไตຌองการ สาหรับ กฟภ. นัๅนเดຌสรຌางกระบวนการบริหารความสีไยงอยางป็นระบบ
ดยผูຌบริหารระดับสูงละคณะอนุกรรมการบริหารความสีไยง ละควบคุมภาย฿นทุกสายงานจะรวมกันระดม
ความคิ ด หใ น ร ว มกั น (Participation Management) ละระดมสมองดຌ ว ยการคิ ด อย า งป็ น ระบบ
(Systematic Thinking) พืไอคຌนหาละประมินความสีไยงทีไจะสงผลกระทบ฿หຌ กฟภ. เมสามารถบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ ชิงยุ ทธศาสตร์ รวมทัๅง มีความชืไอมยงกั บ กระบวนการวางผนชิงยุ ทธศาสตร์ ของ กฟภ.
ดยผลทีไเดຌจากกระบวนการบริหารความสีไยง เดຌก สรุปผลการบริหารความสีไยง฿นปทีไผานมา ละสถานะ
ความสีไ ย ง฿นปั จ จุ บั น ประดใ น ส าคั ญ จากการบริ ห ารความสีไ ย ง ละขຌ อ สั ง กตขຌ อ สนอนะของ
คณะกรรมการบริหารความสีไยง จะถูกนาเป฿ชຌป็นปัจจัยนาขຌาหนึไง฿นการประกอบการวางผนยุทธศาสตร์
ตามกระบวนการดังนีๅ
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ภาพทีไ 2- 1: กระบวนการบริหารความสีไยง

8. การ
ติดตามละ
ประมินผล

1.
สภาพวดลຌอม
ภาย฿นองค์กร

7.
สารสนทศ
ละการ
สืไอสาร

6. กิจกรรม
การควบคุม

2.
การกาหนด
วัตถุประสงค์/
ป้าหมาย

3. การระบุ
หตุการณ์

5.
การตอบสนอง
ความสีไยง

4.
การประมิน
ความสีไยง

1. วิคราะห์สภาพวดลຌอมทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร
2. กาหนดวัตถุประสงค์ทัๅง฿นระดับองค์กรละระดับกิจกรรม
3. ระบุหตุการณ์ทีไสงผลกระทบ฿หຌ กฟภ. เมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดຌ
4. ประมินระดับความรุนรงของความสีไยงดยพิจารณาจากอกาสทีไอาจกิดขึๅนละผลกระทบจาก
ความสีไยง฿นรืไองนัๅน โ
5. พิจารณานวทางการตอบสนองความสีไยง ดยพิจารณาความคุຌมคาของตຌนทุนการบริหารความสีไยง
6. กาหนดกิจกรรมควบคุม
7. สารสนทศสาหรับการบริหารความสีไยงละสืไอสารทาความขຌา฿จรืไองการบริหารความสีไยง
8. ติดตามละรายงานผลการบริหารความสีไยงป็นรายเตรมาส
กฟภ. เดຌกาหนดกระบวนการ฿นการบริหารความสีไยงองค์กรพืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองนาเปปฏิบัติเดຌ
฿นนวทางดียวกันดังนีๅ
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ตารางทีไ 2- 1: กระบวนการ฿นการบริหารความสีไยงองค์กร
ชืไอกระบวนการ:
การบริหารความสีไยงของ กฟภ.
ปัจจัยนาขຌา
ขัๅนตอนละผูຌรับผิดชอบ

ผูຌสงมอบ/กระ
บวนการกอนหนຌา
Suppliers

Inputs

ผูຌรับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝຆายบริหารความสีไยงละความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผูຌรับมอบ/ลูกคຌา/ผูຌนาเป฿ชຌ/
กระบวนการถัดเป
Outputs
Customers

Process

กรอบ
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Time
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ชืไอกระบวนการ:
การบริหารความสีไยงของ กฟภ.
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2.3 ประภทความสีไยงละระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ (Risk Appetite)
การเฟฟງาสวนภูมิภาคบงความสีไยงป็น 4 ประภทละกาหนดระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ (Risk
Appetite) ของความสีไยงตละประภทเวຌดังนีๅ
ตารางทีไ 2- 2: ประภทความสีไยงละระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ
ประภทความสีไยง
ดຌานกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ
(Risk Appetite)
ส อ ด ค ลຌ อ ง ต า ม  ปງ า ป ร ะ ส ง ค์ ฿ น
ผนยุทธศาสตร์

ดຌานการงิน
(Financial Risk)

สามารถรักษาระดับความสามารถ฿น
การสรຌ า งความมัไ น คงทางการงิ น ฿น
ระยะยาว (ตามผนยุทธศาตร์ กฟภ.
ทีไระบุ฿นตละป)
ดຌานการดานินงาน
ความมัไนคงชืไอถือเดຌ฿นคุณภาพระบบ
(Operation Risk)
เฟฟງาคา SAIFI ละคา SAIDI
(ตามผนยุทธศาตร์ กฟภ. ทีไระบุ฿น
ตละป)
ดຌ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม กฟภ.จะดานิ น การภาย฿ตຌก ฎหมาย
กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง
กฎระบี ย บละนยบายของรั ฐ บาล
(Compliance Risk)
หนวยงานกากับดูลละหนวยงานอืไน
ทีไกีไยวขຌอง

ชวงบีไยงบนของระดับความสีไยงทีไ
ยอมรับเดຌ (Risk Tolerance)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หาก
 ชืไ อ ม  ย ง กั บ  ก ณ ฑ์ ชีๅ วั ด ฿ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หาก
 ชืไ อ ม  ย ง กั บ  ก ณ ฑ์ ชีๅ วั ด ฿ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หาก
 ชืไ อ ม  ย ง กั บ  ก ณ ฑ์ ชีๅ วั ด ฿ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
-

2.4 ประดในความสีไยง
2.4.1 การยกระดับการ฿หຌบริการละจาหนายกระสเฟฟ้าเดຌอยางตอนืไอง
ภารกิ จ หลั ก ของ กฟภ. คื อ การ฿หຌ บ ริ ก ารพลั ง งานเฟฟງ า ทีไ มัไ น คง ละตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ชิงยุทธศาสตร์องค์กรทีไ 2 (SO2) ทีมไ ุงสูองค์กรทีไป็นลิศ฿นดຌานจาหนายกระสเฟฟງา ดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุก ระบบงาน มຌทีไ ผ า นมาก กฟภ. จะสามารถดานิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพของระบบการจ า ยเฟ฿หຌ มี
ประสิทธิภาพเดຌอยางตอนืไองดยมีนวนຌมของ SAIFI ละ SAIDI ทีไดีขึๅนอยางตอนืไอง อยางเรกใตาม
การ฿หຌ บ ริ ก ารละจ าหน า ยกระสเฟฟງ า เดຌ อ ย า งต อ นืไ อ งละมี คุ ณ ภาพยั ง ป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ทีไ มี ผ ลต อ
ความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไสาคัญ รวมทัๅงพืไอ฿หຌ กฟภ. มัไน฿จตอการบรรลุปງาหมาย
การดานินงานทีไกาหนด
ปี
SAIFI (ครัๅง/ราย/ป)
SAIDI (นาที/ราย/ป)
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2555
7.81
281.19

2556
7.15
249.45

2557
6.46
217.89

2558
5.84
185.48

2559
5.17
153.13

2560
4.50
118.70
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2.4.2 การบริหารหนวยสูญสีย฿นภาพรวม
จากการวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับหนวยสูญสีย฿นภาพรวมของ กฟภ. สรุปเดຌดังนีๅ
ปี
หนวยสูญสียภาพรวม

2555
5.91

2556
5.12

2557
5.46

2558
5.50

2559
5.40

2560
5.12

จากขຌอมูลขຌางตຌนพบวา ป 2560 กฟภ. มีหนวยสูญสีย฿นระบบจาหนาย (Loss) ลดลงจากป
2559 รຌอยละ 0.28 ละตไากวาคาปງาหมาย฿นป 2560 (ระดับ 5.28) นืไองจากมีมาตรการ฿นการลดหนวย
สูญสียทีไชัดจน ชน ผนงานควบคุมหนวยสูญสีย฿นระบบดຌาน Technical Loss ละ Non-Technical
Loss รวมถึงมีการ฿ชຌปรกรม U_CUBE ฿นการวิคราะห์ปງาหมาย฿นการตรวจสอบมิตอร์ ผูຌ฿ชຌเฟฟງาราย
ยอย ฿ชຌปรกรม AMR Monitoring system ฿นการวิคราะห์ปງาหมาย฿นการตรวจสอบมิตอร์ ผูຌ฿ชຌเฟราย
฿หญ ป็นตຌน ทัๅงนีๅ รຌอยละของหนวยสูญสียทีไเม฿ชทางทคนิค มຌจะมีนวนຌมลดลงตอนืไอง 2 ป ตยังคงมี
ความผันผวนขึๅนลง฿นตละป รวมทัๅง฿นป 2560 หนวยสูญสียทางทคนิคกลับพิไมสูงขึๅน ซึไงหาก กฟภ.
เมสามารถตรวจสอบ฿หຌพบการละมิดการ฿ชຌเฟฟງาหรือความผิดพลาด฿นการจดหนวยกใจะทา฿หຌ กฟภ. สูญสีย
รายเดຌจากการจาหนายกระสเฟฟງามากขึๅน นอกจากนีๅ ปัจจัยขับคลืไอนการดานินงานทีไสาคัญของ กฟภ.
ทีไสงผลตอปัจจัยขับ คลืไอนดຌานการงิน฿นสวนของรายเดຌจากการจาหนายกระสเฟฟງา คือ การลดหนว ย
สูญสีย฿นระบบเฟฟງา (Non Technical Loss) รวมทัๅงการลดหนวยสูญสีย฿นภาพรวมป็นการชวยบริหาร
ตຌน ทุน อย างเรกใตาม กฟภ. ยั งคง฿หຌ ความส าคัญกับการบริ ห ารจัดการหน ว ยสูญสี ยทัๅงทีไป็นดຌานทคนิ ค
(Technical Loss) ละเม฿ชทคนิค (Non-Technical Loss) ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ กฟภ. ลดการสูญสียรายเดຌจากการ
จาหนายกระสเฟฟງา ละชวยสนับสนุนการบริหารจัดการตຌนทุนจากการจาหนวยกระสเฟฟງาอีกดຌวย รวมทัๅง
ป็ น ส ว นหนึไ ง ของวัต ถุป ระสงค์ ชิงยุ ทธศาสตร์ อ งค์ก รทีไ 2 (SO2) ทีไมุ งสู อ งค์ กรทีไ ป็ น ลิ ศ ฿นดຌานจ าหน า ย
กระสเฟฟງา ดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
2.4.3 การบริหารสินทรัพย์฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการคาดการณ์ขຌอมูลทางการงินพบวา อัตราสวน ROA มีนวนຌมลดลงอยางตอนืไอง ดย
ความสามารถ฿นการทากาเร ฿นป 2560 ROA พิไมสูงขึๅน ป็นรຌอยละ 7.03 นืไองจากบการมีประสิทธิภาพ฿น
การควบคุมคา฿ชຌจายทีไดี ละการเดຌรั บงินชดชยจากภาครัฐ อยางเรกใตาม กฟภ. มีการคาดการณ์อัตราการ
ติบตของ ROA มีนวนຌมทีไตไาลง นืไองจากขຌอจากัด฿นการกาหนดราคาคาเฟฟງา ละการขยายการลงทุน฿น
อีก 5 ปขຌางหนຌา รวมทัๅง กฟภ. ยังมีจุดออน฿นรืไองการ฿ชຌประยชน์จากสินทรัพย์ ทีไมีอยูยังเมตใมประสิทธิภ าพ
ละการดูลบารุงรักษาสินทรัพย์฿นระบบเฟฟງา ยังนຌนทีไการบารุงรักษาชิงปງองกันดย฿ชຌระยะวลากาหนด
ซึไง ยั งขาดการบ ารุ งรั ก ษาชิ งปງ อ งกั น ดยค านึ ง ถึง สภาพของสิ น ทรั พ ย์ ดั งนัๅ น การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ฿หຌ  กิ ด
ประยชน์สูงสุด จะป็นนวทางทีไสงสริมปรับปรุงกระบวนการ ขัๅนตอน วิธีการบารุงรักษาทีไทันสมัยละมี
ประสิทธิภาพ พืไอยืดอายุสินทรัพย์ทีไมี฿ชຌงานอยู การจัดหาพัสดุละอุปกรณ์ทีไมีคุณภาพ ซึไงจะสามารถชวยลด
การลงทุนทีไเมจาป็น รวมทัๅงสามารถสรຌางรายเดຌ฿หຌกับ กฟภ.
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2.4.4 ความสารใจของผนงานการดานินงานธุรกิจกีไยวนืไอง
จากวัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ องค์กรทีไ 4 (SO 4) ทีไ฿หຌความสาคัญการพิไมมูลคาทางธุรกิจของ
องค์ ก รพืไ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ฿นการข ง ขั น ซึไ ง การสวงหาอกาส฿นการลงทุ น ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ทีไ
กีไยวนืไองทัๅง฿นละตางประทศ จาป็นตຌองมีการตรียมความพรຌอมพืไอ฿หຌกิดการสงสริมการลงทุนละ
พัฒ นาธุร กิจ ฿หຌ ส ามารถรองรั บ การปรั บตัว รองรั บ การปลีไ ยนปลง฿นธุรกิจเฟฟງา ทคนลยี ดิจิ ทัล ละ
ครงสรຌางอุตสาหกรรมระบบเฟฟງา ทีไมีการปลีไยนปลง ซึไง กฟภ. จาป็นตຌอง฿หຌความสาคัญ฿นการสวงหา
อกาส฿นการลงทุน ละการดานินงานสาหรับธุรกิจทีไกีไยวนืไอง ทัๅงผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning
& Implementationฯ พืไอขยายการติบตทางธุรกิจละการสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทัๅงการรองรับ
การปรับปลีไยนทิศทางการดานินงาน ดยมุงนຌนการดานินธุรกิจเฟฟງาอยางครบวงจร พืไอมุงสูการป็นผูຌนา
฿นระดับภูมิภาค
2.4.5 การยกระดั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลพืไ อ รองรั บ การด านิ น งานธุ ร กิ จ หลั ก ละธุ ร กิ จ
กีไยวนืไอง
จากนยบายการเฟฟງาสวนภูมิภาคทีไตຌองการสรຌางกลเก฿นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมา฿ชຌ
฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กรสูงสุด ละ฿หຌบุคลากรมีทักษะการทางานทีไป็นลิศ ซึไงพนักงาน กฟภ. ฿นป 2560
จานวน 29,846 คน มีสัดสวนของพนักงานรຌอยละ 49.18 ทีไมีอายุ 46 ปขึๅนเป สงผล฿หຌ฿นอีกอีก 10 ปกลุม
พนักงานดังกลาวจะกษียณ ถึงรຌ อยละ 36.30 ดยจะพบวา฿นอนาคตอัน ฿กลຌ พนั กงาน กฟภ. ฿กลຌกษียณ
จานวนมาก ดังนัๅน กฟภ. ตຌองรงดานิน การ฿นการบริ หารจัดการองค์ ความรูຌ ขององค์กร ละตรี ยมการ
Successors ฿หຌมีความพรຌอมตอการดานินธุรกิจตอเป รวมทัๅงการรองรับทิศทางองค์กรตาม PEA 4.0 ละ
การนาทคนลยีดิจิทัลมาพัฒนาขีดความสามารถองค์กร ซึไงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตຌองสามารถรองรับ
ละขับคลืไอนองค์กร฿หຌทันสมัยเดຌตามวัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์องค์กรทีไ 5 (SO 5) ฿นการขับคลืไอนองค์กร
฿หຌทันสมัยดຌวยทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม
2.4.6 การรักษาความมัไนคงปลอดภัย (Cyber Security)
จากวัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์องค์กรทีไ 5 (SO 5) การขับคลืไอนองค์กร ฿หຌทันสมัยดຌวยทุนมนุษย์
ทคนลยีดิจิทัล ละนวัตกรรม ซึไง฿นป 2562 กฟภ. มุงนຌนการสรຌางความมัไนคงปลอดภัย ละความชืไอมัไน
฿นการดานิ น งานดຌ ว ยทคนลยี ดิจิ ทั ล ฿หຌ กับ ผูຌ มีส ว นเดຌส ว นสี ย ทุกภาคส ว น ซึไงป็ นปั จจั ย พืๅนฐานทีไชว ย
ขับคลืไอนองค์กรสู Digital Utility ดยจะครอบคลุมรืไองมาตรฐาน (Standard) การคุຌมครองความป็นสวนตัว
ละขຌอมูลสวนบุคคล (Privacy) การรักษาความมัไนคงปลอดภัย (Cyber security) ซึไงจะมุงนຌนการสรຌางความ
มัไนคงปลอดภัยของระบบสารสนทศละการสืไอสาร พืไอสรຌางความชืไอมัไน ฿นการสืไอสาร ละการทาธุรกรรม
ตางโทางออนเลน์ รวมถึงการกาหนดมาตรการละนวปฏิบัติส าหรั บพนักงานผูຌ฿หຌบ ริการทัไวประทศ฿น
การคุຌมครองสิทธิสวนบุคคลละการคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌ ขอรับบริการ พืไอรองรับการติบตของ
การ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัล฿นอนาคต รวมถึงการกาหนดมาตรการการฝງาระวังละรับมือภัยคุกคามเซบอร์ทีไ
หมาะสมละสอดคลຌองตามมาตรฐานสากล ดยฉพาะการปกปງองครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีความจาป็นอยาง
ยิไงยวด (critical infrastructure) พืไอ฿หຌมีความมัไนคงปลอดภัยพียงพอตอ การดานินงาน ตลอดจนการ
สงสริมการสรຌางครือขายลกปลีไยนขຌอมูลภัยคุกคามเซบอร์ ละการสงสริม฿หຌกิดความตระหนักละรูຌทา
ทันภัยคุกคามทางเซบอร์วาป็นสิไงสาคัญทีไตຌองดานินการอยางตอนืไอง฿นองค์กร ซึไงการพัฒนาทคนลยี
ดิจิทัล อาจทา฿หຌกิดชองหว฿นการขຌาถึงระบบทคนลยีดิจิทัลละสรຌางความสียหายกองค์กรเดຌ การ฿หຌ
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ความสาคัญรืไองการรักษาความมัไนคงปลอดภัย (Cyber Security) จึงป็นปัจจัยสีไยงสาคัญทีไองค์กรตຌอง฿หຌ
ความส าคั ญ ฿นการด านิ น การ พืไ อ ฿หຌ  กิ ด การส ง สริ ม ละพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทคนลยี ดิ จิ ทั ล สู
มาตรฐานสากลทัๅงดຌานปฏิบัติการละดຌานบริหารจัดการละบริการ ดยทีไจะมุงทีไการพัฒนาละสงสริมหลัก
ธรรมาภิบาลทางดຌานทคนลยีสารสนทศ (IT Governance) มาปฏิบัติ฿ชຌอยางจริงจัง
2.4.7 การปรับปลีไยนองค์กร ดຌวยทคนลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
การพัฒนาทคนลยีดิจิทัล ฿หຌมีมาตรฐาน ละมีความมัไนคง ปลอดภัย ละรองรับการติบตของ
ธุร กิจ ป็ น การพัฒ นาทีไส าคัญของ กฟภ. พืไอ฿หຌ สามารถปลีไ ยนปลงขຌาสูการป็ น Digital Utility เดຌ
ดยจาป็นตຌองมีการพัฒนาฐานขຌอมูล ละระบบการวิคราะห์ขຌอมูลลูกคຌา รวมถึง การปรับปรุงชองทางการ
สืไอสารละการ฿หຌบริการลูกคຌา การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุน฿หຌกิดการปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌ
มีประสิทธิภาพ รวดรใว รวมถึงการพิไมประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน พืไอนาเปสู Productivity ทีไพิไม
สูงขึๅน รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล พืไอพิไมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ละการ฿หຌบริการ฿นปัจจุบัน ละ
น าเปสู ก ารออกบบผลิ ต ภั ณ ฑ์  ละบริ ก าร฿หม โ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ฿หม ฿ นอนาคต ทีไ ร องรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์  ชิ ง
ยุทธศาสตร์องค์กรทีไ 5 (SO 5) ฿นการขับคลืไอนองค์กร ฿หຌทันสมัยดຌวยทุนมนุษย์ ทคนลยีดิจิทัล ละ
นวัตกรรม ซึไงการพัฒนาดังกลาวหากเมสามารถปรับปลีไยนเดຌทันจะสงผลตอการดานินธุรกิจละความยัไงยืน
ขององค์กร
2.4.8 ความลาชຌา฿นการพัฒนาระบบสารสนทศทีไสาคัญขององค์กร (SAP Phase2
การพัฒนาทคนลยีดิจิทัล ฿หຌมีมาตรฐาน ละมีความมัไนคง ปลอดภัย ละรองรับการติบตของ
ธุรกิจ ป็นการพัฒนาทีไสาคัญของ กฟภ. พืไอ฿หຌสามารถปลีไยนปลงขຌ าสูการป็น Digital Utility เดຌนัๅนจาก
การพัฒนาระบบงาน฿หมทีไรองรับการดานินงานลຌวนัๅน การปรับปรุงละพัฒนาระบบสารสนทศ฿นระบบดิม
฿หຌสามารถรองรรับการดานินงานดยฉพาะระบบงานหลัก (SAP) นัๅน ถือป็นความสาคัญ฿นการสนับสนุน฿หຌ
กิดความตอนืไอง฿นการดานินงาน ละสนับสนุนพืไอ฿หຌการขับคลืไอนดຌวยทคนลยีดิจิทัลตามผนงาน฿หมมี
ความตอนืไองของการดานินงาน
ทัๅงนีๅ กฟภ. เดຌกาหนด กิจกรรม/ผนบริหารความสีไยง (Mitigation Plan) ทัๅง 8 ปัจจัยสีไยง
พืไอรองรับการดานินงานสาหรับตละปัจจัยสีไยงเวຌรียบรຌอยลຌว
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บททีไ 3
การปลงผนยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
การเฟฟງาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการปลงยุทธศาสตร์สูการปฏิบัติผาน Balanced Scorecard (BSC)
ดยกาหนดกลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ปງาหมาย ละผนงาน/ครงการทีไสอดรับยุทธศาสตร์ ฿น 4 ดຌาน เดຌก ดຌานปງาหมาย
องค์กร (Goal) ดຌานลูกคຌา (Customer) ดຌานกระบวนการภาย฿น (Internal Process) ละดຌานการรียนรูຌ
ละพัฒนา (Learning & Growth)
ผนทีไยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ละ Balanced Scorecard การเฟฟງาสวนภูมิภาค มีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ
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ภาพทีไ 3- 1: ผนทีไยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)

3.1 ผนทีไยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ.2562)
(Strategy Map)
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3.2 Balanced Scorecard (BSC) การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2562-2566
กลยุทธ์

ตัวชีๅวดั

หนวย
วัด
1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราสวน
รຌอยละ
ผลตอบทนสินทรัพย์
รวม (ROA)

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case =คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566

ผูຌรับ
ผิดชอบ

6.18

5.89

5.33

4.79

4.41

รผก.(บ)

ลຌาน
บาท

31,316

31,676

31,273

31,466

32,661

รผก.(บ)

ระดับ

4.32

4.35

4.38

4.41

4.45

รผก.(ภ3)

ระดับ

4.35

4.37

4.40

4.43

4.47

ระดับ

4.27

4.31

4.34

4.37

4.41

ระดับ

4.29

4.32

4.35

4.38

4.43

ระดับ

4.31

4.34

4.37

4.40

4.43

รผก.(ภ3)

2.3 ความส ารใ จ ของ รຌอยละ
ผนงานการ
ดานิ น งานธุร กิ จ
กีไยวนืไอง

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

2.4 ร า ย เ ดຌ ธุ ร กิ จ ลຌาน
กีไยวนืไอง
บาท

6,250

7,050

8,150

9,500

11,000

2.5 ความสารใจของ รຌอยละ
การด านิ น งาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ฿ น
ครือ ละอันดับ
ครดิตอยู฿นชว ง
Investment
Grade

100

100

100

100

100

รผก.(ภ1-ภ4)
รผก.(ทส)
รผก.(ย)
รผก.(ว)

1.2 การบริหาร
คา฿ชຌจาย฿นการ
ดานินงาน (CPI-X)
2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customers
CR1
ยกระดับ
2.1 ความพึงพอ฿จราย
มาตรฐานของ
กลุมลูกคຌา
ผลิตภัณฑ์ละ
 กลุมอกชน
การ฿หຌบริการ
รายยอย
ของลูกคຌา ดย
 กลุมอกชน
฿ชຌทคนลยี
ราย฿หญ
ดิจิทัล
 กลุมราชการ
รัฐวิสาหกิจ
การสรຌ
า
ง
CR2
2.2 ความพึงพอ฿จ
ความสัมพันธ์
กับลูกคຌา฿น
ลูกคຌา Key
ระยะยาว ละ
Account,
รักษาฐานลูกคຌา
High Value
รายสาคัญ

New Market
NM1

NM 2
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สงสริมการ
ลงทุน ละ฿ชຌ
ประยชน์ความ
รวมมือ พืไอ
พัฒนาธุรกิจ
กีไยวนืไอง

การผลักดันผล
ประกอบการ
ละการสรຌาง
Brand Image
ของบริษัท฿น
ครือ

กรรมการผูจຌ ัดการ
฿หญ บริษัท พีอี อ
อในคอม อินตอร์
นชัไนนล จากัด

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์

ตัวชีๅวดั

3. มุมมอง Internal Process
Operational Management Process
OM1 การพิไม
3.1 ดัชนีจานวนครัๅง
ประสิทธิภาพ
ทีไเฟฟງาขัดขຌอง
ละความ
(SAIFI)
นาชืไอถือของ
3.2 ดัชนีจานวนครัๅง
ระบบจาหนาย
ทีไเฟฟງาขัดขຌอง
(SAIFI) มือง
฿หญ
3.3 ดัชนีระยะวลาทีไ
เฟฟງาขัดขຌอง
(SAIDI)
3.4 ดัชนีระยะวลาทีไ
เฟฟງาขัดขຌอง
(SAIDI) มือง
฿หญ
3 . 5 รຌ อ ย ล ะ ข อ ง
หนวยสูญสีย฿น
ระบบจ าหน า ย
(Loss)

หนวย
วัด

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case=คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566

ผูຌรับ
ผิดชอบ

ครัๅง/
ราย/ป

2.85

2.70

2.67

2.22

1.89

รผก.(ป)

ครัๅง/
ราย/ป

1.396

1.263

1.143

1.008

0.880

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ป

106

105

104

78.22

67.21

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ป

19.224

16.546

14.242

11.709

9.750

รผก.(ป)

รຌอยละ

5.18

5.18

รผก.(ป)

5.18

5.18

5.18

ดยมี Non-Technical Loss เมกินรຌอยละ 1

3.6 ความพึงพอ฿จ
ดຌ า น คุ ณ ภ า พ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
กฟภ.

ระดับ

4.37

4.39

4.41

4.43

4.45

รผก.(ป)
รผก.(ภ1-ภ4)

OM2

การสริมสรຌาง
ศักยภาพของ
ระบบจาหนาย
ดย Smart Grid

3.7 ความสารใจของ
ผนครงขาย
เฟฟງาอัจฉริยะ

รຌอยละ

30

50

70

90

100

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

OM3

พิไมประสิทธิภาพ 3.8 ความสารใจ฿น
การดานินงาน
฿นการบริหาร
ตามผน Asset
สินทรัพย์
Management
Roadmap

รຌอยละ

100

100

100

100
ละเดຌรับ
มาตรฐาน
ISO 55000

100

คณะอนุกรรม
การจัดทา
ผนละ
ติดตามการ
ดานินการ
บริหาร
จัดการ
สินทรัพย์
ระบบเฟฟງา

OM4

3.9 ความสารใจของ
ระดับ
ปรับปรุง
การดานินการตาม
กระบวนการ
Service Level
ดานินงาน฿หຌมี
Agreement
ประสิทธิภาพ
ทีไระบุ฿นหวงซ
ดย฿หຌครอบคลุม
อุปทาน ดย
ทัๅงหวงซอุปทาน
บูรณาการระดับ
หนวยงาน

5

5

5

5

5

รผก.(ย)
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ตัวชีๅวดั

กลยุทธ์

3.10 คา฿ชຌจา ยการ
ดานินงานทีไ
ลดลงจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ

หนวย
วัด
ลຌาน
บาท

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case=คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566
X+10% X+20%
X+30%
X+40%
X+50%

ผูຌรับ
ผิดชอบ
รผก.(ย)
รผก.(ทส)

Innovation Process

IP1

พัฒนา
ครงสรຌางละ
กระบวนการ
ดຌานนวัตกรรม

3.11 ความสารใจการ
ดานินงานตาม
ผนงานการ
พัฒนาระบบการ
จัดการนวัตกรรม
องค์กร
(Corporate
Innovation
System)

รຌอยละ

100

รຌอยละ

100

100

ละมีนวัตกรรม
ทีไพิไม
ประสิทธิภาพการ
ดานินงาน 2
ชิๅนงาน ละสรຌาง
รายเดຌชิง
พาณิชย์ 1
ผลิตภัณฑ์

ละมีนวัตกรรม
ทีไพิไม
ประสิทธิภาพ
การดานินงาน 2
ชิๅนงาน ละ
สรຌางรายเดຌชิง
พาณิชย์ 1
ผลิตภัณฑ์

ละมี
นวัตกรรมทีไ
พิไม
ประสิทธิภาพ
การดานินงาน
2 ชิๅนงาน ละ
สรຌางรายเดຌชิง
พาณิชย์ 1
ผลิตภัณฑ์

100

รผก.(ว)
รผก.(ท)
รผก.(ย)

100

100

100

100

รผก.(ว)

60 ลຌาน

80 ลຌาน

100 ลຌาน

120 ลຌาน

140 ลຌาน

รผก.(ว)

ระดับ

5

5

5

5

5

อส.กม.

ระดับ

5

5

5

5

5

อส.กม.

ละมีนวัตกรรม
ทีไพิไม
ประสิทธิภาพ
การดานินงาน
2 ชิๅนงาน ละ
สรຌางรายเดຌชิง
พาณิชย์ 1
ผลิตภัณฑ์

100

100

Regulatory & Social Process

RS1

สนับสนุนการ฿ชຌ 3.12 มาตรการ
พลังงานอยางมี
สงสริมการพิไม
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
การ฿ชຌพลังงาน
สาหรับผูຌผลิต
ละจาหนาย
พลังงาน (Energy

Efficiency Resources
Standards : EERS)

3.13 จานวนหนวย
(kWh)
ทีไประหยัด
พลังงานเฟฟງา
เดຌสะสม
RS2
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ทบทวนกฎหมาย 3.14 ความสารใจของ
ระบียบ ขຌอบังคับ
การจัดทาหรือ
พืไอรองรับการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ดานินงาน฿น
กฎระบียบ
ธุรกิจกียไ วนืไอง
ขຌอบังคับ
รวมถึงกากับ
หลักกณฑ์ตา งโ
การดานินงาน
ทัๅงภาย฿นละ
ของบริษัท฿น
ภายนอกองค์กร
ครือ พืไอ฿หຌ
รวมถึงพืไอรองรับ
กิด Synergy
การดานินธุรกิจ
กีไยวนืไอง
3.15ความส ารใ จของ
การศึกษากฎหมาย
ทีไกีไยวขຌอง฿นการ
ทาธุรกิจกีไยวนืไอง
ของ กฟภ.

kWh

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
หนวย
วัด

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case=คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566

ผูຌรับ
ผิดชอบ

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

4.3 ความสารใจของ
รຌอยละ
ครงการตามผนงาน
พัฒนาระบบการ
จัดการความรูຌ (KM)
พืไอรองรับละ
พรຌอมตอการดานิน
ธุรกิจ
4.4 ความสารใจ
รຌอยละ
ของผนงาน
การยกระดับ
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

100

100

100

100

100

รผก.(ท)
รผก.(ย)
รผก.(ว)

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

ระดับ

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

ตัวชีๅวดั

กลยุทธ์
4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1

HR2

สงสริมการ
บริหารทุน
มนุษย์ (HRM)

พิไมขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
(HRD)

4.1 ความสารใจของ
การพัฒนาระบบ
สารสนทศพืไอ
การประมินผล
4.2 ความสารใจ฿นการ
ปรับครงสรຌาง
องค์กรละ
อัตรากาลังพืไอ
รองรับการป็น
Digital Utility

Digital Technology
DT1

DT2

พัฒนาขีด
4.5 ความสารใจของ
ความสามารถดຌาน
ผนปฏิบัติการ
ทคนลยีดิจิทัล
ดิจิทัลของ กฟภ.
พืไอสะทຌอนถึง
4.6 ความพึงพอ฿จ
ประสิทธิภาพของ
ของผูຌบริหารตอ
การบริหาร
ระบบฐานขຌอมูล
คา฿ชຌจายละ
พืไอการตัดสิน฿จ
ประสิทธิภาพของ
ของผูຌบริหาร
กระบวนการ
ดานินงาน
พัฒนาขีด
4.7 ความสารใจของ
ความสามารถ
ผนสรຌาง
ดຌาน Cyber
มาตรฐานดຌาน
Security ละ
ความมัไนคง
การบริหาร
ปลอดภัย (ISO
จัดการ
27001)
ทคนลยีดิจิทัล
สูมาตรฐาสากล
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ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์

ตัวชีๅวดั

Organizational Capital
OC1

สงสริมละ
พัฒนาองค์กรสู
ความยัไงยืน

4.8 คะนนประมิน
ITA
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Stakeholder
Engagement

คะนน

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case=คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566
80-100
80-100
หรือมี
หรือมี
คะนน คะนนติด
ติดอันดับ อันดับ 1 ฿น
1 ฿น 3
3 ของ
ของ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ ทัๅงหมดทีไ
ทัๅงหมดทีไ
ขຌารวม
ขຌารวม
ประมิน
ประมิน

80-100
หรือมี
คะนนติด
อันดับ 1
฿น 3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทัๅงหมดทีไ
ขຌารวม
ประมิน

80-100 หรือ 80-100
มีคะนนติด
หรือมี
อันดับ 1 ฿น คะนนติด
3 ของ
อันดับ 1
รัฐวิสาหกิจ ฿น 3 ของ
ทัๅงหมดทีไขຌา รัฐวิสาหกิจ
รวมประมิน ทังๅ หมดทีไ
ขຌารวม
ประมิน

ผูຌรับ
ผิดชอบ
อส.วก.

-

0.0975

0.0955

0.0936

0.0917

0.0898

อส.วก.
รผก.
(ภ1-ภ4)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

อส.วก.

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

4.12 ความสารใจ฿นการ
ดานินงานตาม
นวทาง SDGs
ละนวปฏิบัติทีไ
ดีตามกรอบ DJSI
4.13 ความสารใจ฿นการ
ยกระดับครงการ
ดຌ า นสั ง คมละ
สิไงวดลຌอม
4.14 ความสารใจ฿นการ
ด านิ น งานพืไ อ
สรຌางประสิทธิภาพ
ชิงนิวศศรษฐกิจ
(Eco - efficiency)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

รຌอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

4.15 ผลสารวจความ
พึงพอ฿จ฿นการ
ดานินงานของ
กฟภ. ทีไ
ตอบสนองตอ
ความคาดหวัง
ของกลุมภาครัฐ
กลุมคูคຌา กลุม
พนักงาน ละ
กลุมลูกคຌา

ระดับ

4

4

4

4

4

4.9 คาดัชนีการ
ประสบอุบัติภยั
(Disabling
Injury
Index:√DI)
4.10 ความสารใจพืไอ
ยกระดับการ
ดานินงาน฿หຌเดຌ
ตามมาตรฐาน
OECD
4.11 ความสารใจ฿นการ
ดานินงานตาม
มาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคม

OC2

หนวย
วัด

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

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์
OC3

Change
Management

ตัวชีๅวดั
4.16 ความสารใจของ
การปรับ
ครงสรຌาง
องค์กร พืไอการ
ดานินงานทีไ
คลองตัว ละ/
หรือจัดตัๅงบริษัท
฿นครือพืไอ
รองรับการ
ดานินงานธุรกิจ
กีไยวนืไอง

หนวย
วัด
ระดับ

การคาดการณ์ผลการดานินงาน (Best Case=คาระดับ 5)
2562
2563
2564
2565
2566
5

5

5

5

5

ผูຌรับ
ผิดชอบ
รผก.(ย)

72

ภาคผนวก ก
ความสอดคลຌองชื่อมยงของยุทธศาสตร์ละผนมบท

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์องค์กร
S1 มีการสงสริม฿หຌองค์กร มีการ
ติบตอยางยัไงยืน ตามกรอบ
นวทาง SDGs ละนว
ปฏิบัติทีไดตี ามกรอบ DJSI

ผนมบท

ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

ผนงาน/ครงการ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํานวน)
งบลงทุน งบทําการ

ผนมบ ทความรั บ ผิ ด ชอบตอสัง คม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการดํ า นิ น งาน
ละสิไงวดลຌอมของ กฟภ. ปี 2560- ภาย฿น กฟภ. พืไอยกระดับมาตรฐานงาน
2564 (ทบทวนครัๅงทีไ 1 พ.ศ. 2561)
ดຌาน CSR สูระดับสากล ลดผลกระทบชิง
ลบทีไ อ าจกิ ด ขึๅ น รวมทัๅ ง ส ง สริ ม ละ
พัฒนานวัตกรรม฿นดຌาน CSR

45

พืไ อพั ฒ นาองค์ ป ระกอบละนวปฏิ บั ติ
ทีไ ดี ฿หຌ กฟภ. มี ร ะบบการกํ า กั บ ดู  ล
กิ จ การทีไ ดี ทีไ ค รบถຌ ว นละเดຌ ม าตรฐาน
฿นระดั บ สากล ละพืไ อ สนั บ สนุ น การ
ส รຌ า ง สั ง ค ม  ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ฿ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านทีไ มุ ง ต อ ตຌ า นละปราบปราม
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัไ น รวมถึ ง พืไ อ พั ฒ นา
กลเกละกระบวนการปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัไ น ชิ ง รุ ก ละส ง สริ ม
บทบาทภาคประชาสังคม฿หຌขຌามามีสว นรวม

25

ผนมบทดຌานการกํากับดูลกิจการ
ทีไดี ป้องกันละปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัไน ของการเฟฟ้าสวนภูมิภาค
ปี 2560-2564 ( ท บ ท ว น ค รัๅ ง ทีไ 1
พ.ศ. 2561)

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

25.924

รวม
เมเดຌระบุ

25.924

ก-1

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์องค์กร

ผนมบท

ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

ผนงาน/ครงการ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํานวน)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

S2 การ฿หຌความสําคัญละ11111 ผนมบทการประชาสัมพันธ์ละการ
ตอบสนองตอ กลุมผูຌมีสวนเดຌ สืไ อ สารองค์ ก รของการเฟฟ้ า ส ว น
สวนสีย
ภูมิภาค ปี 2559-2566 (ฉบับทบทวน
ครัๅงทีไ 3 ปี 2561)

มุ ง นຌ น การสืไ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ทีไ
ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ น  ย บ า ย ภ า ค รั ฐ บ า ล
สอดค ลຌ อ ง กั บ  ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
การเฟฟ้ า ส ว นภู มิ ภ าค รวมทัๅ ง ตรี ย ม
องค์ ก ร฿หຌ พ รຌ อ มรองรั บ การดํ า นิ น งาน
ทีไ ส ากลยอมรั บ รวมถึ ง พืไ อ พิไ ม ความรูຌ
ความขຌ า ฿จกีไ ยวกั บ การดํ า นิน งานของ
องค์ก รกั บ ผูຌมีสว นเดຌสวนสี ยทีไ กีไ ยวขຌ อง
อยางมีประสิทธิภาพ

11

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

S3 มี ก า ร จํ า ห น า ย เ ฟ ฟ้ า ทีไ เ ดຌ  ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ฟ ฟ้ า ฿ น ช ว ง
คุ ณ ภาพ฿นระดั บ ชัๅ น นํ า ของ ผนพั ฒ นาศรษฐกิ จ ละสั ง ค ม
หงชาติ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ.2560 ภูมิภาค
2564)

พั ฒ นาระบบเฟฟ้ า ของการเฟฟ้ า ส ว น
ภูมิภาค (กฟภ.) ฿หຌมีความพียงพอ ทัไวถึง
มัไนคงตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ละ
มุงมัไนทีไจะพัฒนาครงขายเฟฟ้า กฟภ. ฿หຌ
ป็ น ครงข า ยเฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ หรื อ PEA
Smart Grid ดยจะพัฒนาครงสรຌาง
พืๅ น ฐานระบบเฟฟ้ า ฿นรู ป บบ฿หม  พืไ อ
รองรั บ พลั ง งานทดทน ละทคนลยี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ฿ ชຌ พ ลั ง ง า น ทีไ มี
ประสิทธิภาพทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ละ
สอดคลຌองกับนยบายละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประทศของรัฐบาล ละหนวยงาน
ตางโ

13

118,678

-

118,678

ก-2

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์องค์กร

ผนงาน/ครงการ
ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํ
า
นวน)
องค์กร
งบลงทุน งบทําการ
ผนม บ ททางธุ ร กิ จ ฿นประชาคม พืไอตรียมความพรຌอมการขຌาสูตลาด฿น
4
37,037.3
ศรษฐกิจอาซียน (AEC) ของ การ ประชาคมศรษฐกิ จ อาซี ย น ดยการ
เฟฟ้าสวนภูมิภาค ระยะ 10 ปี (พ.ศ. กําหนดรูปบบธุรกิจ (Business Model)
2561 – 2570)
ละผนปฏิ บั ติ ก าร (Implementation
Plan) ฿นการดํ า นิ น ธุ ร กิ จ ฿นภู มิ ภ าค
อาซียนทีไหมาะสม มีความป็นเปเดຌ ละ
สามารถรองรับอกาสทางธุรกิจทัๅง฿นละ
ตางประทศ รวมถึ งผลัก ดันครงการนํา
รองรวมกับพันธมิตร ละขยายประภท
ธุรกิ จ พืไอกຌา วสูการป็ นผูຌ นํา ฿นประทศ
อาซียน

ผนมบท

S4 การบริหารละจัดสรร11111 ผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
สิ น ทรั พ ย์ ละสรຌ า งความ สินทรัพย์ระบบเฟฟ้าการเฟฟ้าสวน
มันไ คงทางการงิน
ภูมภิ าค พ.ศ. 2561 – 2565
(Strategic Asset Management
Plan: SAMP)

พืไอสรຌางคุณคาสูงสุดจากสินทรัพย์ ระบบ
สายส ง ละระบบจํ า หน า ย ดຌ ว ยการจั ด
กระบวนการทีไหมาะสมครอบคลุมตลอด
วงจรชี วิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ นั บ ตัๅ ง ต ก าร
วางผน การออกบบ การจั ด หา การ
กอสรຌาง การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา
รวมถึ ง การจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย์ อ อกจาก
ระบบ ผูຌ บ ริ ห าร บุ ค ลากรผูຌ ป ฏิ บั ติ ง าน
รวมทัๅงผูຌรับจຌาง ละผูຌมีสว นเดຌสว นสีย
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เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

รวม
37,037.3

เมเดຌระบุ

ก-3

ผนยุทธศาสตร์การเฟฟ้าสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัๅงทีไ 5 พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์องค์กร
S5

ปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌมี
ความคลองตัว สอดคลຌองกับ
ความตຌองการของธุรกิจ ดย
฿ชຌประยชน์จากพันธมิตร

ผนมบท

ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

-

-

S6 การสรຌางความผูกพันกับลูกคຌา ผนม บ ทการบริ ก ารลู ก คຌ า (พ.ศ. มุ ง นຌ น ฿นการตอบสนองการพั ฒ นา
2560-2564) (ฉบั บ ทบทวนครัๅ ง ทีไ 1 นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร พืไ อ สนอง
พ.ศ. 2561)
ความตຌองการละความคาดหวังของลูกคຌา
รวมถึ ง การยกระดั บ การ฿หຌ บ ริ ก ารบบ
ค ร บ ว ง จ ร  ล ะ มุ ง  นຌ น ก า ร ส รຌ า ง
S7 การรักษาฐานลูกคຌา High
ความสั ม พั น ธ์ อ ย า งยัไ ง ยื น พืไ อ สรຌ า ง
Value
ความสัมพันธ์กับลูกคຌาทุกกลุม฿หຌกิดความ
พึ ง พอ฿จละความผู ก พั น ต อ กฟภ.
พิไมขึๅน
S8 สวงหาอกาส฿นการลงทุน฿น ผนยุทธศาสตร์ บริษัท พีอีอ อในคอม
ธุรกิจกีไยวนืไอง
อิ น ตอร์  นชัไ น นลจํ า กั ด ประจํ า ปี
2560-2564 (ทบทวนครัๅงทีไ 1 พ.ศ.
2561)

฿หຌความสําคัญ฿นการลงทุน/รวมลงทุน฿น
ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดทนบบครบวงจร฿น
ประทศ ละป็นกลเก ของ กฟภ. ฿นการ
ลงทุน/รวมลงทุน฿นธุ รกิจ พลังงานเฟฟ้ า
ละธุรกิจทีไกีไยวนืไอง฿นตางประทศ
ผนม บ ททางธุ ร กิ จ ฿นประชาคม พืไอตรียมความพรຌอมการขຌาสูตลาด฿น
ศรษฐกิจอาซียน (AEC) ของ การ ประชาคมศรษฐกิ จ อาซี ย น ดยการ
เฟฟ้าสวนภูมิภาค ระยะ 10 ปี (พ.ศ. กําหนดรูปบบธุรกิจ (Business Model)
ละผนปฏิ บั ติ ก าร (Implementation
2561 – 2570)

ผนงาน/ครงการ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํานวน)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

21

2,267.904

316.225

2,584.129

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

เมเดຌระบุ

4

37,037.3

37,037.3
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S9

ผนมบท

ยกระดับ การบริหารละ ผนมบทสายงานทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพของทุนมนุษย์
ปี 2553-2563 (ทบทวนครัๅงทีไ 6 พ.ศ.
2559)

ผนงาน/ครงการ
ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํ
า
นวน)
องค์กร
งบลงทุน งบทําการ
Plan) ฿นการดํ า นิ น ธุ ร กิ จ ฿นภู มิ ภ าค
อาซียนทีไหมาะสม มีความป็นเปเดຌ ละ
สามารถรองรับอกาสทางธุรกิจทัๅง฿นละ
ตางประทศ รวมถึ งผลัก ดันครงการนํ า
รองรวมกับพั นธมิตร ละขยายประภท
ธุรกิ จ พืไ อกຌา วสู การป็นผูຌ นํา ฿นประทศ
อาซียน

พืไอตอบสนองตอทิศทางยุทธศาสตร์ของ
กฟภ. ทีไมุงนຌนการพิไมประสิทธิภาพการ
ดํานินงานป็นลิศ พืไอป็นผูຌนํา฿นธุรกิจ
จําหนายเฟฟ้า ดยการสงสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ภาย฿ตຌการบริหารทุนมนุษย์฿น
ลั ก ษณะชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึๅ น (Strategic
HRM) ดຌวยการพัฒนาระบบการบริหารคน
฿หຌ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พล ะประสิ ท ธิ ผ ล
ร ว ม ทัๅ ง ฿ หຌ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร นํ า
Competency ขຌามาป็นกณฑ์฿นการ
สรรหาละคั ดลือกบุคลากร ละระบบ
สื บ ทอดตํ า หน ง ควบคู กั บ การพิไ ม ขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากร ฿หຌ มี ค วาม
พรຌ อมต อการติ บ ตของธุ รกิจ ฿นอนาคต
ตลอดจนการปลีไ ยนปลงของ กฟภ. ทีไ
กําลังจะกิดขึๅน

23

1,130.320

รวม

1,130.320
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ยุทธศาสตร์องค์กร
S10 สงสริมละพัฒนาขีดความ
สามารถดຌวยทคนลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
พืไอการขับคลืไอนองค์กร
อยางมีประสิทธิภาพ (Digital
Transformation)
S11 สริมสรຌางความมัไนคง
ปลอดภัยละมีสถียรภาพ
ของทคนลยีดิจิทัล
(Sustainable and
Secured Digital
Technology
S12 การพัฒนาระบบจัดการ
นวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation
System: CIS)

ผนมบท

ประดในทีไสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
ผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของ กฟภ. พืไอพลิกองค์กร กฟภ. เปสู Digital
พ.ศ. 2561-2565
Utility ภาย฿นปี พ.ศ. 2565 ดยการพิไม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านละวางผน
บริหารจัดการระบบครงขายเฟฟ้าละ
งานบริการ จากการนําทคนลยีมา฿ชຌ
ปฏิบัตงิ านละสรຌางขีดความสามารถ฿น
การวิคราะห์ขอຌ มูลชิงลึก สรຌางการ
บูรณาการการทํางานของหนวยงานตางโ
สริมสรຌางการรวมมือกันภาย฿น กฟภ.
ละสรຌางรากฐาน฿นการกิดนวัตกรรม
ละสรຌางหลงรายเดຌ฿หม฿หຌก กฟภ.
฿นอนาคต
ผนงานวิจัยละพัฒนาของ กฟภ. ปี ผนงานวิ จั ย ละพั ฒ นาของ กฟภ. ปี
2558-2572
2558-2572 ถู กนํ าสนอตามนยบายการ
บริ หาร ละพั ฒนา กฟภ. ดยบ งกลุ ม
ออกป็น 4 ดຌาน เดຌก
 สริมสรຌางความมัไนคง
 สรຌางมาตรฐานทีไป็นลิศ
 มุง สูความทันสมัย
 ติบตอยางยัไงยืน

ผนงาน/ครงการ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํานวน)
งบลงทุน งบทําการ
61
29,087.536

109

1,850

รวม
29,087.536

1,850
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ความสอดคล้องชืไอมยงของตัวชีๅวัดองค์กร
ละผนการดานินงาน
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Corporate KPI

กลยุทธ์
1. มุมมอง Goal

1.1 อัตราสวนผลตอบทนสินทรัพย์
รวม (ROA)
1.2 การบริหารคา฿ชຌจาย฿นการ
ดานินงาน (CPI-X)

ผนการดานินงาน
1. ผนงานพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌจาย ตาม
มาตรการควบคุมคา฿ชຌจาย (รผก.(บ))
2. ผนงานการด านิ น งานธุ ร กิ จ กีไ ย วนืไ อ ง
(NM1.3)
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส)
รผก.(ย)) ละ รผก.(ว))
3. ผนงานการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
สิ น ทรั พ ย์ ข องระบบเฟฟ้ า ของ กฟภ.
(OM3.1) (คณะอนุกรรมการจัดทาผนละ
ติ ด ตามการด านิ น การบริ ห ารจั ด การ
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า)

2. มุมมอง Customer
Satisfying Existing Customers
CR1 ยกระดับมาตรฐานของ 2.1 ความพึงพอ฿จรายกลุมลูกคຌา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ละ กา ร 2.2 ความพึงพอ฿จลูกคຌา
Key Account, High Value
฿หຌ บ ริ ก ารของลู ก คຌ า
 ด ย ฿ ชຌ  ท ค  น  ล ยี
ดิจิทัล
CR2 การสรຌางความสัมพันธ์
กับ ลูก คຌา ฿นระยะยาว
ละรั ก ษาฐานลู ก คຌ า
รายสาคัญ

CR1.1

ผนงานการนาทคนลยี ดิ จิ ทั ล พืไ อ
กาหนดละดานินการตามมาตรฐานการ
฿หຌบริการ (SLA) ทีไกินความคาดหวังของ
ลู ก คຌ า  ล ะ  ห นื อ ก ว า คู  ที ย บ
(รผก.(ภ1-ภ4) ละ รผก.(ทส))
CR1.2 ผนงานการพัฒนาการ฿หຌบริการลูกคຌาดຌวย
ทคนลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Service)
(ชืไอมยงกับ SO5 ฿นผนงาน DT1.1)
(รผก.(ภ1-ภ4) ละ รผก.(ทส))
CR1.3 ผนงานการปรับปรุงฐานขຌอมูลขององค์กร
(รวมถึงฐานขຌอมูลลูกคຌาละการวิคราะห์
ขຌอมูล฿นชองทาง) พืไอนาเปสูการวิคราะห์
ละการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
(ชืไอมยงกับ SO5 ฿นผนงาน DT1.2)
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส) ละ (รผก.(ย))
CR1.4 ผนงานการพัฒนา Call Center ระยะทีไ 4
(ชืไอมยงกับ SO5) (รผก.(ภ1-ภ4) ละ
รผก.(ทส))

ข-1
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กลยุทธ์

Corporate KPI

ผนการดานินงาน

CR2.1 ผนงานสรຌางความสัมพันธ์ ละรักษาฐาน
ลูกคຌา High Value (รผก.(ภ1-ภ4))
CR2.2 ผนงานพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ฿ นการรั ก ษาฐาน
ลูก คຌ า รผก.(ย)) ละหนวยงานที่
กี่ยวขຌอง

New Market
NM1 สงสริมการลงทุน ละ
฿ชຌประยชน์ความ
รวมมือ พืไอพัฒนา
ธุรกิจกีไยวนืไอง

NM2 การผลักดันผล
ประกอบการละการ
สรຌาง Brand Image
ของบริษัท฿นครือ
3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1 การพิไมประสิทธิภาพ
ละความนาชือไ ถือ
ของระบบจาหนาย

ข-2

NM1.1 ผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning
& Implementation ละการกาหนด
นยบาย฿นการลงทุน฿นธุรกิจกีไยวนืไอง
พืไอผลักดันผลประกอบการของ กฟภ.
(รผก. (ย))
NM1.2 ผนงานการวิคราะห์ความหมาะสมของ
พันธมิตรทางธุรกิจ ละความสารใจ฿นการ
สวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ (รผก. (ย))
NM1.3 ผนงานการด านิ นงานธุ รกิ จ กีไ ยวนืไ อ ง
(รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส ) ละ รผก.(ย)
รผก.(ว))
2.5 ความสารใจของการดานินงาน NM 2.1ผนงานความสารใจ฿นการดานินงานตาม
ของบริษัท฿นครือ ละอันดับ
ผนธุ ร กิ จ ละการจั ด อั น ดั บ ครดิ ต ของ
ครดิตอยู฿นชวง Investment
องค์กร (PEA ENCOM)
Grade
2.3 ความสารใจของผนงานการ
ดานินงานธุรกิจกียไ วนืไอง
2.4 รายเดຌธุรกิจกีไยวนืไอง

3.1 ดัชนีจานวนครัๅงทีไเฟฟ้าขัดขຌอง
(SAIFI)
3.2 ดัชนีจานวนครัๅงทีไเฟฟ้าขัดขຌอง
(SAIFI) มือง฿หญ
3.3 ดัชนีระยะวลาทีเไ ฟฟ้าขัดขຌอง
(SAIDI)
3.4 ดัชนีระยะวลาทีเไ ฟฟ้าขัดขຌอง
(SAIDI) มือง฿หญ

OM1.1 ครงการพั ฒ นาระบบสายส ง ละสถานี
เฟฟ้า (รผก. (วศ) ละ รผก.(กบ))
OM1.2 ครงการพั ฒ นาระบบส งละจ าหน าย
(รผก. (วศ) ละ รผก.(กบ))
OM1.3 ครงการพัฒนาระบบเฟฟ้าพืไอรองรับการ
จั ด ตัๅ ง ขตศรษฐกิ จ พิ  ศษ ระยะรก
(คพพ.1) (รผก. (กบ))
OM1.4 ครงการพัฒนาระบบเฟฟ้าพืไอรองรับการ
จั ด ตัๅ ง ขตศรษฐกิ จ พิ  ศษ ระยะทีไ 2
(คพพ.2) (รผก. (กบ))
OM1.5 ผนงานพั ฒ นาระบบเฟฟ้ า ฿นมื อ ง฿หญ
ระยะทีไ 1 (รผก. (กบ))
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กลยุทธ์

OM2 การสริมสรຌางศักยภาพ
ของระบบจาหนาย
ดย Smart Grid

OM3 พิไมประสิทธิภาพ฿น
การบริหารสินทรัพย์

OM4 ปรับปรุงกระบวนการ
ดานินงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ดย฿หຌ
ครอบคลุมทัๅงหวงซ
อุปทาน

Corporate KPI

ผนการดานินงาน

3.5 ความพึงพอ฿จดຌานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

OM1.6 ครงการพิไมความนาชืไอถือเดຌของระบบ
เฟฟ้า (รผก. (วศ) ละ รผก.(กบ))
OM1.7 ผนงานพัฒนา Strong Grid
(รผก. (ภ1-4))

3.6 รຌอยละของหนวยสูญสีย฿น
ระบบจาหนาย (Loss)

OM1.8 ผนงานควบคุมหนวยสูญสีย
(Technical/Non-Technical) (รผก. (ป))

3.7 ความสารใจของผนครงขาย OM2.1 ผนงานพัฒนาภูมิสารสนทศระบบเฟฟ้า
ระยะทีไ 3 (รผก. (ว))
เฟฟ้าอัจฉริยะ
OM2.2 ผนงานพั ฒ นาระบบเฟฟ้ า พืไ อ รองรั บ
ระบบ Smart Grid (รผก. (ว))
OM2.3 ผนงานพัฒนาทคนลยีละการสืไอสาร
พืไ อ รองรั บ การพั ฒ นาครงข า ยเฟฟ้ า
อัจฉริยะ (รผก. (ทส))
OM2.4 ผนงานการด านิ น งานตามครงการ
Smart Grid (฿หຌความสาคัญภาคอกชน
พืไอ฿หຌกิดการสรຌาง Ecosystem) (รผก.
(ว) รผก (ป) ละ รผก.(ทส))
OM2.5 ผนงาน Grid Impact Assessment &
Grid Condition Code (ประมินผลกระทบ
ของระบบเฟฟ้าละการทบทวนนวทาง
ปฏิบัติทีไ กีไยวขຌอง (รผก. (ว) ละ รผก.
(ป))
3.8 ความสารใจ฿นการดานินงาน OM3.1 ผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามผน Asset
สิ น ทรั พ ย์ ข องระบบเฟฟ้ า ของ กฟภ.
Management Roadmap
(คณะอนุกรรมการจัดทาผนละติดตาม
การด านิ น การบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์
ระบบไฟฟ้า)
3.9 ความสารใจของการ
OM4.1 ความสารใจ฿นการดานินการตาม SLA
ละ QA for SLA ตาม Supply Chain
ดานินการตาม Service
Level Agreement ทีไระบุ
ของ กฟภ. (รผก.(ย))
฿นหวงซอุปทาน ดยบูรณา OM4.2 ผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางาน
การระดับหนวยงาน
ขององค์กร (Digital Operational
Excellence) ดຌวยการสนับสนุนของ
3.10 คา฿ชຌจายการดานินงานทีไ
ทคนลยีดิจิทลั ) (รผก.(ย) รผก.(ภ1-4)
ลดลงจากการปรับปรุง
ละ รผก.(ทส))
กระบวนการ
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Innovation Process
IP1
พัฒนาครงสรຌางละ
กระบวนการดຌาน
นวัตกรรม

Corporate KPI
3.11 ความสารใจการดานินงาน
ตามผนงานการพัฒนา
ระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate
Innovation System)

ผนการดานินงาน
IP1.1 ผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)
(รผก.(ว) รผก.(ท) ละ รผก.(ย))
IP1.2 ผนงานพัฒนาความสามารถละทักษะของ
บุคลากรพืไอมุงสูการป็นองค์กรนวัตกรรม
(รผก.(ท) ละ รผก.(ว))

Regulation & Social Process
RS1 สนับสนุนการ฿ชຌ
3.12 มาตรการสงสริมการพิไม
RS1.1 ผนงานสนั บ สนุ น การ฿ชຌ พ ลั งงานอย า งมี
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (รผก. (ว))
ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน
ประสิทธิภาพ
สาหรับผูຌผลิตละจาหนาย
พลังงาน (Energy Efficiency
Resources Standards :
EERS)
3.13 จานวนหนวย (kWh) ทีไ
ประหยัดพลังงานเฟฟ้าเดຌ
สะสม
RS2 ทบทวนกฎหมาย
3.14 ความส ารใ จ ของการจั ด ท า RS2.1 ครงการปรับปรุงกระบวนการดานินงาน
ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอ
ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย
กฎระบียบ หลักกณฑ์ ละการปฏิบัติงาน
฿หຌ มี ค วามคล อ งตั ว ฿นการด านิ น ธุ ร กิ จ
รองรับการดานินงาน
ก ฎ ร ะ  บี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ
กีไยวนืไอง (สกม.)
฿นธุรกิจกีไยวนืไอง
หลั ก กณฑ์ ต า งโ ทัๅ งภาย฿น
รวมถึงกากับการ
ละภายนอกองค์ ก รรวมถึ ง RS2.2 ครงการปรับปรุงกระบวนการดานินงาน
กฎระบียบ หลักกณฑ์ ละการปฏิบัติงาน
ดานินงานของบริษัท
พืไอรองรั บการดานิน ธุรกิ จ
฿ หຌ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ล ะ  ป ร ง ฿ ส
฿นครือ พืไอ฿หຌกิด
กีไยวนืไอง
(สกม. ละ สวก.)
Synergy
3.15 ความส ารใ จ ของการศึ ก ษา
กฎหมายทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง฿นการ
ทาธุรกิจกีไยวนืไองของ กฟภ.
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Corporate KPI

4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1 สงสริมการบริหารทุน
มนุษย์ (HRM)

HR2 พิไมขีดความสามารถ
ของบุคลากร (HRD)

ผนการดานินงาน

HR1.1 ผนงานพัฒนาระบบการประมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (PMS) ละการน าระบบ
ทคนลยีมา฿ชຌ฿นการพัฒนา (รผก.(ท))
HR1.2 ผนการปรั บ ค รงสรຌ า งองค์ ก รละ
อั ต ราก าลั ง ฿หຌ ร องรั บ การป็ น Digital
Utility (รผก.(ท) รผก.(ย) ละหนวยงาน
ที่กี่ยวขຌอง)
HR1.3 ผนการพั ฒ นาระบบทคนลยี  พืไ อ
สนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการ
ทุนมนุษย์ (รผก.(ท))
4.3 ความสารใจของครงการตาม HR2.1 ผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรูຌ
ผนงานพัฒนาระบบการ
(KM) พืไอรองรับละพรຌอมตอการดานิน
จัดการความรูຌ (KM) พืไอรองรับ
ธุรกิจ (รผก.(ท))
ละพรຌอมตอการดานินธุรกิจ
4.4 ความสารใจของผนงานการ HR2.2 ผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌาน
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
ดิจิทัล (การพัฒนาการกาหนด Digital
Literacy ละพัฒนาการสงสริม Digital
บุคคล
Competency) (รผก.(ท) ละ
รผก. (ทส))
HR2.3 ผนงานพัฒนา Successor ฿หຌพรຌอมตอ
การดานินธุรกิจ฿นอนาคต (รผก.(ท))
HR2.4 ผนงานพัฒนา Talent ฿หຌพรຌอมตอการ
ดานินธุรกิจ฿นอนาคต (รผก.(ท))
HR2.5 ผนงานพัฒนาพืไอ฿หຌบุคลากรพรຌอมมุงสู
การป็นองค์กรนวัตกรรมละทคนลยี
ดิจิทัล (รผก. (ท))
4.1 ความสารใจของการพัฒนา
ระบบสารสนทศพืไอการ
ประมินผล
4.2 ความสารใจ฿นการปรับ
ครงสรຌางองค์กรละ
อัตรากาลังพืไอรองรับการป็น
Digital Utility

Digital Technology
DT1 พัฒนาขีดความสามารถ 4.5 ความสารใจของผนปฏิบัติการ DT1.1 ผนงานพั ฒนาพลตฟอร์ มดิ จิทั ลพืไ อ
ดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล
ดิจิทัลของ กฟภ.
รองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital
 พืไ อ ส ะ ทຌ อ น ถึ ง
Platform) (รผก.(ทส) ละหน วยงานที่
ประสิทธิ ภาพของการ
กี่ยวขຌอง)
บริ ห ารค า ฿ชຌ จ า ยละ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการ
ดานินงาน
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Corporate KPI
4.6 ความพึงพอ฿จของผูຌบริหารตอ
ระบบฐานขຌอมูลพืไอการ
ตัดสิน฿จของผูຌบริหาร

3.10 คา฿ชຌจายการดานินงานทีไ
ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการ
1.2 การบริหารคา฿ชຌจาย฿นการ
ดานินงาน (CPI-X)
DT2 พัฒนาขีดความสามารถ 4.7 ความสารใจของผนสรຌาง
ดຌาน Cyber Security
มาตรฐานดຌานความมัไนคง
ละการบริหารจัดการ
ปลอดภัย (ISO 27001)
ทคนลยีดิจิทลั สู
มาตรฐานสากล
Organization Capital
OC1 สงสริมละพัฒนา
องค์กรสูความยัไงยืน

4.8 คะนนประมิน ITA
4.9 คาดัชนีการประสบอุบัติภยั
(Disabling Injury
Index:√𝐷𝐼 )

ผนการดานินงาน

DT1.2 ผนงานการบูรณาการฐานขຌอมูลลูกคຌาละ
ปรับปรุงฐานขຌอมูลองค์กร พืไอการบริหาร
จัดการดຌวยทคนลยีดิจิทัล (ชืไอมยงกับ
SO2 ละSO3) (รผก.(ภ1-ภ4) รผก.(ทส)
ละ รผก.(ย) ละหนวยงานที่กี่ยวขຌอง)
DT1.3 ผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ดຌ ว ยการสนั บ สนุ น ของทคนลยี ดิ จิ ทั ล )
(ชืไอมยงกับ SO2) (รผก.(ป) รผก.(ย)
รผก.(ทส) ละหนวยงานที่กี่ยวขຌอง)
DT2.1 ผนงานพัฒนาระบบรักษาความมัไนคง
ปลอดภัยทางทคนลยีดิจทิ ัล (รผก.(ทส))

OC1.1 ครงการยกระดับผลการประมินคุณธรรม
ละความปร ง฿ส฿นการด านิ น งานของ
หนวยงานภาครัฐ (สวก.)
OC1.2 ผนงานการยกระดับการบริหารจัดการ
ดຌานความปลอดภัย (สวก.)

4.10 ความสารใจพืไอยกระดับการ OC1.3 ผนงานการด านิ น งานตามมาตรฐาน
ดานินงาน฿หຌเดຌตาม
OECD (สวก.)
มาตรฐาน OECD
4.11 ความสารใจ฿นการดานินงาน OC1.4 ผนงานยกระดับการดานินงานดຌานความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมละสิไ ง วดลຌ อ มสู
ตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐานสากลอยางยัไงยืน (รผก.(ส))
4.12 ความสารใจ฿นการดานินงาน OC1.5 ผนงานการยกระดับครงการดຌานสังคม
ตามนวทาง SDGs ละ
ละสิไงวดลຌอม พืไอประมินผลลัพธ์การ
นวปฏิบัติทีไดีตามกรอบ
ดานินครงการ (รผก.(ส) ละสายงานที่
DJSI
รวมดานินครงการ CSR)
4.13 ความสารใจ฿นการยกระดับ
ครงการดຌานสังคมละ
สิไงวดลຌอม
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OC2 Stakeholder
Engagement

OC3 Change
Management

Corporate KPI

ผนการดานินงาน

4.14 ความสารใจ฿นการดานินงาน OC1.6 ผนงานพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพชิ ง นิ  วศ
ศรษฐกิจ ขององค์ กรรั ฐวิส าหกิ จพืไ อการ
พืไ อ สรຌ า งประสิ ท ธิ ภ าพชิ ง
นิวศศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
พัฒนาทีไยไงั ยืน (ECO-Efficiency) (รผก. (ส))
4.15 ผลส ารวจความพึ ง พอ฿จ฿น OC2.1 ผนงานยกระดับการตอบสนองตอความ
ตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (รผก.(ย)
การดานินงานของ กฟภ. ทีไ
รผก.(กบ) รผก.(อ) รผก. (ท) ละ
ตอบสนองตอความคาดหวัง
รผก.(ภ3))
ของกลุ ม ภาครั ฐ กลุ ม คู คຌ า
กลุมพนักงาน ละกลุมลูกคຌา
4.16 ความส ารใจ ของการปรั บ OC3.1 ผนงานปรับครงสรຌางองค์กรหรือจัดตัๅง
บริ ษัท ฿นครือ พืไ อรองรั บการดานิ นงาน
ครงสรຌ า งองค์ ก ร พืไ อ การ
ดานิ นงานทีไค ลอ งตั ว ละ/
ธุรกิจทีไกีไยวนืไอง (รผก.(ย))
หรือจัดตัๅงบริษัท฿นครือพืไอ
รองรับ การด านิ นงานธุ ร กิ จ
กีไยวนืไอง
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

6.05

6.18

รผก.(บ)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

31,428

31,372

31,316

รผก.(บ)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

4.22
4.25
4.17
4.19

4.27
4.30
4.22
4.24

4.32
4.35
4.27
4.29

4.37
4.40
4.32
4.34

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

4.16

4.21

4.26

4.31

4.36

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.
(ภ1-ภ4)

80

85

90

95

100

รผก.(ย)

-

หน่วยวัด

ระดับ 1

ร้อยละ

5.66

5.79

5.92

ล้านบาท

31,540

31,484

2.1 ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
 กลุ่มเอกชนรายย่อย
 กลุ่มเอกชนรายใหญ่
 กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4.17
4.20
4.12
4.14

2.2 ความพึงพอใจลูกค้า Key Account,
High Value

ระดับ

ส่งเสริมการลงทุน และ 2.3 ความสาเร็ จ ของแผนงานการ
ใช้ประโยชน์ความ
ดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

ร้อยละ

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (CPI-X)
2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customers
CR1
ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของลูกค้า โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
CR2
การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้าราย
สาคัญ

New Market
NM1

ค-1
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ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

2.4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ล้านบาท

5,150

5,425

5,700

5,975

6,250

2.5 ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ของบริษัทในเครือ และอันดับเครดิต
อยู่ในช่วง Investment Grade

ร้อยละ

80

85

90

95

100

Operational Management Process
OM1
การเพิ่มประสิทธิภาพ
3.1 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
และความน่าเชื่อถือของ
(SAIFI)
ระบบจาหน่าย

ครั้ง/ราย/
ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 + ค่า
Interval

ค่าดัชนีฯ SAIFI
ของ กฟภ. ที่ทา
ได้จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

3.2 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) เมืองใหญ่

ครั้ง/ราย/
ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 + ค่า
Interval

ค่าดัชนีฯ SAIFI
เมืองใหญ่ ที่ทา
ได้จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

3.3 ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

นาที/
ราย/ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 + ค่า
Interval

ค่าดัชนีฯ SAIDI
ของ กฟภ. ที่ทา
ได้จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง
(ใช้ค่า 2555-2561) มาทา
Exponential Regression
เพื่อหาค่า SAIFI กฟภ.
ของ ปี 2562
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง
(ใช้ค่า 2555-2561) มาทา
Exponential Regression
เพื่อหาค่า SAIFI เมืองใหญ่
ของ ปี 2562
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง
(ใช้ค่า 2555-2561) มาทา
Exponential Regression
เพื่อหาค่า SAIDI กฟภ.
ของ ปี 2562

NM 2

การผลักดันผล
ประกอบการและการ
สร้าง Brand Image
ของบริษัทในเครือ

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

รผก.(ภ1-ภ4)
ตัวชี้วัด
รผก.(ทส)
ร่วม
รผก.(ย)
ทุกสายงาน
รผก.(ว)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท พีอเี อ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

3. มุมมอง Internal Process
รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ
รผก.(ป)

หมายเหตุ

3.4 ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) เมืองใหญ่

นาที/
ราย/ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 + ค่า
Interval

ค่าดัชนีฯ SAIDI
เมืองใหญ่ ที่ทา
ได้จริงในปี 2561

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

3.5 ร้ อ ยละของหน่ ว ยสู ญ เสี ย ใน
ระบบจาหน่าย (Loss)

ร้อยละ

นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง
(ใช้ค่า 2555-2561) มาทา
Exponential Regression
เพื่อหาค่า SAIDI เมืองใหญ่
ของ ปี 2562

5.62

5.51

5.40

5.29

5.18

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

3.6 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

ระดับ

4.17

4.22

4.27

4.32

4.37

รผก.(ป)
รผก.(ภ1-ภ4)

-

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

OM2

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของระบบจาหน่าย
โดย Smart Grid

3.7 ความสาเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ทส)

OM3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์

3.8 ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแผน Asset
Management Roadmap

ร้อยละ

80

85

90

95

100

คณะอนุกรรมการจัดทา

-

แผนและติดตามการ
ดาเนินการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้า

OM4

ปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วง
โซ่อุปทาน

3.9 ความสาเร็จของการดาเนินการ
ตาม Service Level Agreement
ที่ ร ะบุ ใ นห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดย
บูรณาการระดับหน่วยงาน
3.10 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่
ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการ

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ล้านบาท

X+2%

X+4%

X+6%

X+8%

X+10%

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

Innovation Process

IP1

พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการด้าน
นวัตกรรม

3.11 ความสาเร็จการดาเนินงาน
ตามแผนงานการพัฒนาระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation
System)

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ว)
รผก.(ท)
รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

kWh

40 ล้าน

45 ล้าน

50 ล้าน

55 ล้าน

60 ล้าน

รผก.(ว)

-

ระดับ

1

-

3

-

5

อส.กม.

-

ระดับ

1

2

3

4

5

อส.กม.

-

Regulatory & Social Process

RS1

สนับสนุนการใช้พลังงาน 3.12 มาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency
Resources Standards : EERS)

3.13 จานวนหน่วย (kWh)
ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ได้สะสม
RS2

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 3.14 ความสาเร็จของการจัดทาหรือ
ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ดาเนินงานในธุรกิจ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้ง
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับการ
ภายในและภายนอกองค์กร
ดาเนินงานของบริษัทใน
รวมถึงเพื่อรองรับการดาเนิน
เครือ เพื่อให้เกิด Synergy
ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
3.15 ความสาเร็จของการศึกษา
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการทา
ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง ของ กฟภ.
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ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1

HR2

ส่งเสริมการบริหารทุน
มนุษย์ (HRM)

เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร (HRD)

4.1 ความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประเมินผล
4.2 ความสาเร็จในการปรับ
โครงสร้างองค์กรและ
อัตรากาลังเพื่อรองรับการเป็น
Digital Utility

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

4.3 ความสาเร็จของโครงการตาม
แผนงานพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับ
และพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ
4.4 ความสาเร็จของแผนงานการ
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ท)
รผก.(ย)
รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

4.5 ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ กฟภ.

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ทส)

-

4.6 ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

ระดับ

3.30

3.50

3.70

3.90

4.10

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

Digital Technology
DT1

พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการ
บริหารค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการดาเนินงาน
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DT2

พัฒนาขีดความสามารถ
ด้าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

4.7 ความสาเร็จของแผนสร้าง
มาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (ISO 27001)

ร้อยละ

80

85

4.8 คะแนนประเมิน ITA

คะแนน

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

4.9 ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัย
(Disabling Injury Index:√DI)

-

0.1129 ขึ้นไป

4.10 ความสาเร็จเพื่อยกระดับการ
ดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน
OECD
4.11 ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4.12 ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
4.13 ความสาเร็จในการยกระดับ
โครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

80

85

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

90

95

ระดับ 5
100

ผู้รับ
ผิดชอบ
รผก.(ทส)

หมายเหตุ

Organizational Capital
OC1

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน

20-39.99
40-59.99
หรือมี
หรือมีคะแนนติด
คะแนนติด
อันดับ 1
อันดับ 1
ใน 10 ของ
ใน 15 ของ
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ทั้งหมดที่เข้า
ประเมิน
ร่วมประเมิน
0.1128
0.1075

60-79.99
หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1
ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประเมิน

80-100
หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1
ใน 3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประเมิน

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

0.1023

0.0975

อส.วก.
รผก.(ภ1-ภ4)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

90

95

100

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

85

90

95

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ค-6

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

4.14 ความสาเร็จในการดาเนินงาน
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Ecoefficiency)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

OC2

Stakeholder
Engagement

4.15 ผลสารวจความพึงพอใจใน
การดาเนินงานของ กฟภ.
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

ระดับ

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

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

-

OC3

Change
Management

4.16 ความสาเร็จของการปรับ
โครงสร้างองค์กร เพื่อการ
ดาเนินงานที่คล่องตัว และ/
หรือจัดตั้งบริษัทในเครือ
เพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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คาจากัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562
ตัวชี้วัด
คาจากัดความ (Definition)
1. มุมมอง Goal
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
(ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (CPI-X)

 โดยพิจารณาจากสัดส่วนของกาไรสุทธิต่อสินทรัพย์ทั้งหมดขององค์กร เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพในการสร้างกาไรจากสินทรัพย์ของกิจการ
และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 สูตรคานวณ :
ROA = กาไรสุทธิ (เบ็ดเสร็จ) x 100
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/- ร้อยละ 0.13 สรุปดังนี้
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
5.66
5.79
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
5.92
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
6.05
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
6.18
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
 พิจารณาจากความสาเร็จจากความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน โดยที่ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน ประกอบด้วยต้นทุน
ขายพลังงานไฟฟ้า (ค่าใช้จ่ายในการผลิต บารุงรักษาไฟฟ้า และบริหารการผลิต ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายไฟฟ้า บารุงรักษาระบบจาหน่าย
และบริหารด้านจาหน่ายไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

-

ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก
โบนัส
ค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนของธุรกิจเสริม เช่น ต้นทุนงานก่อสร้าง ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น
ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)
-

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดตั้งบริษัทในเครือ
ค่าใช้จ่ายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจลาจล การก่อการร้าย
ค่าใช้จ่ายจากภัยพิบัติ ซึง่ เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2562 เช่น ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธปี ฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- รายการพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลของการปรับเพิ่มเงินเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการ, ค่าใช้จ่ายจากการปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น
- การประเมินผลจะปรับค่า CPI และหน่วยจาหน่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นปีบัญชี
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-56 ล้านบาท สรุปดังนี้
31,540
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
31,484
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
31,428
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
31,372
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
31,316
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
2.1 ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า

 กลุ่มเอกชนรายย่อย

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาดประจาปี 2562 ซึ่งดาเนินการสารวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด้วยหลักการทางสถิติ
และระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดาเนินการ ทั้งนี้ก่อนดาเนินการ
สารวจกระทรวงการคลังโดย IRDP จะเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบข้อสังเกตการพิจารณากลุ่มตัวอย่างและร่างแบบสอบถามของการสารวจความ
พึงพอใจ ซึ่งจะมีการประเมินผลตามกลุ่มลูกค้าของ กฟภ. ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม เอกชนรายย่อย กลุ่มเอกชนรายใหญ่ และกลุ่มราชการ
รัฐวิสาหกิจ
 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วดั เท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.17
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.22
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.27
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.32
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.37
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มเอกชนรายย่อย จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2562 ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนาระดับความพึงพอใจ
มาประเมินตามระดับค่าเกณฑ์วดั ที่กาหนด
 กลุ่มเอกชนรายย่อย โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.20
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.25
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.30
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.35
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.40
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

 กลุ่มเอกชนรายใหญ่

 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มเอกชนรายใหญ่ จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสารวจเพื่อเรียนรู้เกีย่ วกับ
ลูกค้าและตลาดประจาปี 2562 ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนาระดับความพึงพอใจมาประเมินตาม
ระดับค่าเกณฑ์วัดที่กาหนด
 กลุ่มเอกชนรายใหญ่ โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.12
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.17
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.22
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.27
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.32
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ

 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้า ตามโครงการสารวจเพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2562 ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนาระดับความพึงพอใจ
มาประเมินตามระดับค่าเกณฑ์วดั ที่กาหนด
 กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วดั และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.14
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.19
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.24
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.29
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.34
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
2.2 ความพึงพอใจลูกค้า Key Account,
High Value

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสาคัญ (Key Account) จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสารวจ
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2560 ซึ่งดาเนินการสารวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟภ.
ด้วยหลักการทางสถิติและระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดาเนินการ
ทั้งนี้ก่อนดาเนินการสารวจ กระทรวงการคลังโดย IRDP จะเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบข้อสังเกตการพิจารณากลุ่มตัวอย่างและร่างแบบสอบถาม
ของการสารวจความพึงพอใจ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.16
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.21
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.26
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.31
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.36
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
2.3 ความสาเร็จของแผนงานการ
ดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนื่อง

2.4 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

คาจากัดความ (Definition)
 เป็นการประเมินความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนงานทีส่ าคัญ ดังนี้
 แผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning & Implementation และการกาหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อผลักดัน
ผลประกอบการของ กฟภ. (น้าหนัก ร้อยละ 50) ซึ่งในปี 2562 จะมีการกาหนดรูปแบบการลงทุนและประมาณการผลประกอบการ
ทางการเงินในแต่ละธุรกิจ รวมถึงศึกษาและจัดทาหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ กฟภ.
 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจและความสาเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ (น้าหนัก ร้อยละ 50)
ซึ่งในปี 2562 จะมีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ (Common Criteria) และประเมิน
ความสาเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
 พิจารณาจากความสามารถในการหารายได้ทั้งจากธุรกิจที่ให้บริการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้บริการพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นการให้บริการ
เพื่อสนับสนุนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เช่น งานก่อสร้างให้ผใู้ ช้ไฟ งานตรวจสอบซ่อมแซม และงานบารุงรักษา งานให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน
เป็นต้น รวมถึงรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่ได้มีการลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 350 ล้านบาท สรุปดังนี้
5,150
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
5,425
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
5,700
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
5,975
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
6,250
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
2.5 ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ของบริษัทในเครือ และอันดับเครดิตอยู่
ในช่วง Investment Grade

คาจากัดความ (Definition)
 เป็นการประเมินความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการลงทุน/ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนโยบายภาครัฐ แผนงานลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา และแผนงานลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หรือเพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ
ส่งผลให้การจัดอันดับเครคิตอยู่ในช่วง Investment Grade
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
3.1 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)

คาจากัดความ (Definition)


SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นดัชนี
ที่แสดงค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
 สูตรคานวณ :
SAIFI = ผลรวมของจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : ครั้ง/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• ค่า SAIFI ในที่นี้ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณี อุบัตเิ หตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติและเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ตดั ตอน (RCS) ที่กาหนดใช้ในปีบัญชี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIFI ของ กฟภ. ที่ทาได้จริงในปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2555-2561) มาทา Exponential Regression เพื่อหาค่า SAIFI กฟภ. เทียบเท่ากับ ระดับ 5
ของปี 2562 ครั้ง/ราย/ปี
หมายเหตุ : 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนาระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทาการปรับค่าเกณฑ์วัดฯ SAIFI ของ กฟภ. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.2 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) เมืองใหญ่

คาจากัดความ (Definition)
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยจานวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
 สูตรคานวณ : SAIFI เมืองใหญ่ = ผลรวมของจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ไฟดับในแต่ละครั้ง
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเมืองใหญ่
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าดับตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : ครั้ง/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• เมืองใหญ่ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุร,ี ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,
หัวหิน, ภูเก็ตและ หาดใหญ่
• ค่า SAIFI ของเมืองใหญ่ นับรวมเฉพาะเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอดับไฟปฏิบัติงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกันที่
สถานีไฟฟ้าต้นทางทางานเท่านั้น
• ค่า SAIFI ของเมืองใหญ่ ในที่นี้ ไม่นับรวมในส่วนของเหตุการณ์อันเกิดจากกรณี อุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสุดวิสยั ภัยพิบัติ และ
เหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIFI ของเมืองใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอน (RCS) ที่กาหนดใช้
ในปีบัญชี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIFI เมืองใหญ่ ที่ทาได้จริงในปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2555-2561) มาทา Exponential Regression เพื่อหาค่า เทียบเท่ากับ ระดับ 5
SAIFI เมืองใหญ่ ของปี 2562 ครั้ง/ราย/ปี
หมายเหตุ :

1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนาระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทาการปรับค่าเกณฑ์วัดฯ SAIFI เมืองใหญ่ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

คาจากัดความ (Definition)


SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นดัชนี
ที่แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
 สูตรคานวณ :
SAIDI = ผลรวมของ (จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง x ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในแต่ละครั้ง)
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : นาที/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• ค่า SAIDI ในที่นี้ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณี อุบัตเิ หตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติ และเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIDI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ตดั ตอน (RCS) ที่กาหนดใช้ในปีบัญชี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIDI ของ กฟภ. ที่ทาได้จริงในปี 2561 นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2555-2561) มาทา Exponential Regression เพื่อหาค่า เทียบเท่ากับ ระดับ 5
SAIDI กฟภ. ของปี 2562 นาที/ราย/ปี
หมายเหตุ 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนาระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทาการปรับค่าเกณฑ์วัดฯ SAIDI ของ กฟภ. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) เมืองใหญ่

คาจากัดความ (Definition)


SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
 สูตรคานวณ : SAIDI เมืองใหญ่ = ผลรวมของ (จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ทไี่ ฟดับในแต่ละครั้ง x ระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าในเมืองใหญ่ทไี่ ฟดับในแต่ละครัง้ )
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเมืองใหญ่
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : นาที/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• เมืองใหญ่ ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุร,ี ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,
หัวหิน, ภูเก็ต และ หาดใหญ่
• ค่า SAIDI ของเมืองใหญ่ นับรวมเฉพาะเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอดับไฟปฏิบตั ิงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกัน
ที่สถานีไฟฟ้าต้นทางทางานเท่านัน้
• ค่า SAIDI ของเมืองใหญ่ ในที่นี้ ไม่นับรวมในส่วนของเหตุการณ์อันเกิดจากกรณีอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสดุ วิสัย ภัยพิบัติ และ
เหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIDI ของเมืองใหญ่ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตดั ตอน (RCS) ที่กาหนดใช้
ในปีบัญชี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIDI เมืองใหญ่ ที่ทาได้จริงในปี 2561 นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นาค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2555-2561) มาทา Exponential Regression เพื่อหาค่า เทียบเท่ากับ ระดับ 5
SAIDI เมืองใหญ่ ของปี 2562 นาที/ราย/ปี
หมายเหตุ 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนาระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทาการปรับค่าเกณฑ์วัดฯ SAIDI เมืองใหญ่ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.5 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบ
จาหน่าย (Loss)

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินร้อยละของหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจาหน่าย ซึ่งจะรวมทั้งหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss)
และหน่วยสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss)
 สูตรคานวณ :
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย = [(หน่วยซื้อ - หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ] x 100
• หน่วยซื้อ = หน่วยซื้อ กฟผ. + DEDE + VSPP + กฟภ. ผลิตเอง
• หน่วยขาย = หน่วยขาย+ไฟฟรี
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ+/- ร้อยละ 0.11 สรุปดังนี้
5.62
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
5.51
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
5.40
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
5.29
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
5.18
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : (1) ค่าเป้าหมายที่ระดับ 3 ตามคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
(2) ค่าเป้าหมายที่ระดับ 5 ตามอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าของ กฟภ. โดยค่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อมีการกาหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ใหม่ในรอบถัดไป
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ตัวชี้วัด
3.6 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า จากการสารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาดประจาปี 2562 ซึ่งดาเนินการสารวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด้วยหลักการทางสถิติ
และระเบียบวิธีปฏิบตั ิทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดาเนินการ ทั้งนี้ก่อนดาเนินการสารวจ
กระทรวงการคลังโดย IRDP จะเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบข้อสังเกตการพิจารณากลุม่ ตัวอย่างและร่างแบบสอบถามของการสารวจความพึงพอใจ
ซึ่งจะมีการประเมินผลตามกลุม่ ลูกค้าของ กฟภ. ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอกชนรายย่อย กลุ่มเอกชนรายใหญ่ และกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ
 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.17
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.22
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.27
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.32
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.37
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

3.7 ความสาเร็จของแผนโครงข่าย  พิจารณาจากความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในปี 2562 ตามโครงการย่อย ดังนี้
ไฟฟ้าอัจฉริยะ
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 80) ซึ่งภายในปี 2562
จะทดสอบฟังก์ชัน และระบบสื่อสารของระบบ AMI และอุปกรณ์สื่อสารในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วเสร็จตามแผนฯ
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.) (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 20)
ซึ่งภายในปี 2562 จะทดสอบฟังก์ชั่นระบบ BEMS และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึงติดตั้งระบบป้องกัน, ระบบสื่อสาร และระบบ
ไมโครกริดแล้วเสร็จตามแผนฯ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 80 เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 85 เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 90 เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 95 เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ผลความสาเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ ระดับ 5
** ผู้รับผิดชอบหลัก คือ รผก.(ว)**
 เป็นการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยพิจารณาจากร้อยละของผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ในปี 2562 ที่นาเสนอรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับแผนปฏิบตั ิการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เทียบกับแผนปฏิบตั ิการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบกับแผนปฏิบตั ิการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบกับแผนปฏิบตั ิการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เทียบกับแผนปฏิบตั ิการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้ รผก.(ทส) สนับสนุนแผนของ รผก.(ว) โดยการให้ข้อมูลและสนับสนุนระบบ ICT ในการขับเคลื่อนแผน
** ผู้รับผิดชอบรอง คือ รผก.(ทส)**
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ตัวชี้วัด
3.8 ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แผน Asset Management Roadmap

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสาเร็จในการดาเนินงาน Asset Management Roadmap ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และแผนปฏิบตั ิการ
(Implementation Plan) แผนการลงทุน ที่จะต้องดาเนินการในช่วงปี 2562 โดยประเมินผลจากกิจกรรม ดังนี้
3.8.1 ผลการประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 50)
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ-/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
3.8.2 การกาหนดแผนงานบริหารจัดการ และแผนการลงทุนของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังโดยใช้ผลของการประเมินสภาพตามข้อ 3.8.1
(ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 50)
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : ข้อ 3.8.2 นับรวมในกรณีที่มีการประเมินสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังแล้วผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ต้องมีการกาหนด
แผนงาน และแผนการลงทุนด้วย
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

3.9 ความสาเร็จของการดาเนินการตาม  พิจารณาจาก ความสาเร็จในการดาเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. จะเป็นการวัดผลความสาเร็จ
Service Level Agreement ที่ระบุใน
ของการดาเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกระบวนการที่สาคัญ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับ
(Key Work Process) ที่ปรากฏในระบบงานของ กฟภ.
หน่วยงาน
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ-/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
ทบทวนกระบวนการทางานที่ผ่านมา /วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน SLA & QA for SLA
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
สื่อสาร/ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานและบูรณาการกระบวนการดาเนินการทางธุรกิจ
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ตามกระบวนการที่สาคัญ (Key Work Process) ในระบบงานของ กฟภ.
รายงานผล/ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน ที่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
กระบวนการทีส่ าคัญ
สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้คณะกรรมการกากับการดาเนินงานตามระบบประกัน
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
คุณภาพบริการ กฟภ.
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ตัวชี้วัด
3.10 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลง
จากการปรับปรุงกระบวนการ

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก โดยใช้เครื่องมือพัฒนากระบวนการภายในและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการที่สาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานลงได้
 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปี 2561
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการในปี 2561 จานวน X ล้านบาท
ปี 2562
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จานวน x + 10% ล้านบาท
ปี 2563
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จานวน x + 20% ล้านบาท
ปี 2564
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จานวน x + 30% ล้านบาท
ปี 2565
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จานวน x + 40% ล้านบาท
ปี 2566
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ จานวน x + 50% ล้านบาท
มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการหลัก 17 กระบวนการ ตาม Value Chain (Key Work Process) โดยในแต่ละปีที่ลดค่าใช้จ่ายได้จากการปรับปรุง
กระบวนการ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 2 สรุปดังนี้
X+2%
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
X+4%
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
X+6%
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
X+8%
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
X+10%
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

3.11 ความสาเร็จการดาเนินงานตาม  พิจารณาจากความสาเร็จในการดาเนินงานของแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System)
แผนงานการพั ฒ นาระบบการจั ด การ
ที่จะต้องดาเนินการในช่วงปี 2562
นวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation  โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
System)
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่ วข้องและวิเคราะห์ความจาเป็นในการจ้างที่ปรึกษา
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ผ่านระดับที่ 1 และมีข้อสรุปในการจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ผ่านระดับที่ 2 และดาเนินการจัดทาแแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
Innovation System) ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
ผ่านระดับที่ 3 และแแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
System) ทั้งระยะสั้น และระยะยาวเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2562
ผ่านระดับที่ 4 และดาเนินงานได้ตามแแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
Innovation System) ประจาปี 2562 ได้ครบถ้วน
หมายเหตุ : ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System) พิจารณา
จากแผนการดาเนินงานประจาปีบัญชี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3.12 มาตรการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม  พิจารณาจากความสาเร็จของกิจกรรมที่ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดการประหยัดพลังงาน โดยการดาเนินโครงการ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับผู้ผลิต
ให้บริการด้านการจัดการกับผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อสารวจ ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินศักยภาพมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการประหยัดที่
และจาหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency
เกิดขึ้นหลังจากดาเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
Resources Standards : EERS)
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : จะสามารถระบุรายละเอียดของกิจกรรมได้อย่างชัดเจนประมาณปลายปี 2561 เนื่องจากต้องรอการกาหนดค่าเกณฑ์ชี้วัด
จากกระทรวงพลังงาน
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

3.13 จานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัด  พิจารณาจากผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น ที่เกิดจากการไปให้บริการจัดการพลังงานในภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคครัวเรือน
พลังงานไฟฟ้าได้สะสม
และอาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคไฟฟ้าสาธารณะ และสานักงาน กฟภ. โดยไปทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ศักยภาพการลดการใช้พลังงาน
เพื่อประเมินผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 5 ล้านหน่วย (kWh) สรุปดังนี้
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 40 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 45 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 50 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 55 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 60 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
3.14 ความสาเร็จของการจัดทาหรือ  พิจารณาจากในการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรองรับการดาเนิน
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
องค์กร รวมถึงเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ
มี ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั บ ฝ่ า ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในประเด็ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เกี่ยวเนื่อง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
กาหนดแผนงาน เป้าหมาย และระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดทา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ เทียบเท่ากับ ระดับ 3
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบั งคับ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานต่างๆ โดยแผนงาน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
จัดทาปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและเผยแพร่
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : หากไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัทในเครือ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความต้องการในการปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 3.14
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ตัวชี้วัด
3.15 ความสาเร็จของการศึกษา
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการทาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ.

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสาเร็จของการศึกษากฎหมายในการทาธุรกิจเกีย่ วเนื่อง รวมถึงกากับการดาเนินงานของบริษัทในเครือเพื่อให้เกิด Synergy
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 1 เรือ่ ง
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 2 เรือ่ ง
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 เรือ่ ง
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4 เรือ่ ง
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4. มุมมอง Learning & Growth
4.1 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ  พิจารณาจากการประเมินความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลฯ โดยพิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
สารสนเทศเพื่อการประเมินผล
กิจกรรม โดยให้มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 100 โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ที่เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามกาหนดเวลา
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
มีระบบสารสนเทศ สาหรับ PMS ใช้ในทุกหน่วยงานร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คาจากัดความ (Definition)

4.2 ความสาเร็จในการปรับโครงสร้าง  พิจารณาจากการประเมินความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility
องค์กรและอัตรากาลังเพื่อรองรับการเป็น
โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามกาหนดเวลา
Digital Utility
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ความสาเร็จของการปรับปรุงกรอบอัตรากาลังหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
4.3 ความสาเร็จของโครงการตาม  พิจารณาจากความสาเร็จของโครงการตามแผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งภายใน
แผนงานพัฒนาระบบการจั ดการความรู้
ปี 2562 จะพัฒนาและออกแบบระบบ KM ที่รองรับและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของ กฟภ.
(KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดาเนิน  โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ธุรกิจ
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
ทั้งนี้ร้อยละของการดาเนินงาน ต้องได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงกระบวนการที่สาคัญ ที่ต้องจัดทาองค์ความรู้ และมีการจัดเก็บองค์ความรูไ้ ด้
ตามแผนงานจึงถือว่าสามารถดาเนินงานตามแผนงานได้
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4.4 ความสาเร็จของแผนงานการ
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คาจากัดความ (Definition)
พิจารณาจากความสาเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การ
ที่เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามกาหนดเวลา ที่สาคัญ ดังนี้
• ความสาเร็จของการจัดทาตามแผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 25) ซึ่งภายในปี 2562
จะมุ่งเน้นในการทบทวน Digital Competency Based Assessment Model และการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม Digital
Competency แล้วเสร็จตามแผนฯ
• ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา Successor ให้พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 25) ซึ่งภายในปี 2562
คัดเลือก Successor ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคตแล้วเสร็จตามแผนฯ
• ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 25) ซึ่งภายในปี 2562
จะกาหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Talent ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงพัฒนา Talent และประเมินผลงาน
และโครงการที่คิดค้นโดย Talent เพื่อพัฒนากระบวนการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วเสร็จตามแผนฯ
• ความสาเร็จของการจัดทาตามแผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อองค์กร (ค่าถ่วงน้าหนักร้อยละ 25) ซึ่งภายในปี 2562
จะมีการกาหนดสมรรถนะ (ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการในการสร้างนวัตกรรม การประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการแล้วเสร็จตามแผนฯ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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คาจากัดความ (Definition)

4.5 ความสาเร็ จของแผนปฏิ บัติ การ  พิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล ของ กฟภ. โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผลการดาเนินงานตามแผนงาน
ดิจิทัลของ กฟภ.
ในปี 2562 ที่นาเสนอ รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร ทราบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
4.6 ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ ห ารต่ อ  พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ในปี 2562 ซึ่งเป็นระบบนาร่องของระบบ
ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของ
บริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งแสดงสถานะรายงานผลการดาเนินงาน และตัวชี้วัดทีส่ าคัญขององค์กร
ผู้บริหาร
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วดั เท่ากับ -/+ 0.20 ระดับ สรุปดังนี้
3.30
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
3.50
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
3.70
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
3.90
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.10
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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4.7 ความสาเร็จของแผนสร้างมาตรฐาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)

4.8 คะแนนประเมิน ITA

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสาเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ
(Critical Infrastructure) ด้านสารสนเทศ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ภายในปี 2562 รักษาสภาพ (Surveillance) สาหรับสานักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาค 4 เขต ได้แก่ กฟน.1 (เชียงใหม่) , กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟก.2 (ชลบุรี) และขยายขอบการขอใบรับรอง
ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน จะพิจารณาเป็นระดับคะแนน โดยใช้คะแนนจากผลการประเมินล่าสุดของ
สานักงาน ป.ป.ช. โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1. ความโปร่งใส 2. ความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วดั เท่ากับ-/+1 ระดับ สรุปดังนี้
0 - 19.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 20 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
20 - 39.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 15 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
40 - 59.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
60 - 79.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
80 - 100 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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4.9 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภยั
(Disabling Injury Index:√DI)

คาจากัดความ (Definition)
 เป็นการกาหนดค่าเกณฑ์วัดในการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA ลูกจ้าง และคนงานจ้างเหมาแรงงาน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสากล
ในการวัดความถี่ และความรุนแรงการเกิดอุบัตเิ หตุ โดย กฟภ. จะได้นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด สรุปดังนี้
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภัย ตั้งแต่ 0.1129 ขึ้นไป
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภัย ตั้งแต่ 0.1076 ถึง 0.1128
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภัย ตั้งแต่ 0.1024 ถึง 0.1075
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภัย ตั้งแต่ 0.0976 ถึง 0.1023
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภัย มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.0975
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.10 ความส าเร็ จ เพื่ อ ยกระดั บ การ  พิจารณาจากความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (CG)
ดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน OECD
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
โดยร้อยละการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯ ต้องสามารถดาเนินการตามประเด็นทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไข (GAP) ได้อย่างครบถ้วนตามที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติการประจาปี
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4.11 ความส าเร็จในการดาเนิน งาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

คาจากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้มีกระบวนการตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ และพัฒนาการดาเนินงาน In process ตามมาตรฐาน ISO 26000 หรือ
มาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.12 ความสาเร็จในการดาเนินงาน  พิจารณาจากความสาเร็จในการนาแผนงานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก
ตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดี
(Flagship) ขององค์กรและพัฒนาเครื่องมือเพื่ อบริหารจัด การที่ยั่งยืน รวมทั้งนาผลการศึ กษาทาการวิเ คราะห์ DJSI มาก าหนดแนวทาง
ตามกรอบ DJSI
การดาเนินงาน เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว การกาหนดกิจกรรมการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทาง และตัวชี้วัดที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาคัญสาหรับ กฟภ. และสรุปผลการศึกษา และจัดทาเป็นแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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คาจากัดความ (Definition)

4.13 ความส าเร็ จ ในการยกระดั บ  พิจารณาจากการดาเนินงานเพื่อติดตามผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อโครงการทางสังคมที่ทาง กฟภ. ได้ดาเนินงาน โดยนาไปประเมินเพื่อ
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
หาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนเพื่อนาไปวิเคราะห์ และยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
4.14 ความส าเร็จในการดาเนิน งาน  พิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อวัดระดับ
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กฟภ. เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-Efficiency) และนาไปปรับปรุงการทางานของหน่วยงานหลัก (Flagship)
(Eco-Efficiency)
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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คาจากัดความ (Definition)

4.15 ผลส ารวจความพึ ง พอใจใน  พิจารณาจากการประเมินจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) คู่ค้า/คู่ความ
การดาเนินงานของ กฟภ.ที่ตอบสนองต่อ
ร่วมมือ/ผู้ส่งมอบ 3) พนักงาน 4) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ประจาปี 2562 เพื่อเป็นการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
ของ กฟภ. (ตามบริบทในเกณฑ์ประเมินผล SEPA) เพื่อเป็นข้อมูลปัจจัยนาเข้าสาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงตัวชี้วัด เพือ่ ให้
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
การดาเนินงานของ กฟภ. สามารถตอบสนองต่อความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญครบทุกกลุม่
 สูตรการคานวณ :
ผลรวมของคะแนนผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ทุกกลุ่ม (คะแนนเต็ม 5)
จานวนกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ที่ถูกประเมินทั้งหมด
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 0.20 ระดับ สรุปดังนี้
3.20
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
3.40
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
3.60
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
3.80
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.00
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
4.16 ความสาเร็จของการปรับ
โครงสร้างองค์กร เพื่อการดาเนินงานที่
คล่องตัว และ/หรือจัดตั้งบริษัทในเครือ
เพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนื่อง

 เป็นการพิจารณาจากความสาเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ กฟภ.
มีผลการดาเนินงานการปรับโครงสร้างองค์กรในการดาเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง, การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้ ระบบ
การจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+1 ระดับ สรุปดังนี้
วิเคราะห์/ทบทวนโครงสร้างองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (Top Down) และ (Bottom Up)
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการความรู้
ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร และ Digital
วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารเพื่อนาไปปรับปรุง (Change Management Plan) เทียบเท่ากับ ระดับ 3
นาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบและแผนบริหารการเปลีย่ นแปลง ต่อ ผวก.
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ประสานงานร่วมกับ process owner เพื่อปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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