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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การไฟฟาสวนภูมิภาคได"ทบทวนแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อให"สอดคล"องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟา โดยได"จัดทำเปjนแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2565-2569 เพื่อเสริมสร"างความเข"มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อให"บรรลุเปาหมาย Digital Utility และสร"าง
มูลคาเพิ่มด"วยนวัตกรรมภายในปp 2568 (Ensure Accomplishment of Digital Utility and Crate Value
Through Digital Innovation) รวมถึงมุงเน"นการก"าวสูการเปjนผู"นำ ในธุรกิจด"านพลังงานไฟฟาทั้งในประเทศ
และในระดับภูมิภาค (To be a Regional leader) และเปjนองคกรด"านพลังงานอยางยั่งยืน (Sustainable
Electricity Utility) ภายในปp 2570 และ 2580 โดยครอบคลุ มในประเด็ นที่ สำคั ญ เชน การยกระดั บ การ
บริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร"างความยั่งยืน การมีระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและสร"างความนาเชื่อถือ
ตอลูกค"าและทุกกลุ มผู"มีส วนได"ส วนเสีย การเสริมสร"างศักยภาพด"าน Digital Utility และมุ งสู การเปjนผู"นำ
ระบบไฟฟาในอนาคตระดั บ ภู ม ิ ภ าค และการยกระดั บ ผลประกอบการและทิ ศ ทางของ PEA Portfolio
นอกจากนี้ เพื่อให" กฟภ. สามารถขับเคลื่อนองคกรและบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไว" กฟภ. จึงได"ความสำคัญ
และมุ งเน"นในการสร"างมูลคาเพิ่มขององคกรด"วยนวัตกรรมด"านพลังงานไฟฟา เพื่อเปjนกลไกสำคัญในการ
ผลักดันองคกรเพื่อก"าวสูผู"นำในธุรกิจด"านไฟฟา ทั้งในประเทศ และในระดับภูมิภาค
การจัดทำแผนฯ ครั้งนี้ได"มีการปรับยุทธศาสตรให"สอดคล"องกับสภาพแวดล"อมป\จจัยภายในและป\จจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลตอการดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนั้นกรอบ
แนวทาง และทิศทางของการไฟฟาสวนภูมิภาค ในปpป\จจุบันจนถึงปp 2569 จึงประกอบด"วย 11 ยุทธศาสตร
เพื่อผลักดันให"องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรได"เปjนอันดับแรกและก"าวไปสู การบรรลุ
วิสัยทัศนเปjนลำดับตอไป
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569 ประกอบด"วย
 วิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) คานิยม (Core Value)
 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
 ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธ (Tactic)
 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
- แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2565-2569
- Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปp 2565
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PEA
To become a
Regional leader
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธ (Tactic)
วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3
ยุทธศาสตร3
กลยุทธ3

SO1
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
ระดับสากล เพื่อ
สรางความยั่งยืน

S1 สร"าง กฟภ. ให"เติบโต อยางยั่งยืน
OC1 ว ิ เ ค ร า ะ ห GAP แ ล ะ
S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย
แ น ว ท า ง ก า ร ผ ล ั ก ดั น
S3 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
องคกรสูความยั่งยืน
ด" ว ยเทคโ นโ ล ยี ด ิ จ ิ ท ั ล ( Digital OC2 สนับสนุนการใช"พลังงาน
Technology) ท ี ่ ม ี ค ว า ม ม ั ่ น ค ง
อยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองคกร HCM1 สงเสริ ม การบริ ห ารทุ น
อ ย า ง ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ( Digital
มนุ ษ ยโดยใช" เ ทคโนโลยี
Transformation)
ดิ จ ิ ท ั ล ใ น ก า ร พ ั ฒ น า
S4 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร
ระบบงานด"าน HCM
(Corporate Innovation System :CIS) HCM2 พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู"

และพัฒนา ในการ
เสริ ม สร" า งและยกระดั บ
สรรถนะของบุคลากร
DT1 พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สะท" อนถึ งประสิ ทธิ ภ าพ
ของการบริหารคาใช"จ าย
และประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการดำเนินงาน
DT2 พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ด" า น Cyber Security และ
การบริหารจัดการ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ด ิ จ ิ ท ั ล สู
มาตรฐานสากล
CIS1 พั ฒ นาโครงสร" า งและ
กระบวนการด"านนวัตกรรม
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วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3

SO2
ระบบจำหนEายที่มี
ประสิทธิภาพและ
สรางความ
นEาเชื่อถือตEอลูกคา
และทุกกลุEมผูมี
สEวนไดสEวนเสีย

ยุทธศาสตร3
กลยุทธ3
S5 คุ ณ ภาพระบบจำหนายในระดั บชั้น OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
นำของภูมิภาค
ความนาเชื่อถือของระบบ
S6 ยกระดั บ ความพึ ง พอใจและความ
จำหนายอยางตอเนื่อง
ผูกพันของลูกค"าและกลุ มผู"มีส วนได" OM2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพระบบ
สวนเสีย
จำหน ายไฟฟ าแรงต่ ำ
รองรั บ การเปลี ่ ย นแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟา
SCM1 ม ุ ง ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต" อ งการความคาดหวั ง
และความกังวลผู"มีสวนได"
สวนเสีย
SCM2 การสร"างประสบการณที่
ดี ของการให" บริการแบบ
New Normal (Digital
Customer Experience)
SCM3 การรักษาฐานลูกค" า ราย
สำคัญ (Key Account)

SO3
เสริมสราง
ศักยภาพดาน
Digital Utility และ
มุEงสูEการเปLนผูนำ
ระบบไฟฟNาใน
อนาคตระดับ
ภูมิภาค

S7 ย ก ร ะ ด ั บ Grid Modernization GM1 การเสริ ม สร" า งศั ก ยภาพ
Roadmap & Implementation
ของระบบจำหนาย โดย
S8 สงเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดัน
Smart Grid และระบบที่

บทบาทเพื่อรองรับนโยบายการเป|ด
รองรับธุรกิจในอนาคต
ไฟฟาเสรี
GM2 การผลั ก ดั น ความสำเร็ จ
ของการรองรั บ การเป| ด
ไฟฟาเสรี
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วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3

SO4
ยกระดับผล
ประกอบการและ
ทิศทางของ PEA
Portfolio

ยุทธศาสตร3
กลยุทธ3
S9 กำหนดทิ ศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร NM1 การกำหนดนโยบายและ
ระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครือ
กำหนดทิศทางการ
ดำเนิ น งานของบริ ษั ทใน
S10 ดำเนิ น งานตามแผนสำหรั บ ธุ ร กิ จ
เครือ รวมถึงการวิเคราะห
เกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product
Portfolio
ถึง Business Alignment
S11 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข"องให"มี NM2 การดำเนิ น งานตามแผน
ความคลองตัว และสามารถแขงขัน
PEA Portfolio Management
ได"
NM3 ยกระดั บ ผลประกอบการ
ขององค กร แล ะการ
จัดทำบัญชีต"นทุนระหวาง
Regulated Business แ ล ะ
Non-regulated Business

รวมถึงการทำบัญชีต"นทุน
ร า ย ก ิ จ ก ร ร ม ( ABC
Costing)
NM4 มุงเน"นการสร"างมูลคาเพิ่ม

จากฐานข"อมูลผู"ใช"ไฟ
RS1 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
ข"อบังคับ เพื่อรองรับการ
ด ำ เ น ิ น ง า น ใ น ธ ุ ร กิ จ
เกี ่ ย วเนื่ อง รวมถึ งกำกับ
การดำเนินงานของบริษัท
ในเครื อ เพื ่ อ ให" เ กิ ด
Synergy
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การแปลงยุทธศาสตร3ไปสูEการปฏิบัติ
การไฟฟาสวนภู ม ิ ภ าคได" ด ำเนิ น การถายทอดยุ ท ธศาสตรไปสู การปฏิ บ ั ต ิ โดยได" จ ั ด ทำเปj น
แผนที ่ ย ุ ทธศาสตร และ Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภู มิ ภ าค ซึ ่ งเปj น เปาหมายการดำเนิ น งาน
ใน พ.ศ. 2565-2569 ดังนี้
- การดำเนิ น งานตาม Balanced Scorecard (BSC) มี มุ มมอง 4 ด" า น ประกอบด" ว ย ด" า นองคกร
(Goal) ด"านลูกค"า (Customer) ด"านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด"านการเรียนรู"และพัฒนา
(Learning & Growth)
- เกณฑวัดผลการดำเนินงานตาม BSC มีจำนวน 59 ตัวชี้วัด ประกอบด"วย
ด"านเปาหมาย
2
ตัวชี้วัด
ด"านลูกค"า
14
ตัวชี้วัด
ด"านกระบวนการภายใน
16
ตัวชี้วัด
ด"านการเรียนรู"และพัฒนา
27
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้ง 11 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยงและถายทอดลงสูแผนแมบทตาง ๆ ของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ประกอบด"วย 52 แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปp 2565
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บทที่ 1
กรอบและทิศทางการดำเนินงานของการไฟฟNาสEวนภูมิภาค (Strategic Direction)
ภาพที่ 1 - 1: แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร3องค3กร

1.1 นโยบาย (Policy)
1.1.1 แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน
สร"างความมั่นคงทางด"านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร"างพื้นฐานให"ครอบคลุมผู"ใช"บริการ
และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให"เกิดการแขงขันและมีโครงสร"างราคาที่เหมาะสม สงเสริม
การใช"พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช"พลังงานทดแทนที่เปjนมิตรกับสิ่งแวดล"อม
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด"วย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให"ชัดเจน เพื่อเปjนเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ
โดยกำหนดบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให"ชัดเจนและแยกบทบาทระหวางผู"กำกับดูแล
ผู"กำหนดนโยบายและผู"ให"บริการออกจากกันอยางชัดเจน
ยุทธศาสตรที่ 2 : เรงการลงทุนที่สอดคล"องกับยุทธศาสตรของประเทศ โดยการจัดให"มีแผนการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปp ที่สอดคล"องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสงเสริมให"
รัฐวิสาหกิจใช"ทรัพยากรรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร"อมทั้งสนับสนุนให"รัฐวิสาหกิจจัดหา
7
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เงินทุนจากแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน และการระดมทุนจากแหลงเงินทุนทางเลือกอื่นๆ เชน
การสงเสริมให"เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผานกองทุนรวมโครงสร"างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย เปjนต"น
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสร"างความแข็งแกรงทางการเงิน เพื่อให"สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได"อยางยั่งยืน นอกจากนี้ จะจัดให"มีกลไกในการชดเชยให"แกรัฐวิสาหกิจ
ที่ได"ดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงทาง
การเงินให"กับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 : สนับสนุนการใช"นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุงสร"างนวัตกรรมและนำ
เทคโนโลยีมาประยุกตใช"ให"สอดคล"องกับไทยแลนด 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให"บริการแกประชาชนและลดต"นทุนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมระบบธรรมาภิบาลให"มีความโปรงใสและมีคุณธรรม มีกลไกสงเสริมและ
สนับสนุนให"รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเปjนองคกรคุณธรรม มีกลไกกำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร"างองคกรและกระบวนการทำงาน
สมัยใหม พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคูกับการมีคุณธรรม กำหนดระบบแรงจูงใจการดำเนินงานที่เหมาะสม
คำนึงถึงผู"มีสวนได"สวนเสีย สังคม และสิ่งแวดล"อมเปjนสำคัญ
1.1.2 นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟNาสEวนภูมิภาค
GRID MANAGEMENT & ASSET UTILIZATION
 การบริหารสินทรัพยที่มีให"เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ความพร"อมของระบบไฟฟาแรงต่ำ ที่ต"องรองรับ Future Demand ทั้งจาก
นโยบายการสงเสริมยานยนตไฟฟารวมถึง VSPP ที่เพิ่มขึ้น
MODERN MANAGEMENT
 การเปรียบเทีย บผลการดำเนิน งานและการบริ หารจั ด การระหวาง กฟภ.
กั บ บริ ษ ั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ในเชิ ง การบริ ห ารจั ด การ เพื ่ อ ให" ส ะท" อน
Competitiveness
 เรงการบูรณาการทำงานทั้งหนวยงานภายใน และระหวาง กฟภ. กับพันธมิตร
รวมถึงหนวยงานกำกับดูแล และกลุมผู"มีสวนได"เสีย เพื่อให"เกิด Eco-System
 บุคลากรยังไมพร"อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงยังไมมี mindset ในการทำ
ธุรกิจ (ทั้ง PEA และ ENCOM)
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BUSINESS PORTFOLIO
การแสวงหา Strategic Partner ที่สามารถสร"างความได"เปรียบในเชิงการ
แขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟา
ธุรกิจของ ENCOM ยังไมมี Flagship ในการทำธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงไมมี
การ Differentiate การทำธุรกิจจากคูแขงที่ชัดเจน
นโยบาย/ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที ่ ต " อ งเน" น ธุ ร กิ จ Behind Meter
จำเปjนต"องพัฒนาบุคลากรให"รองรับ
การพิจารณาแนวทางการรวมลงทุนที่เหมาะสมนอกเหนื อจาก PPP เชน
venture cap, venture fund, joint venture โดยพิ จ ารณาต" น ทุ น ทาง
การเงินที่เหมาะสม รวมถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิขององคกร
การกำกับดูแลบริษัทในเครือ และการกำหนดแนวทางบริหารจัดการบริษัทใน
เครือ (Way of conduct) ที่สะท"อนทั้งทิศทางที่ต"องมีการ Synergy รวมกัน
รวมทั้งการกำหนด Flagship business ที่มีความชัดเจนกับบริษัทในเครือ
การพัฒนา Platform โดยใช"ความได"เปรียบด"านข"อมูลที่ กฟภ. มี โดยเฉพาะ
Smart Energy Platform
นวัตกรรมยังไมสามารถนำไปสู นวัต กรรมเชิงพาณิชย รวมถึงผลลัพธของ
นวัตกรรมกระบวนการที่สร"างต"นทุนในการดำเนินงานสูง
DIGITAL UTILITY & TRANSFORMATION
ลูกค"า กฟภ. ที่มีจำนวนมากและมี บุ คลากรในพื้ นที่ ที่ มี ความเข" าใจลู กค" า
สามารถเข"าถึงครัวเรือน (ลูกค"ารายยอย)
แนวทางในการกำหนดทิ ศ ทางด" า น Digital Utility มี ค วามชั ด เจน และ
คณะกรรมการรวมถึงผู"บริหารมีการผลักดันเพื่อให"บรรลุเปาหมายใน Digital
Utility แตละด"าน
การพัฒนาระบบ Digital และ Cyber Security ทั้งนี้อนาคตต"องสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกัน และการโดนHack เพื่อให"สามารถกู"คืนระบบได"
อยางทันกาล
การบู ร ณาการทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบ Digital กั บ การกำกั บ ดู แ ลด" า น
กฎหมายที่รองรับ Digital Technology รวมถึงการวิเคราะหถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดผลกระทบกับองคกร
การพัฒนาระบบข"อมูล เพื่อให"สามารถนำมาตอยอดในการพัฒนาระบบงาน
และผลิตภัณฑและบริการได"
ผลักดัน Digital Transformation ในทุกกระบวนงาน และทำให"เกิดข"อมูลใน
รูปแบบ Structured Data
การยกระดับ Security operation Center (SOC) ซึ่งต"องมีหนวยงาน และ
บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
การลงทุนด"าน digital ในกระบวนการตางๆ ต"องติดตามประเมินถึงการลด
ต"นทุนได"มากกวา 30-40 % ในอนาค โดยต"องเน"นการลดต"นทุนองคกรได"
อยางชัดเจน และเรงการทำ new business ให"เร็วขึ้น
9
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Vision
กฟภ.เปLนองค3กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุEงมั่นใหบริการ
พลังงานไฟฟNา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยEางครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยEางยั่งยืน

Mission

Value

จัดหา ให"บริการพลังงานไฟฟา และดำเนิน
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต"องการของลูกค"า ให"เกิดความพึงพอใจทั้ง
ด" า นคุ ณภาพและบริ การ โดยการพั ฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล"อม

“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
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1.2 วิสัยทัศน3 (Vision)
กฟภ.เปjนองคกรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ งมั่นให"บริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อยางครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
1.3 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให"บริการพลังงานไฟฟา และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต"องการของลูกค"า
ให"เกิดความพึงพอใจ ทั้งด"านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล"อม
1.4 คEานิยม (Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
1.5 ความสามารถพิเศษ (Core Competency)

 บริหารจัดการ และบริการระบบจำหนาย
พลังงานไฟฟาที่มีความครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได"
 การให"บริการระบบไฟฟาที่ครบวงจรอยาง
มีมาตรฐานและสร"างความเชื่อมั่นตอ
ผู"ใช"บริการ

 ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
หลักให"รองรับตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี
 ความสามารถในการดำเนินงาน และทักษะ
ของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
 การวิเคราะหข"อมูลแบบ Big Data
Analytics
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1.6 การวิเคราะห3 จุดแข็ง จุดอEอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

SWOT ANALYSIS
1 โครงขายระบบไฟฟาที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เขตความรับผิดชอบ โดยมีแผนปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความเชื่อถือได"อยางตอเนื่อง
2 มีฐานข"อมูลลูกค"าจำนวนมากและกระจายครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ ที่เขตความรับผิดชอบ
3 มีสำนักงานให"บริการครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่เขตความรับผิดชอบ
4 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการระบบจำหนายไฟฟา
5 โครงสร"างองคกรเอื้อตอการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และมีหนวยงานทีส่ งเสริมการเปjน
Digital Utility
6 ความนาเชื่อถือ / การยอมรับในตรา กฟภ.
7 การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart grid) ที่เปjนต"นแบบในการยกระดับการดำเนินงานของ กฟภ. ในอนาคต

1 ระบบจำหนายไฟฟาแรงต่ำยังไมสามารถรองรับ โครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาและ Disruptive Technology
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2 การใช"ประโยชนจากฐานข"อมูลเพื่อนำไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการข"อมูล (Data Analytic)
อยูในระดับเบื้องต"น
3 ขาดบุคลากรที่มีทักษะในด"านการดำเนินธุรกิจที่มีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น
4 การใช"นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให"บริการขององคกรยังไมเต็มศักยภาพ
5 การบริหารสินทรัพย (Asset Management) ยังไมเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะในอนาคตที่มีการลงทุนทีส่ ำคัญเพิ่ม
สูงขึ้น
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1 โครงสร"างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทีส่ งผลตอโอกาสทางธุรกิจที่ครอบคลุม Value chain
ของอุตสาหกรรมไฟฟา
ุ นการสร"างความมัน่ คงระบบไฟฟา การพัฒนาระบบสงไฟฟา รวมถึงการเพิ่มสัดสวน
2 ทิศทางของแผน PDP ที่มงเน"
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
3 นโยบายรัฐทีส่ งเสริมความต"องการใช"ไฟฟา เชน นโยบายธุรกิจยานยนตไฟฟา โครงการรถไฟฟา 3 สนามบิน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เอื้อตอการพัฒนาโครงสร"างพืน้ ฐานทางกายภาพ และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
4 นโยบาย Smart Grid สนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
5 โอกาสในการสร"างพันธมิตรทางธุรกิจ และเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
6 นโยบายรัฐทีส่ นับสนุนโอกาสในการเข"ารวมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP)
7 นโยบายภาครัฐ ทีส่ งเสริมการใช"ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให"บริการ
8 นโยบาย DATA Governance จากรัฐบาลที่มุงเน"นการสร"างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและกำกับดูแล
ข"อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9 โอกาสในการรวมลงทุน กับ SPP IPS เพื่อขยายขอบเขตสูธุรกิจต"นน้ำ

1
2
3
4
5
6
7

การปรับโครงสร"างตลาดไฟฟาเปjนตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี
ผลกระทบตอระบบจำหนายจากนโยบายภาครัฐทีส่ งเสริม DG (Distributed Generation) และ EV มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู"ใช"ไฟไปสู Prosumer นำไปสูรูปแบบการให"บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทลั (Cyber Security) และ พ.ร.บ.คุ"มครองข"อมูลสวนบุคคล (PDPA)
ความไมแนนอนของการปรับโครงสร"างคาไฟที่อาจสงผลตอผลประกอบการ
ข"อจำกัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ ที่จำกัดการทำธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
พฤติกรรมการใช"ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไปของ Stakeholders (New Normal)
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1.7 ปjจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน (Key Success Factors In Driving Value Growth)
Improve ability to comply with laws and regulations
In designing the energy transition and utility landscape

รวมมือกับหนวยงานกำกับ และหนวยงานที่เกี่ยวข"อง เพื่อผลักดันให"เกิดการเรงรัดในการ
แก"ไข/ปรับปรุง กฎหมาย ระบียบที่เกี่ยวข"อง ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ของ กฟภ. ในอนาคต เชน
 กฎหมาย ระเบียบในการรองรับ รูปแบบการซื้อขายไฟฟาระหวางกัน
 กฎหมาย ระเบียบในการคิดคา Wheeling Charge ที่เหมาะสม
 การกำหนดโครงสร" า งอั ต ราค าไฟฟ าที ่ เ หมาะสม (New Pricing Model)
เพื่อกำหนด Wheeling Charge ที่เหมาะสม
 Back up Rate ที่เหมาะสม กับ กฟภ.
Power of Synergies
to enhance PEA’s Value creation

 กฟภ. และ PEA ENCOM ต"องผนึกกำลัง เพื่อให"เกิดการสร"าง Business Model ที่มี
ความได"เปรียบทางในการแขงขัน รวมถึงการรวมมือกับ Business Partners ที่มี
ประสบการณในด"านการทำตลาด เทคโนโลยี การลงทุน เพื่อผลักดันให"เกิดการสร"างตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการที่ตอบสนองตอความต"องการ/ความคาดหวังของลูกค"า
อยางแท"จริง
 ความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีประสบการณในการลงทุนด"านพลังงงาน
โรงไฟฟาเปjนสิ่งที่สำคัญ (Critical Success Factor) ในการนำ กฟภ. เข"าสู ตลาด
และการได"รับผลตอบแทนที่ดี เหมาะสม
Explore and Develop Innovations
to optimize PEA’s Operation

การสร"างมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ ของ กฟภ. นับตอจากนี้ จำเปjนต"องมี “เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” ที่แข็งแกรงเปjนพื้นฐาน โดยมิติที่สำคัญ ดังนี้
 Grid Network (Smart Grid Digitalization) : การเชื่อมระบบไฟฟากับ TPA,
Prosumer และเทคโนโลยีในด"านผู"ใช"ไฟในอนาคต เปjนต"น
 Operational Excellence (Operation and Service) เชน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย การเพิ่มประสิ ทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการ
ให"บริการลูกค"า การลดต"นทุนจากกระบวนการทำงานที่ซับซ"อน และไมบูรณาการกัน
เปjนต"น
 New Businesses both regulated and non-regulated : เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป|ดโอกาสในการทำธุรกิจใหมๆ เชน EV ,Charging Station ,smart
home ,energy service เปjนต"น
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Maintain core competency and building new capabilities
to execute PEA’s strategy

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให"สอดคล"องกับทิศทางการดำเนินงานขององคกร และ
สภาพแวดล"อมการแขงขัน ในด"านที่สำคัญ ดังนี้
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ส งตอการเปลี่ยนแปลงของโครงสร"างอุตสาหกรรม
ไฟฟา
 ความเข" าใจในความต" องการของลู ก ค" า (Customer insight) เพื ่ อนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑและบริการที่สอดคล"องกับความคาดหวัง และสามารถแขงขันกับคูแขง
อื่นๆในตลาดได"
 การทำธุรกิจ การออกแบบ Business Model ของธุรกิจใหมๆ และการทำตลาด
ในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง
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1.8 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร3 และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร3
1.8.1 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร3 (Strategic Challenge)
1. Business Alignment ระหวEาง กฟภ. กับบริษัทในเครือยังไมEชัดเจน
ป\จจุบัน กฟภ. มีการกำหนดกลุมผลิตภัณฑและบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
S T R AT E G I C
และบริษัทในเครือ (PEA’s Business Portfolio) เปjน 4 กลุม ตามโครงสร"างอุตสาหกรรม
CHALLENGE
ไฟฟา อยางไรก็ตาม ณ ป\จจุบัน กฟภ. มีบริษัทในเครือ 2 บริษัท ได"แก บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ"นท เทคโนโลยี จำกัด
ซึ่งดำเนินธุรกิจในด"านการให"บริการสู ธุรกิจหลังมิเตอร (Behind Meter) สงเสริมด"าน
Digital Utility สำหรับยุคดิจิทัล 5G พัฒนาสงเสริมด"านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
องคกร ในด"านการเสริมธุรกิจใหม : Enhance New Business พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ภารกิ จ หลั ก ผานนวั ต กรรมบริ ก ารด" า น Smart Home ที ่ ม ี ช ื ่ อ วา PEA IHAPM
(Intelligent Home Appliance Power Monitoring)
ตามป\จจัยความสำเร็จในการผลักดันในการสร"างความเติบโตของธุรกิจ กฟภ.
และ บริษัทในเครือจำเปjนต"องมีแนวทาง และกระบวนการในการดำเนินธุรกิจรวมกันให"มี
ความชัดเจน (Business Alignment) โดยต"องไมมีการดำเนินงานที่ซ้ำซ"อนกัน และมีการ
ผนึกกำลังรวมกัน (Synergy) เพื่อสร"างความได"เปรียบในการแขงขันในตลาด ซึ่งการทำ
ธุรกิจแบบ Synergy มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการควบรวมองคกร การให"ความรวมมือ
ระหวางองคกร การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี บุคลากร ไปจนถึงการขอความรวมมือในการ
ขายสินค"า (Cross-Selling และ Up-Selling) ของผลิตภัณฑตางๆ สำหรับการกำหนด
ทิศทางของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ นั้น มีความชัดเจนในการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว
โดยกำหนดรูปแบบธุรกิจให"สามารถแขงขันได"กับเอกชนอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งในแผนธุรกิจ
ดังกลาวมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งอาจพิจารณาใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข"ามาชวยในการเพิ่มศักยภาพขององคกร รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข"องในการดำเนินงาน นอกจากนั้น ต"องมีการปรับรูปแบบการดำเนินงานในสวนของ
บุ คลากรให" มี ความคลองตั วในการดำเนิ น งาน มี มุ มมองทางธุ ร กิ จ และสามารถปรับ
กลยุทธในการดำเนินงานให"ทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงในระยะยาวบริษัท พีอีเอ
เอ็นคอมฯ ต"องมีการเพิ ่มสัดสวนการถื อหุ"น ให"มากขึ้น จากภาคเอกชนเพื่ อเพิ่ ม ความ
คลองตัวในการดำเนินงาน และสอดรับกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประเด็นดังกลาว
จะสงผลตอความแข็งแกรงของภาพรวมทั้ง Portfolio ของ กฟภ. ในการดำเนินธุรกิจ
ในทุก Value Chain ที่เกี่ยวข"องกับอุตสาหกรรมไฟฟา
ดังนั้น ความท"าทายเชิงยุทธศาสตรที่สำคัญ คือ การใช"ความได"เปรียบของ กฟภ.
ดำเนินธุรกิจผานการดำเนินงานของบริษัทในเครื อ เนื่องจากมี ความคลองตัว ในการ
ดำเนินงาน และสามารถระดมทุนผานชองทางตางๆ ที่หลากหลายด"วยต"นทุนทางการเงิน
ที่ต่ำ หากบริษัทในเครือมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงควร
พิจารณาถึงผลตอบแทนทั้งเชิงการเงินและเชิงสังคมที่จะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินงาน
รวมกันอยางมีทิศทางที่ชัดเจนระหวาง กฟภ. กับบริษัทในเครือ
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S T R AT E G I C
CHALLENGE

2. สEงเสริมการใช Core Competency ขององค3กรเพื่อวิเคราะห3ตEอยอดในเชิงธุรกิจ
จากความสามารถพิเศษในป\จจุบันขององคกร ได"แก บริหารจัดการ และบริการ
ระบบจำหนายพลั ง งานไฟฟาที ่ ม ี ค วามครอบคลุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มั ่ น คงปลอดภั ย
เชื่อถือได" รวมถึงการให"บริการระบบไฟฟาที่ครบวงจรอยางมีมาตรฐานและสร"างความ
เชื่อมั่นตอผู"ใช"บริการ สงผลตอการกำหนดกลยุทธในเชิงธุรกิจ เนื่องจากการกำหนด Core
Competency เปjนเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ โดย Competency
หมายถึง กลุมของความรู" ทักษะ และทัศนคติ ที่จำเปjนตอการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
ของพนั ก งานในองค กร เปj น ตั ว แบบของพนั ก งานในอุ ด มคติ ในภาพรวมแล" ว
competency จะประกอบด"วย 3 องคประกอบ คือ ความรู" (knowledge), ทักษะความ
ชำนาญ (skills), และพฤติกรรม รวมถึงการประเมิน competency เพื่อที่จะนำไปพัฒนา
พนักงานได"อยางตรงกับความต"องการ หรือการที่จะให"ตั้งมาตรฐานการให"ผลตอบแทน
ตามความรู" ความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ competency เปjนพื้นฐานที่จะชวย
ให" ก ารวางแผนการบริ ห ารสายงานอาชี พ หรื อ การวางแผนผู " ส ื บ ทอด (succession
planing) เปjนไปได"อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น การประยุกตใช"สมรรถนะหลักของ
องคกรเปjนขีดความสามารถที่สำคัญเชิงกลยุทธ ซึ่งสร"างความได"เปรียบในตลาดให" แก
องคกร หรือสภาพแวดล"อมของการบริการ และสร"างความได"เปรียบที่ยั่งยืนในการแขงขัน
ดังนั้น จากธุรกิจไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป แตยังต"องมีการให"ความสำคัญกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและบริการระบบจำหนาย ซึ่งถือเปjนความสามารถพิเศษเฉพาะ
องคกร และไมมีคู เทียบใดมีสมรรถนะหลักดังกลาวนั้น อยางไรก็ตาม ความท"าทายเชิง
ยุทธศาสตรที่สำคัญของ กฟภ. คือ การใช"ประโยชนจากความสามาถพิเศษขององคกรใน
การตอยอดเชิงธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานของโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาได"อยาง
เติบโตและยั่งยืน รวมถึงทิศทางของการเป|ดซื้อขายไฟฟาเสรี ซึ่งจะต"องมีการแยกการ
ดำเนินงานระหวาง DSO และ Retail ซึ่ง กฟภ. จะสามารถประยุกตสมรรถนะหลักของ
บุคลากรได"อยางไรในบทบาทหลักของ DSO ระดับประเทศ
3. สEงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือ ใหมี Future Core Competency
เพื่อรองรับตลาดซื้อขายไฟฟNาเสรี และธุรกิจดิจิทัลในอนาคต
นโยบายรัฐบาลมีการกำหนดให"มีโครงการนำรองที่เกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดซื้อ
ขายไฟฟาซึ่งมีรูปแบบคล"ายตลาดซื้อขายไฟฟาในยุโรป ทั้งนี้ การพัฒนาตลาดซื้ อขาย
ไฟฟายังต"องปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ โครงสร"างกิจการไฟฟา รวมถึงการกำหนด
นโยบายรวมกันในการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟาระหวางกลุมประเทศอาเซียนในรูปแบบที่
เหมาะสมเพื่อเดินหน"าสูการเปjนศูนยกลางการซื้อขายพลังงานไฟฟาทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน โดยแนวทางในการศึกษาคือ เป|ดตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี (ในพื้นที่ที่
กำหนด เชน EEC) โดยทั้งผู"ซื้อและผู"ขายไฟฟาจะแขงขันซื้อขายไฟฟากันเองตามกลไก
ราคาคาไฟฟา โดยมีหนวยงานกลางดูแลเพื่อให"เกิดความเปjนธรรม รวมถึงการเป|ดตลาด
ซื้อขายไฟฟา แบบใช"บริการสายสงของการไฟฟาฝŠายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดย
ภาครัฐจะประกาศปริมาณไฟฟาที่ต"องการซื้อและให"ผู"ผลิตไฟฟาแขงขันเสนอราคา ดังนั้น
17

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

S T R AT E G I C
CHALLENGE

จากโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป สงผลให"ทิศทางของการบริหาร
ทุนมนุษยขององคกรจำเปjนต"องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล"อมธุรกิจ และการแขงขัน
ซึ่ง กฟภ. มีทิศทางในการรุกธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งต"องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด"านของบุคลากร นอกเหนือจากสมรรถนะหลักเดิมที่บุคลากรมีอยู ดังนั้น การ
สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน การเพิ่มขีดความสามารถในทักษะที่
ต"องมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ จำเปjนต"องพิจารณาอัตรากำลังที่มีความเหมาะสม ทั้ง
อัตรากำลังของ กฟภ. และอัตรากำลังของบริษัทในเครือ ที่สอดคล"องกับทักษะที่จำเปjนใน
แตละหนวยงาน โดยวิ เ คราะหถึ งความต" องการในเชิ งธุ ร กิ จ สั ด สวนของพนั กงานที่
เหมาะสมในแตละสายงาน รวมถึงในแตละประเภทธุรกิจ และการดำเนินงานของฝŠ าย
สนับสนุน นอกจากนั้น ควรให"ความสำคัญถึงกระบวนการถายทอดองคความรู" ร ะดั บ
องคกรสู การปฏิ บ ั ต ิ ไ ด" จ ริ ง รวมถึ ง ควรมี ก ารสร" า งระบบแรงจู ง ใจและกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปjนมาตรฐาน รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญที่จะรองรับการ
เป|ดซื้อขายไฟฟาเสรี และเน"นบทบาทของการเปjน Market Operator รวมถึง Trader
และ Retail ในอนาคต โดยใช"ประโยชนจากการวิเคราะหฐานข"อมูลลูกค"า เพื่อหา Load
Aggregator ที่มีปริมาณในการซื้อขายไฟฟาในตลาดแขงขันสมบูรณ
4. สEงเสริมการผลักดันนวัตกรรมขององค3กร เพื่อนำไปสูEการสรางมูลคEาเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ3และบริการ
ประเด็นสำคัญคือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ซึ่งเปjนการพัฒนาองคความรู" และ
ประสบการณของบุคลากรในองคกร เพื่อพัฒนาให"การดำเนินงานในกระบวนการที่สำคัญ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมวาจะเปjนการลดระยะเวลาการดำเนินงาน โดยใช" Digital เข"า
ชวยในการลดระยะเวลาและกระบวนการในการดำเนินงาน ซึ่งจะเปjนการตอบสนองตอ
ทิ ศทางของ Digital Utility ในการสร" า งมู ล คาเพิ ่ มตอกระบวนการในการดำเนิ น งาน
รวมถึง จากโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลให"องคกรต"องวิเคราะห
ถึงศักยภาพทางธุรกิจทั้งการรักษาฐานลูกค"าเดิม และพัฒนาองคความรู"สูธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ซึ่งการสงเสริมนวัตกรรมเปjนการใช"ความรู" ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งประสบการณ
ของบุคลากรในองคกรเพื่อการคิดค"น การประดิษฐ การพัฒนา การผลิตสินค"า การบริการ
กระบวนการผลิ ต และการจั ดการองคกรในรูป แบบใหม ดังนั้นการพัฒนานวั ต กรรม
อยางมีประสิ ทธิภาพและทัน ตอการเปลี ่ย นแปลงที่ รวดเร็ว ทั้งในสวนของนวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ (Product Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
นั ้ น จะชวยขั บเคลื ่อนให" องคกรก"า วไปสูองคกรที่ มุ งฐานความรู " (knowledge-based
Organization) และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลกได"อยางยั่งยืน ซึ่งความ
ท"าทายในการบูรณาการระหวางการสงเสริมนวัตกรรมของ กฟภ. เพื่อนำไปใช"ประโยชน
ในเชิงพาณิชย ซึ่งสอดคล"องกับแนวทางการวิเคราะหธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององคกร โดยการ
ดำเนินงานเปjนโครงการนำรองสำหรับการวิเคราะหความเปjนได"ทางธุรกิจของบริษัท
ในเครือ รวมถึง หรือการดำเนินงานรวมกันตลอดหวงโซคุณคา ล"วนแล"วแตเปjนประเด็น
สำคัญและเปjนความท"าทายที่องคกรจะต"องมีการผลักดันให"นวัตกรรมขององคกร เข"าไป
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อยู ในทุกกระบวนการการทำงาน เพื่อสงเสริมให" กฟภ. เปjนองคกรแหงนวัตกรรม โดย
ผลสัมฤทธิ์ที่ได" นอกเหนือจากการวิเคราะหและใช"ประโยชนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล"ว จะ
ทำให"องคกรเปjนองคกรแหงการเรียนรู"และคิดค"นสิ่งใหมเพื่อพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
จากทิศทางขององคกรที่มีการขยายสูการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งป\จจัย
ความสำเร็จหนึ่งคือ ความคลองตัวในการดำเนินธุรกิจ และระบบงานที่สนับสนุน ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลง หรือวิเคราะหสถานะป\จจุบันของ ระเบียบ ข"อบังคับ ระบบงาน และ
กระบวนการทำงานเดิม เพื่อทำการปรับปรุงให"เหมาะสม และคลองตัวมากขึ้นเปjนสิ่ ง
สำคัญในการบรรลุถึงเปาหมายการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะกฎระเบียบที่
เกี่ยวข"องกับการดำเนินกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข"องกับการบริหาร
กิจการของบริษัทในเครื อ รวมถึงจากนโยบายขององคกรที ่ต" องก"าวสู องคกร Digital
Utility ที่ต"องมีการคำนึงถึงการใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข"ามาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดูแลกระบวนการบริหารจัดการระบบข"อมูล
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบเครือขายสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต"องมีการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัย สร"างความเชื่อมั่นตอกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย รวมถึงพิจารณาใน
มุมมองของการสร"างโอกาสในเชิงธุรกิจที่สามารถเพิ่มรายได"ให"กับองคกรด"วยการนำ
ดิจิทัลมาประยุกตใช"ในระบบงาน หรือสร"างผลิตภัณฑและ/หรือบริการใหมนั้น ยอมสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของระบบงานในป\จจุบันขององคกรทั้งสิ้น รวมถึงการตอบรับ
แนวโน" ม ทางธุ ร กิ จ ใหม เชน การประสานงานกั บ Regulator ถึ ง อั ต ราคาบริ ก าร
Wheeling การปรั บ ปรุ ง Grid Code รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บด" า น Cyber
Security เปjนต"น
5. อัตราผลตอบแทนตEอสินทรัพย3มีแนวโนมลดลง โดยยังขาดการวิเคราะห3ถึง
Potential Business ที่มีศักยภาพ
จากโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาที ่เปลี ่ยนแปลงไป เนื่องด"วยแนวโน"มการใช"
พลังงานที่ไมกอให"เกิดคารบอนไดออกไซด (Decarbonization) ทำให"เกิดกระแสทิศทาง
ในการให"ความสำคัญของการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม
ชีวภาพ ชีวมวล ดังนั้น การผลิตไฟฟาเพื่อใช"เอง จะทำให"บทบาทของผู"ใช"ไฟฟา (ผู"บริโภค)
จะเปลี่ยนไปเปjนทั้งผู"ผลิตและผู"บริโภค หรือ Prosumer และระบบไฟฟาจากเดิมที่เปjน
ระบบรวมศูนย จะเปลี่ยนเปjนระบบไฟฟาขนาดเล็กแบบกระจายศูนย (Decentralized
Generation) โดยแนวโน"มดังกลาวล"วนสงผลกระทบให"มีความต"องการใช"ไฟฟาจากระบบ
หลักลดลง ซึ่งจะสงผลให"หนวยจำหนายของ กฟภ. ลดลง รวมถึงโครงสร"างคาไฟ ที่มีการ
กำหนด ROIC ในระดับคงที่ และมีแนวโน"มลดลงเนื่องจากต"องการชวยเหลือประชาชน
ผู"ใช"ไฟ ดังนั้น กำไรขั้นต"นในการดำเนินงานหากวิเคราะหเพียงการซื้อขายไฟ จะมีอัตรา
กำไรขั้นต"นที่คงที่ ในขณะที่แนวโน"มของคาใช"จายดำเนินงานขององคกรเพิ่มสูงขึ้น จาก
คาใช"จ ายบุคลากร และวงเงินลงทุนในแตละปpที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลตอภาระผูกพันที่เ พิ่ ม
สูงขึ้นตามไปด"วย
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ดังนั้นจึงถือวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลตอความท"าทายเชิงยุทธศาสตรที่
สำคัญ ไมวาจะเปjนการปรับตัวทางด"านเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟา และนโยบายพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟาที่มีการเป|ดเสรีให"ภาคประชาชนผลิตไฟฟา ดังนั้น การปรับตัวของ
กฟภ. ถือเปjนความท"าทายเชิงยุทธศาสตรที่จะต"องมีการจัดการในประเด็นดังกลาว ไมวา
จะเปj น การหารายได" จ ากแหลงอื ่ น มาเพื ่ อ ชดเชยรายได" จ ากหนวยจำหนายที ่ ล ดลง
การควบคุมคาใช"จายดำเนินงานอื่น เพื่อสร"างผลประกอบการให"กับองคกรให"อยูในระดับ
ที่ยอมรับได" นอกจากนั้น กฟภ. จะต"องมีแนวทางในการศึกษาและเตรียมความพร" อม
สำหรับแนวทางพัฒนาแพลตฟอรมตลาดการซื้อขายพลังงานไฟฟาแหงชาติ (National
Energy Trading Platform :NETP) ที่เปjนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนการซื้อขายไฟฟา
อยางเปjนระบบ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช"ไฟฟาของ Prosumer ที่มีแนวโน"มเพิ่มขึ้น
รวมถึงการวิเคราะหถึง Potential Businesses ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระยะยาว
เพื่อรักษาผลประกอบการขององคกรให"เติบโตอยางยั่งยืน
6. การยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทามกลางความต"องการและความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นของผู"ใช"บริการ ทำให" กฟภ.
ต"องมีการปรับตัวเพื่อประยุกตใช"เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ให"บริการ ซึ่งคุณภาพการให"บริการประกอบด"วยหลายป\จจัย นับตั้งแต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ คุณภาพการบริการ การแก"ไขป\ญหาเรื่องร"องเรียน หรือคุณภาพของการ
สื่อสารข"อมูลไปสูผู"ใช"บริการ
จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช"บริการของ กฟภ. ในปp 2563 คะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมของกลุมลูกค"าลดลงจากปp 2562 ที่ผานมา หรือมีคะแนนน"อยที่สุด
ใน 3 ปpที่ผานมา โดยเมื่อแยกรายกลุมลูกค"าตามบริบทองคกร พบวา กลุมลูกค"าเอกชน
รายใหญ (อุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยรายใหญ) มี ผ ลคะแนนความพึ งพอใจน" อยที ่ สุ ด
4.2309 คะแนน โดยประเด็นป\จจัยที่สงผลตอความพึงพอใจสำหรับกลุมลูกค"าเอกชนราย
ใหญสูงที่สุด คือ ความคุ"มคาของผลิตภัณฑและบริการ อีกทั้งในด"านจำนวนข"อร"องเรียน
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บระหวางปp 2562 และ 2563 พบวา ประเภทข" อ ร" อ งเรี ย น เรื ่ อ ง
การให"บริการ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร"อยละ 33.83
ดังนั้น จากการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค"ารายสำคัญ ได"แก
กลุมลูกค"าเอกชนรายใหญ มีผลความพึงพอใจน"อยที่สุดในทุกกลุม ซึ่งแนวโน"มในอนาคต
หากกลุ มลูกค"าเอกชนรายใหญดำเนินการเองในรูปแบบ Prosumer หรือเลือกซื้อไฟฟา
จากผู"ผลิตรายยอย จะกระทบตอการกำหนดทิศทางของ กฟภ. ดังนั้น ความท"าทายหลัก
คือการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค"าทุกกลุม และเปjนการสร"างความพึงพอใจที่เหนือกวา
คูเทียบ
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1.8.2 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร3 (Strategic Advantage)
1. ความมั่นคงของระบบจำหนEาย และความพรอมในการขยายระบบจำหนEายไปยัง
เขตพื้นที่พิเศษ
กฟภ. มีความพร"อมด"านระบบโครงขายสายสง สถานีย อยที่กระจายทั่วประเทศ
รวมถึงระบบบริหารจัดการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนด"าน
ดิ จ ิ ทั ล ซึ ่ งจะเห็ น ได" จ ากร" อยละของความครอบคลุ มของโครงขายระบบจำหนายทั่ ว
ประเทศ มี อั ต ราที ่ สู งขึ้ นทุ กปp และสามารถครอบคลุ มไปยังพื ้น ที่ ห างไกล เพื ่ อแสดง
ศักยภาพของความพร"อมของระบบได"ชัดเจน รวมถึงโครงการสำคัญ เชน Micro Grid คือ
ระบบไฟฟาขนาดเล็ก ที่มีการรวมระบบผลิตไฟฟา สงจายไฟฟาและควบคุมสั่งการเข"าไว"
ด"วยกัน สามารถทำงานประสานเชื่อมกับระบบโครงขายไฟฟาหลัก หรือโครงขายอื่น ๆ
และยังทำงานแยกตัวเปjนอิสระได" แหลงผลิตไฟฟาภายในระบบไมโครกริดสามารถเปjนได"
ทั้งโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานอื่น ๆ ที่ไมใชพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับ
ความสามารถพิเศษของบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญในด"านวิศวกรรมไฟฟา ซึ่ง
เปjนป\จจัยสำคัญในการให"บริการที่เกี่ยวข"องกับระบบจำหนายและบริการอื่น เชน บริการ
ป\กเสาพาดสาย บริหารแก"ไขป\ญหาไฟฟาขัดข"อง นอกจากนั้น การให"บริการที่ครบวงจร
โดยมีสำนักงานสาขาทั่วประเทศ นับเปjนชองทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาการให"บริการและ
ตอยอดการให"บริการที่สามารถสร"างความประทับใจและความพึงพอใจตอผู"มีสวนได"สวน
เสียได"อยางเต็มประสิทธิภาพ
จากความพร"อมของทั้งโครงขาย สำนักงานสาขา บุคลากร และความพร"อมในการ
ให"บริการ สงผลให" กฟภ. สามารถกำหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวข"องกับการขยายตัวของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข"องกับ การให" บริการโครงขายระบบจำหนาย ตอผู"ประกอบการสื่ อสาร
รายอื่น หรือรวมถึงความต"องการที่สูงขึ้นของการให"บริการที่เกี่ยวข"องกับวิศวกรรมไฟฟา
สิ ่ งเหลานี ้ จะทำให" กฟภ.มี โ อกาสในการขยายตั วทางธุ ร กิจ ได" มากยิ ่งขึ ้ น รวมถึ งการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบไฟฟาฉบับที่ 12 มุงเน"นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบจำหนาย โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองใหญ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และมุ งเน"น
ความครอบคลุมในการให"บริการ โดย ณ ป\จจุบัน คา SAIFI และ SAIDI ของ กฟภ. ดีกวา
เปาหมายและดีขึ้นจากอดีตอยางตอเนื่อง และความคืบหน"าในการดำเนินงาน ระบบ
โครงขายอัจฉริยะที่เปjนโครงขายไฟฟาที่ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาบริหาร
จัดการควบคุม การผลิต สง และจายพลังงานไฟฟา สามารถรองรับการเชื่อมตอระบบ
ผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานทางเลือกที่สะอาด ที่กระจายอยูทั่วไปและระบบบริหารการ
ใช"สินทรัพยให"เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งให"บริการกับผู"เชื่อมตอกับโครงขายผานมิเตอร
อัจฉริยะได"อยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได" มีคุณภาพไฟฟาได"
มาตรฐานสากล ตามความต" องการของผู " ใช" ไฟฟา ซึ ่ งประเด็ น ดั งกลาวถื อเปj น ความ
ได"เปรียบขององคกรที ่ใช"ความมี ประสิทธิภาพของระบบจำหนาย ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในระบบจำหนาย เพื่อมุงสูความเปjนผู"นำในระดับภูมิภาค
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2. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการดำเนินธุรกิจหลัก
ความเชี ่ ย วชาญของบุ ค ลากร กฟภ. ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ จำหนายไฟฟาเปj น
ที่ยอมรับตอสาธารณชนและกลุ มผู"มีส วนได"ส วนเสีย เนื่องจากพันธกิจหลักขององคกร
จัดหา ให"บริการพลังงานไฟฟา และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต"องการของลูกค"า ให"เกิดความพึงพอใจทั้งด"านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล"อม รวมถึงธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข"องกับ
การจำหนายไฟฟา เชน ธุรกิจซอมบำรุง ธุรกิจการวางแผนระบบไฟฟา เปjนต"น ซึ่งความ
ได"เปรียบเชิงยุทธศาสตรในประเด็นนี้ สามารถสนับสนุนด"วยผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู"ใช"บริการ ในความเชี่ยวชาญของบุคลากรในระบบจำหนายที่ยังคงอยูในคาระดับสูง
ในปp 2563 ประกอบกับ ความสำเร็จในการรองรับนโยบายภาครัฐที่สำคัญในธุรกิจไฟฟา
เชน การวางระบบไฟฟาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ การวางระบบไฟฟาในเขตชายแดน
หรือ พื้นที่หางไกล เปjนต"น นอกจากนั้น นโยบายภาครัฐที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน การ
เป|ดซื้อขายไฟฟาเสรี รถไฟฟาความเร็วสูง สถานีชารจไฟสำหรับรถไฟฟา เปjนต"น สงผล
ตอความได"เปรียบทางทรัพยากรของ กฟภ. ในการรองรับโอกาสทางธุรกิจ นโยบายรัฐ
หรือความต"องการในการใช"ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางก"าวกระโดด
3. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการใหบริการ
กฟภ. ได"กําหนดยุทธศาสตรให"มุ งสู การเปjน Digital Utility ภายใน ปp 2565 ซึ่ง
การปรับเปลี่ยน กฟภ. สู Digital Utility เปjนการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ ทั้งในด"านเครือขาย
ระบบไฟฟา การบริการลูกค"า กระบวนการภายใน ทรัพยากรบุคคล และ Technology
Platform ดังนั้นความสำเร็จของ Digital Transformation จำเปjนต"องมีการบูรณาการ
ระบบงาน และกระบวนการตางๆ ให"มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด"วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมทั้ง โครงสร"างองคกร และรูปแบบในการดำเนินงานจะปรับให"มีความคลองตัว
(Agile) โดยมีหนวยงานด"านธุรกิจ และหนวยสนับสนุนด"านเทคโนโลยีดิจิทัล จำเปjนต"องมี
การประสานการทำงานรวมกัน (Collaboration) ในการพัฒนาองคกรให"เปjน Digital
Utility ซึ่งความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเปjน Digital Utility คือ ผลลัพธ
ในมุมมองของลูกค"า ที่สะท"อนจากผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพบริการของ
ลูกค"าที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยแสดงให"เห็นวา แม"จะมีการขยายศักยภาพของระบบ
จำหนาย และเพิ่มพื้นที่ในการให"บริการและจำนวนลูกค"าที่เพิ่มขึ้นนั้น แต กฟภ. ยัง
สามารถรักษาคุณภาพของระบบจำหนายและคุณภาพของการบริการได"ในระดับที่ดีขึ้น
อยางตอเนื่อง รวมถึง กฟภ. ได"มีการยกระดับมาตรฐานด"านคุณภาพไฟฟา และด"านการ
บริการลูกค"าให"ได"เทียบเทาตามมาตรฐาน Doing Business ของประเทศ ดังนั้น ประเด็น
นี้ถือเปjนความได"เปรียบเชิงยุทธศาสตรที่แสดงถึง ความเชี่ยวชาญทั้งในการบริหารระบบ
จำหนาย และการให"บริการตอลูกค"า
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4. โครงสรางองค3กรที่มีหนEวยงานรับผิดชอบโดยตรงดานลูกคา และการนำองค3กรไปสูE
Digital Utility
ประเด็ นสำคั ญที ่ นำไปสู การเปลี ่ ยนแปลงของโครงสร" างอุ ตสาหกรรมไฟฟา คื อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Breakthrough) รวมถึงพฤติกรรมความต"องการของลูกค"าที่
เปลี่ยนแปลงไป (Customer Behavior) เชน เทคโนโลยี ดิจ ิทัลเปj นกลไกที่ ทำให" ลู กค" าให"
ความสำคัญกับชองทางในการให"บริการที่สะดวก และการรับรู"ขาวสารที่รวดเร็ว รวมถึงใน
อนาคตอันใกล"ด"วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะทำให"เกิดโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ
ทั ้ งทางด" านผลิ ตภั ณฑและบริ การ Behind the Meter เชน ธุ รกิ จบ" านอั จฉริ ยะ (Smart
Home) การบริ หารจั ดการพลั งงาน (Energy Efficiency) การซื ้ อขายพลั งงานระหวางกั น
(Energy trading between P2P) เปjนต"น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
ความต"องการ ความคาดหวังของลูกค"าที่เปลี่ยนแปลงไปด"วย ดังนั้น กฟภ. จึงให"ความสำคัญ
ในการปรับเปลี่ยนองคกร เปjน Digital Utility เพื่อให"สอดรับกับบริบทโครงสร"างอุตสาหกรรม
ไฟฟา และความต"องการของลูกค"าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได"จัดตั้งสายงานที่รับผิดชอบกับการ
บริหารความสัมพันธกับลูกค"าโดยตรง และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสำนักดิจิทัล
เปjนหนวยงานสนั บสนุ นที่ สำคั ญ ในการเปลี่ ยนผานขององคกรสู บริ บทใหม ซึ่งประเด็ น
ดังกลาวถือเปjนความได" เปรี ยบที่สำคั ญ ที่จะทำให"เกิดการขั บเคลื่ อนองคกรไปสู Digital
Utility และการสร"างรูปแบบธุรกิจใหม (New Businesses) ที่สร"างมูลคาเพิ่มให"กับองคกร
ตอไป
5. โครงการและนโยบายภาครัฐที่สEงผลตEอโอกาสทางธุรกิจของ กฟภ. เชEน นโยบาย
Smart Grid โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) นโยบายใน
การสนับสนุนการลงทุนรEวมกับเอกชน (PPP) เปLนตน
จากที่ภาครัฐให"ความสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟาต"องมีความเสถียร นาเชื่อถือ
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการพัฒนาโครงสร"าง
พื้นฐานของระบบไฟฟาให"ทันสมัย เพื่อรองรับของการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างอุตสาหกรรม
ไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด"านการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟา และปรับปรุง
ระบบไฟฟาให" ท ั น สมั ย รองรั บกั บ การเปลี ่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ด " า นผู " ใช" ไฟ (Grid
Modernization) ซึ่งจากนโยบายตางๆ ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผานของโครงสร"างอุตสาหกรรม
ไฟฟา ในด"านระบบจำหนายและผู"ค"าไฟฟาปลีก (Retailer) นั้น กอให"เกิดโอกาสในการดำเนิน
ธุรกิจทางไฟฟารูปแบบใหมในรูปแบบตาง ๆ ได" เชน Load aggregators, Virtual Power
Plant (VPP) และสามารถซื ้ อขายไฟฟาได" ภ ายใต" แพลตฟอรม ETP/NETP รวมถึ งการ
สนับสนุนการลงทุนรวมกับเอกชน โดยผู"มีสวนรวมแตละรายสามารถใช"เทคโนโลยีที่ตนเอง
เปjนเจ"าของ เชน ESS, EV charging station, หรือ Microgrid เข"ามามีส วนรวมในธุรกิจทาง
ไฟฟา ดังนั้น กฟภ. ในฐานะที่เปjนการไฟฟาด"านระบบจำหนายที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 74
จังหวัดทั่วประเทศ จึงมีความได"เปรียบในการปรับบทบาทจากการเปjนผู"ลงทุน และพัฒนา
ระบบจำหนาย เปjนการปรับให"เอกชนมารวมลงทุนในบางกิจกรรม และปรับบทบาทเปjน Grid
Operators คือ ผู"พัฒนาและดูแลระบบไฟฟา ที่เชื่อมตอระหวางแหลงผลิตไฟฟา Prosumers
และ Energy storage ตามจุดตางๆ รวมถึงใช"ความเชี่ยวชาญในระบบจำหนายไฟฟา ในการ
ดำเนินธุรกิจในสวนของการบริหารจัดการ (Operators) ในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงานได"
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1.9 ทิศทางและตำแหนEงยุทธศาสตร3 (Strategic Positioning)
ภาพที่ 1 - 2: ทิศทางและตำแหนEงยุทธศาสตร3

STRATEGIC POSITIONING

Strategic
Positioning

2565 – 2569

2570

2580

ความนาเชื่ อ ถื อ ของระบบไฟฟาแรงต่ ำ
และการรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาใน
อ น า คต โ ดย มี ม า ตรฐาน คุ ณ ภาพ
และความเชื่อถือได"ของระบบไฟฟา
โครงการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟา
และ Smart Meter (โครงการ Pilot :
เมืองพัทยา) และ 4 เมืองใหญตาม
แผนงาน Smart Grid ที่กำหนด (ปp
2565)
การใช"ประโยชนข"อมูลเชิงลึกของระบบ
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid
Analytic) เพื่อปรับปรุงระบบโครงขาย
(Grid) การให"บริการลูกค"า (Customer)
ตอยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลคา
ของ Portfolio (Enhance value of
Portfolio) : เมืองพัทยา
-

-

-

DSO

Key Targets

โครงสราง
ระบบ
จำหนEาย

รองรับการเปuดไฟฟNาเสรี

เตรียมความพร"อมโครงการนำรองตลาด
ซื้อขายไฟฟา
จัดทำหลักเกณฑและอัตรา Wheeling
Charge และ TPA
การดำเนินการรวมกับอีก 2 การไฟฟา ใน
การเปjน Key Player : Trader
เริ่มดำเนินการทดลอง และขยายผล (ปp
66) และเปjน Main Player ในพื้นที่ EEC
( ปp 2568)

Supply Reliability
(SAIDI SAIFI) เมืองใหญ
ดีกวา หรือเทียบเทาประเทศ
ในภูมิภาคที่เทียบเคียงได"

Supply Reliability
(SAIDI SAIFI) เมืองใหญ ดีกวา หรือ
เทียบเทาประเทศในภูมิภาคที่
เทียบเคียงได"

โครงขายระบบไฟฟา
Smart Grid และรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลง

-

smart grid index ดีกวาคาเฉลีย่ ภูมภิ าค smart grid index อยูในระดับ ชั้นนำ
เอเชียแปซิฟ|ก
ระดับภูมิภาค และเปjน Best Practice
อยางน"อย 2 ด"าน จาก 7ด"าน
Virtual Utility แหงแรกของประเทศ
Virtual Utility
ไทย
ปรับปรุงโครงสร"างและอัตราคาบริการ ขยายขอบเขตของตลาด Forward
(Wheeling Charge และ TPA)
Market ให"ครอบคลุมทั้งประเทศ
ให"รองรับการแขงขัน
Main Player ในพื้นที่ EEC
เปjนผู"นำในการรวมกำหนดนโยบายและ
อัตราคาบริการ (Wheeling Charge
และ TPA) กับ กกพ.
-

-
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Strategic
Positioning

Customer
Service

2565 – 2569

2570

2580

สงเสริมการใช"บริการ กฟภ. ผาน Digital
Channel
Digital Service

ความพึงพอใจลูกค"าทุกกลุมเพิ่มขึ้น

Advocate Customer

Digital Service

Fully Digitalized Services

- ทุกบริการของการไฟฟาสำนักงานใหญ
และ กฟฟ. เขต
- สงเสริมการใช"บริการ กฟภ.
ผาน Digital Channel(เมืองใหญ)

- ทุกบริการของการไฟฟายอย
- สงเสริมการใช"บริการ กฟภ.
ผาน Digital Channel
(กฟฟ. ยอย)

Digital Process

Digital Process

การขอใช"ไฟ, ชำระคาไฟ, ชำระคา
ตอกลับมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ,
ขอขยายเขต, ดาวนโหลดใบแจ"งหนี้
คาไฟฟา, ดาวนโหลดใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส, ขอยกเลิกการใช"
ไฟฟา, ขอเพิ่มขนาดมิเตอร,
ขอลดขนาดมิเตอร, ขอตัดฝาก
มิเตอร,ขอตอกลับมิเตอร, ขอคืน
เงินประกันกรณียกเลิกการใช"ไฟฟา
ขอแก"ไขประวัติ, ขอโอนเปลี่ยน
เจ"าของ, ขอสับเปลี่ยนมิเตอรชำรุด

ต"นทุนการให"บริการลูกค"า
ที่ลดลง 35%
Customer Data Analytics
- Customer Data Lake & Data
Warehouse (Integrated with
PEA Big Data)
- High Value Analytic Sandbox
- Analytic Models Validation
(Descriptive, Predictive, Prescriptive)

การขอใช"ไฟ, ชำระคาไฟ,
ชำระคาตอกลับมิเตอรกรณี
ถูกงดจายไฟ, ขอขยายเขต,
ดาวนโหลดใบแจ"งหนี้คาไฟฟา,
ดาวนโหลดใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส, ขอยกเลิกการ
ใช"ไฟฟา, ขอเพิ่มขนาดมิเตอร,
ขอลดขนาดมิเตอร, ขอตัด
ฝากมิเตอร, ขอตอกลับ
มิเตอร, ขอคืนเงินประกัน
กรณียกเลิกการใช"ไฟฟา,
ขอแก"ไขประวัติ, ขอโอน
เปลี่ยนเจ"าของ, ขอสับเปลี่ยน
มิเตอรชำรุด
ต"นทุนการให"บริการลูกค"า
ที่ลดลง 45%
Customer Data Analytics
Analytic Models Implementation
(Descriptive, Predictive,
Prescriptive)

Digital Process
การขอใช"ไฟ, ชำระคาไฟ,
ชำระคาตอกลับมิเตอร
กรณีถูกงดจายไฟ,
ขอขยายเขต, ดาวนโหลด
ใบแจ"งหนี้คาไฟฟา, ดาวน
โหลดใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส, ขอยกเลิก,
การใช"ไฟฟา, ขอเพิ่มขนาด
มิเตอร, ขอลดขนาด
มิเตอร, ขอตัดฝากมิเตอร,
ขอตอกลับมิเตอร, ขอคืน
เงินประกันกรณียกเลิกการ
ใช"ไฟฟา, ขอแก"ไขประวัติ,
ขอโอนเปลี่ยนเจ"าของ,
ขอสับเปลีย่ นมิเตอรชำรุด
ต"นทุนการให"บริการลูกค"า
ที่ลดลง 80%
Customer Data Analytics
Realized Profit from Customer
Data Analytics
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Strategic
Positioning

Business
Model

Human
Capital

Financial
Goal

2565 – 2569

2570

2580

มีการกำหนดและปฏิบัติตาม
way of conduct ระหวาง กฟภ.
และบริษัทในเครือ ผลักดัน PEA ENCOM
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมี
ทิศทางที่ชัดเจนสำหรับ Business
Alignment
พั ฒ นาแพลตฟอรมตลาดกลางซื ้ อ ขาย
พลังงานแหงชาติ (NETP) และตอยอดสู
การพัฒนา Digital Platform ตางๆ สูเชิง
พาณิ ช ย เพื ่ อ ก" า วสู ผู " น ำตลาด และ
เชื่อมโยงกับฐานข"อมูลพลังงาน
พั ฒ นาแพลตฟอรมด" า นการบริ ห ารจั ด
การพลังงาน

มีการสร"าง Advantage Portfolio ใน
ธุรกิจของ กฟภ.
และบริษัทในเครือ ผลักดัน PEA
ENCOM ให"เปjน Holding Company

Market Leader โดยประเมินจาก
Market Share ใน 3 อันดับแรกของ
ธุรกิจเกีย่ วเนื่องอยางน"อย
2 ผลิตภัณฑ

-

-

ผู"นำตลาดของ Digital Platform ในด"าน
บริหารจัดการพลังงาน

-

บรรลุ ต ามเป าหมายทั ้ ง Output และ
Outcome ในการพลิกองคกรสู การเปj น
Digital Utility (ปp 2565)
พั ฒ นา Social innovation และนำไปสู Eco- Efficiency สะท"อน Product life
การใช"งานในพื้นที่เปาหมาย
cycle
มีและมี EE มากกวา 1.1092 เทา

Eco- Efficiency สะท"อน Product life
cycle และ
มี EE ดีขึ้น

บริหารอัตรากำลังได"อยางเหมาะสมจาก บริ หารอั ตรากำลั งได" อยางเหมาะสมจาก บริ หารอั ตรากำลั งได" อยางเหมาะสมจาก
กระบวนการที่มีใช"
กระบวนการที่มีใช"
กระบวนการที่มีใช"
Digital Process และ Digital Service
Digital Process และ Digital Service
Digital Process และ Digital Service
โครงสร"างองคกรระยะ 3 บรรลุเปาหมาย (End State 2567) ประกอบด"วย
Lean Organization (ความคลองตัวในการดำเนินงาน)
Energy Disruption (รองรับการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต)
Enhancement (เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน)
Human Capability for business
Human Capability for business

EBITDA = 37,237 ล"านบาท
เปาหมายปp 2565

EBITDA = 64,844 ล" า นบาท เปาหมาย EBITDA = 219,556 ล"านบาท เปาหมาย
ปp 2570
ปp 2580

EBITDA = 55,174 ล"านบาท
เปาหมายปp 2569

ไมEนับรวมผลกระทบจากการเปuดไฟฟNาเสรีที่ กฟภ. ตองมีการแยกบทบาทระหวEาง DSO และ Retail
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ภาพที่ 1- 4: วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และเปาประสงค พ.ศ. 2565-2569

1.10 วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 และเปNาประสงค3 พ.ศ. 2565 - 2569
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1.10.1 วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3 (Strategic Objective)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ได"ระบุเปjน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล เพื่อสร"างความยั่งยืน
2. ระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและสร" างความนาเชื่ อถื อตอลู กค"าและทุกกลุ มผู" มีส วนได"
สวนเสีย
3. เสริมสร"างศักยภาพด"าน Digital Utility และมุ งสู การเปjนผู"นำระบบไฟฟาในอนาคตระดั บ
ภูมิภาค
4. ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfilio
วามตองการของกลุEมลูกคา

1.10.2 ยุทธศาสตร3 (Strategy)
ยุทธศาสตร (Strategy) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569 ได"มีการระบุ/กำหนดเพื่อให"
สอดรับกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ทั้ง 4 ประเด็น โดยมีการกำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินการทั้งสิ้น 11
ยุทธศาสตร สรุปดังนี้
ภาพที่ 1 - 3: ยุทธศาสตร3ของการไฟฟNาสEวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

โดยมี ร ายละเอี ย ดแตละวัต ถุ ประสงคเชิ งยุ ทธศาสตรและยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค
พ.ศ. 2565-2569 ดังนี้
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STRATEGIC OBJECTIVE #1
เปNาประสงค3
1. สร"างองคกรสูความยั่งยืน และยกระดับการบริหาร
จัดการสูมาตรฐานสากล
2. ยกระดั บ ทั กษะที ่ สอดคล" องกับ การเปลี่ ยนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแขงขัน
3. การใช" ด ิ จ ิ ท ั ล และนวั ต กรรมสู การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทำงาน
4. การสร"างมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริหาร
จัดการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ

SO1
ยกระดับการบริหารจัดการ
ระดับสากล เพื่อสรางความ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค3





ได"รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง
การรายงานความยั ่ งยื น ตามมาตรฐานสากลทั้ ง
ในประเทศหรือตางประเทศ
Competency ของกลุ มเป าหมายที ่ ไ ด" รั บ
การพัฒนา New-skill Up-skill/Re-skill
ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล
ที่ดีและบริหารจัดการ ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO38500)
จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ ที่
สร"างรายได"/ลดคาใช"จาย และมูลคารวมจากรายได"
และการลดคาใช"จายจากนวัตกรรม/กระบวนการ

เปNาหมายที่คาดหวังระดับเปNาประสงค3

ได"รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง
การรายงานความยั ่ งยื น ตามมาตรฐานสากลทั้ ง
ในประเทศหรือตางประเทศ 3 รางวัล/การรับรอง
 Competency ของกลุ มเป าหมายที ่ ไ ด" รั บ
การพัฒนา New-skill Up-skill/Re-skill ไมน"อย
กวาร"อยละ 80
 พั ฒ นามาตรฐานการกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี แ ละบริ ห าร
จัดการ ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศได"ตามมาตรฐาน
และได"รับการรับรอง ISO38500
 5 ชิ ้ น งานนวั ต กรรมหรื อ กระบวนการที ่ น ำ
นวัตกรรมไปปรับปรุงกระบวนการ และมูลคารวม
จากรายได" และการลดคาใช" จ ายจากนวั ต กรรม/
กระบวนการ 6 ล"านบาท หรือมากกวาปpที่ผานมา
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วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3ที่ 1 (SO1) ยกระดับการบริหารจัดการระดับ
สากล เพื่อสรางความยั่งยืน
โดยมุ งเน" น การสงเสริ มให" องคกรมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที ่ ดี และมี การเติ บโตอยางยั ่ ง ยื น
ตามแนวทางมาตรฐานสากล ทั้ง ISO ที่เกี่ยวข"องกับการบริหารจัดการตางๆ ที่เกี่ยวข"อง การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และมาตรฐานของ UN SDGs (United Nations Sustainable Development Goals)
เปาหมายการพัฒนาองคกรที่ยั่งยืนของ กฟภ. คือการมุ งเน"นการบรรลุเปาหมายใน 3 มิติ ได"แก
มิ ต ิ เ ศรษฐกิ จ (Economic) มิ ต ิ ส ั ง คม (Social) และมิ ต ิ ส ิ ่ ง แวดล" อ ม (Environment) นอกจากนี ้ ยั ง ให"
ความสำคัญในการดำเนินการที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล"อม โดยนำแนวทางที่ดีที่เปjนมาตรฐานสากล
มาเปjนแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26000 UN SDGs และ DJSI รวมถึงเกณฑการกำกับ
ดู แลของสำนั กคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) กระทรวงการคลั ง โดยการดำเนิ น โครงการที่
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล"อมสอดคล"องตามความต"องการความคาดหวังของผู"มีส วนได"ส วนเสีย และ
ชุมชนที่สำคัญอยางครอบคุลมและยั่งยืน และสามารถดำเนินการอยางเปjนรูปธรรมเห็นผลลัพธ และได"รับ
การรับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนได"ตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้มุ งเน"นการยกระดับการบริหารจัดการองคกร ซึ่งถือเปjนป\จจัยสำคัญที่เปjน Enabler
ในการขับเคลื่อนและผลักดันองคกร ซึ่งได"แก การบริหารทุนมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหาร
นวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ยจะมุ งเน" น ในการส งเสริ ม การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย (Human Resource
Management: HRM) ให" ม ี โ ครงสร" า ง อั ต รากำลั ง และกระบวนการในการสรรหาบุ ค ลากรที ่ พ ร" อ มตอ
การดำเนินงานเพื่อมั่นใจตอการทำงานให"กับองคกร และสร"างความเติบและความก"าวหน"าในสายอาชีพ และ
สงเสริมบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent และ Successor) ให"สามารถรองรับบุคลากรที่จะมีการเกษียณอายุ
ได"อยางทันกาล และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Development: HRD) ให"มี
ความพร"อมและมีศักยภาพที่เพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร"างกิจการไฟฟา และการเติบโต
ของธุรกิจใหมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต รวมถึงทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มีความยืดหยุน และสามารถ
ทำงานแบบบูรณาการกัน
เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ งเน"นในการสนับสนุน ให" องคกรก" าวรองรับ และตอยอดการเปj นองคกร
Digital Utility โดยให"ความสำคัญใน 3 มิติ ได"แก Digital Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให"บริการ
ลู กค" า Digital Operational Excellence เพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิภาพในการดำเนิ นงาน และ Productivity ให"
สูงขึ้น และ Digital Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการให"บริการในป\จจุบัน และนำไปสู
การออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงธุรกิจใหมในอนาคต และคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร (Cyber Security) และยกระดั บ มาตรฐานการกำกั บ ดู แลที่ ดี และบริ ห ารจั ด การ ด" า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ISO 38500) การกำกับดูแลข"อมูล (Data Governance) และมาตรฐานด"านความมั่นคงปลอดภัย
(ISO 27001)
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มุ งเน"นในการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) และการให"ความสำคัญกับ
การนำนวั ต กรรมเปj น ป\ จ จั ย ขั บ เคลื ่ อนที ่ ส ำคั ญ (Driver) ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั กและธุ ร กิ จ ที ่ เ กี ่ ย วเนื่อง
โดยมุงเน"นในการนำงานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งองคความรู" มาใช"ตอยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
การบริการ และกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยน Business Model ขององคกร ให"สอดคล"องกับ
สภาพแวดล"อม และโครงสร"างกิจการไฟฟาเสรีในอนาคต รวมถึงมุงเน"นการสงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช"
ประโยชน เพื่อการคัดกรองงานวิจัยเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของ กฟภ. ในการปรับปรุง/ยกระดับกระบวนการ
ทำงานของแตละสายงาน และการนำนวัตกรรมออกสูการจัดการเชิงพาณิชยเพื่อสร"างมุลคาเพิ่มให"องคกร
ในระยะยาวได" (Commercialized)
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ยุทธศาสตร3ที่ 1 สราง กฟภ. ใหเติบโต อยEางยั่งยืน
กลยุทธ3ที่ 1 วิเคราะห3 GAP และแนวทางการผลักดันองค3กรสูEความยั่งยืน
(OC 1)
การสงเสริมให"องคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน โดยมุ งเน"นในการวิเคราะหและกำหนด
ป\จจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ งสู ความยั่งยืนภายในองคกร รวมทั้งการสื่อสารและการนำป\จจัยขับเคลื่อนดังกลาว
มากำหนดเปjนแผนงานสู ความยั่งยืนภายในองคกร โดยมีเปาหมายที่สำคัญ คือ การบรรลุเปาหมายใน 3 มิติ
ได"แก มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ งเน"นยุทธศาสตรด"านพลังงานเพื่อรองรับ
การเติบโตของประเทศ ในขณะที่องคกรคงไว"ซึ่งความสามารถในการสร"างกำไร (Economic Wealth) มิติ
สังคม (Social) สร"างสายสัมพันธที่ดีกับผู"มีสวนได"สวนเสียทุกฝŠาย ทำให"ผู"คนที่เกี่ยวข"องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีความสุข (Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล"อม (Environment) ใสใจและรับผิดชอบตอสิ่งแวดล"อมอยางเปjน
รูปธรรม (Environmental Wellness) และการมุงเน"นการพัฒนา กฟภ. เข"าสูองคกรที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยนำแนวทางที่ดีที่เปjนมาตรฐานสากล มาเปjนแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26000 UN
SDGs และ DJSI รวมถึ ง เกณฑ การกำกั บ ดู แ ลของสำนั ก คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
กระทรวงการคลัง ในการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดล"อม โดยการพัฒนา
กระบวนการมี ส วนรวมจากผู " มี ส วนได" ส วนเสี ย (Stakeholder Engagement) เชน บุ คลากร ลู กค" า คู ค" า
และชุมชนสำคัญ เปjนต"น เพื่อจะได"ทราบความต"องการและความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสียในแตละกลุม
มีการจ"างงานที่คำนึงถึงผลประโยชนขององคกรและสังคม (Social Hiring) และสร"างมาตรฐานความปลอดภัย
และระบบบริหารจัดการด"านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองคกร และผู"มีส วนได"สวนเสียทุกกลุม
การดู แลความถู ก ต" องสมบู ร ณของหวงโซอุ ป ทาน (Monitor Supply Chain) การดำเนิ น งานที ่ ใสใจและ
ให"ความสำคัญกับสิ่งแวดล"อม ควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
ชุ ม ชน การสร" า งสมดุ ล ของสิ ่ ง แวดล" อ ม และการเข" า ถึ ง องค กร สิ น ค" า และบริ ก าร (Accessibility)
โดยการยกระดั บมาตรฐานความปลอดภัย การใช" ไฟฟาของประชาชน และสงเสริ มเผยแพรความรู" ที ่ เ ปj น
ประโยชนที่เกี่ยวกับการใช"ไฟฟาสู สาธารณะ รวมทั้งการเผยแพรข"อมูลการดำเนินงานด"านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล"อม ที่องคกรจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต"องการใช"ข"อมูลของผู"มีสวนได"เสียที่เกี่ยวข"องกับกิจการ
ภาพที ่ 1 - 4: กรอบแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การจั ด ทำรายงานความยั ่ ง ยื น ตามมาตรฐาน GRI (Global
Reporting Initiative)
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กลยุทธ3ที่ 2 สนับสนุนการใชพลังงานอยEางมีประสิทธิภาพ (OC 2)
สภาวการณป\จจุบันประเทศไทยประสบป\ญหาด"านประสิทธิภาพการใช"ทรัพยากร และมี
แนวโน"มที่จะใช"ทรัพยากรที่เกินขีดความสามารถเพื่อการรองรับภาคการผลิตและบริการของประเทศ การแยก
การเติบโต (decoupling) ของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล"อมนั้น เปjนเรื่องที่ต"องให"ความสำคัญอยางเรงดวน เพื่อให"
สอดคล"องกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปp (พ.ศ. 2560 - 2579) และ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goal, SDG)
ดังนั้น กลยุทธดังกลาวจะมุงเน"นในการตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ
ในฐานะที่ กฟภ. เปjนผู"ให"บริการไฟฟา ซึ่งมีบทบาทในการเปjนกลไกที่สำคัญ (mechanism) ในการผลักดันและ
ส งเสริ ม ให" ม ี ก ารประหยั ด พลั ง งานในทุ ก ภาคส วน (Driving Position) รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ให" มี
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปjนกลุมลูกค"าที่มีการใช"ปริมาณไฟฟาสูง ตามการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ และการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น กลยุทธดังกลาวมุ งเน"นการใช"ประโยชนจาก
ความสามารถหลั กขององคกร (Core Competency) ในการพั ฒ นา/ รวมมื อกั น ในการศึ กษาเทคโนโลยี
การประหยัดพลังงาน และให"คำแนะนำในการประหยั ดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อการพัฒนา และ
ตระหนักถึงการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาด"านการอนุรักษพลังงานในประเทศไทย
รวมถึงการสร"างภาพลักษณที่ดีให"แก กฟภ. ด"วย
ยุทธศาสตร3ที่ 2

ยกระดับการบริหารทุนมนุษย3
กลยุทธ3ที่ 3

สEงเสริมการบริหารทุนมนุษย3โดยใชเทคโนโลยีดิทัลในการพัฒนา
ระบบงานดาน HCM (HCM 1)

โดยกลยุทธมุงเน"นในการบริหารทุนมนุษยในลักษณะเชิงกลยุทธมากขึ้น (Strategic HRM)
ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให"มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให"องคกรบรรลุเปาหมาย โดยให"
ความสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารอัตรากำลังให"สอดคล"องกับทิศทางในอนาคตทั้งการ
แขงขัน กระบวนการที่มีการนำ Digital เข"ามาใช"งาน และการเปลี่ยนแปลงของโครงการกิจการไฟฟาที่จะเข"าสู
กิจการไฟฟาเสรี เพื่อที่จะวิเคราะหโครงสร"างและบริหารอัตรากำลังที่จำเปjนในแตละตำแหนงงาน และเตรียม
ความพร"อมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสนับสนุนตอการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย
นอกจากนี้ กลยุทธดังกลาว ให"ความสำคัญในการรองรับกับทิศทาง/ตำแหนงขององคกร
ในการเปLน Digital Utility โดยป\จจัยความสำเร็จหนึ่งในการที่องคกรจะก"าวสู การเปjน Digital Utility ได"
คือ การมีโครงสร"างองคกรที่เหมาะสมที่เอื้อตอการดำเนินงาน การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมรวมถึงการกำหนด
อำนาจหน"าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และพนักงานมี Empowerment ในการทำงานในระดับที่เหมาะสม
และบรรยากาศที่เอื้อตอการทำงานรวมกันของพนักงานในองคกร การมุ งเน"นในการสร"างนวัตกรรม และ
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ความสามารถของพนักงานองคกรในการปรั บ เปลี ่ ยนตอสภาพแวดล" อมที่ เปลี ่ ยนแปลง และ Disruptive
Technology เปjนต"น

กลยุทธ3ที่ 4

พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนา ในการเสริมสรางและยกระดับ
สมรรถนะของบุคลากร (HCM 2)

การเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานของ
ธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต โดยมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
การบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) โดยจะมีการเสาะแสวงหาบุคลากร
(Sourcing) ที่มีศักยภาพ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร โดยสอดคล"องกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
เชน การดำเนินในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การเตรียมความพร"อมในการรองรับการเป|ดไฟฟาเสรี การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององคกร การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสินทรัพย
เปjนต"น รวมถึงให"ความสำคัญกับการคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) เพื่อให"เกิด Talent
Pool ที่มีคุณภาพภายในองคกร นอกจากนี้ จะมุงเน"นในการพัฒนาศักยภาพ (Development) บุคลากรกลุม
ดังกลาวอยางสม่ำเสมอเพื่อให"พนักงาน talent มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีทักษะสอดคล"องกับที่องคกรคาดหวัง
โดยกลุ มพนั ก งานดั ง กล าวจะเปj น ตั ว จั ก รสำคั ญ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพใน
การดำเนินงานขององคกรในทุกมิติ รวมทั้งการพัฒนากลไกในการสนับสนุนการจัดการความก"าวหน"า ของ
บุคลากรที่เปjนคนรุนใหมเพื่อรองรับทิศทางธุรกิจและทดแทนบุคลากรในตำแหนงที่สำคัญ รวมถึงเพื่อเตรียม
ความพร"อมของบุคลากรที่เปjน Successor ในการสืบทอดตำแหนงที่สำคัญขององคกร และตามความต"องการ
ทางธุรกิจในอนาคตตอไป
การวางแผนและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการกำหนด Digital Competency และยกระดับ
บุคลากรด"านการวิเคราะหข"อมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใช"ประโยชนจากข"อมูล (Data
Analytic) และพัฒนาบุคลากรกลุ มเปาหมายตาม Competency ที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางด"านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟาที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรของ กฟภ. จำเปjนต"องมีองคความรู" และมีความสามารถ
ทางด"านเทคโนโลยี นวัตกรรม และพร"อมปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมถึงยังให"ความสำคัญตอการบริหารจัดการองคความรู" (Knowledge Management)
ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต การระบุองคความรู"ที่มีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจในป\จจุบันและอนาคตของ
องคกร การจัดเก็บ องคความรู "ที่ เกิด ขึ้น ทั้งที่เปjน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge รวมถึ ง
การเผยแพร การแบงป\นองคความรู"ที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงาน/ฝŠายงาน/กลุมงาน เพื่อให"เกิดการปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคกร ซึ่งการพัฒนาและการจัดการองคความรู"
(Knowledge Management) ยังเปjนกลไกที่สำคัญที่จะสร"างศักยภาพของบุคลากรเพื่อให"เกิดการแลกเปลี่ยน
ถายโอนความรู"ของผู"เชี่ยวชาญทั้งจากบุคลากรภายในองคกรและผู"มีสวนได"สวนเสียอื่น และสามารถสงเสริม
การจัดการความรู"สูการสร"างนวัตกรรมให"กับองคกร
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ยุทธศาสตร3ที่ 3

สEงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อการขับเคลื่อนองค3กร
อยEางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ3ที่ 5

พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิ ทัล เพื่อสะทอนถึ ง
ประสิทธิภาพของการบริ หารคE าใชจEา ยและประสิ ทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน (DT1)

โดยกลยุ ทธจะมุ งเน" น ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถด" า นเทคโนโลยี ดิ จ ิ ทั ล (Digital
Technology) ในการเสริมสร"างความเข"มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อให"บรรลุเปาหมายDigital Utility และ
สร"างมูลคาเพิ่มด"วยนวัตกรรมซึ่งเปjนตำแหนงทางยุทธศาสตรของ กฟภ. ในปp 2568 ซึ่งมีการปรับปรุ งใน
3 ประเด็นที่สำคัญ ได"แก
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให"บริการ
ลูกค"า สงเสริมการใช"บริการ กฟภ. ผาน Digital Channel โดยการพัฒนาฐานข"อมูล และระบบการวิเคราะห
ข"อมูลลูกค"า
2. Digital Process การพัฒนาเทคโลยีของระบบไฟฟาให"ทันสมัย ด"วย Smart Grid และ
ให"ความสำคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางข"อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึงการใช"
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให"เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให"มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนอง
ความต"องการและความคาดหวังของลูกค"า ทั้งกระบวนการการขอใช"ไฟ, ชำระคาไฟ, ชำระคาตอกลับมิเตอร
กรณีถูกงดจายไฟ, ขอขยายเขต, ดาวนโหลดใบแจ"งหนี้คาไฟฟา, ดาวนโหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส, ขอ
ยกเลิกการใช"ไฟฟา, ขอเพิ่มขนาดมิเตอร, ขอลดขนาดมิเตอร, ขอตัดฝากมิเตอร,ขอตอกลับมิเตอร, ขอคืนเงิน
ประกั น กรณี ย กเลิ ก การใช" ไ ฟฟา, ขอแก" ไ ขประวั ติ , ขอโอนเปลี ่ ย นเจ" า ของ, ขอสั บ เปลี ่ ย นมิ เ ตอรชำรุ ด
รวมทั้งการชวยให"เกิดต"นทุนการให"บริการลูกค"าที่ลดลง 35%
3. Digital Business การใช"เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและ
การให"บริการในป\จจุบัน และนำไปสูการออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ รวมถึงอาจนำไปสูรูปแบบของ
ธุรกิจใหมในอนาคต (New platform and business models)
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โดยกลยุทธดังกลาว มุ งเน"นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข"อมูลขององคกรเพื่อนำไปสู
การวิ เ คราะหและการบริ ห ารจั ด การ (Data Driven Execution) ซึ ่ ง ให" ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถด"านระบบงานและข"อมูล โดยมีการบริหารและจัดการข"อมูลจำนวนมาก ทั้งข"อมูลที่ถูกจัดเก็บใน
ฐานข"อมูล และข"อมูลที่ยังไมมีระบบจัดการ (Unstructured Data) และมีการวิเคราะหข"อมูลเชิงลึกเพื่ อ
นำไปใช"ต อยอดให"เกิดผล (Big Data & Analytics) รวมถึงการบูรณาการข"อมูลขององคกรทั้งหมดที่กระจัด
กระจายอยูในหลายหนวยงานให"เปjนระบบ และสอดคล"องเปjนภาพเดียวกันเพื่อตอยอดให"เกิดประโยชนในการ
ยกระดั บ คุ ณภาพงานบริ การและการบริ ห ารของ กฟภ. และเพื ่ อรองรั บ การขั บ เคลื ่ อนองคกรได" อยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบการเชื ่ อ มโยงข" อ มู ล ภายในองค กรให" ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดการแลกเปลี่ยนข"อมูลอยางอัตโนมัติ และขยายผลถึงการเชื่อมโยงข"อมูลระหวางหนวยงาน โดยจะให"
ความสำคัญในการเชื่อมโยงข"อมูลผานระบบกลาง (Shared platform) เพื่อให"ทุกหนวยงานสามารถเข"าถึง
ข"อมูลและแลกเปลี่ยนข"อมูลได"ในวงกว"าง ควบคู กับมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและสิทธิในการ
เข"าถึงข"อมูลที่เหมาะสม
นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบการให"บริการให"ตอบสนองตอความต"องการและความ
พึงพอใจของลูกค"าภายในองคกร/พนักงาน และลูกค"า/ผู"ใช"ไฟฟา ได"อยางถูกต"อง รวดเร็ว แมนยําและเปjนไปใน
เชิงรุก ทั้งในด"านการบูรณาการฐานข"อมูลลูกค"าเพื่อนำไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการ (Customer
Data and Analytics) การปรับปรุงฐานข"อมูลขององคกรเพื่อนำไปสู การวิเคราะหและการบริหารจั ด การ
(Data Driven Execution) และการพัฒนาการให"บริการลูกค"าด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
กลยุทธดังกลาว ยังให"ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการให"มีประสิทธิภาพด" วย
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digitizing Operational Processes) ซึ ่ ง จะมุ งเน" น ที ่ ก ารเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในทุกกระบวนการด"วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และ การบูรณาการเทคโนโลยี IT & OT (IT & OT Integration)
โดยบทบาทของหนวยงานที่รับผิดชอบด"านเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในการชี้แนะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ การมองภาพรวมของระบบงาน และกระบวนการขององคกรให"มีความบูรณาการกัน
รวมถึงการสนับสนุนการทำงานขององคกรให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั ้ น จะพบวาเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล จะเข" า มามี บ ทบาทสำค" ญ ในการทำงานมากขึ้ น
เพื่อสนับสนุนการทำงานให"มีความคลองตัว การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร เชน การบูรณาการ
ฐานข" อมู ล เพื ่ อสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจขององคกรที ่ ดี ขึ ้ น การมี ร ะบบที ่ ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานในด" า น
Operation แบบ Real time การเพิ่มประสิทธิภาพในการให"บริการลูกค"าผาน Digital Service เปjนต"น
นอกจากนี ้ จะมี การสงเสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถด" า นเทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล ให" มี
มาตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย เชื ่ อ ถื อ ได" และทั ่ ว ถึ ง และเปj น ไปตามมาตรฐานการกำกั บ ดู แ ลที ่ ดี
และบริหารจัดการ ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ (IT Governance) ISO 38500 และมาตรฐานการ
กำกับดูแลข"อมูล (Data Governance)
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กลยุทธ3ที่ 6

พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber Security และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสูEมาตรฐานสากล (DT2)

โดยกลยุทธมุงเน"นการสร"างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด"วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให"กับผู"มีสวนได"สวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งเปjนป\จจัยพื้นฐานที่ชวยขับเคลื่อนองคกรสู Digital
Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ"มครองความเปjนสวนตัวและข"อมูลสวนบุ คคล
(privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) ซึ่งจะมุงเน"นการสร"างความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร"างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทำธุรกรรมตางๆทางออนไลน
เชน จัดให"มีระบบการชำระคาบริการที่ตรงตามความต"องการ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เปjนต"น
การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานผู"ให"บริการทั่วประเทศในการคุ"มครองสิทธิส วนบุคคล
และการคุ"มครองข"อมูลสวนบุคคลของผู"ขอรับบริการ (Personal Data Protection Act : PDPA) ให"สอดคล"อง
ตามพระราชบัญญัติคุ"มครองข"อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เชน แนวปฏิบัติในการใช"งาน mobile commerce
หรือ smart phone แนวปฏิบัติในการใช"งาน social media เปjนต"น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช" งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต รวมถึงการกำหนดมาตรการการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอรที่เหมาะสม
และสอดคล"องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกปองโครงสร"างพื้นฐานที่มีความจำเปjนอยางยิ่งยวด
(critical infrastructure) เชน ระบบ SCADA เปjนต"น เพื่อให"มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอตอการดำเนินงาน
ตลอดจนการสงเสริ ม การสร" า งเครื อ ขายแลกเปลี ่ ย นข" อ มู ล ภั ย คุ ก คามไซเบอร และการสงเสริ ม ให" เ กิ ด
ความตระหนักและรู"เทาทันภัยคุกคามทางไซเบอรวาเปjนสิ่งสำคัญที่ต"องดำเนินการอยางตอเนื่องในองคกร
สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากลทั้งด"านปฏิบัติการ
และด"านบริหารจัดการและบริการ โดยที่จะมุ งที่การพัฒนาและสงเสริมหลักธรรมภิบาลทางด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช"อยางจริงจัง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการทางด"าน Digital Technology ขององคกรให"มีประสิทธิภาพ เปjนไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล"อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรอยางแท"จริง มีการนําเครื่องมือและมาตรฐานตาง ๆ มาใช"อยาง
เหมาะสม รวมถึ งพั ฒ นากระบวนการตั ด สิ น ใจและการบริ ห ารจั ด การด" า น Digital Technology เชน IT
Government, Cobit, ITIL, และ ISO เปjนต"น
นอกจากนี้ยังเรงรัดการดำเนินงานเพื่อให"ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอรของศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Security Operation Center: SOC) สามารถมี
โครงสร"างและการดำเนินงานที่พร"อมรองรับการดำเนินงานได"ภายในปp 2565
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ยุทธศาสตร3ที่ 4

การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค3กร
(Corporate Innovation System :CIS)
กลยุทธ3ที่ 7

พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม (CIS1)

การจัดการนวัตกรรมองคกรเปjนการพัฒนาเพื่อให"เกิดการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่เปjน
ระบบ ซึ ่ ง ต" อ งเน" น การสร" า งระบบการจั ด การนวั ต กรรมองคกร (Corporate Innovation System: CIS)
โดยระบบนวัตกรรม (Innovation Systems) เปjนการจัดเรีย งการประสานงานรวมกัน ระหวางหนวยงาน
องคกร หรือกลุ มคนที่เกี่ยวข"องในระบบหวงโซอุปทานของนวัตกรรม (Freeman, 1987; Lundvall, 1992)
ซึ่งนวัตกรรมจะสามารถเกิดขึ้นได"จากการปฏิสัมพันธระหวางองคกร หรือบุคคลของในแตละตำแหนงของ
ระบบ ที่มีการสนับสนุน อำนวยความสะดวกและงายตอการดำเนินงาน ในด"านความรู" เทคนิค การวางแผนเชิง
สาระและกระบวนการในประเด็นที่เกี่ยวข"อง
กลไกในการสร"างองคกรแหงนวัตกรรมให"ประสบความสำเร็จนั้น องคประกอบที่สำคัญคือ
องคกรจะต"องมีการเชื่อมโยงระหวางทีมงานและองคความรู"ต างๆ ทั้งจากภายในองคกรและจากภายนอก
หนวยงาน พร"อมทั้งมีการกำหนดเปาหมาย ทิศทาง รูปแบบองคกรและวิธีการปฏิบัติงานขององคกรให"ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงต"องมีการกระตุ"นและจูงใจบุคลากร ในแตละสวนงานให"เกิดความมุงมั่นที่จะทำงาน
ในสวนของตนให"สอดคล"องและเกิดการประสานงาน รวมถึงคณะกรรมการ และผู"บริหารทุกระดับสนับสนุนให"
บุคลากรมีความกล"าคิด กล"าแสดงออก เพื่อให"เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู"รวมกันในองคกร รวมถึงมีการ
สนับสนุนการใช"เทคโนโลยีตางๆ ให"เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
โดยการมุ งเน"นให"เกิดการจัดการนวัตกรรมองคกรที่เปjนระบบ ผานกระบวนการสร"าง
ระบบตั้งแต การกำหนดทิศทาง/นโยบายด"านการจัดการนวัตกรรม บทบาทของผู"นำและบุคลากร/หนวยงาน
ด"านนวัตกรรม การกำหนดกลยุทธด"านนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมทั้งประเด็นโครงสร"างและการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมรวมทั้งการจัดการ/การใช"ประโยชนจากนวัตกรรม การจัดการความรู"เพื่อสร"างให"เกิด
นวัตกรรม พฤติกรรมและวัฒนธรรมขององคกรและบุคลากร การสงเสริม/สนับสนุนทรัพยากร และผลลัพธ
จากการพัฒนานวัตกรรม
โดยกระบวนการสร"า งนวั ตกรรม (Innovation Process) จะเปjนรูปแบบทั ้งนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมกระบวนการขององคกร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมใน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร"างความยั่งยืนของความสามารถในการทำกำไร
ให"กับองคกรของธุรกิจหลัก นอกจากนี้ยังรวมถึง การสร"างนวัตกรรมใหม ที่ตอบสนองความต"องการของลูกค"า
และ/หรือเปjนโอกาสทางการตลาด ในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ.
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STRATEGIC OBJECTIVE #2

SO2
ระบบจำหนEายที่มี
ประสิทธิภาพและ
สรางความนEาเชื่อถือ
ตEอลูกคาและทุกกลุEม
ผูมีสEวนไดสEวนเสีย

เปNาประสงค3
1. คุณภาพระบบจำหนายในระดับชั้นนำของภูมิภาค
2. ความสำเร็จในการบริหารระบบไฟฟาแรงต่ำ
3. ความพึงพอใจของลูกค"าและผู"มีสวนได"สวนเสีย

ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค3
 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟาขัดข"อง (SAIFI)
 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข"อง (SAIDI)
 ร"อยละของหนวยสูญเสียในระบบจำหนาย (Loss)
 ความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
 ความพึงพอใจรายกลุมลูกค"า

เปNาหมายที่คาดหวังระดับเปNาประสงค3
 มี SAIFI /SAIDI ที่สอดคล"องกับเปาหมายของ
แผนพัฒนาฯ ในชวงแผน 12
 มีหนวยสูญเสียในระบบจำหนาย (Loss) เปjนไปตามมติ
คณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสีย
 Top Quartile ของอุตสาหกรรม ไฟฟาในระดับภูมิภาค
อาเซียน (~ ระดับ 4.5)
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วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3ที่ 2 (SO2) ระบบจำหนEายที่มีประสิทธิภาพและ
สรางความนEาเชื่อถือตEอลูกคาและทุกกลุEมผูมีสEวนไดสEวนเสีย
โดยองคกรจะให"ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานด"านระบบจำหนายไฟฟาที่ได"รับการยอมรับใน
ระดั บ ภู ม ิ ภ าคอยางตอเนื ่ อ ง โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพของระบบไฟฟา ให" ม ี ค วามมั ่ น คง เชื ่ อ ถื อ ได"
มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ (Strong Grid) รองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมตามจุดยุทธศาสตรของประเทศ รวมถึงยังมุ งเน"นการพัฒนาระบบ Asset Management
และกระบวนการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช"สินทรัพยและการดำเนินงานของ
องคกร รวมถึงการลดต"นทุนในการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงิ นของ
องคกร โดยจัดทำและดำเนินงานตาม Asset Management Roadmap รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธในการ
บริหารจัดการสินทรัพย และการวางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย
ของระบบไฟฟาที่สำคัญขององคกร
นอกจากนี้ยังให"ความสำคัญในการยกระดับการดำเนินงานด"านผู"มีสวนได"สวนเสีย โดยการสำรวจ
และรับรู"ถึงความต"องการ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของกลุ มผู"มีส วนได"ส วนเสีย และ
นำมาจัดทำแนวทางการบริหารจัดการผู"มีสวนได"สวนเสียอยางเปjนระบบ และไปในทิศทางเดียวกันทุกผู"มีสวน
ได"ส วนเสีย ด"วยจุดประสงคที่จะสามารถตอบสนองตอความต"องการ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และเพิ่ม
ความพึงพอใจของกลุมผู"มีสวนได"สวนเสียได"ดีขึ้น
ในสวนของการดำเนินงานด"านลูกค"า มีการมุ งเน"นการพัฒนากระบวนการให"บริการลูกค"าด"วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวมและวิเคราะหข"อมูลที่เปjนเสียงของลูกค"า (Voice of Customer: VOC) เพื่อ
นำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด"านลูกค"าและตอบสนองความต"องการและความคาดหวัง
ของลูกค"าในแตละกลุม ได"แก กลุมรายยอย (บ"านอยูอาศัยและพาณิชยรายยอย) กลุมรายใหญ (อุตสาหกรรม
และพาณิชยรายใหญ) และกลุมราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมุงเน"นการสร"างความสัมพันธกับลูกค"าอยาง
ยั่งยืน ทั้งในด"านการเพิ่มประสิทธิภาพการให"บริการลูกค"าด"วยเทคโนโลยีดิจิทัลผานชองทางที่เหมาะสม เชน การ
พัฒนาชองทางการให"บริการผาน PEA Smart Plus และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให"บริการลูกค"า
อยางมืออาชีพ
นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการมุงสูการเปjน Digital Utility อยางเต็มรูปแบบกระบวนการให"บริการ
ลูกค"าจึงให"ความสำคัญกับการพัฒนา Digital Customer Experience เนื่องด"วยสัดสวนประเภทการให"บริการ
ผานชองทางออนไลนและจำนวนการให" บ ริ การเพิ ่ มมากขึ ้ น อยางตอเนื ่ อง จึ งจำเปj น ต" องมี การสงเสริ ม
ประสบการณลูกค"าที่ดีในการใช"บริการผานชองทางออนไลนตามเส"นทางเดินของลูกค"า (PEA Customer
Journey) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ตอบสนองความคาดหวัง กับการใช"บริการผานชองทางออนไลน
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ยุทธศาสตร3ที่ 5 พัฒนาระบบจำหนEายที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ3ที่ 8 การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความนE า เชื ่ อ ถื อ ของระบบจำหนE า ย
อยEางตEอเนื่อง (OM1)
โดยให"ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจำหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟาและกอสร"างสถานีไฟฟา เพื่อให"สามารถจายไฟฟาได"อยางเพียงพอ มีความมั่นคง
เชื่อถือได" สามารถรองรับความต"องการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ลดป\ญหาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ลดหนวย
สูญเสียในระบบจำหนาย รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำหนายไฟฟาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและพื้นที่สำคัญ และรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ ให"มี
โครงสร"างพื้นฐานด"านระบบไฟฟาที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได" รวมถึงมีมาตรฐานด"านระบบจำหนาย
ไฟฟาที่ได"รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยแนวทางที่สำคัญ มีดังนี้
คุ ณภาพการจำหนายไฟฟา โดยกำหนดคาดั ช นี ความมั ่ น คงในการจายไฟฟา รวมถึ ง
แผนการดำเนินงานให"สอดคล"องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปรับปรุงคุณภาพ และความมั่นคงในการจาย
ไฟฟาให"สม่ำเสมอ ลดป\ญหาไฟฟาดับบอย และเปjนเวลานาน โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม และเขตเมือง
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงของระบบไฟฟาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ยุทธศาสตรของ
ประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร"างพื้นฐานระบบไฟฟาในรูปแบบใหมเพื่อรองรับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
การบริหารจัดการใช"พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล"องกับนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาในด"านพลังงานของประเทศ เชน นโยบาย Energy 4.0 แผน PDP AEDP เปjนต"น
การกำหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดการสูญเสียหนวยจำหนาย (Loss) ทั้ง Technical
และ Non-Technical Loss รวมถึ ง พั ฒ นางานบำรุ ง รั ก ษาระบบไฟฟาให" ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เปj น รู ป แบบ
Condition-Based Maintenance

กลยุทธ3ที่ 9 ยกระดับคุณภาพระบบจำหนEายไฟฟNาแรงต่ำรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมไฟฟNา (OM2)
มุ " ง เน" น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบจำหนายไฟฟาแรงต่ ำ รองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟา ผานการติดตามและแก"ไขป\ญหาไฟดับระบบจำหนายแรงต่ำ โดยการกำหนดแนวทางใน
การแก"ไขไฟฟาขัดข"องและจายไฟกลับคืนเปjนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานผลการ
ประเมิน/สถานะคาดัชนี SAIFI&SAIDI ของระบบจำหนายไฟฟาแรงต่ำ และมีการวิเคราะหป\ญหากระแสไฟฟา
ขัดข"อง เพื่อระบุสาเหตุ/เสนอแนะแนวทางแก"ไขป\ญหาฯ เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาปองกันไฟฟาดับอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมถึ ง มี ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพและความน าเชื ่ อ ได" ข องระบบจำหน ายแรงต่ ำ
โดยการพั ฒ นาระบบจำหนายแรงต่ ำ ให" ม ี ความมั ่ น คงและมี ความเชื ่ อ ถื อ ได" เพื ่ อให" ส ามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาในอนาคต ซึ่งจะมีการทบทวนหลั กเกณฑและแนวทางปฏิบัติ ด" านเทคนิคตั ้ ง แต
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กระบวนการ การวางแผน การออกแบบ การกอสร"าง การปฏิบัติการ และบำรุงรักษา ที่ใช"อยู ในป\จจุบัน
เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟาในอนาคต และผลกระทบที่จะเกิดกับระบบจำหนาย
แรงต่ำของ กฟภ. และ รวบรวมศึกษาโครงการตางๆที่เกี่ยวข"อง พร"อมกำหนด scope of work ในพื้นที่นำรอง
และจัดทำระบบบริหารจัดการงานด"านปฏิบัติการสำหรับแรงต่ำ และสามารถนำแนวทางดังกลาวไปขยายผลใน
พื้นที่อื่นๆ
ยุทธศาสตร3ที่ 6

ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาและ
กลุEมผูมีสEวนไดสEวนเสีย
กลยุทธ3ที่ 10 มุEงตอบสนองความตองการความคาดหวัง
และความกังวลผูมีสEวนไดสEวนเสีย (SCM1)

โดยให"ความสำคัญในการสร"างสายสัมพันธที่ดีกับผู"มีส วนได"ส วนเสียทุกฝŠาย เพื่อเปjน
รากฐานให"องคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน โดยเน"นการตอบสนองความต"องการของผู"มีสวนได"สวนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององคกร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย ทั้งนี้ กลุม
ผู"มีสวนได"สวนเสียที่สำคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุม ได"แก ภาครัฐ ลูกค"า พนักงาน คูค"า และชุมชน สังคม
สิ่งแวดล"อม โดยแตละกลุ มมีความต"องการและความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม
ในทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสียดังกลาว ยังมีฐานะเปjนผู"ใช"บริการไฟฟาของ กฟภ. ด"วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหวางความเปjนผู"บริโภคและผู"มี
สวนได"ส วนเสียขององคกร จึงจำเปjนต"องมีการจัดทำแผนบูรณาการในการยกระดับการตอบสนองตอความ
ต"องการของผู"มีสวนได"สวนเสีย เพื่อยกระดับการดำเนินงานด"านผู"มีสวนได"สวนเสีย โดยเริ่มจากการสำรวจและ
รับรู"ถึงความต"องการ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย เพื่อกำหนด
แนวทางการบริหารจัดการผู"มีสวนได"สวนเสียอยางเปjนระบบ และไปในทิศทางเดียวกัน และท"ายที่สุดเพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองตอความต"องการ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และเพิ่มความพึงพอใจของกลุมผู"มีสวนได"
สวนเสียได"ดีขึ้น
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กลยุทธ3ที่ 11

การสรางประสบการณ3ที่ดีของการใหบริการแบบ New Normal
(Digital Customer Experience) (SCM2)

โดยให"ความสำคัญกับการศึกษาป\จจัยและระดับความต"องการ ความคาดหวัง รายกลุม
ลูกค"าที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกค"า ซึ่งจะมีการวิเคราะหสารสนเทศจากการสำรวจเพื่อการเรียนรู"เกี่ยวกับ
ลูกค"าและตลาด และนำมาสรุปผลเปjนข"อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร โดยสารสนเทศ
ดังกลาวจะถูกนำไปใช"ประโยชนในการวางแผนผลิตภัณฑและบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และ
กระบวนการทำงาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม รวมถึงการสร"างความสัมพันธกับลูกค"าในแตละกลุมลูกค"าที่
เหมาะสม
การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการให"บริการลูกค"าที่สอดคล"องกับความต"องการของ
ลูกค"าที่ครอบคลุมทุกกลุมลูกค"า รักษาระดับมาตรฐานการให"บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให"บริการด"วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกกลุมลูกค"า รวมถึงยกระดับมาตรฐานและขั้นตอนการให"บริการ ตามข"อตกลง
ระดับการให"บริการ (Service Level Agreement: SLA) กระบวนงานการให"บริการลูกค"า 11 กระบวนงาน
(P1-P11) ทั้งนี้ในระยะยาว จะมุ งเน"นในการให"บริการผานชองทางออนไลน และมีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของชองการให"บริการ
ในสวนของการสร"างประสบการณที่ดีกับลูกค"า เปjนกระบวนการจัดการเพื่อเสริมสร"าง
ประสบการณที่ดีให"แกลูกค"า สร"างความพึงพอใจ ความประทับใจให"กับลูกค"าตั้งแตขั้นตอนการศึกษาข"อมูล
สินค"าและบริการ การตัดสินใจ การซื้อ การใช"บริการ และการให"บริการหลังการขาย โดยการศึกษาวาลูกค"า
ต"องการมีประสบการณอยางไรในการใช"สินค"าและบริการ เพื่อออกแบบสินค"าและบริการ หรือกิจกรรมการ
สร"างปฏิสัมพันธกับลูกค"า รวมถึงการแสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวกใหมๆ ที่สามารถตอบความต"องการของ
ลูกค"าและชวยเสริมสร"างประสบการณที่ดีให"แกลูกค"าได"มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค New Normal
ที่พฤติกรรมการใช"บริการของลูกค"ามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ จึงจำเปjนต"องมีการพัฒนาระบบ SCS
เพื ่ อ รองรั บ การให" บ ริ ก ารออนไลน (e-Service และ PEA Smart Plus) รวมถึ ง สงเสริ ม ประชาสั ม พั น ธ
การให"บริการออนไลน ทั้งนี้ในการพัฒนา Digital Customer Experience จำเปjนต"องมีการดำเนินงานผาน
5 ขั้นตอน คือ 1) Analyzing the Experiential world of the customer หมายถึง การแบงประเภทของ
ลูกค"าและระบุเปาหมายในการซื้อสินค"าและจุดสัมผัสลูกค"าของลูกค"า เพื่อพัฒนาสินค"าและกระบวนการ
ให"บริการที่สอดคล"องสำหรับลูกค"าแตละประเภท ซึ่งในปp พ.ศ. 2563 กฟภ. ได"มีการแบงประเภทของลูกค"า
และระบุ touchpoint ของการให"บริการของ กฟภ. ผานการดำเนินงานในแผนงาน CR 3.1 แผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey 2) Building the experiential platform หรือการวางแผนกลยุทธ วางตำแหนง
ของตั ว สิ น ค" า และบริ การ ตลอดจนภาพลั กษณขององคกร รวมถึ งการให" คำมั ่ น สั ญ ญาวาลู กค" า จะได" รั บ
ประสบการณที ่ ดี จ ากการใช" ส ิ น ค" า และบริ การ 3) Designing the Brand Experience หรื อการออกแบบ
ภาพลักษณการให"บริการที่เกี่ยวข"องกับการทำธุรกรรมกับลูกค"าทุกๆ ด"าน 4) Structuring the Customer
Interface หรือการติดตอสื่อสารกับลูกค"าเพื่อแลกเปลี่ยนข"อมูลขาวสารที่สำคัญในการให"บริการระหวางลูกค"า
และองคกร และ 5) Engaging in Continuous Experiential Innovation หรื อ การสร" า งนวั ต กรรมด" า น
ประสบการณอยางตอเนื่องโดยการพัฒนาจากประสบการณเดิมที่ลูกค"าได"รับ เพื่อให"เกิดสินค"าและบริการ
ใหมๆที่เกินความคาดหวังของลูกค"า
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กลยุทธ3ที่ 12

การรักษาฐานลูกคารายสำคัญ (Key Account) (SCM3)

การกำหนดกลยุทธรายกลุมลูกค"า บูรณาการฐานข"อมูลระบบไฟฟาภายในหนวยงาน และ
เสียงของลูกค"าผานชองทางตางๆ เพื่อใช"ในการกำหนดกลยุทธในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟารายกลุมลูกค"า
ได"แก กลุ มรายยอย (บ"านอยู อาศัยและพาณิชยรายยอย) กลุ มรายใหญ (อุตสาหกรรมและพาณิชยรายใหญ)
และกลุมราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดกลยุทธที่ชัดเจนในการดูแลในแตละกลุมลูกค"าในมิติตางๆ
เชน ด"านผลิตภัณฑ ด"านบริการ ด"านสนับสนุนและด"านการบริหารข"อร"องเรียน เปjนต"น
การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธกับลูกค"าด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุน
การบริการลูกค"าแตละกลุมให"มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร"างความพึงพอใจของลูกค"าตามเปาหมายของ
กฟภ. โดยให"ความสำคัญในการบูรณาการข"อมูลความต"องการและความคาดหวังของลูกค"ามาออกแบบกลยุทธ
รายกลุ มลูกค"า / ลูกค"ารายสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดกลยุทธเพื่อรักษาฐานกลุม
ลู กค" า ที ่ อาจสู ญ เสี ย ให" กั บ SPP และกำหนดกลยุ ทธทางการตลาดเพื ่ อตอยอดและขยายธุ ร กิ จ และสร" า ง
มูลคาเพิ่มให"กับองกร
นอกจากนี ้ จะมี การปรั บ ปรุ งกระบวนการในการดู แลกลุ มลู กค" า Key Account การ
กำหนดผู"รับผิดชอบที่ชั ดเจน การทบทวนและสื่ อสารคู มื อให"แกพนั กงานองคกร รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนา/สนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค"ารายใหญ (Key Account) โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานที่ดูแลลูกค"ารายใหญ ทั้งในเรื่องอัตรากำลัง แรงจูงใจ ความรู"ความสามารถของ
พนักงาน
การบริหารจัดการข"อร"องเรียน โดยการจัดประเภทข"อร"องเรียนและกำหนดมาตรฐานและ
ระยะเวลาในการบริหารจัดการในแตละประเภท รวมถึงปรับปรุงชองทางข"อร"องเรียนให"มีความสะดวก และ
งายในการติดตอในทุกชองทาง และมีการประเมินประสิทธิผลของแตละชองทางในทุกปp เพื่อให"ทุกป\ญหาหรือ
ข"อร"องเรียนได"รับการแก"ไขที่รวดเร็วตามมาตรฐาน SLA ที่กำหนด
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SO3
เสริมสรางศักยภาพดาน
Digital Utility และมุEง
สูEการเปLนผูนำระบบ
ไฟฟNาในอนาคตระดับ
ภูมิภาค

STRATEGIC OBJECTIVE #3
เปNาประสงค3
1. ความสำเร็จของโครงการ Smart Grid
2. ความสำเร็จของโครงการนำรอง - การรองรับ

การเป|ดไฟฟาเสรี

ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค3
 ร"อยละความสำเร็จของโครงการ Smart Grid
ตามแผนงาน
 ร"อยละความสำเร็จของโครงการนำรอง - การ
รองรับการเป|ดไฟฟาเสรี EEC ตามแผนงาน

เปNาหมายที่คาดหวังระดับเปNาประสงค3
 ร"อยละความสำเร็จของโครงการนำรอง - การ
รองรับการเป|ดไฟฟาเสรี EEC ตามแผนงาน
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วัตถุประสงค3เชิงยุทธศาสตร3ที่ 3 (SO3) เสริมสรางศักยภาพดาน Digital
Utility และมุEงสูEการเปLนผูนำระบบไฟฟNาในอนาคตระดับภูมิภาค
นอกเหนือจากการที่องคกรจะให"ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานด"านระบบจำหนายไฟฟาที่
ได"รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอยางตอเนื่อง โดยการยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟา ให"มีความมั่นคง
เชื่อถือได" นั้น กระทรวงพลังงาน ได"ประกาศแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขาย SMART GRID ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2579 เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาระบบโครงขาย SMART GRID ในภาพรวม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะผู"จัดทำแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขาย SMART GRID ของ
ไทย ได"กำหนดวิสัยทัศน (Vision) ในการพัฒนาระบบ SMART GRID ที่มุ งสงเสริมให"เกิดการจัดหาไฟฟาได"
อยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพยั่งยืน มีคุณภาพบริการที่ดี และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ
SMART GRID (สมารทกริด) คือ ระบบบริหารการใช"ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพด"วยเทคโนโลยีด"าน
การสื่อสาร (Information Technology) ความอัจฉริย ะของ SMART GRID จะชวยคำนวณกำลังการผลิ ต
ไฟฟา จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนให"เหมือนโรงไฟฟาโรงเดียวกันและสอดคล"องกับปริมาณการ
ใช"งานจริง โดย กฟภ. ได"มุงพัฒ นาระบบโครงขายไฟฟาอั จฉริ ย ะ เพื่อพัฒ นาระบบไฟฟาด"วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู การใช"พลังงานไฟฟาอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟาเข"าด"วยกัน และรองรับกับโครงสร"างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
รวมถึงในอนาคต จะมีนโยบายของการเป|ดซื้อขายไฟฟาเสรี โดยแบงแยกหน"าที่ DSO และ Retail
ออกจากกัน โดยใช"กลไกตลาดที่แขงขันสมบูรณ ซึ่งโครงการนำรองดำเนินการที่พื้นที่ EEC และบทบาทของ
กฟภ. ประกอบด"วย
 รวมกั บ กฟน. กฟผ. จั ด ตั ้ งตลาดข" อตกลงซื ้ อขายไฟฟาลวงหน" า (Forward Market)
ในพื้นที่ EEC
 รวมจัดทำข"อบังคับ TPA Regime และข"อกำหนด TPA Code รวมถึงหลักเกณฑและ
อัตรา Wheeling Charge เพื่อเสนอตอ กกพ.
 การแบงแยกหน"าที่ของศูนยควบคุมระบบจำหนายไฟฟาออกจากระบบผลิตและจำหนาย
ไฟฟา
 เตรียมความพร"อมเรื่อง Market Operator Platform
 เตรี ย มความพร" อมบุ คลากร โครงสร" า ง บริ ษั ทในเครื อ รวมถึ งแยกบั ญ ชี และศึ กษา
ข"อกฎหมายที่เกี่ยวข"องเพื่อรองรับการแบงแยกหน"าที่ระหวาง DSO และ Trader
 สร"างบทบาทของ Key Trader ในพื้นที่ EEC
ดังนั้น แผนในการเตรียมความพร"อมเพื่อรองรับการเป|ดซื้อขายตลาดไฟฟาเสรี จึงควรเรงรัดในการ
ดำเนินการ เพื่อแสดงบทบาทที่ชัดเจนของ กฟภ. ในการเปjนผู"นำด"าน DSO โดยใช"ข"อได"เปรียบของ
บุคลากรและความพร"อของระบบจำหนาย และสร"างบทบาทที่ชัดเจนในการเปjนผู"นำด"าน Retail โดย
ใช"ความได"เปรียบของฐานลูกค"าที่มีจำนวนมากและกระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะนำมาสู การ
กำหนด Business Model ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานะ ณ ป\จจุบัน
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ยุทธศาสตร3ที่ 7 ยกระดับ Grid Modernization Roadmap & Implementation
กลยุทธ3ที่ 13

การเสริมสรางศักยภาพของระบบจำหนEาย
โดย Smart Grid และระบบที่รองรับธุรกิจในอนาคต

การพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเปjนโครงขายไฟฟาที่ใช"เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การสง และการจายพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถ
รองรับการเชื่อมตอระบบไฟฟาจากแหลงพลังงานทางเลื อกที่ส ะอาดและกระจายอยู ทั่วไป (Distributed
Energy Resource: DER) รวมทั ้ ง ให" บ ริ ก ารกั บ ผู " เ ชื ่ อ มตอกั บ โครงขายผานมิ เ ตอรอั จ ฉริ ย ะได" อ ยางมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได" และมีคุณภาพไฟฟาได"มาตรฐานสากล โดย กฟภ. ได"กำหนด
แผนที่นำทาง (PEA Smart Grid Roadmap) ซึ่งสอดคล"องกับแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด
ของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน โดยแบงการพัฒนาออกเปjน 4
ระยะ ได"แก 1) ระยะเตรียมการอยูในระหวางปp 2558-2559 ในการกำหนดผู"รับผิดชอบ กำหนด Platform
ของการพัฒนาระบบโครงขาย Smart Grid และการสนับสนุนการผลิตบุคลากรและการวิจัย 2) ระยะสั้นอยู
ในชวงปp 2560-2564 โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยโครงการนำรอง และการกำหนดนโยบายให"การไฟฟาลงทุน
โครงการนำรอง 3) ระยะกลางอยูในชวงปp 2565-2574 โดยการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให"เอื้อตอการ
พัฒนาระบบ และสนับสนุนให"การไฟฟาลงทุนพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน และ 4) ระยะยาวอยูในชวงปp 25752579 โดยสนับสนุนการลงทุนตอเนื่องในโครงสร"างพื้นฐาน และเทคโนโลยีต างๆ รวมถึงกำหนดนโยบาย
สนับสนุน และจูงใจผู"ใช"ไฟฟาให"มีการลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี
รวมถึงการทบทวนขีดความสามารถด"าน Smart Grid ของ กฟภ. ให"สอดคล"องกับแผนและ
นโยบายของประเทศ ซึ่งแบงออกเปjน 3 ด"าน ได"แก 1) การพัฒนาโดยเน"นการยกระดับความสามารถของ
ระบบไฟฟา (Smart System) 2) การพัฒนาโดยเน"นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต อผู"ใช"ไฟฟา (Smart
Life) และ 3) การพัฒนาโดยเน"นการยกระดับโครงสร"างระบบไฟฟาที่เปjนมิตรตอสิ่งแวดล"อม (Green Society)
และครอบคลุมถึงการจัดทำแผนงานในการรองรับที่ชัดเจน และเตรียมความพร"อมด"านทรัพยากรให"สอดคล"อง
กับแนวทางกิจกรรมการลงทุนในแตละชวง โดย Pilot Projects ที่ให"ความสำคัญในชวงระยะสั้น ปp 25602564 เชน โครงการนำรองด"า นระบบบริ หารจั ด การพลั งงานในสวนของผู" ใช" ไฟฟา HEMS/BEMS/FEMS
โครงการนำรองด"านการตอบสนองของโหลด/การควบคุมการใช"ไฟฟาชวงการใช"กำลังไฟฟาสูงสุด (Demand
Response (DR)) โครงการนำรองด"านระบบไมโครกริด โครงการนำรองด"านระบบกักเก็บพลังงาน เปjนต"น
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ยุทธศาสตร3ที่ 8 สEงเสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพื่อรองรับนโยบายการเปuดไฟฟNาเสรี
กลยุทธ3ที่ 14 การผลักดันความสำเร็จของการรองรับการเปuดไฟฟNาเสรี
จากรูปแบบการผลิตและจำหนายไฟฟาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ทำให"ป\จจุบันมีผู"บริโภคบาง
กลุ มที่เปjนทั้งผู"ใช"ไฟฟาและผู"ผลิตไฟฟา (Prosumer) และเกิดการซื้อขายไฟฟากันเองระหวางประชาชนกับ
ประชาชน (Peer to Peer หรือ P2P) มากขึ้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลั งงาน (กกพ.) จึงต"องศึกษา
รูปแบบและวิธีดำเนินการในหลายประเทศ เพื่อนำมาปรับใช"กับโครงสร"างการกำกับดูแลกิจการไฟฟาของไทย
เนื่องจากป\จจุบันพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ยังไมสามารถรองรับการซื้อขายไฟฟาใน
รูปแบบใหมๆ ได" ทั้งนี้ กกพ. ได"จัดทำโครงการ ERC Sandbox เพื่อทดสอบระบบการซื้อขายไฟฟาเสมือนจริง
ซึ่งจะเปjนการติดตามดูพฤติกรรมของผู"บริโภคและประสิทธิภาพของระบบวาจะมีข"อดีข"อเสียอยางไร และ
เตรี ย มเสนอที ่ ป ระชุ มคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหงชาติ (กพช.) ให" เ ห็ น ชอบการยกเว" น นโยบาย
Enhancing Single Buyer ที่กำหนดให"การไฟฟาฝŠายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปjนผู"รับซื้อไฟฟารายเดียว
ภายใต"การนำรองผานโครงการ ERC Sandbox โดยจะมีการแยกบทบาทกันอยางชัดเจนระหวาง ศูนยควบคุม
ระบบสง (Transmission System Operator: TSO) และศูนยควบคุมระบบจำหนาย (Distribution System
Operator: DSO) และจะมีการซื้อขายไฟฟาสวนเกินระหวางผู"ซื้อและผู"ขายกันโดยตรง (Peer to Peer) โดย
ผาน Trader และ Retail ซึ่งทำหน"าที่เปjน Load Aggregator ในการรวบรวมความต"องการใช"ไฟทั้งหมดจากผู"
ซื้อรายยอย
ดังนั้น กกพ. ได"มีโครงการนำรองการเป|ดให"มีการซื้อขายไฟฟาเสรีในพื้นที่ EEC เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมในรูปแบบการดำเนินงานในการขยายผลในพื้นที่อื่นตอไป โดยโครงการนำรองจะดำเนินการใน
ปp 2564-2566 ดังนั้น กฟภ. จึงต"องมองภาพในอนาคต ถึงบทบาทของกฟภ. ในการรองรับการเป|ดซื้อขาย
ไฟฟาเสรีในระดับประเทศ โดยในบทบาทของศูนยควบคุมระบบจำหนาย (Distribution System Operator:
DSO) กฟภ. สามารถใช"ความได"เปรียบทั้งในระบบจำหนายที่มีความนาเชื่อถือได" บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
สูงในระบบจำหนาย เปjนจุดแข็งในการดำเนินการ DSO และในสวนของ Trader และ Retail กฟภ. สามารถ
ใช"ความได"เปรียบของการมีฐานข"อมูลลูกค"า เพื่อจะกำหนดบทบาทของ Load Aggregator หลัก โดยบทบาท
ดังกลาวต"องมีความโดดเดนและเตรียมความพร"อมที่จะขยายผล หากโครงการนำรอง EEC แล"วเสร็จ เพื่อจะ
เตรียมขยายไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
จากเปาหมายระยะยาวดังกลาวของโครงการนำรอง สามารถวิเคราะหบทบาทของ กฟภ. ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ได"ดังนี้
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นำมาสูการกำหนดเปาหมายระยะยาวที่เปjนรูปธรรม ดังนี้
ภายในปp 2568 บทบาทของ กฟภ. คือ ดำเนินการได"ตามบทบาทหลักที่ระบุในโครงการนำ
รอง Pilot Project EEC การแยกบัญชีต"นทุนแล"วเสร็จ (Account Unbundling) และเตรียมหนวยธุรกิจเพื่อ
แยกการดำเนินงานเปjน DSO และ Retail รวมถึงรวมกำหนดนโยบายกับ Regulator เกี่ยวกับ wheeling
charge และ TPA
ภายในปp 2570 บทบาทของ กฟภ. คือ ขยายผลบทบาทความเปjน DSO และ Retail ไป
ยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ และเปjนผู"เลนหลักในเรื่อง Load Aggregator
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SO4
ยกระดับผล
ประกอบการและ
ทิศทางของ PEA
Portfilio

STRATEGIC OBJECTIVE #4
เปNาประสงค3
1. ความมั่นคงทางการเงิน
2. การดำเนินงานตาม Portfolio Selection
ของบริษัทในเครือ

ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค3
 ความสำเร็จในการดำเนินตามแผนของธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

เปNาหมายที่คาดหวังระดับเปNาประสงค3
 รายได"ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในปp 2569 = 8,155
ล"านบาท

50

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

วั ต ถุ ป ระสงค3 เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร3 ท ี ่ 4 (SO4) ยกระดั บ ผลประกอบการและ
ทิศทางของ PEA Portfilio
เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยองคกรจำเปjนต"องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟา
เนื่องจากป\จจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร"างอุตสาหกรรมของระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงป\จจุบัน
รายได" ข ององคกรมาจากธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จ จำหนายไฟฟา อยางไรก็ ต าม Core Competency และ
ทรัพยากรขององคกร ทำให" กฟภ. มีโอกาสทางธุรกิจ และมีความได"เปรียบเหนือเอกชนรายอื่น ๆ เชน ธุรกิจ
บริ การงานด" า นระบบไฟฟากั บ ลูกค" า กลุ มอุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ จั ด การพลั งงาน Rooftop Solar ที ่ ป รึ กษา
ออกแบบระบบไฟฟา เปjนต"น ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกลาวจะเปjนสวนสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการ
สร"างรายได"ในภาพรวมขององคกรในอนาคต
รวมถึง บทบาทการสร"างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจด"านพลังงานทดแทน หรือการเข"าไป
รวมลงทุนในกิจการอื่นๆ ทั้งของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผานการดำเนินการ
โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเปjนทั้งผู"ลงทุนหลัก
และรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนด"านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมี
บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการสงเสริมการใช"
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)

ยุทธศาสตร3ที่ 9 การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร3 ระหวEาง กฟภ. และบริษัทในเครือ
กลยุทธ3ที่ 15 การกำหนดนโยบายและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
ในเครือ รวมถึงการวิเคราะห3ถึง Business Alignment
กลยุทธดังกลาวจะให"ความสำคัญในการกำหนดนโยบายในการลงทุน และการออกแบบ
Potential Portfolio Strategies ในการบริ ห ารภาพรวมของการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ตางๆ ทั ้ ง ผานกลไกการ
ดำเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพื่อสร"างมูลคาสูงสุดให"กับองคกร (Creating Shareholder Value)
รวมทั้งเกิดการพัฒนาธุรกิจได"อยางยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองตอโครงสร"างระบบไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปได"
(Maximizing Sustainable Development) โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
- การทบทวนนโยบายการลงทุ น ในภาพรวมขององคกร และบริ ษ ั ท ในเครื อ
โดยครอบคลุมถึงทิศทางการลงทุนในธุรกิจตางๆที่เกิดประโยชนกับ กฟภ. และสอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล"อมและรูปแบบธุรกิจ รวมถึงเปาหมายการลงทุน (สัดสวนในการดำเนินธุรกิจ และผลตอบแทนที่
คาดหวัง) ที่มีความสอดคล"องกันระหวางผู"ถือหุ"นหลัก และเปาหมายในการบริหารจัดการขององคกร
- มุงเน"นในการกำหนดบทบาทหน"าที่ และทิศทางของบริษัทในเครือ (บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด) ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตรใน
การดำเนินงาน ตำแหนงทางยุทธศาสตร และเปาหมายที่ชัดเจนและเปjนรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดำเนิ น งาน (Operating management) และ ยกระดั บ ผลประกอบการขององค กร ทั ้ ง รายได" กำไร
การดำเนินงาน กระแสเงินสด นอกจากนี้ จะมีการกำหนดกรอบแนวทาง/รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business
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Model Framework) ที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมกับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงการจัดอันดับเครดิต
องคกร (Corporate Rating) เพื่อเปjนการสร"างโอกาสในการระดมทุนที่ใช"ในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในอนาคต และการสร"างภาพลักษณที่ดีตอผู"มีสวนได"สวนเสีย (Stakeholders) ที่สำคัญตอไป
- การออกแบบกลยุทธการลงทุน และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อผลักดันไปสู
การสร"าง Advantaged Portfolio โดยทบทวน Potential Portfolio Mix ขององคกร ที่สอดคล"องกับอัตรา
การเติบโตของตลาด และสถานการณในการแขงขันในแตละธุรกิจ เพื่อเปjนกรอบในการตัดสินใจลงทุนในแตละ
ชวงเวลา
- การพิจารณาถึงการสร"าง Synergies ระหวางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการเติ บโต
ของธุรกิจหลัก และระหวางธุรกิจเกี่ยวเนื่องด"วยกัน เพื่อให"ทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจมีความชัดเจน และ
สร"างความได"เปรียบในการแขงขันได"
- การจัดสรรทรัพยากร ที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใช"สินทรัพยที่มีในป\จจุบัน และความคุ"มคาที่เกิดจากการลงทุนในแตละธุรกิจ
- การกำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงหากผลการดำเนินงานของบริษัทใน
เครือไมเปjนไปตามเปาหมาย จะมีกลไกอยางไรในการติดตามและรวมกำหนดยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานดังกลาวให"ได"ตามเปาหมายที่กำหนด
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ยุทธศาสตร3ที่ 10 การดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product
Portfolio
กลยุทธ3ที่ 16 การดำเนินงานตามแผน PEA Portfolio Management
มุงเน"นในการลงทุน และดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามกลุมผลิตภัณฑและบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
และบริษัทในเครือ (PEA’s Business Portfolio) ที่ได"กำหนดไว"
ภาพที่ 1 - 5 : กลุEมผลิตภัณฑ3และบริการของการไฟฟNาสEวนภูมิภาคและบริษัทในเครือ (PEA’s Business
Portfolio)

Business 1: Supply Generation (Non-regulated Business)
ลักษณะของธุรกิจ
การเปjนผู"ลงทุน โดยเปjนรูปแบบการเข"าซื้อหุ"นใน
ธุ ร กิ จ พลั งงาน ในกลุ มโรงไฟฟาที ่ ใช" พลั งงาน
หมุ น เวี ย น (Renewable Energy Generation)
และ/หรื อ โรงไฟฟาเชิ ง พาณิ ช ย ที ่ เ ปj น ผู " ผ ลิ ต
ไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer)

ทิศทางการดำเนินงาน
บริษัทในเครือ จะเปjนผู"ลงทุนในการเข"า ซื้ อหุ " น ใน
ธุ ร กิ จ พลั งงาน (Acquisition) แบบการถื อหุ " น ราย
ยอย โดยบทบาทหลักในการดำเนินงาน จะเปjนการ
กำหนดกลยุทธการลงทุน การดำเนินงานการลงทุน
และการบริหาร Portfolio การลงทุน (Investment
Portfolio)
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Business 2: Distribution (Regulated Business)
ลักษณะของธุรกิจ
การจั ด หา และให" บ ริ ก ารจำหน ายไฟฟา
โดยรั บ ผิ ด ชอบจำหน ายไฟฟ าในพื ้ น ที่ 74
จังหวัดของประเทศไทย ยกเว"น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการคิด เปjนร"อยละ 99
ของพื้นที่ประเทศไทย

ทิศทางการดำเนินงาน
กฟภ. ยั ง คงให" ค วามสำคั ญ ในการพั ฒ นาระบบ
จำหนายไฟฟาให"มีความมั่นคง ปลอดภัย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ (Strong Grid) และการพัฒนาระบบไฟฟาให"
ทั น สมั ย ด" ว ยเทคโนโลยี Smart Grid ตามแผนที ่ น ำ
ทาง PEA Smart Grid โดยสอดคล"องกับแผนที่นำทาง
Smart Grid ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเชื่อมตอ
ของ Thrid Party Access พลั งงานหมุ น เวี ย น และ
เทคโนโลยีด"านผู"ใช"ไฟฟา เชน สถานีอัดประจุ ไฟฟา
สำหรั บ ยานยนต ไฟฟ า (EV Charging Station)
แบตเตอรี่ไฟฟา (Energy storage) เปjนต"น

Business3: Consumer Solutions (Regulated and Non-regulated Business)
ลักษณะของธุรกิจ
การให" บ ริ ก ารเพื ่ อ สนั บ สนุ น การให" บ ริ ก าร
พลังงานไฟฟา และธุรกิจใหมที่สอดคล"องกับ
เทคโนโลยี และโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาที่
เปลี่ยนแปลงไป ได"แก ธุรกิจเสริม ธุรกิจการ
ให" บ ริ ก ารผ านดิ จ ิ ท ั ล แพลตฟอรม (Digital
Platform & Solutions) และธุรกิจหลังมิเตอร
(Behind meter products/services)

ทิศทางการดำเนินงาน
 ธุ ร กิ จ เสริ ม : การให" บ ริ ก ารเพื ่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนิ น งานให" บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟาทั ้ ง ในและ
ตางประเทศ หรือ ธุรกิจที่ให"บริการเพื่อสนับสนุน
ลูกค"าของการไฟฟาสวนภูมิภาค เชน งานกอสร"าง
ให" ผ ู " ใ ช" ไ ฟฟ า งานตรวจสอบซ อมแซมและ
บำรุงรักษา งานให"เชาหรือใช"ทรัพยสิน เปjนต"น
 Digital Platform & Solutions :การให" บริ การตางๆ
ผานดิ จ ิ ทั ลแพลทฟอรม (Digital Platform) ทั ้ งการ
ให"บริการพลังงานไฟฟา การบริหารจัดการพลั งงาน
หรือการพัฒนาซอฟตแวรสำหรับการควมคุมอุปกรณ/
เทคโนโลยีด"านผู"ใช"ไฟฟา โดยบทบาทของ กฟภ. จะ
เปj น Platform provider คื อ การออกแบบการ
ให"บริการลูกค"าผานดิจิทัลแพลทฟอรม และบริษัทใน
เครื อ จะสนั บ สนุ น งานด" า นการตลาด เพื ่ อ การ
ให"บริการกับลูกค"าที่ครบวงจร
 Behind Meter Products/Services ก า ร พ ั ฒ น า
ผล ิ ตภ ั ณฑ และบร ิ การธ ุ รก ิ จหล ั งม ิ เต อร
(Behind meter products/services) เช น ธุ ร กิ จ
Solar Rooftop ธุรกิจบ"านอัจฉริยะ สถานีอัดประจุ
ไฟฟาสำหรั บยานยนตไฟฟา เปjนต"น โดยบริษั ทใน
เครื อจะมี บ ทบาทหลั ก ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ การ
ดำเนินงานด"านการตลาด และการให"บริการกับลูกค"า
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Business 4: Virtual Utility (Non-regulated Business)
ลักษณะของธุรกิจ
ทิศทางการดำเนินงาน
การบริ ห ารจั ด การ (Operators) ในการซื้ อ
 กฟภ. ใช" ความเชี ่ ย วชาญในระบบจำหนายไฟฟา
ขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
ในการดำเนินธุรกิจในสวนของการบริหารจัดการ
(Operators) ในการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนพลังงาน
 Energy Trading Platform Operators: พ ั ฒ น า
และให" บ ริ ก ารจั ด การระบบ Platform ที ่ เ ปj น
ชองทางในการแลกเปลี่ยนค"า/ซื้อขายพลังงาน
 Grid Operators : พั ฒ นาและดู แ ลระบบไฟฟา
ที ่ เ ชื ่ อมตอระหวางแหลงผลิ ต ไฟฟา Prosumers
และ Energy storage ตามจุดตางๆ
 Virtual Power Plants Operators : การบริ ห าร
จั ด การพลั ง งานให" Demand และ Supply ให" มี
ความสมดุ ล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ภายใต"
ต"นทุนที่เหมาะสม
โดยแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สรุปดังนี้
- การพัฒนารูปแบบการวิเคราะหการศึกษาความเปjนไปได"ในการลงทุน/การดำเนินธุ ร กิ จ
(Feasibility study) ในแตละโครงการ โดยจะมีการกำหนด รูปแบบของการวิเคราะหความ
เปjนไปได"ในแตละโครงการให"มีความชัดเจน และเปjนรูปแบบเดียวกัน เชน ด"านธุรกิจ ด"าน
การตลาด ด"านเทคนิค ด"านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข"อง เปjนต"น เพื่อให"ผู"บริหาร
สามารถพิจารณาและเปรียบเทียบในแตละโครงการได"อยางเหมาะสม
- การออกแบบ Business Model ที ่ ม ี ค วามเปj น ไปได" ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยมี ก ารออกแบบ
กระบวนการ และ Operating Model ในการดำเนินธุรกิจ ที่ช ัดเจน การจัดทำ Proof of
Concept เพื่อทดสอบโครงการนำรองกับกลุมตัวอยาง (Pilot Project) และมีการประเมินผล
การดำเนินงานเบื้องต"น โดยพิจารณาความเปjนไปได"ของตลาด และความคุ"มทุนของธุรกิจ
เปjนสำคัญ กอนที่จะเตรียมความพร"อมของทรัพยากรในการดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑและ
บริการออกสู ตลาด (Commercialization) เชน แผนทางการเงิน แผนการตลาด ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะของตลาด และการแขงขัน ในแตละธุรกิจ เพื่อสร"างความได"เปรียบใน
การแขงขัน เปjนต"น
- สร"างเครือขายพันธมิตร และพัฒนาความสัมพันธ ตลอดจนออกแบบแนวทางรวมกันในการ
ดำเนินงานรวมกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศที่เหมาะสม โดยพันธมิตรที่สำคัญ เชน
1) กลุ มพั น ธมิ ต รที ่ เ ปj น องคกรหรื อหนวยงานภาครั ฐ (Government to Government)
2) ผู"พัฒนาเทคโนโลยีห รื อนวั ต กรรม รวมถึงแพลตฟอรม เชน Software ในการบริ ห าร
จัดการพลังงาน การซื้อขายพลังงานระหวางกัน การวิเคราะหข"อมูลลูกค"า เพื่อสร"างมูลคา
Portfolio (Customer Analytic) เปj นต" น 3) ผู " ผลิ ตอุ ปกรณ (Equipment Manufacturer) เชน
อุปกรณบ"านอัจฉริ ยะ มิเตอรอัจฉริยะ (Smart Meter) เปjนต"น 4) บริษัทที่เปjนผู"พั ฒ นา
โครงการ (Project Developer) กลุมภาครัฐ หรือ บริษัทเอกชน ที่มีแผนการลงทุนที่นาสนใจ
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โดย กฟภ. และบริษัทในเครือ สามารถเข"าไปรวมลงทุน ซึ่งพันธมิตรดังกลาว จะสนับสนุน
กฟภ. ในการดำเนินด"านธุรกิจ และการตลาด รวมถึงการเรียนรู"เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหมๆ ในตลาด เปjนต"น
- นอกจากนี้ให"ความสำคัญกับการสร"างความแข็งแกรงในด"านแบรนดขององคกร (Brand) และ
การสร"างความนาเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และกลุมประเทศเปาหมายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
ในอนาคต ที่องคกรมีความพร"อมและความเชี่ยวชาญในการศึกษาโครงการที่คุ"มคากับการ
ลงทุน จะมีการใช"กลยุทธ Mergers & Acquisitions ในการสร"างการเติบโต และเพิ่มมูลคา
ให"กับ Portfolio ขององคกรตอไป

กลยุทธ3ที่ 17 ยกระดับผลประกอบการขององค3กร และการจัดทำบัญชีตนทุน
ระหวEาง Regulated Business และ Non-regulated Business
รวมถึงการทำบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ABC Costing)
โครงสร"างคาไฟฟาจะประกอบด"วย 2 สวนสำคัญ คือ คาไฟฟาฐานและคาไฟฟาผัน แปร
อัตโนมัติ (Ft) โดยคาไฟฟาฐานจะคำนวณมาจากต"นทุนการผลิตจัดหา สงและจำหนายไฟฟาของการ
ไฟฟา ทั้ง 3 แหง ได"แก การไฟฟาฝŠายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเปjนการลงทุนด"านไฟฟาเพื่อรองรับความต"องการใช"ในอนาคตของ
ประเทศ สวนคา Ft เปjนสวนที่นำคาเชื้อเพลิงการผลิต คาซื้อไฟฟาจากผู"ผลิตไฟฟาเอกชน และ
คาใช"จายตามนโยบายที่เกิดขึ้นจริง มาปรับปรุงคาไฟฟาฐาน ทุก 4 เดือน เพื่อให"คาไฟฟาที่เรียกเก็บ
จากประชาชนสะท"อนต"นทุนให"มากที่สุด
จากการวิเคราะหผลประกอบการของ กฟภ. พบวา ธุรกิจหลักคือรายได"จากการขายไฟฟา
มีอัตรากำไรขั้นต"นคงที่ เนื่องจากเปjนกลไกของการดำเนินงานของการคำนวณอัตราโครงสร"างคาไฟ
ดั งนั ้ น กำไรที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จะอยู ในระดั บ คงที ่ แตจากจากโครงสร" า งอุ ต สาหกรรมของไฟฟาที ่ มี การ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กฟภ. จำเปjนต"องแสวงหา
โอกาสในการลงทุนและสร"างธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนั้น กฟภ. ควรกำหนดแนวทางการดำเนิน
ธุ ร กิ จ ของกฟภ. โดยแยกเปj น ธุ ร กิ จ ที ่ ถู กกำกั บ (Regulated Business) ซึ ่ งดำเนิ น การในรู ป แบบ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ ที ่ ไ มถู ก กำกั บ (Non-regulated Business) รวมถึ ง ควรพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที ่ ใ ช"
ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูแล"ว และยังใช"ไมเต็มประสิทธิภาพขององคกร เชน สาย Fiber Optic
ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในสวนที่ไมถูกกำกับ (Non-regulated Business) จำเปjนต"องขับเคลื่อนด"วย
บริษัทในเครือ หรือในลักษณะเปjนบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินงานของเอกชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ดำเนินการรวมกับพันธมิตร ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดเปาหมาย (Ends) ทิศทางการดำเนินงาน (Ways)
และวิธีการทำงาน (Means) ที่ชัดเจน เพื่อกำหนดกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการดำเนินงานและ
การบรรลุในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงป\จจัยที่สำคัญคือ การแยกบัญชีให"มีความชัดเจนวาธุรกิจใดเปjน
ธุรกิจในกำกับ ซึ่งต"องเปjนสวนหนึ่งของการคำนวณโครงสร"างคาไฟ และธุรกิจใดที่เปjนธุรกิจนอกการ
กำกับดูแล ที่ กฟภ. จะสามารถสร"างกำไรในแตละธุรกิจเพื่อนำมาสู ความสามารถในการทำกำไร
โดยรวมขององคกรได"
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ธุรกิจนอกการกำกับ (Non-Regulated Business) มุ งเน"นการดำเนินธุรกิจที่เปjนสวนของ
การลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟา
ซึ ่ งป\ จ จั ย ที ่ ส งผลตอการเปลี ่ ย นแปลงของโครงสร" า งอุ ต สาหกรรมไฟฟาที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป (Key
Change) คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) โดยจะสงผลให"เกิดโครงสร"าง
ตลาดไฟฟารูปแบบใหม เชน การซื้อขายไฟฟากันเองระหวางประชาชนกับประชาชน หรือ พลังงาน
ทดแทนกับชุมชนโดยรอบ โดยเทคโนโลยีของ Blockchain (Peer-to-peer Energy Trading) และ
เกิดรูปแบบธุรกิจใหมด"านพลังงาน เชน การซื้อไฟฟาผานคนกลาง (Supply and Load Aggregator)
ธุรกิจในด"านผู"ใช"ไฟฟา (Behind the Meter) เปjนต"น ซึ่งจะพบวาโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟาที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลให"เกิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถเพิ่มมูลคาและยกระดับ
ผลประกอบการของ กฟภ. ให"เติบโตอยางยั่งยืนได"
การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีต"นทุนรายกิจกรรม โดยมุงเน"นให"มีการศึกษาความเปjนไปได"
หรือความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำโครงสร"างระบบบั ญชี และรวมกั บ
สายงานที่เกี่ยวข"องในการกำหนด วิเคราะหและระบุกิจกรรมของระบบงาน และกระบวนการหลัก
(Key Work Processes) และกำหนด Resource Driver และ Activity Driver เพื ่ อ วิ เ คราะห ถึ ง
ความสั ม พั น ธของกิ จ กรรมและต" น ทุ น และนำไปสู การออกแบบกระบวนการใหม (Redesign
Processes) ที่มีความเหมาะสม คลองตัว และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงองคกรเปjน Digital Utility

กลยุทธ3ที่ 18 มุEงเนนการสรางมูลคEาเพิ่มจากฐานขอมูลผูใชไฟ
ข"อได"เปรียบของ กฟภ. คือ การมีฐานข"อมูลของลูกค"าที่มาก โดยเปjนข"อมูลขนาดใหญที่
กระจายอยูทั่วประเทศ และแตกตางกันทั้งครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดใหญ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เชิงพาณิชย และลูกค"าภาครัฐ ดังนั้น การวิเคราะหข"อมูลที่มีจำนวนมากเหลานี้ เพื่อให"เกิดประโยชน
ในการตอยอดเพื ่ อสร" า งมู ล คาเพิ ่ มจากฐานข" อมู ล ที ่ มี จึ งจำเปj น ต" องใช" Data Analytics ซึ ่ งเปj น
Business Intelligence เพื่อแสดงผลเพื่อชวยในด"านธุรกิจ ซึ่งเริ่มต"นจากการนำข"อมูลหลานั้นมาทำ
ให"อยูในรูปแบบที่พร"อมจะประมวลผลได"โดยเทคโนโลยีหรือชุดคำสั่งและแบบจำลองที่สร"างขึ้นเพื่อนำ
ข"อมูลที่ได"ผ านการวิเคราะหแล"วมาใช" หรือแปลความหมายโดยบุคคลที่ได"รับการฝ“กอบรมการใช"
เทคโนโลยีเหลานั้น รูปแบบของการวิเคราะหข"อมูลสามารถแบงได"ดังนี้
การวิเคราะหข"อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive analytics) เปjนการวิเคราะหเพื่อแสดงผลของ
รายการทางธุรกิจ เหตุการณ หรือกิจกรรมตางๆที่ได"เกิดขึ้น หรืออาจกำลังเกิดขึ้นในลักษณะที่งายตอ
การเข"าใจ หรือตอการตัดสินใจ ตัวอยางเชน รายงานการขาย รายงานผลการดำเนินงาน
การวิเคราะหแบบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic analytics) เปjนการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่ งที่
เกิดขึ้น ป\จจัยตางๆ และความสัมพันธของป\จจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่มีความสัมพันธตอกันของสิ่งที่
เกิดขึ้น ตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางยอดขายตอกิจกรรมทางการตลาดแตละประเภท ซึ่งเปjน
ก"าวใหมที่ชวยเสริมให"ตัดสินใจไปในทางที่ถูกต"อง
การวิเคราะหแบบพยากรณ (Predictive analytics) เปjนการวิเคราะหเพื่อพยากรณสิ่ งที่
กำลังจะเกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้น โดยใช"ข"อมูลที่ได"เกิดขึ้นแล"วกับแบบจำลองทางสถิติ หรือ เทคโนโลยี
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ป\ญญาประดิษฐตางๆ (Artificial intelligence) ตัวอยางเชน การพยากรณยอดขาย การพยากรณผล
ประชามติ
การวิเคราะหแบบให"คำแนะนำ (Prescriptive analytics) เปjนการวิเคราะหข"อมูลที่มีความ
ซับซ"อนที่สุด เปjนทั้งการพยากรณสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ข"อดี ข"อเสีย สาเหตุ และระยะเวลาของสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงการให"คำแนะนำทางเลือกตางๆที่มีอยู และผลของแตละทางเลือก
ดังนั้น การวิเคราะหข"อมูลที่ กฟภ. มีอยู จะทำให"องคกรสามารถข"อมูลที่เก็บจากพฤติกรรม
ของผู"ใช"ไฟแตละราย วิเคราะหในภาพรวมรายพื้นที่หรือรายอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสูการทำการตลาด
เบื้องต"นไปจนถึงสถิติประชากรและภูมิประชากรศาสตร เพื่อชวยในการตัดสินใจในการตอยอดฐาน
ลูกค"า หรือความต"องการของลูกค"าเหลานั้น สูการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถตอบสนองได"ตรง
ความต"องการของลูกค"า นอกจากนั้น Data Analytic จะสามารถชวยเพิ่มชองทางการตัดสินใจและ
Productivities ซึ่งจะทำให"การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ชวยลดกระบวนการที่
ไมจำเปjนและลดต"นทุนขององคกร รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงในมิติตาง ๆ
ยุทธศาสตร3ที่ 11 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหมีความคลEองตัว
และสามารถแขEงขันได
กลยุทธ3ที่ 19 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับการดำเนินงานของบริษัทในเครือ
เพื่อใหเกิด Synergy
มุ งเน"นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับเพื่อเอื้อตอการดำเนินงานในธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องขององคกร รวมถึงการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข"อบังคับ นโยบาย และ
มาตรฐานทั้งในและตางประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการดำเนิน งาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ และการ
ปฏิบัติงานให"มีประสิทธิภาพและโปรงใส ทั้งนี้ ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ/การรวมลงทุน
กลยุทธดังกลาว จะรองรับในการจัดตั้ง/รวมทุนให"เปjนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข"อง รวมถึงมีนโยบาย และ
หลักเกณฑในการกำกับดูแลระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครือที่ดีและเหมาะสม
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หมายเหตุ:
“ธุรกิจหลัก” หมายความวา ธุรกิจจัดหา และให"บริการจำหนายไฟฟาแกผู"ใช"ไ ฟฟาในเขตพื้นที่ส วน
ภูมิภาค ได"แก พื้นที่ 74 จังหวัดของประเทศไทย ยกเว"น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
“ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” หมายความวา ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการให"บริการพลังงานไฟฟา ทั้งในเชิงธุรกิจที่เปjน
ธุรกิจเสริม (supplementary business) และ ธุรกิจใหม (new business) ซึ่งสามารถเปjนธุรกิจที่อยูภายใต"
กำกับ (regulated business) หรือ ธุรกิจที่ไมได"ถูกกำกับ (non-regulated business) เพื่อสร"างการเติบโต
ของธุรกิจ และเพิ่มระดับผลตอบแทนจากการดำเนินงานให"อยูในระดับที่เหมาะสมของการไฟฟาสวนภูมิภาค
 ธุรกิจเสริม หมายความวา ธุรกิจที่ให"บริการเพื่อสนับสนุนลูกค"าของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
สนับสนุนการดำเนินงานให"บริการพลังงานไฟฟาทั้งในและตางประเทศ โดยการตอยอดทางธุรกิจจาก
การพัฒนาศักยภาพการใช"ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถในด"านตาง ๆ ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค เชน งานกอสร"างให"ผู"ใช"ไฟฟา งานตรวจสอบซอมแซมและบำรุงรักษา งานให"เชา
หรือใช"ทรัพยสิน เปjนต"น
 ธุรกิจใหม หมายความวา ธุรกิจที่เกี่ยวข"องกับการให"บริการพลังงานไฟฟา ธุรกิจตอยอดจากการใช"
ประโยชนจากสินทรัพย หรือความรู"ความสามารถที่มีในการขยายการเติบโต (Adjacent Business)
หรือ ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต (New S-Curve) ทั้งในและตางประเทศ โดยการไฟฟา
ส วนภู ม ิ ภ าคพั ฒ นาขึ ้ น เอง หรื อ ร วมกั บ พั น ธมิ ต รภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนพั ฒ นาขึ้ น
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร"างอุตสาหกรรมไฟฟา และเพิ่มมูลคาของ Portfolio ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคและบริษัทในเครือ
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บทที่ 2
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
กฟภ. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรที่สอดคล"องกับระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่ถือเปjนมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยเปjนการบริหารความเสี่ย งลั กษณะเชิงรุ ก มีการกำหนด
นโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย ง วั ต ถุ ป ระสงคขององคกร การระบุ ป ระเภทของความเสี ่ ย ง การประเมิ น
ความเสี่ยงผานมุมมองของโอกาสและผลกระทบการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
2.1 บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการ กฟภ. กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใน กฟภ.
ผานทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และผู"บริหารสูงสุดของ กฟภ.
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ. เปjนผู"กำกับดูแลการนานโยบายและ
กรอบการบริ ห ารความเสี ่ ย งไปปฏิ บ ั ต ิ ภ ายในองคกร ติ ด ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย ง รวมทั้ ง
ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให"คณะกรรมการ กฟภ. ทราบ
3) ผู"บริหารเปjนผู"รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตาม การนำไปใช"
อยางตอเนื่อง โดยได"รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กฟภ.
พนักงานทุกคนต"องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคูมือการบริหารความเสี่ยง
2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย งองคกรที ่ ส อดคล" อ งกั บ ระบบการบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่ เ ปj น
มาตรฐานสากล COSO ERM 2017 โดยที่ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้นเปjนการบริหารความเสี่ยงที ่มี
ลักษณะเชิงรุกมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงคขององคกร การระบุความเสี่ยง แบง
ออกเปjน 4 ด"านได"แก ด"านกลยุทธ (Strategic risk) ด"านการดำเนินงาน (Operational risk) ด"านการเงิน
(Financial risk) และด"านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การประเมินความเสี่ยงผานมุมมอง
ของโอกาสและผลกระทบ การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงควรมีการเชื่อมโยงและบูรณาการอยางทั่วถึงทั้งองคกร ซึ่งสามารถ
แสดงรายละเอียดของแตละขั้นตอนดังตอไปนี้
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ภาพที่ 2 - 1: กระบวนการบริหารความเสี่ยง

8. การ
ติดตามและ
ประเมินผล

1.
สภาพแวดลอม
ภายในองค3กร

7.
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

3. การระบุ
เหตุการณ3

6. กิจกรรม
การควบคุม
5.
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
การกําหนด
วัตถุประสงค3/
เปNาหมาย

4.
การประเมิน
ความเสี่ยง

วิเคราะหสภาพแวดล"อมทั้งภายในและภายนอกองคกร
กำหนดวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม
ระบุเหตุการณที่สงผลกระทบให" กฟภ. ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได"
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุ"มคาของต"นทุนการบริหารความเสี่ยง
กำหนดกิจกรรมควบคุม
สารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารทำความเข"าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเปjนรายไตรมาส

กฟภ. ได"กำหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองคกรเพื่อให"หนวยงานที่เกี่ยวข"องนำไปปฏิบัติได"
ในแนวทางเดียวกันดังนี้
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ตารางที่ 2 - 1: กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค3กร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ที่ทบทวนแลว
ผู"สงมอบ/
กระบวนการกอนหน"า
Suppliers

ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ป\จจัยนำเข"า
ขั้นตอนและผู"รับผิดชอบ
Inputs

Process

ผูรับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝŠายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผู"รับมอบ/ลูกค"า/
ผู"นำไปใช"/กระบวนการถัดไป
Outputs

ก
รอบ
เวลา

Customers

T
ime
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ผู"สงมอบ/
กระบวนการกอนหน"า
Suppliers

ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ป\จจัยนำเข"า
ขั้นตอนและผู"รับผิดชอบ
Inputs

Process
A

แผนบริ หารความเสียงระดับ
องค์กร/สายงาน

8. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริ หาร
ความเสียงทุกไตรมาส

ผูรับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝŠายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผู"รับมอบ/ลูกค"า/
กร
ผู"นำไปใช"/กระบวนการถัดไป
อบเวลา
Outputs
Customers
Ti
me
รายงานผลการบริ หาร
ความเสียงรายไตรมาส

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขั 2นตอนที 4

ทุกไตรมาส
ภายในเดือนที 1
นับสิ 2นไตรมาส

ข้ อสังเกต/ข้ อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียงฯ

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขนตอนที
ั2
4

ทุกไตรมาส
ภายในเดือนที 1
นับสิ 2นไตรมาส

ฝบส.,Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงสายงาน
9. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หาร

ความเสียงฯ (ทังแผนการควบคุมภายใน
และแผนจัดการความเสี ยง)
ต่อคณะกรรมการบริ หาร ความเสียงฯ
ทุกไตรมาส
ฝบส., Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี ยงสายงาน
1. รายงานผลการบริ หารความ
เสียงรายไตรมาส
2. ข้ อสังเกตข้ อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงฯ
3. สภาพแวดล้ อมปั จจัยต่าง ๆ
ทีเปลียนแปลงไป

ฝบส., Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงสายงาน

นําเสนอคณะกรรมการ
บริ หารความเสียงฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

แผนบริ หารความเสียงระดับองค์กร/
สายงาน (ฉบับปรับปรุง)

อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง2 ในช่วงเดือน
ก.ค. หรื อทุกครัง2 ทีมี
การเปลียนแปลง ของปั จจัย
ต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญ
หรื อตามกระบวนการ 2.2 ก (6)

10. ทบทวนแผนบริ หารความเสียงระดับองค์กร/สายงาน

11. สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนบริ หารความเสียงทุกไตรมาส

แผนบริ หารความเสียง
ระดับองค์กร /สายงาน
(ฉบับปรับปรุง)

ฝบส.,Risk
Owner,คณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสียงสายงาน

รายงานผลการบริ หาร
ความเสียงรายไตรมาส

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขนตอนที
ั2
4

ทุกไตรมาส
ภายในเดือนที 1
นับสิ 2นไตรมาส

ข้ อสังเกต/ข้ อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียงฯ

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขนตอนที
ั2
4

ทุกไตรมาส

สรุปผลการบริ หาร
ความเสียงประจําปี

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขั 2นตอนที 4

ภายในเดือน
ม.ค. ของปี ถัดไป

ฝบส., Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงสายงาน
12. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริ หาร

ความเสียงฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสียงฯ ทุกไตรมาส
ฝบส., Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียงสายงาน

1. รายงานผลการบริ หารความเสียง
รายไตรมาส
2. ข้ อสังเกตข้ อคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริ หารความเสียงฯ

13. สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนบริ หารความเสียงระดับองค์กรประจําปี
ฝบส., Risk Owner,
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี ยงสายงาน

สิ 2นสุด
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2.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
การไฟฟาสวนภูมิภาคแบงความเสี่ยงเปjน 4 ประเภทและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได" (Risk
Appetite) ของความเสี่ยงแตละประเภทไว"ดังนี้
ตารางที่ 2 - 2: ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite)

ดานกลยุทธ3

สอดคล" อ งตามเป าประสงค ในแผน
ยุทธศาสตร

(Strategic Risk)

ดานการเงิน
(Financial Risk)

ดานการดำเนินงาน
(Operation Risk)

ดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(Compliance Risk)

สามารถรั ก ษาระดั บ ความสามารถใน
การสร"างความมั่นคงทางการเงินในระยะ
ยาว (ตามแผนยุทธศาตร กฟภ. ที่ระบุใน
แตละปp)
ความมั่นคงเชื่อถือได"ในคุณภาพระบบ
ไฟฟาคา SAIFI และคา SAIDI
(ตามแผนยุทธศาตร กฟภ. ที่ระบุในแตละ
ปp)
กฟภ .จะดำเนิ น การภายใต" ก ฎหมาย
กฎระเบี ย บและนโยบายของรั ฐ บาล
หนวยงานกำกับดูแลและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวข"อง

ชEวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได (Risk Tolerance)
คาระดับ 4 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ ชี ้ ว ั ด ใน Balanced Scorecard ของ
กฟภ.)
คาระดับ 4 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ ชี ้ ว ั ด ใน Balanced Scorecard ของ
กฟภ.)
คาระดับ 4 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ ชี ้ ว ั ด ใน Balanced Scorecard ของ
กฟภ.)
-

2.4 ประเด็นความเสี่ยง
2.4.1 การบริหารหนEวยสูญเสียในภาพรวมไมEเปLนไปตามเปNาหมาย
จากการวิเคราะหข"อมูลเกี่ยวกับหนวยสูญเสียในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได"ดังนี้
ป‚

2557

2558

2559

2560

2561

2562
(สถานะ ณ มิ.ย.)

หนEวยสูญเสียภาพรวม
5.46
5.50
5.40
5.12
5.36
5.91
(รอยละ)
ในปp 2563 กฟภ. มีหนวยสูญเสียในระบบจำหนายคิดเปjนร"อยละ 5.80 (สถานะ ณ เดือน ม.ค. –
ก.ย. 2563) แม"จะดีกวาคา RA ที่กำหนดไว" 5.81% แตเนื่องจากมีการปรับคาเปาหมาย โดย ผวก. มีอนุมัติ ลว.
25 ก.ย. 2563 ปรับเกณฑประเมินผลหนวยสูญเสียฯ ของ กฟภ. และหนวยสูญเสียแยกรายเขต/ภาค ประจำปp
2563 เนื่องจากคณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสียฯ ของ กฟภ. พิจารณาจากป\จจัยของสถานการณโรคระบาด
ไวรัส COVID-19 สงผลกระทบให"พฤติกรรมการใช"ไฟฟาและเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงไป โดยมี
สัดสวนของผู"ใช"ไฟรายยอยเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู"ใช"รายใหญลดลง และปริมาณการใช"ไฟในภาพรวมลดลง สงผล
ให"จำนวน Technical Loss มีคาสูงขึ้น
จึงพิจารณาปรับเกณฑประเมินผลหนวยสูญเสียฯ เพื่อให"แตละ กฟข. ใช"เปjนหลักเกณฑในการ
ควบคุมดูแลและวางแผนกำหนดมาตรการตาง ๆ ตอไป แตเมื่อพิจารณาแนวโน"มผลการดำเนินงานในอดีต
พบวาอัตราหนวยสูญเสียเพิ่มขึ้น ซึ่งหาก กฟภ. ไมสามารถควบคุมหนวยสูญเสียได"สงผลโดยตรงตอรายได"ที่
สูญเสียไปจากการจำหนายกระแสไฟฟา นอกจากนี้ ป\จจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของ กฟภ. ที่สงผล
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ตอป\จจัยขับเคลื่อนด"านการเงินในสวนของรายได"จากการจำหนายกระแสไฟฟา คือ การลดหนวยสูญเสียใน
ระบบไฟฟา (Non Technical Loss) รวมทั ้ งการลดหนวยสู ญ เสี ย ในภาพรวมเปj น การชวยบริ ห ารต" น ทุ น
อยางไรก็ตาม กฟภ. ยังคงให"ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนวยสูญเสียทั้งที่เปjนด"านเทคนิค (Technical
Loss) และไมใชเทคนิค (Non-Technical Loss) ทั้งนี้เพื่อให" กฟภ. ลดการสูญเสียรายได"จากการจำหนาย
กระแสไฟฟา และชวยสนับสนุนการบริหารจัดการต"นทุนจากการจำหนายกระแสไฟฟาอีกด"วย รวมทั้งเปjนสวน
หนึ่งของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรองคกรที่ 2 (SO2) ที่มุงเน"นการพัฒนาระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและ
สร"างความนาเชื่อถือตอลูกค"าและทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย
2.4.2 คุณภาพไฟฟNาแรงต่ำไมEเปLนไปตามเปNาหมาย
เนื่องจากภารกิจหลักของ กฟภ. คือ การให"บริการพลังงานไฟฟาที่มั่นคง และตามวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรองคกรที่ 2 (SO2) ที่มุ งเน"นการพัฒนาระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและสร"างความ
นาเชื่อถือตอลูกค"าและทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย อยางไรก็ตามการให"บริการและจำหนายกระแสไฟฟา
พบวาคุณภาพไฟฟาแรงต่ำไมเปjนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีข"อร"องเรียนถึงคุณภาพไฟฟาแรงต่ำจากผู"ใช"
ไฟฟารายยอยอยางตอเนื่อง รวมทั้งผู"วาการได"มีนโยบายเพิ่มเติมในปp 2563 ในการเรงแก"ไขป\ญหาคุณภาพ
ไฟฟาแรงต่ำเรงดวน จึงจำเปjนต"องให"ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟาแรงต่ำให"ได"ตามเปาหมาย
ที่ต"องแล"วเสร็จในปp 2564
2.4.3 การดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องและกลไกในการกำกับดูแลและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทในเครือ ไมEเปLนไปตามเปNาหมาย
จากโอกาสที่วิเคราะหใน SWOT ทั้งโอกาสในการสร"างพันธมิตรทางธุรกิจ และเครือขายความ
รวมมื อทั ้ งภาครั ฐ และเอกชน โครงสร" า งอุ ต สาหกรรมที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป ที ่ ส งผลตอโอกาสทางธุ ร กิจที่
ครอบคลุม Value chain ของอุตสาหกรรมไฟฟา รวมทั้งวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค
ที ่ 4 (SO 4) ที ่ ม ุ งสู Non - regulated Business โดยการสร" า ง Advantaged Portfolio ซึ ่ ง กฟภ.
ให"ความสำคัญในการกำหนดนโยบายในการลงทุน และการออกแบบ Potential Portfolio Strategies ในการ
บริหารภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจตางๆ ทั้งผานกลไกการดำเนินงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เพื่อ
สร"างมูลคาสูงสุดให"กับองคกร (Creating Shareholder Value) รวมทั้งเกิดการพัฒนาธุรกิจได"อยางยั่งยืน โดย
สามารถตอบสนองตอโครงสร"างระบบไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปได" (Maximizing Sustainable Development)
ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทในเครือผานการดำเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
และบริษัทในเครือในอนาคต จะเข"ามาเปjนหนวยงงานที่มีบทบาทเปjนผู"ลงทุนหลัก และรวมลงทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจของ กฟภ. สงผลให" กฟภ. ต"องมุงเน"นการดำเนินการของธุรกิจเกี่ยวเนื่องและสร"างกระบวนการและ
กลไกในการกำกับดูแลบริษัทในเครือให"มีผลการดำเนินงานเปjนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรองคกรที่ได"
กำหนดไว"
2.4.4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานด"วยเทคโนโลยีดิจิทัลให"กับผู"มีสวนได"สวนเสีย
ทุกภาคสวน เปjนป\จจัยพื้นฐานที่ช วยขับเคลื่อนองคกรสู Digital Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน
(standard) การคุ"มครองความเปjนสวนตัวและข"อมูลสวนบุคคล (privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(cyber security) ซึ ่ ง กฟภ. ให" ค วามสำคั ญ ในการสร" า งความมั ่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศและ
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การสื่อสาร เพื่อสร"างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทำธุรกรรมตางๆทางออนไลน รวมทั้งการกำหนด
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานผู"ให"บริการทั่วประเทศในการคุ"มครองสิทธิส วนบุคคล และการ
คุ"มครองข"อมูลสวนบุคคลของผู"ขอรับบริการ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช"งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
รวมถึ ง การกำหนดมาตรการการเฝาระวั งและรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามไซเบอรที ่ เ หมาะสมและสอดคล" อ งตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกปองโครงสร"างพื้นฐานที่มีความจำเปjนอยางยิ่งยวด (critical infrastructure)
เพื่อให"มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอตอการดำเนินงาน ตลอดจนการสงเสริมการสร"างเครือขายแลกเปลี่ยน
ข"อมูลภัยคุกคามไซเบอร และการสงเสริมให"เกิดความตระหนักและรู"เทาทันภัยคุกคามทางไซเบอรวาเปjนสิ่ง
สำคัญที่ต"องดำเนินการอยางตอเนื่องในองคกร
2.4.5 ไมEสามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบ multi skill และการสราง
Business Mind ใหกับบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจภายใตโครงสรางอุตสาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
จากการมุ งเน"นไปสู Digital Utility การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข"ามาใช"ในการดำเนินงาน รวมถึง
การมุงเน"นการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ ดังนั้น กฟภ.จำเปjนต"องมีการวางแผนและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ป|ด Gap ของ Competency ในแตละบุคคล โดยเฉพาะในสวนของการกำหนด Digital Competency
Based Assessment Model และพัฒนาบุคลากรกลุ มเปาหมายตาม Digital Competency ที่กำหนด
นอกจากนี้ ยังเน"นในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให"สอดคล"องกับ
Career Path ของพนักงานในแตละตำแหนง รวมถึงเพื่อเตรียมความพร"อมของบุคลากรที่เปjน Successor
ในการสืบทอดตำแหนงที่สำคัญขององคกร และตามความต"องการทางธุรกิจในอนาคตตอไปนอกจากนี้ยัง
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางด"านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรของ กฟภ. จำเปjนต"องมีองคความรู"
และมีความสามารถทางด"านเทคโนโลยี นวัตกรรม และพร"อมปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น
กฟภ. ต"องเรงดำเนินการในการบริหารจัดการองคความรู"ขององคกร และเตรียมการ Successors ให"มี
ความพร"อมตอการดำเนินธุรกิจตอไป ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต"องสามารถรองรับและขับเคลื่อน
องคกรให"ทันสมัยได"ตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรองคกรที่ 1 (SO 1) ในการยกระดับการบริหารจัดการ
ระดับสากล เพื่อสร"างความยั่งยืน
2.4.6 การติดตามพฤติกรรม DG เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงขEายไฟฟNาใหเปLนไปตามเปNาหมาย
(VSPP)
การที่นโยบายภาครัฐให"การสงเสริมและสนับสนุน VSPP ในการผลิตไฟฟา และสามารถจายไฟฟา
เข"าระบบของ กฟภ. ได"นั้น ซึ่งเปjนการดำเนินงานที่รองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่
ยุทธศาสตรของประเทศ กฟภ. จำเปjนต"องติดตามมาตรฐานด"านระบบจำหนายไฟฟาของ DG เพื่อให"การ
ดำเนินงานยังคงสามารถยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟา ให"มีความมั่นคง เชื่อถือได" มีประสิทธิภาพ และมี
ความเพียงพอ เพื่อนำไปสูการใช"พลังงานไฟฟาอยางเต็มประสิทธิภาพ และรองรับกับโครงสร"างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงต"องให"ความสำคัญในการติดตามพฤติกรรม
DG ของ VSPP เพื่อการบริหารจัดการระบบโครงขายไฟฟาให"เปjนไปตามเปาหมาย และสอดคล"องตาม
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2 (SO2) ที่มุงเน"นการพัฒนาระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและสร"างความ
นาเชื่อถือตอลูกค"าและทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสี
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2.4.7 การวิเคราะห3และใชประโยชน3ของขอมูล (Data Analytic) ยังไมEสามารถสรางมูลคEาเพิ่มทาง
ธุรกิจขององค3กร
จากวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2 (SO2) ที่มุงเน"นการพัฒนาระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพ
และสร"างความนาเชื่อถือตอลูกค"าและทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย และวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 4 (SO4) ที่
มุ งเน"นการยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfilio ซึ่งมีการเริ่มใช"ประโยชนจากฐานข"อมูล
ลูกค"าของ กฟภ. ที่มีในป\จจุบัน โดยมีการวิเคราะหฐานข"อมูลลูกค"าของ กฟภ. ในกลุมลูกค"าที่มีมูลคาสูง (High
Value) และกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอยอดโอกาสทางธุรกิจกับลูกค"าที่มีศักยภาพ รวมถึงพัฒนาแนว
ทางการทำ Data Analytics จากฐานข"อมูลลูกค"าของ กฟภ. เพื่อสร"างมูลคาให"กับองคกร โดยการทำ crossselling และ up-selling กับลูกค"าเดิ ม รวมถึงการขยายตลาดไปสู ลู กค"าใหม ซึ่งการที่ กฟภ. ดำเนิน การ
ดังกลาวได"นั้น ต"องมีการเตรียมความพร"อมในหลายประเด็นที่สำคัญ เชน การกำหนดฐานข"อมูลองคกรที่
เหมาะสมที่จะใช"ขับเคลื่อนในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สำคัญ การสำรวจความเพียงพอ และการกระจายตัว
ของข"อมูลขององคกรที่จะต"องถูกนำมาใช"ในการทำ Data Analytics และการจัดการฐานข"อมูลขององคกรให"
เปjนระบบ ในลักษณะของ Structured Data ที่พร"อมสำหรับการนำไปใช"ประโยชนโดยการทำ Data Analytic
เพื่อให"มั่นใจวา กฟภ. สามารถใช"ประโยชนของข"อมูล เพื่อเพิ่มมูลคาธุรกิจขององคกรได"อยางมีประสิทธิภาพ
2.4.8 มิเตอร3สำหรับสับเปลี่ยนขาดแคลนเนื่องจากแผนงานจัดหามิเตอร3 Electronics สับเปลี่ยน
ทดแทนมิเตอร3แบบจานหมุนไมEเปLนไปตามเปNาหมาย
ตามนโยบายผู"ว าการที่พบวาเกิดป\ญหาความล"าของการจัดหามิเตอร Electronics สับเปลี่ยน
ทดแทนมิเตอรแบบจานหมุน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอภาพลักษณ และการบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
องคกรที่ 2 (SO 2) ที่มุงเน"นการพัฒนาระบบจำหนายที่มีประสิทธิภาพและสร"างความนาเชื่อถือตอลูกค"าและ
ทุกกลุมผู"มีสวนได"สวนเสีย โดยบูรณาการทุกระบบงานด"วย Digitalization โดย กฟภ. ได"กำหนดแผนที่นำทาง
(PEA Smart Grid Roadmap) ซึ่งสอดคล"องกับแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศ
ไทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน ดังนั้น กฟภ. จึงให"ความสำคัญในการเรงรัดและติดตามแผนงาน
ดังกลาวอยางใกล"ชิด เพื่อให"แผนงานดังกลาวดำเนินงานได"สอดคล"องกับแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริดของประเทศ
ผลกระทบตEอสภาพคลEองทางการเงินและการดำเนินงานของ กฟภ. หากเกิดสถานการณ3โรค
ระบาด COVID-19 ระลอกใหมE
จากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ในปp 2563 สงผลให" เ กิ ด ผลกระทบทั้ ง
ทางด"านสภาพคลองทางการเงิน และการดำเนินงานตาง ๆ ที่เกิดการหยุดชะงักเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
และมาตรการตาง ๆ ทั ้ ง การ Lock down หรื อ Shut down ในบางพื ้ น ที ่ และยั ง มี ม าตรการบรรเทา
ความเดือดร"อนประชาชน โดยการลดคาไฟฟาทำให" กฟภ. เกิดป\ญหาสภาพคลองทางการเงินในปp 2563
แม"ว าในชวงไตรมาสที่ไตรมาสที่ 3 -2563 สถานการณดังกลาวจะเริ่มคลี่คลาย แตอยางไรก็ตามป\จจุบันใน
ประเทศไทยกำลังมีการเกิดการแพรระบาดระลอกใหมขึ้น ดังนั้น กฟภ. จึงได"พิจารณาผลกระทบที่คาดวาจะ
เกิ ด ขึ ้ น จากการถอดบทเรี ย นในระลอกแรกโดยพิ จ ารณาทั ้ งในสวนผลกระทบที ่ กฟภ. อาจจะได" ร ั บ และ
ผลกระทบที่มีตอกลุมผู"มีสวนได" สวนเสียทั้งหมดซึ่งจะสะท"อนไปยังความต"องการและความคาดหวังตลอดจน
ความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนได"สวนเสียทั้งหมดด"วย
ทั้งนี้ กฟภ. ได"กำหนด กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ ยง (Mitigation Plan) ทั้ง 9 ป\จจัยเสี่ยง
เพื่อรองรับการดำเนินงานสำหรับแตละป\จจัยเสี่ยงไว"เรียบร"อยแล"ว
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บทที่ 3
การแปลงแผนยุทธศาสตร3ไปสูEการปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการแปลงยุทธศาสตรสู การปฏิบัติผ าน Balanced Scorecard (BSC)
โดยกำหนดกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย และแผนงาน/โครงการที่สอดรับยุทธศาสตร ใน 4 ด"าน ได"แก ด"านเปาหมาย
องคกร (Goal) ด"านลูกค"า (Customer) ด"านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด"านการเรียนรู"และ
พัฒนา (Learning & Growth)
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) และ Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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3.1 แผนที่ยุทธศาสตร3การไฟฟNาสEวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569 (Strategy Map)
ภาพที่ 3 - 1: แผนที่ยุทธศาสตร3การไฟฟNาสEวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
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3.2 Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟNาสEวนภูมิภาค พ.ศ. 2565 – 2569
กลยุทธ3

KPI

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพย
รวม (ROA)
1.2 การบริหารคาใช"จายจากการ
ดำเนินงาน (CPI-X)
2. มุมมอง Customer
Satisfying Customers and Engaged Stakeholder (SCM)
SCM1 มุงตอบสนองความ
2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ต"องการความคาดหวัง
ของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความ
และความกังวลผู"มีสวน
คาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ได"สวนเสีย
2.2 ผลสำรวจความเชื่อมัน่ ในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. ของ
ผู"มีสวนได"สวนเสีย
SCM2 การสร"างประสบการณ
2.3 ความพึงพอใจรายกลุมลูกค"า
ที่ดีของการให"บริการ
• กลุมลูกค"ารายยอย
แบบ New Normal
(บ"านอยูอาศัยและพาณิชย
(Digital Customer
รายยอย)
Experience)
• กลุมลูกค"ารายใหญ
(อุตสาหกรรมและพาณิชย
รายใหญ)
• กลุมภาครัฐ
(ราชการและรัฐวิสาหกิจ)

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

2565

2566

2567

2568

2569

ร"อยละ

3.72

3.86

3.80

3.98

4.81

รผก.(บ)

ล"านบาท

30,194

29,934

30,602

30,380

30,612

รผก.(บ)

ระดับ

Baseline
+ 4%

Baseline
+ 8%

Baseline
+ 12%

Baseline Baseline
+ 16%
+ 20%

รผก.(ย)

(5-Baseline)2

(5-Baseline)2

(5-Baseline)2 (5-Baseline)2 (5-Baseline)2

Baseline
+ 4%

Baseline
+ 8%

Baseline
+ 12%

(5-Baseline)2

(5-Baseline)2

(5-Baseline)2 (5-Baseline)2 (5-Baseline)2

ระดับ
ระดับ

4.4788
4.4756

4.4859
4.4837

4.4929
4.4919

4.5000
4.5000

4.5000
4.5000

รผก.(ธต)
รผก.(ธต)

ระดับ

4.4671

4.4781

4.4890

4.5000

4.5000

รผก.(ธต)

ระดับ

4.4939

4.4959

4.4980

4.5000

4.5000

รผก.(ธต)

ระดับ

Baseline Baseline
+ 16%
+ 20%

รผก.(ย)

70

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

กลยุทธ3

SCM3 การรักษาฐานลูกค"าราย
สำคัญ (Key Account)

KPI

หนEวยวัด

ระดับ
• กลุมลูกค"ารายสำคัญ
(Key Account
Customer)
2.4 สัดสวนประเภทการให"บริการ ร"อยละ
ผานชองทางออนไลน
2.5 ร"อยละของจำนวนศูนยบริการ ร"อยละ
ลูกค"า PEA Shop ที่ปด|
ให"บริการ เทียบกับจำนวน
PEA Shop ทั้งหมด
2.6 การทบทวน/ปรับปรุง SLA กระบวนการ
ของกระบวนการให"บริการ
2.7 Net Promotor Score ของ
ระดับ
ลูกค"าที่ใช"บริการผาน Digital
Channel ของ กฟภ.
2.8 ร"อยละของลูกค"ารายสำคัญ
ร"อยละ
(Key Account) ตอลูกค"า
High Value

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

2565
4.4234

2566
4.4489

2567
4.4745

2568
4.5000

2569
4.5000

100

-

-

-

-

รผก.(ธต)

50

100

-

-

-

รผก.(ธต)

2

2

2

2

2

รผก.(ธต)

40

42.5

45

47.5

50

รผก.(ธต)

70

80

90

100

100

รผก.(ธต)

รผก.(ธต)
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กลยุทธ3
New Market (NM)
NM1 การกำหนดนโยบาย
และกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัท
ในเครือ รวมถึงการ
วิเคราะหถึง Business
Alignment
NM2 การดำเนินงานตามแผน
PEA Portfolio
Management

KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565

2566

2567

2568

2569

ผูรับผิดชอบหลัก

2.9 ความสำเร็จในการกำหนด
แนวทางและการนำไปปฏิบัติ
ของ Way of Conduct
ระหวาง กฟภ. และบริษัท
ในเครือ

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

2.10 รายได"ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ล"านบาท

6,559

6,830

7,170

7,633

8,155

รผก.(ธต)

2.11 การบริหารคาใช"จายจากการ
ดำเนินงาน (CPI-X)
2.12 Dividend Payout จาก
ENCOM

ล"านบาท

30,194

29,934

30,602

30,380

30,612

รผก.(บ)

ล"านบาท

87.00*

170.00*

225.00*

270.00*

245.00*

รผก.(วก)
รักษาการกรรมการ
ผู"จัดการบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด
หมายเหตุ : *คาเปาหมายปp 2565- 2569 อยูระหวางเสนอหลักเกณฑการจายป\นผลตอคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และคณะกรรมการ กฟภ. ซึ่งจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ
ทางธุรกิจของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
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กลยุทธ3

NM3 ยกระดับผล
ประกอบการของ
องคกร และการจัดทำ
บัญชีต"นทุนระหวาง
Regulated
Business และ Non
regulated Business
รวมถึงการทำบัญชี
ต"นทุนรายกิจกรรม
(ABC Costing)
NM4 มุงเน"นการสร"าง
มูลคาเพิ่มจากฐาน
ข"อมูลผู"ใช"ไฟ

KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

2565

2566

2567

2568

2569

2.13 ความสำเร็จในการจัดทำ
ร"อยละ
บัญชีต"นทุนตามประเภท
รายได"ในสวนของธุรกิจนอก
การกำกับดูแล (Nonregulated)

100

-

-

-

-

รผก.(บ)

2.14 ความสำเร็จของจำนวน
ลูกค"าที่เพิ่มขึ้น
2.15 มูลคาโครงการทั้งหมด

ราย/แหง

12

15

18

21

24

รผก.(ธต)

ล"านบาท

600

-

-

-

-

รผก.(ธต)
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กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

3. มุมมอง Internal Process
Operational Management Process (OM)
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งทีไ่ ฟฟาขัดข"อง ครั้ง/ราย/ปp
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความนาเชื่อถือของ
(SAIFI)
ระบบจำหนายอยาง
ตอเนื่อง
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข"อง นาที/ราย/ปp
(SAIDI)
3.3 ร"อยละของหนวยสูญเสียใน
ร"อยละ
ระบบจำหนาย (Loss)

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

2565

2566

2567

2568

2569

2.23

1.95

1.71

1.45

1.22*

รผก.(ป)

53.52

46.80

41.04

34.80

29.40*

รผก.(ป)

5.40**

5.40**

5.40**

5.40**

5.40**

รผก.(ป)

หมายเหตุ :
1. * การกำหนดคาเปาหมาย SAIFI และ SAIDI ของ กฟภ. ใช"หลักการทางสถิติของคา SAIFI และ SAIDI ที่ผานมาปp 2558-2564 และคาปp 2565-2568 ใช"คาตามแผนยุทธศาสตร กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568 และมาหาสมการ Exponential Regression เพื่อมาคาดการณผลการดำเนินงานประจำปp 2569
2. ** คาเปาหมายในชวงปp 2565-2569 เปjนคาเบื้องต"นจากเปาหมายปp 2564 ซึ่งจะมีการกำหนดคาเปาหมายดังกลาวทุกปp โดยคณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสีย
3. เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจากระบบเดิม มาใช"ในการรายงานคาดัชนีฯ ความเชื่อถือได"
ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูล เมื่อข"อมูลมีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ ใหมอีกครั้งหนึ่ง
4. การกำหนดคาเปาหมายการดำเนินงาน SAIFI และ SAIDI ของ นิคมอุตสาหกรรมระยะเวลา 5 ปp จะใช"คาผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปp 2563 (ม.ค.-ธ.ค. 2563) ซึ่งถูกใช"กำหนดคา
เปาหมายที่ระดับ 5 ในปp 2564 (ม.ค.-ธ.ค. 2564) มากำหนดเปjนคาเปาหมาย เนื่องจากคา SAIFI และ SAIDI ของนิคมอุตสาหกรรมมีผลดำเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจแล"ว
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กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก
2565
2566
2567
2568
2569
3.4 คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิง
%
ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% ลดลง 50% คณะอนุกรรมการ
แก"ไข (Corrective
เปรียบเทียบ เมื่อเทียบกับปp เมื่อเทียบกับปp เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ จัดทำแผนและ
Maintenance) ของหม"อ
กับปpฐาน
2563
2563
ปp 2563 ปp 2563 ปp 2563
ติดตามการ
ดำเนินการบริหาร
แปลงไฟฟากำลังบน
(ปp 2563)
จัดการสินทรัพย
สวนประกอบหลักตาม FMECA
ของ กฟภ.
ได"แก OLTC, Winding, HV
Bushing ที่ลดลง
3.5 ร"อยละความสำเร็จของการมี
ร"อยละ มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล คณะอนุกรรมการ
ฐานข"อมูลในการวางแผนการ
หม"อแปลง สวิตชเกียร เคเบิลใต"ดิน หม"อแปลง Switching จัดทำแผนและ
จัดการสินทรัพยในระยะยาว
ติดตามการ
ไฟฟากำลัง
100%
100%
ระบบ
Device
100%
จำหนาย 100%
ดำเนินงานการ
100%
บริหารจัดการ
สินทรัพยของ กฟภ.
3.6 ดัชนีจำนวนครั้งทีไ่ ฟฟาขัดข"อง ครั้ง/ราย/ปp 0.510
0.510
0.510
0.510
0.510
รผก.(ป)
(SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข"อง นาที/ราย/ปp 9.350
9.350
9.350
9.350
9.350
รผก.(ป)
(SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
3.8 ความพึงพอใจโดยรวมตอ
ระดับ
4.3118
4.3494
4.3871 4.4247 4.4624
รผก.(ป)
คุณภาพผลิตภัณฑของลูกค"าใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

75

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

กลยุทธ3

KPI

Operational Management Process (OM)
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบ
3.9 ร"อยละความสำเร็จของการ
จำหนายไฟฟาแรงต่ำ
พัฒนาจัดทำระบบประมวลคา
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบ
ของอุตสาหกรรมไฟฟา
จำหนายแรงต่ำ

หนEวยวัด
ร"อยละ

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565
100

2566

2567

2568

2569

เนื่องจากป\จจุบัน ปp 2564 กฟภ. อยูระหวางจัดทำ
ระบบประมวลผลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบ
จำหนายแรงต่ำ ซึ่งคาดวาจะแล"วเสร็จไตรมาส 2 ของปp
2565 และจะได"ผลของคาดัชนีฯ ดังกลาว ณ ตอนสิ้นปp
2565 เพื่อใช"เปjน Base line สำหรับตั้งคาเปาหมายปp
2566 เปjนต"นไป ดังนัน้ จึงยังไมสามารถกำหนดคา
เปาหมายของปp 2565 ได"

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ป)

หมายเหตุ :
1. ร"อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ สำหรับใช"เปjนคาดัชนีฯ Baseline รองรับการประเมินคาดัชนีฯ ระบบจำหนาย
แรงต่ำตั้งแตปp 2566 เปjนต"นไป
2. เนื่องจากป\จจุบนั ปp 2564 กฟภ. อยูระหวางจัดทำระบบประมวลผลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ ซึ่งคาดวาจะแล"วเสร็จไตรมาส 2 ของปp 2565 และจะได"ผลของคา
ดัชนีฯ ดังกลาว ณ ตอนสิน้ ปp 2565 เพื่อใช"เปjน Baseline สำหรับตั้งคาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป ดังนัน้ จึงยังไมสามารถกำหนดคาเปาหมายของปp 2565 ได"
3. คาเปาหมายปp 2565 คาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ จะวัดจากความสำเร็จกระบวนการการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ
เพื่อจะได"มีคาดัชนีฯ Baseline สำหรับตั้งคาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป
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KPI
3.10 แรงดันไฟฟาในระดับที่
กำหนด

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก
2565
2566
2567
2568
2569
ร"อยละ
ทบทวน ปรับปรุงและ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ คณะทำงานพัฒนา
หลักเกณฑและ พัฒนา โครงการนำ ยกระดับ ยกระดับ ยกระดับโครงขาย
ระบบไฟฟา
แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑและ รอง ด"าน โครงขาย โครงขาย
ด"านเทคนิค แนวทางปฏิบัติ ระบบ
ระบบ
ระบบ
ของระบบ ด"านเทคนิค จำหนาย จำหนายแรง จำหนายแรง
จำหนายแรงต่ำ เพื่อยกระดับ แรงต่ำ
ต่ำและ
ต่ำและ
ที่ใช"อยูใน โครงขายระบบ 100% ยกระดับ ยกระดับ
ป\จจุบนั 100% จำหนายแรงต่ำ
แรงดันไฟฟา แรงดันไฟฟา
100%
ด"านแรงต่ำ ด"านแรงต่ำ
ให"สอดคล"อง ให"สอดคล"อง
กับ กับมาตรฐาน
มาตรฐาน สากล
สากล
40%
20%
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KPI

Grid Modernization Process (GM)
GM1 การเสริมสร"างศักยภาพ
3.11 ความสำเร็จของแผนโครงขาย
ของระบบจำหนาย โดย
ไฟฟาอัจฉริยะ
Smart Grid และระบบ
ที่รองรับธุรกิจใน
อนาคต
3.12 ความสำเร็จในการดำเนินการ
แผนพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบจำหนาย
ไฟฟา
3.13 การใช"ประโยชนจาก
ฐานข"อมูลใน Smart Grid
Area (พัทยา + AMR บาง
พื้นที่) เพื่อวิเคราะหธุรกิจใหม
3.14 การเปjนผู"นำในการยกระดับ
Smart Grid ในระดับภูมิภาค
3.15 ความสำเร็จในการติดตั้ง
Smart Meter และการขยาย
ผลเพื่อรองรับการขยายตัว
ยานยนตไฟฟา

หนEวยวัด
ร"อยละ

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565

2566

2567

2568

2569

100 (เอกสาร 100 (ได"ผู"รับ 100 (เปา 100 (เปา 100 (เปา
ประกวดราคา จ"างและเปา เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย
และ
เบิกจาย 767 ลบ.) 2,234 ลบ.) 2,234 ลบ.)
งบประมาณ) 125 ลบ.)

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ว)

ร"อยละ

100

100

100

-

-

รผก.(ว)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

100

-

-

-

-

รผก.(ว)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ว)
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GM2 การผลักดันความสำเร็จ
ของโครงการนำรอง –
การรองรับการเป|ด
ไฟฟาเสรี

KPI
3.16 ความสำเร็จในเตรียมความ
พร"อมสูการเป|ดไฟฟาเสรี
 การดำเนินงานเปjนไป
ตามแผนงานหลักและ
แผนงานยอย
 ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามบทบาท
กฟภ. ใน โครงการนำ
รอง EEC
 ความสำเร็จในการ
เตรียมความพร"อม
บุคลากร
ในการเป|ดไฟฟาเสรี
 ความสำเร็จในการ
พัฒนาแพลตฟอรมซื้อ
ขายพลังงานผาน
Trading Platform ที่
เหมาะสมสำหรับ กฟภ.
 ความสำเร็จของการ
เตรียมความพร"อมด"าน
บัญชี การเงิน ข"อ
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข"อง

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

ร"อยละ

2565
100

2566
100

2567
100

2568
100

2569
100

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

100

100

100

100

-

รผก.(ว)

ร"อยละ

100

-

-

-

-

รผก.(บ)

รผก.(ย)
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4. มุมมอง Learning & Growth
Organizational Capital (OC)
OC1 วิเคราะห GAP และ
แนวทางการผลักดัน
องคกรสูความยั่งยืน

KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565

2566

2567

2568

2569

ร"อยละ
4.1 ความสำเร็จของแผนงาน
100
100
100
100
100
ยกระดับการดำเนินงานเรื่อง
ความปลอดภัยให"อยูในระดับ
มาตรฐาน/ระดับสากล
4.2 คาดัชนีการประสบอุบัติภัย
น"อยกวาหรือ น"อยกวาหรือ น"อยกวา น"อยกวา น"อยกวา
เทากับ 0.0882 เทากับ 0.0838 หรือเทากับ หรือเทากับ หรือเทากับ
(Disabling Injury
0.0796 0.0756 0.0718
Index:√ )
4.3 ได"รับรางวัล CSR ระดับ
รางวัล/
2
2
2
3
3
นานาชาติหรือการรับรองการ การรับรอง
รายงานความยั่งยืน
ตามมาตรฐานสากลทัง้ ใน
ประเทศหรือตางประเทศ
4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ
ร"อยละ
GRC
GRC
ระดับ
ระดับ
ระดับ
GRC
Dashboard Dashboard ประสิทธิผล ประสิทธิผล ประสิทธิผล
(Demo)
ของ
ของ
ของ
กระบวนการ กระบวนการ กระบวนงาน
GRC GRC ดีขึ้น ที่ดีขึ้น

ผูรับผิดชอบหลัก

รผก.(บก)

รผก.(บก)

รผก.(ย)

รผก.(ย)
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OC2 สนับสนุนการใช"พลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

4.5 คาแฟคเตอรของคา
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
ตามแนวทาง ISO14045

เทา

4.6 จำนวนหนวย (kWh) ที่
ประหยัดพลังงานไฟฟาได"
สะสม

GWh

120

140

160

180

200

รผก.(ว)

80

80

80

-

-

รผก.(บก)

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

Human Capital Management (HCM)
HCM1 สงเสริมการบริหารทุน
4.7 Competency ของ
ร"อยละ
มนุษยโดยใช"เทคโนโลยี
กลุมเปาหมายทีไ่ ด"รับการ
ดิจิทัลในการพัฒนา
พัฒนา New-skill/Upระบบงานด"าน HCM
skill/Re-skill
4.8 ร"อยละความสำเร็จของการ
ร"อยละ
จัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาว
ที่ระบุการดำเนินงานของทั้ง
4 กลุม
4.9 ร"อยละความสำเร็จในการ
ร"อยละ
ดำเนินงานตามแผนงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย

2566
1.0783

2567
1.0795

2568
1.1084

2569
1.1100

ผูรับผิดชอบหลัก

2565
1.0508

รผก.(ย)
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KPI
4.10 ความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
ด"าน Digital
4.11 ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู"ขององคกร
4.12 ความสำเร็จของการพัฒนา
ทักษะบุคลากรในการจัดการ
ความรู"และนำไปปรับปรุงการ
ทำงาน
4.13 ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนสงเสริม
การจัดการความรู"สูการสร"าง
นวัตกรรมขององคกร
4.14 จำนวนกระบวนการ/
นวัตกรรม (Technology
Readiness Level:TRL
ระดับ 7-9) ที่ได"รบั การตอ
ยอดและปรับปรุงมาจากการ
จัดการความรู"

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

ผูรับผิดชอบหลัก

ร"อยละ

2565
100

2566
-

2567
-

2568
-

2569
-

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(บก)

จำนวน

3

3

3

3

3

รผก.(บก)

รผก.(บก)
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HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรู"
และพัฒนา ในการ
เสริมสร"างและยกระดับ
สรรถนะของบุคลากร

Digital Technology (DT)
DT1 พัฒนาขีดความสามารถ
ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสะท"อนถึง
ประสิทธิภาพของการ
บริหารคาใช"จายและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน

KPI

หนEวยวัด

ผูรับผิดชอบหลัก

2565
80

2566
80

2567
80

2568
-

2569
-

100

100

100

-

-

รผก.(บก)

100

100

100

-

-

รผก.(บก)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

ผชก.(ดท)

ร"อยละ

100

100

100

100

100

ผชก.(ดท)

4.15 ร"อยละของกลุมเปาหมายที่
ร"อยละ
ได"รับการพัฒนาตาม Future
Core Competency
4.16 ความสำเร็จของกลุมเปาหมาย ร"อยละ
ที่ได"รับการยกระดับบุคลากร
ด"านการวิเคราะหข"อมูลขนาด
ใหญ (Big Data Analytics)
4.17 ความสำเร็จของการพัฒนา
ร"อยละ
บุคลากรรุนใหมที่สามารถ
เปjน Talent / Successor
4.18 ความสำเร็จในการพัฒนา
มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการ ด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO38500)
4.19 ความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามแผนงานยกระดับการ
กำกับดูแลข"อมูล (Data
Governance)

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

รผก.(บก)
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DT2 พัฒนาขีดความสามารถ
ด"าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู
มาตรฐานสากล

KPI
4.20 ความสำเร็จการดำเนินงาน
ตามแผนงานการบริหาร
จัดการข"อมูล (Data
Management
& Data Analytic)
4.21 ความสำเร็จของแผนงาน
พัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล

หนEวยวัด
ร"อยละ

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565
100

2566
100

ระดับ ความสำเร็จ ความสำเร็จ
ความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ปp 2565 (กฟภ. ปp 2566 (กฟภ.
ได"รับการ
ได"รับการ
รับรองตาม รับรองตาม
มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล
ISO27001 ISO27001
ขยายขอบเขต ขยายขอบเขต
การได"รับรอง การได"รับรอง
ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ISO/IEC
ISO/IEC
27001:2013 27001:2013
ไปยังโครงสร"าง ไปยังโครงสร"าง
พื้นฐานที่
พื้นฐานที่
สำคัญ ของ สำคัญ ของ
รซธ. ระยะที่ 2 รซธ. ระยะที่ 2
(ระบบ BPM ) (ระบบ ERP,
และ รักษา IS-U และ
สภาพ
ระบบ OMS)

2567
100

2568
100

2569
100

-

-

-

ผูรับผิดชอบหลัก
ผชก.(ดท)

รผก.(ทส)
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KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚

2565
2566
2567
2568
2569
(Surveillance และ ReCert
Audit) ครั้งที่ ขอบเขต กฟภ.
2 ขอบเขต สำนักงานใหญ
กฟภ.
(ITIDC) และ
สำนักงานใหญ สวนภูมิภาค
(ITIDC) และ
12 เขต
สวนภูมิภาค
12 เขต
4.22 ความสำเร็จของงานพัฒนา
ระดับ ผลสำเร็จของคูมือ Cyber Incident response Security Playbook,
ความสามารถในการรักษา ความสำเร็จ แนวทางการยกระดับการดำเนินงานและความสามารถของศูนย
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ปฏิบัติการความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร (SOC) ในอนาคต (Roadmap)
ไซเบอร ของศูนยปฏิบัติการ
และรายงานผลการทำ Table Top Exercise (เปาหมายปp 2565)
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(SOC)
4.23 ความสำเร็จของแผนงานจัดตั้ง ระดับ ความสำเร็จของแผนงานฯ ปp 2565 (กำหนดโครงสร"างและกรอบ
หนวยงานระดับกองที่มีหน"าที่ ความสำเร็จ อัตรากำลังของหนวยงานระดับกองที่มีหน"าที่รับผิดชอบด"านความมั่นคง
รับผิดชอบด"านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรงของการไฟฟาสวนภูมิภาค เสนอตอ
คณะกรรมการโครงสร"างฯ และสามารถจัดตั้งหนวยงานระดับกองที่มี
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรง
หน"าที่รับผิดชอบด"านความปลอดภัยไซเบอรโดยตรงของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

ผูรับผิดชอบหลัก

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)
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KPI

หนEวยวัด

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565

2566

2567

2568

2569

ผูรับผิดชอบหลัก

Corporate Innovation System (CIS)
CIS1 พัฒนาโครงสร"างและ
กระบวนการด"าน
นวัตกรรม

4.24 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย จำนวน 5 ชิ้นงาน/ 5 ชิ้นงาน/ 5 ชิ้นงาน/ 5 ชิ้นงาน/ 5 ชิ้นงาน/
หรือกระบวนการ ทีส่ ร"าง
นวัตกรรม กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ
รายได"/ลดคาใช"จาย และ
และมูลคา และมูลคา และมูลคา และมูลคา และมูลคา และมูลคา
มูลคารวมจากรายได"และการ
1 ล"านบาท 2 ล"านบาท 4 ล"านบาท 6 ล"านบาท 6 ล"านบาท
ลดคาใช"จายจากนวัตกรรม/
หรือมากกวาปp หรือมากกวา หรือมากกวา หรือมากกวา
กระบวนการ
ทีผ่ านมา ปpที่ผานมา ปpที่ผานมา ปpที่ผานมา

รผก.(ว)

Regulatory & Standard Process (RS)
RS1 ทบทวนกฎหมาย
ระเบียบ ข"อบังคับ
เพื่อรองรับการ
ดำเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับ
การดำเนินงานของ
บริษัทในเครือ เพื่อให"
เกิด Synergy

4.25 ความสำเร็จของการศึกษา
ระดับ
กฎหมายที่เกี่ยวข"องในการ
ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ
ธุรกิจใหม IP Management
ของ กฟภ.
4.26 ความสำเร็จของการ
ร"อยละ
ดำเนินงานตามแผนงาน
ยกระดับ/ขยายผลการพัฒนา
ชองทางธุรกรรมการเงิน ให"
สอดคล"องกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ลูกค"า และการดำเนินงาน
ธุรกิจใหมของ
องคกร รวมถึงรองรับการเป|ด
ตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี

5

5

5

5

5

รผก.(บก)

100

-

-

-

-

รผก.(บ)
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KPI
4.27 ความสำเร็จของการตรวจสอบ
กฎหมาย กฎกระทรวง มติ
ครม. กฎหมายใหม จัดทำ
หรือปรับปรุง/มีสวนรวมใน
การปรับปรุงข"อบังคับ กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ และ
แนวทางปฏิบัตงิ านในการ
ดําเนินงาน เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานของ กฟภ. และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

หนEวยวัด
ระดับ

คEาเปNาหมาย 5 ป‚
2565
5

2566
5

2567
5

2568
5

2569
5

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(บก)
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3.3 Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟNาสEวนภูมิภาค ประจำป‚ 2565
กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพย ร"อยละ
3.40
3.48
3.56
3.64
รวม (ROA)
1.2 การบริหารคาใช"จายจากการ
ล"านบาท 30,418
30,362
30,306
30,250
ดำเนินงาน (CPI-X)
2. มุมมอง Customer
Satisfying Customers and Engaged Stakeholder (SCM)
SCM1 มุงตอบสนองความ
2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินงาน ระดับ Baseline Baseline Baseline Baseline
ต"องการความคาดหวัง
ของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความ
-8%
-3.5%
+ 2.5
2
2
(5-Baseline) (5-Baseline)
(5-Baseline)2
และความกังวลผู"มีสวนได"
คาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
สวนเสีย
2.2 ผลสำรวจความเชื่อมัน่ ในการ
ระดับ Baseline Baseline Baseline Baseline
ดำเนินงานของ กฟภ. ของ
-8%
-3.5%
+ 2.5
2
2
(5-Baseline) (5-Baseline)
(5-Baseline)2
ผู"มีสวนได"สวนเสีย
SCM2 การสร"างประสบการณที่ดี
2.3 ความพึงพอใจรายกลุมลูกค"า
ระดับ
4.2788
4.3288
4.3788
4.4288
ของการให"บริการแบบ
ระดับ
4.2756
4.3256
4.3756
4.4256
 กลุมลูกค"ารายยอย
New Normal (Digital
(บ"านอยูอาศัยและพาณิชย
Customer Experience)
รายยอย)
ระดับ
4.2671
4.3171
4.3671
4.4171
 กลุมลูกค"ารายใหญ
(อุตสาหกรรมและพาณิชย
รายใหญ)
ระดับ
4.2939
4.3439
4.3939
4.4439
 กลุมภาครัฐ
(ราชการและรัฐวิสาหกิจ)

ระดับ 5

ผูรับผิดชอบหลัก

3.72

รผก.(บ)

30,194

รผก.(บ)

Baseline
+ 4%

รผก.(ย)

Baseline
+ 4%

รผก.(ย)

4.4788
4.4756

รผก.(ธต)
รผก.(ธต)

4.4671

รผก.(ธต)

4.4939

รผก.(ธต)

(5-Baseline)2

(5-Baseline)2
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SCM3 การรักษาฐานลูกค"า
รายสำคัญ
(Key Account)

KPI

หนEวยวัด

 กลุมลูกค"ารายสำคัญ
(Key Account
Customer)
2.4 สัดสวนประเภทการให"บริการ
ผานชองทางออนไลน
2.5 ร"อยละของจำนวนศูนยบริการ
ลูกค"า PEA Shop ที่ปด|
ให"บริการ เทียบกับจำนวน PEA
Shop ทั้งหมด
2.6 การทบทวน/ปรับปรุง SLA ของ
กระบวนการให"บริการ
2.7 Net promotor Score
ของลูกค"าที่ใช"บริการผาน
Digital Channel ของ กฟภ.
2.8 ร"อยละของลูกค"ารายสำคัญ
(Key Account) ตอลูกค"า
High Value

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ

ระดับ 1
4.2234

ระดับ 2
4.2734

ระดับ 3
4.3234

ระดับ 4
4.3734

ระดับ 5
4.4234

ร"อยละ

20

40

60

80

100

รผก.(ธต)

ร"อยละ

30

35

40

45

50

รผก.(ธต)

กระบวน
การ
ระดับ

0

-

1

-

2

รผก.(ธต)

36

37

38

39

40

รผก.(ธต)

ร"อยละ

60

62.5

65

67.5

70

รผก.(ธต)

รผก.(ธต)
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New Market (NM)
NM1 การกำหนดนโยบายและ
กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัทใน
เครือ รวมถึงการวิเคราะห
ถึง Business Alignment
NM2 การดำเนินงานตามแผน
PEA Portfolio
Management

KPI

หนEวยวัด

2.9 ความสำเร็จในการกำหนด
แนวทางและการนำไปปฏิบัติ
ของ Way of Conduct
ระหวาง กฟภ. และบริษัท
ในเครือ
2.10 รายได"ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.11 การบริหารคาใช"จายจากการ
ดำเนินงาน (CPI-X)
2.12 Dividend Payout จาก
ENCOM

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ย)

ล"านบาท
ล"านบาท

5,935
30,418

6,091
30,362

6,247
30,306

6,403
30,250

6,559
30,194

รผก.(ธต)
รผก.(บ)

ล"านบาท

52.2

60.9

69.6

78.3

87

รผก.(วก)
รักษาการ
กรรมการผู"จัดการ
บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
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NM3 ยกระดับผลประกอบการ
ขององคกร และการจัดทำ
บัญชีตน" ทุนระหวาง
Regulated Business
และ Non-regulated
Business รวมถึงการทำ
บัญชีตน" ทุนรายกิจกรรม
(ABC Costing)
NM4 มุงเน"นการสร"างมูลคาเพิ่ม
จากฐานข"อมูลผู"ใช"ไฟ

KPI

หนEวยวัด

2.13 ความสำเร็จในการจัดทำบัญชี
ต"นทุนตามประเภทรายได"ใน
สวนของธุรกิจนอกการกำกับ
ดูแล (Non-regulated)

ร"อยละ

2.14 ความสำเร็จของจำนวนลูกค"าที่ ราย/แหง
เพิ่มขึ้น
2.15 มูลคาโครงการทั้งหมด
ล"านบาท

3. มุมมอง Internal Process
Operational Management Process (OM)
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งทีไ่ ฟฟาขัดข"อง
ความนาเชื่อถือของระบบ
(SAIFI)
จำหนายอยางตอเนื่อง

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

8

9

10

11

12

รผก.(ธต)

400

450

500

550

600

รผก.(ธต)

นำคาข"อมูล 7
ปpย"อนหลัง
(ปp 25582564) มา
คำนวณด"วยวิธี
Exponential
Regression
เพื่อหาคา
SAIFI กฟภ.
ของปp 2565

รผก.(ป)

ครั้ง/ราย/ คาระดับ 2 + คาระดับ 3 + คาดัชนีฯ คาระดับ 3 ปp
คา Interval คา Interval SAIFI ของ คา Interval
กฟภ. ที่ทำได"
จริง
ในปp 2564

รผก.(บ)
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KPI

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
นาที/ราย/ คาระดับ 2 + คาระดับ 3 + คาดัชนีฯ คาระดับ 3 ปp
คา Interval คา Interval SAIDI ของ คา Interval
กฟภ. ที่ทำได"
จริง
ในปp 2564

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 5
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข"อง
นำคาข"อมูล 7
รผก.(ป)
(SAIDI)
ปpย"อนหลัง
(ปp 25582564) มา
คำนวณด"วยวิธี
Exponential
Regression
เพื่อหาคา
SAIDI กฟภ.
ของปp 2565
หมายเหตุ : เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจากระบบเดิม มาใช"ในการรายงานคาดัชนีฯ
ความเชื่อถือได"ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูล เมื่อข"อมูลมีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ
ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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KPI

เปNาหมาย 5 ระดับ

หนEวยวัด

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
3.3 ร"อยละของหนวยสูญเสียใน
ร"อยละ
X3 +
X3 +
X3
ระบบจำหนาย (Loss)
2*Interval Interval
3.4 คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิง
%
ลดลง 10% ลดลง 20% ลดลง 30%
เปรียบเทีย เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับ
แก"ไข (Corrective
Maintenance)
บกับปpฐาน ปp 2563
ปp 2563
ปp 2563
ของหม"อแปลงไฟฟากำลัง
(ปp 2563)
บนสวนประกอบหลักตาม
FMECA ได"แก OLTC,
Winding, HV Bushing ที่ลดลง
3.5 ร"อยละความสำเร็จของการมี
ร"อยละ มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล
หม"อแปลง หม"อแปลง หม"อแปลง
ฐานข"อมูลในการวางแผนการ
จัดการสินทรัพยในระยะยาว
ไฟฟากำลัง ไฟฟากำลัง ไฟฟากำลัง
20%
40%
60%
3.6 ดัชนีจำนวนครั้งทีไ่ ฟฟาขัดข"อง ครั้ง/ราย/
(SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
ปp

0.882

0.789

0.696

3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข"อง
(SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม

15.970

14.315

12.660

นาที/
ราย/ปp

ผูรับผิดชอบหลัก
ระดับ 4
ระดับ 5
X3 X5
รผก.(ป)
Interval
ลดลง 40% ลดลง 50% คณะอนุกรรม
เมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับปp การจัดทำแผน
ปp 2563
2563
และติดตามการ
ดำเนินการบริหาร
จัดการสินทรัพย
ของ กฟภ.
มีฐานข"อมูล มีฐานข"อมูล คณะอนุกรรม
หม"อแปลง หม"อแปลง การจัดทำแผน
ไฟฟากำลัง ไฟฟากำลัง และติดตามการ
80%
100% ดำเนินการบริหาร
จัดการสินทรัพย
ของ กฟภ.
0.603
0.510
รผก.(ป)
11.005

9.350

รผก.(ป)
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KPI

หนEวยวัด

3.8 ความพึงพอใจโดยรวมตอ
คุณภาพผลิตภัณฑของลูกค"าใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ระดับ

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1
4.1118

ระดับ 2
4.1618

ระดับ 3
4.2118

ระดับ 4
4.2618

ระดับ 5
4.3118

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ป)

หมายเหตุ :
1. ตัวชี้วัด “ร"อยละของหนวยสูญเสียในระบบจำหนาย (Loss)” คา X3 หมายถึงคาเปาหมายระดับ 3 โดยกำหนดและเห็นชอบตามคณะทำงานจัดทำคาพยากรณความต"องการไฟฟาและ
คณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสีย
2. การกำหนดคาเปาหมาย 1-5 ของ SAIFI และ SAIDI นิคมอุตสาหกรรม หลักการเดียวกับการตั้งคาเปาหมาย 5 ระดับของปp 2564 มากำหนดเปjนคาเปาหมายที่มีรายละเอียด ดังนี้
- คาเกณฑวัดที่ระดับ 5 ของ นิคมอุตสาหกรรม ใช"คาผลการดำเนินงานปpกอนหน"า (ปp 2563)
- คาเกณฑวัดที่ระดับ 3 ของ นิคมอุตสาหกรรม ใช"คาผลการดำเนินงานจริงเฉลี่ยย"อนหลัง 3 ปp (ปp 2561 – 2563)
- คา % interval จากระดับ 5 ไป 3 ของ SAIFI นิคมอุตสาหกรรม = 36.47%, SAIDI นิคมอุตสาหกรรม = 35.40%
- คา Interval = (คาเกณฑวัดระดับ 3 - คาเกณฑวัดระดับ 5)/2, คาเกณฑวัดระดับ 4 = คาเกณฑวัดระดับ 5 + คา Interval, คาเกณฑวัดระดับ 2 = คาเกณฑวัดระดับ 3 + คา
Intervel, คาเกณฑวัดระดับ 1 = คาเกณฑวัดระดับ 2 + คา Interval
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OM2 ยกระดับคุณภาพระบบ
จำหนายไฟฟาแรงต่ำ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟา

KPI

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
3.9 ร"อยละความสำเร็จของการ
ร"อยละ มีการพัฒนา มีการพัฒนา มีการพัฒนา นำเสนอขอ อนุมัติผลคา
พัฒนาจัดทำระบบประมวล
จัดทำระบบ จัดทำระบบ จัดทำระบบ อนุมัติผลคา
ดัชนีฯ
คาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบ
ประมวลคา ประมวลคา ประมวลคา ดัชนีฯ SAIFI&SAIDI
จำหนายแรงต่ำ
ดัชนีฯ
ดัชนีฯ
ดัชนีฯ SAIFI&SAIDI แรงต่ำปp 2565
(SAIFI&SAIDI) (SAIFI&SAIDI) (SAIFI&SAIDI) แรงต่ำปp
เพื่อใช"เปjน
ระบบ
ระบบ
ระบบ 2565 เพื่อใช" Base line
จำหนายแรง จำหนายแรง จำหนายแรง เปjน Base สำหรับตั้งคา
ต่ำแล"วเสร็จ ต่ำแล"วเสร็จ ต่ำและมีการ line สำหรับ เปาหมายปp
60%
80%
ตรวจสอบ
ตั้งคา 2566 เปjนต"น
ความถูกต"อง เปาหมายปp
ไป
ของข"อมูล 2566 เปjนต"น
เหตุการณ
ไป
ไฟฟาขัดข"อง
ระบบ
จำหนายแรง
ต่ำ แล"วเสร็จ
100%

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ป)

หมายเหตุ :
1. ร"อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ สำหรับใช"เปjนคาดัชนีฯ Baseline รองรับการประเมินคาดัชนีฯ
ระบบจำหนายแรงต่ำตั้งแตปp 2566 เปjนต"นไป
2. เนื่องจากป\จจุบัน ปp 2564 กฟภ. อยูระหวางจัดทำระบบประมวลผลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ ซึ่งคาดวาจะแล"วเสร็จไตรมาส 2 ของปp 2565 และจะได"ผล
ของคาดัชนีฯ ดังกลาว ณ ตอนสิ้นปp 2565 เพื่อใช"เปjน Baseline สำหรับตั้งคาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป ดังนั้นจึงยังไมสามารถกำหนดคาเปาหมายของปp 2565 ได"
3. คาเปาหมายปp 2565 คาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ จะวัดจากความสำเร็จกระบวนการการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนาย
แรงต่ำ เพื่อจะได"มีคาดัชนีฯ Baseline สำหรับตั้งคาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป
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KPI
3.10 แรงดันไฟฟาในระดับที่
กำหนด

หนEวยวัด

ระดับ 1
ร"อยละ
ทบทวน
หลักเกณฑ
และแนวทาง
ปฏิบัติดา" น
เทคนิคของ
ระบบ
จำหนาย
แรงต่ำ
ที่ใช"อยูใน
ป\จจุบนั
20%

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 2
ทบทวน
หลักเกณฑ
และแนวทาง
ปฏิบัติดา" น
เทคนิคของ
ระบบ
จำหนาย
แรงต่ำ
ที่ใช"อยูใน
ป\จจุบนั
40%

ระดับ 3
ทบทวน
หลักเกณฑ
และแนวทาง
ปฏิบัติดา" น
เทคนิคของ
ระบบ
จำหนาย
แรงต่ำ
ที่ใช"อยูใน
ป\จจุบนั
60%

ระดับ 4
ทบทวน
หลักเกณฑ
และแนวทาง
ปฏิบัติดา" น
เทคนิคของ
ระบบ
จำหนาย
แรงต่ำ
ที่ใช"อยูใน
ป\จจุบนั
80%

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 5
คณะทำงาน
ทบทวน
หลักเกณฑ พัฒนายกระดับ
และแนวทาง โครงขายระบบ
ปฏิบัติดา" น
ไฟฟา
เทคนิคของ
ระบบจำหนาย
แรงต่ำ
ที่ใช"อยูใน
ป\จจุบนั
100%
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KPI

Grid Modernization Process (GM)
GM1 การเสริมสร"างศักยภาพ
3.11 ความสำเร็จของแผนโครงขาย
ของระบบจำหนาย โดย
ไฟฟาอัจฉริยะ
Smart Grid และระบบที่
3.12 ความสำเร็จในการดำเนินการ
รองรับธุรกิจในอนาคต
แผนพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบจำหนายไฟฟา
3.13 การใช"ประโยชนจากฐานข"อมูล
ใน Smart Grid Area
(พัทยา + AMR บางพืน้ ที่)
เพื่อวิเคราะหธุรกิจใหม
3.14 การเปjนผู"นำในการยกระดับ
Smart Grid ในระดับภูมิภาค
3.15 ความสำเร็จในการติดตั้ง
Smart Meter และการขยาย
ผลเพื่อรองรับการขยายตัวยาน
ยนตไฟฟา

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ว)
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GM2 การผลักดันความสำเร็จ
ของโครงการนำรอง –
การรองรับการเป|ด
ไฟฟาเสรี

KPI

หนEวยวัด

3.16 ความสำเร็จในเตรียมความ
พร"อมสูการเป|ดไฟฟาเสรี
 การดำเนินงานเปjนไปตาม
แผนงานหลักและ
แผนงานยอย
 ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามบทบาท
กฟภ. ใน โครงการนำรอง
EEC
 ความสำเร็จในการเตรียม
ความพร"อมบุคลากร
ในการเป|ดไฟฟาเสรี
 ความสำเร็จในการพัฒนา
แพลตฟอรมซื้อขาย
พลังงานผาน Trading
Platform ที่เหมาะสม
สำหรับ กฟภ.
 ความสำเร็จของการ
เตรียมความพร"อมด"าน
บัญชี การเงิน ข"อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข"อง

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ร"อยละ

ระดับ 1
5

ระดับ 2
15

ระดับ 3
60

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

ร"อยละ

5

15

60

80

100

รผก.(ย)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

20

40

60

80

100

รผก.(ว)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บ)

รผก.(ย)
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4. มุมมอง Learning & Growth
Organizational Capital (OC)
OC1 วิเคราะห GAP และ
แนวทางการผลักดัน
องคกรสูความยั่งยืน

OC2 สนับสนุนการใช"พลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

KPI

หนEวยวัด

4.1 ความสำเร็จของแผนงาน
ยกระดับการดำเนินงานเรื่อง
ความปลอดภัยให"อยูในระดับ
มาตรฐาน/ระดับสากล
4.2 คาดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury
Index:√ )
4.3 ได"รับรางวัล CSR ระดับ
นานาชาติหรือการรับรองการ
รายงานความยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากลทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศ
4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ
GRC
4.5 คาแฟคเตอรของคาประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoEfficiency) ตามแนวทาง
ISO14045
4.6 จำนวนหนวย (kWh) ที่ประหยัด
พลังงานไฟฟาได"สะสม

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร"อยละ

< 80

>80-85

>85-90

>90-95

>95-100

รผก.(บก)

-

>0.1021

>0.0972ถึง
0.1021

0

-

>0.0882
ถึง
0.0926
-

น"อยกวา
หรือเทากับ
0.0882
2

รผก.(บก)

รางวัล/
การ
รับรอง

>0.0926
ถึง
0.0972
1

ร"อยละ

10

-

50

-

100

รผก.(ย)

เทา

1.0488

1.0493

1.0498

1.0503

1.0508

รผก.(ย)

GWh

100

105

110

115

120

รผก.(ว)

รผก.(ย)
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KPI

Human Capital Management (HCM)
HCM1 สงเสริมการบริหารทุน
4.7 Competency ของ
มนุษยโดยใช"เทคโนโลยี
กลุมเปาหมายทีไ่ ด"รับการพัฒนา
ดิจิทัลในการพัฒนา
New-skill/Up-skill/Re-skill
ระบบงานด"าน HCM
4.8 ร"อยละความสำเร็จของการจัดทำ
แผนอัตรากำลังระยะยาวที่ระบุ
การดำเนินงานของทัง้ 4 กลุม
4.9 ร"อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย
4.10 ความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรด"าน
Digital
4.11 ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู"ของ
องคกร
4.12 ความสำเร็จของการพัฒนา
ทักษะบุคลากรในการจัดการ
ความรู"และนำไปปรับปรุงการ
ทำงาน

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร"อยละ

60

65

70

75

80

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บก)
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HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรู"

และพัฒนาในการ
เสริมสร"างและยกระดับ
สมรรถนะของบุคลากร

KPI

หนEวยวัด

4.13 ความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนสงเสริมการจัดการ
ความรู"สูการสร"างนวัตกรรม
ขององคกร
4.14 จำนวนกระบวนการ/นวัตกรรม
(Technology Readiness
Level:TRL ระดับ 7-9) ที่
ได"รับการตอยอดและปรับปรุง
มาจากการจัดการความรู"
4.15 ร"อยละของกลุมเปาหมายที่
ได"รับการพัฒนาตาม Future
Core Competency
4.16 ความสำเร็จของกลุมเปาหมาย
ที่ได"รับการยกระดับบุคลากร
ด"านการวิเคราะหข"อมูลขนาด
ใหญ (Big Data Analytics)
4.17 ความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรรุนใหมที่สามารถเปjน
Talent / Successor

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ร"อยละ

ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

จำนวน

1

1.5

2

2.5

3

รผก.(บก)

ร"อยละ

60

65

70

75

80

รผก.(บก)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(บก)

ร"อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(บก)

รผก.(บก)
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กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

4.18 ความสำเร็จในการพัฒนา
มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO38500)
4.19 ความสำเร็จการดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับการกำกับ
ดูแลข"อมูล (Data
Governance)
4.20 ความสำเร็จการดำเนินงานตาม
แผนงานการบริหารจัดการ
ข"อมูล (Data Management
& Data Analytic)
4.21 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล

เปNาหมาย 5 ระดับ

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร"อยละ

80

85

90

95

100

ผชก.(ดท)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

ผชก.(ดท)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

ผชก.(ดท)

ระดับ
ความ
สำเร็จ

-

-

ได"รับการ
ตรวจสอบ
จากผู"
ตรวจสอบ
ภายใน

-

ได"รับการ
รับรองตาม
มาตรฐาน
สากล
ISO 27001

รผก.(ทส)

Digital Technology (DT)
DT1 พัฒนาขีดความสามารถ
ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สะท"อนถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารคาใช"จาย
และประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน

DT2 พัฒนาขีดความสามารถ
ด"าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู
มาตรฐานสากล
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กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

4.22 ความสำเร็จของงานพัฒนา
ความสามารถในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร ของศูนยปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(SOC)

ระดับ
ความ
สำเร็จ

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
คูมือ Cyber
Incident
response
Security
Playbook
(90%)

ระดับ 4
ระดับ 5
คูมือ Cyber คูมือ Cyber
Incident Incident
response response
Security Security
Playbook, Playbook,
แนวทางการ แนวทางการ
ยกระดับการ ยกระดับการ
ดำเนินงาน ดำเนินงานและ
และความ
ความ
สามารถของ สามารถของ
ศูนย ศูนยปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ ความมั่นคง
ความมั่นคง ปลอดภัยไซ
ปลอดภัยไซ เบอร (SOC)
เบอร (SOC) ในอนาคต
ในอนาคต (Roadmap),
(Roadmap) รายงานผลการ
(95%)
ทำ Table
Top Exercise
(100%)

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ทส.)
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KPI

หนEวยวัด

4.23 ความสำเร็จของแผนงานจัดตั้ง
หนวยงานระดับกองที่มีหน"าที่
รับผิดชอบด"านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรง

ระดับ
ความ
สำเร็จ

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

ระดับ 4
ระดับ 5
ความสำเร็จ สามารถจัดตั้ง
ของการ
หนวยงาน
กำหนด ระดับกองที่มี
โครงสร"าง
หน"าที่
และกรอบ รับผิดชอบด"าน
อัตรากำลัง ความปลอดภัย
ของ
ไซเบอร
หนวยงาน โดยตรงของ
ระดับกองที่มี การไฟฟาสวน
หน"าที่
ภูมิภาค
รับผิดชอบ
ด"านความ
มั่นคง
ปลอดภัยไซ
เบอรโดยตรง
ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค
เสนอตอ
คณะกรรมกา
รโครงสร"างฯ

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(ทส)
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KPI

Corporate Innovation System (CIS)
CIS1 พัฒนาโครงสร"าง
4.24 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย
และกระบวนการ
หรือกระบวนการที่
ด"านนวัตกรรม
สร"างรายได"/ลดคาใช"จาย และ
มูลคารวมจากรายได"และการ
ลดคาใช"จายจากนวัตกรรม/
กระบวนการ
Regulatory & Standard Process (RS)
RS1 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
4.25 ความสำเร็จของการศึกษา
ข"อบังคับ เพื่อรองรับการ
กฎหมายที่เกี่ยวข"องในการ
ดำเนินงานในธุรกิจ
ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องรวมถึงกำกับ
ใหม IP Management
การดำเนินงานของบริษัท
ของ กฟภ.
ในเครือ เพื่อให"เกิด
4.26 ความสำเร็จของการดำเนินงาน
Synergy
ตามแผนงานยกระดับ/
ขยายผลการพัฒนาชองทาง
ธุรกรรมการเงิน ให"สอดคล"อง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมลูกค"าและการ
ดำเนินงานธุรกิจใหมของ
องคกรรวมถึงรองรับการเป|ด
ตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี

หนEวยวัด

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1

จำนวน 1 ชิ้นงาน/
นวัตกรรม กระบวนการ
และมูลคา และมูลคา
0.2 ล"านบาท

ผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

2 ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และมูลคา
0.4 ล"านบาท

3 ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และมูลคา
0.6 ล"านบาท

4 ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และมูลคา
0.8 ล"านบาท

5 ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และมูลคา
1 ล"านบาท

รผก.(ว)

ระดับ

1

-

3

-

5

รผก.(บก)

ร"อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(บ)

105

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

กลยุทธ3

KPI

หนEวยวัด

4.27 ความสำเร็จของการตรวจสอบ ระดับ
กฎหมาย กฎกระทรวง มติ
ครม. กฎหมายใหม จัดทำ หรือ
ปรับปรุง/มีสวนรวมในการ
ปรับปรุง ข"อบังคับ กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ และ
แนวทางปฏิบัตงิ านในการ
ดําเนินงาน เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานของ กฟภ. และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เปNาหมาย 5 ระดับ
ระดับ 1
1

ระดับ 2
-

ระดับ 3
3

ระดับ 4
-

ระดับ 5
5

ผูรับผิดชอบหลัก
รผก.(บก)
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3.4 คำจำกัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟNาสEวนภูมิภาค ประจำป‚ 2565
ตัวชี้วัด

คำจำกัดความ (Definition)

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
1.1 อัตราสวนผลตอบแทน
 การวัดประสิทธิภาพในการสร"างกำไรจากสินทรัพยของกิจการ เพื่อวัดการใช"ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุ"มคาและมีประสิทธิภาพ
สินทรัพยรวม (ROA)
 สูตรคำนวณ :
ROA =
กำไรสุทธิ x 100
สินทรัพยรวมเฉลี่ย
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- ร"อยละ 0.08 สรุปดังนี้
3.40
3.48
3.56
3.64
3.72

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
1.2 การบริหารคาใช"จายจาก
การดำเนินงาน (CPI-X)

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสำเร็จจากความสามารถในการควบคุมคาใช"จายจากการดำเนินงาน โดยที่คาใช"จายจากการดำเนินงาน ประกอบด"วยต"นทุน
ขายพลังงานไฟฟา (คาใช"จายในการผลิต บำรุงรักษาไฟฟา และบริหารการผลิต คาใช"จายในการจำหนายไฟฟา บำรุงรักษาระบบจำหนาย และ
บริหารด"านจำหนายไฟฟา) และคาใช"จายในการขายและบริหาร โดยไมรวมคาใช"จายตอไปนี้
- คาซื้อกระแสไฟฟา
- เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณกอนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก
- โบนัส
- คาเสื่อมราคา
- ต"นทุนของธุรกิจเสริม เชน ต"นทุนงานกอสร"าง ต"นทุนงานบริการด"านวิศวกรรมไฟฟา เปjนต"น
- ต"นทุนผลประโยชนพนักงาน
- คาธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน
- คาใช"จายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- คาใช"จายดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกิดขึ้นในรอบปpบัญชี 2565
- คาใช"จายในการเตรียมจัดตั้งบริษทั ในเครือ
- คาใช"จายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" การจลาจล การกอการร"าย
- คาใช"จายจากภัยพิบัติ ซึ่งเปjนเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นในรอบปpบญ
ั ชี 2565 เชน คาใช"จายในการซอมแซมสินทรัพยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เปjนต"น
- คาใช"จายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีให"เปjนไปตามมาตรฐานสากล
- การประเมินผลจะปรับคา CPI และหนวยจำหนายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิน้ ปpบัญชี
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- 56 ล"านบาท สรุปดังนี้
30,418
เทียบเทากับ ระดับ 1
30,362
เทียบเทากับ ระดับ 2
30,306
เทียบเทากับ ระดับ 3
30,250
เทียบเทากับ ระดับ 4
30,194
เทียบเทากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คำจำกัดความ (Definition)

2. มุมมอง Customer Value Proposition
2.1 ความพึงพอใจในการ
 พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสียทุกกลุม (ยกเว"นลูกค"า)
ดำเนินงานของ กฟภ.  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+1 ระดับ สรุปดังนี้
ที่ตอบสนองตอความ
ผลความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
เทียบเทากับ ระดับ 1
คาดหวังของผู"มีสวนได"
2
ไมน"อยกวา Baseline-8% (5-Baseline)
สวนเสีย
ผลความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
เทียบเทากับ ระดับ 2

2.2 ผลสำรวจความเชื่อมั่น
ในการดำเนินงานของ
กฟภ. ของผู"มีสวนได"
สวนเสีย

ไมน"อยกวา Baseline-3.5% (5-Baseline)2
ผลความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline
ผลความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline+2.5% (5-Baseline)2
ผลความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline+4% (5-Baseline)2
 พิจารณาจากการวัดความเชื่อมั่นในการดำนินงานของ กฟภ. ตอผู"มีสวนได"สวนเสีย (9 กลุม)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+1 ระดับ สรุปดังนี้

ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟภ. ของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline-8% (5-Baseline)2
ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟภ. ของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline-3.5% (5-Baseline)2
ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟภ. ของผู"มีสวนได"สวนเสีย ไมน"อยกวา Baseline
ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟภ. ของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline+2.5% (5-Baseline)2
ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟภ. ของผู"มีสวนได"สวนเสีย
ไมน"อยกวา Baseline+4% (5-Baseline)2

เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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2.3 ความพึงพอใจรายกลุม
ลูกค"า

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค"า จากการสำรวจความพึงพอใจ ลูกค"า ตามโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู"เกี่ยวกับ
ลูกค"าและตลาด ประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค"าที่ใช"ไฟฟาในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด"วยหลักการทางสถิติและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เปjนที่ยอมรับ โดยหนวยงานผู"ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดำเนินการ ซึ่งจะมีการประเมินผลตามกลุม
ลูกค"าของ กฟภ. ใน 3 กลุม ได"แก กลุมลูกค"ารายยอย (บ"านอยูอาศัยและพาณิชยรายยอย) กลุมลูกค"ารายใหญ (อุตสาหกรรมและพาณิชยรายใหญ)
และกลุมภาครัฐ (ราชการ และรัฐวิสาหกิจ)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.2788
4.3288
4.3788
4.4288
4.4788

- กลุมลูกค"ารายยอย
(บ"านอยูอาศัย
และพาณิชย
รายยอย)

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 เปjนการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุมลูกค"ารายยอย (บ"านอยูอาศัย และพาณิชยรายยอย) จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค"าตาม
โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู"เกี่ยวกับลูกค"าและตลาด ประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการโดยหนวยงานผู"ประเมินอิสระภายนอก (Third Party) และนำ
ระดับความพึงพอใจมาประเมินตามระดับคาเกณฑวัดที่กำหนด
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.2756
4.3256
4.3756
4.4256
4.4756

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

- กลุมลูกค"ารายใหญ  เปjนการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุมลูกค"ารายใหญ (อุตสาหกรรม และพาณิชยรายใหญ) จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค"าตาม
(อุตสาหกรรม
โครงการสำรวจเพื่อเรียนรู"เกี่ยวกับลูกค"าและตลาด ประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการโดยหนวยงานผู"ประเมินอิสระภายนอก (Third Party) และนำ
และพาณิชย
ระดับความพึงพอใจมาประเมินตามระดับคาเกณฑวัดที่กำหนด
รายใหญ)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.2671
4.3171
4.3671
4.4171
4.4671
- กลุมภาครัฐ
(ราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ)

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 เปjนการประเมินระดับความพึงพอใจของภาครัฐ (ราชการ และรัฐวิสาหกิจ) จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค"าตามโครงการสำรวจเพื่อเรียนรู"
เกี่ยวกับลูกค"าและตลาด ประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการโดยหนวยงานผู"ประเมินอิสระภายนอก (Third Party) และนำระดับความพึงพอใจมา
ประเมินตามระดับคาเกณฑวัดที่กำหนด
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.2939
4.3439
4.3939
4.4439
4.4939

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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- กลุมลูกค"าราย
สำคัญ (Key
Account
Customer)

คำจำกัดความ (Definition)
 เปjนการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุมลูกค"าสำคัญ (Key Account) จากการสำรวจความพึงพอใจลูกค"ารายสำคัญตามกระบวนการบริหาร
ลูกค"ารายสำคัญ ซึ่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค"ารายสำคัญของ กฟภ. ด"วยหลักการทางสถิติและระเบียบวิธีปฏิบัติทาง
วิชาการที่เปjนที่ยอมรับ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.2234
4.2734
4.3234
4.3734
4.4234

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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2.4 สัดสวนประเภทการ
ให"บริการผานชองทาง
ออนไลน

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการพัฒนาระบบ SCS ให"รองรับตามจํานวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนที่กําหนด ให"ครอบคลุมทุกจุด
Touchpoint ตามเส"นทางเดินของลูกค"า (PEA Customer Journey) และสงเสริมประชาสัมพันธการให"บริการออนไลน เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจ ตอบสนองความคาดหวังของลูกค"าออนไลนโดยมีประเภทการให"บริการจํานวน 9 ประเภท (คิดเปjนร"อยละ 100) ดังนี้ ขอยกเลิกการ
ใช"ไฟฟา, ขอเพิ่มขนาดมิเตอร, ขอลดขนาดมิเตอร, ขอตัดฝากมิเตอร, ขอตอกลับมิเตอร, ขอคืนเงินประกันกรณียกเลิกการใช"ไฟฟา, ขอแก"ไข
ประวัติ, ขอโอนเปลี่ยนเจ"าของ, ขอสับเปลี่ยนมิเตอรชํารุด
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 20 สรุปดังนี้
เพิ่มสัดสวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนได"น"อยกวาร"อยละ 20
เพิ่มสัดสวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนได"ร"อยละ 40
เพิ่มสัดสวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนได"ร"อยละ 60
เพิ่มสัดสวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนได"ร"อยละ 80
เพิ่มสัดสวนประเภทการให"บริการผานชองทางออนไลนได"ตั้งแตร"อยละ 100

2.5 ร"อยละของจำนวน
ศูนยบริการลูกค"า PEA
Shop ที่ป|ดให"บริการ
เทียบกับจำนวน PEA
Shop ทั้งหมด

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากร"อยละความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ตามแผนงานบริหารการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า
PEA Shop
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ร"อยละ 30
ความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ร"อยละ 35
ความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ร"อยละ 40
ความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ร"อยละ 45
ความสําเร็จของการป|ดให"บริการศูนยบริการลูกค"า PEA Shop ร"อยละ 50

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

หมายเหตุ : ไมรวมกรณี PEA Shop ที่มีอายุสัญญาเชาพื้นที่เกินปp 2566 ที่ไมสามารถเจรจาตอรองยกเลิกสัญญาโดยไมมีคาปรับได"
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2.6 การทบทวน/ปรับปรุง
SLA ของกระบวนการ
ให"บริการ

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากจำนวนกระบวนงานและรูปแบบการให"บริการ ที่ได"มีการกำหนด ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให"บริการลูกค"า (SLA) เพื่ออำนวย
ความสะดวก ลดระยะเวลาการให"บริการลูกค"าทั้งในชองทางออนไลนและออฟไลน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค"า
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+2 ระดับ สรุปดังนี้
ไมสามารถกำหนด ทบทวน ปรับปรุง SLA ของกระบวนการให"บริการ
สามารถกำหนด ทบทวน ปรับปรุง SLA ของกระบวนการให"บริการ
ได" 1 กระบวนการ
สามารถกำหนด ทบทวน ปรับปรุง SLA ของกระบวนการให"บริการ
ได"ตั้งแต 2 กระบวนการขึ้นไป

2.7 Net Promotor Score
ของลูกค"าที่ใช"บริการ
ผาน Digital Channel
ของ กฟภ.

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากผลการศึกษาเพื่อวัดระดับการเปjนผู"สนับสนุนองคกรของลูกค"า (Net Promoter Score: NPS) โดยประเมินจากความรู"สึกโดยรวม
ของลูกค"าวาจะสนับสนุน กฟภ. ในระดับใด ผานโครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู"เกี่ยวกับลูกค"าและตลาด ประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการศึกษา
ความภักดีของลูกค"าที่ใช"ไฟฟาในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด"วยหลักการทางสถิติและระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เปjนที่ยอมรับ โดยหนวยงาน
ผู"ประเมินอิสระภายนอก (Third Party) มาดำเนินการ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
36
37
38
39
40

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

2.8 ร"อยละของลูกค"าราย
สำคัญ (Key Account)
ตอลูกค"า High Value

 พิจารณาจากสัดสวนการคัดเลือกลูกค"ารายสำคัญ (Key Account) ตอจำนวนลูกค"า High Value ให"เปjนไปตามสัดสวนที่กำหนด
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 2.5 สรุปดังนี้

2.9 ความสำเร็จในการ
กำหนดแนวทางและ
การนำไปปฏิบัติของ
way of conduct
ระหวาง กฟภ. และ
บริษัท ในเครือ

 เปjนการประเมินจากความสำเร็จของนโยบายการบริหารจัดการ ระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครือ กฟภ. (Way of Conduct) เพื่อให"
สามารถผลักดันบริษัทในเครือ กฟภ. ดำเนินการได"ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปjนมาตรฐาน ซึ่งได"ตกลงรวมกันระหวาง กฟภ. และบริษัท
ในเครือ กฟภ. นำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ โดยมีการดำเนินงานตามกิจกรรมตาม
แผนงานนโยบายการบริหารจัดการ ระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครือ กฟภ. (Way of Conduct)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- ร"อยละ 10 สรุปดังนี้

ร"อยละ 60.00
ร"อยละ 62.50
ร"อยละ 65.00
ร"อยละ 67.50
ร"อยละ 70.00

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ร"อยละ 60
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ร"อยละ 70
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ร"อยละ 80
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ร"อยละ 90
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ร"อยละ 100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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2.10 รายได"ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสามารถในการสร"างรายได"จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และนับเฉพาะรายได"ของ กฟภ.
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 156 ล"านบาท สรุปดังนี้
สามารถสร"างรายได"ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง 5,935 ล"านบาท
สามารถสร"างรายได"ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง 6,091 ล"านบาท
สามารถสร"างรายได"ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง 6,247 ล"านบาท
สามารถสร"างรายได"ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง 6,403 ล"านบาท
สามารถสร"างรายได"ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง 6,559 ล"านบาท

2.11 การบริหารคาใช"จาย
จาก การดำเนินงาน
(CPI-X)

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากความสำเร็จจากความสามารถในการควบคุมคาใช"จายจากการดำเนินงาน โดยที่คาใช"จายจากการดำเนินงาน ประกอบด"วย
ต"นทุนขายพลังงานไฟฟา (คาใช"จายในการผลิต บำรุงรักษาไฟฟา และบริหารการผลิต คาใช"จายในการจำหนายไฟฟา บำรุงรักษาระบบ
จำหนาย และบริหารด"านจำหนายไฟฟา) และคาใช"จายในการขายและบริหาร โดยไมรวมคาใช"จายตอไปนี้
- คาซื้อกระแสไฟฟา
- เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณกอนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก
- โบนัส
- คาเสื่อมราคา
- ต"นทุนของธุรกิจเสริม เชน ต"นทุนงานกอสร"าง ต"นทุนงานบริการด"านวิศวกรรมไฟฟา เปjนต"น
- ต"นทุนผลประโยชนพนักงาน
- คาธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน
- คาใช"จายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- คาใช"จายดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาล/มติ ครม. ที่เกิดขึ้นในรอบปpบัญชี 2565
- คาใช"จายในการเตรียมจัดตั้งบริษทั ในเครือ
- คาใช"จายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" การจลาจล การกอการร"าย
- คาใช"จายจากภัยพิบัติ ซึ่งเปjนเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นในรอบปpบญ
ั ชี 2565 เชน คาใช"จายในการซอมแซมสินทรัพยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
หนี้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เปjนต"น
- คาใช"จายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีให"เปjนไปตามมาตรฐานสากล
- การประเมินผลจะปรับคา CPI และหนวยจำหนายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิน้ ปpบัญชี
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คำจำกัดความ (Definition)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- 56 ล"านบาท สรุปดังนี้
30,418
30,362
30,306
30,250
30,194

2.12 Dividend Payout
จาก ENCOM

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากความสามารถในการจายเงินป\นผลของ ENCOM ให"กับ กฟภ.
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 8.70 ล"านบาท สรุปดังนี้
สามารถจายเงินป\นผล จำนวน 52.20 ล"านบาท
สามารถจายเงินป\นผล จำนวน 60.90 ล"านบาท
สามารถจายเงินป\นผล จำนวน 69.60 ล"านบาท
สามารถจายเงินป\นผล จำนวน 78.30 ล"านบาท
สามารถจายเงินป\นผล จำนวน 87.00 ล"านบาท

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

หมายเหตุ : คาเปาหมายปp 2565 – 2569 อยูระหวางเสนอหลักเกณฑการจายป\นผลตอคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และ
คณะกรรมการ กฟภ. ซึ่งจะขึ้นอยูกับผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
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คำจำกัดความ (Definition)

2.13 ความสำเร็จในการ
จัดทำบัญชีต"นทุนตาม
ประเภทรายได"ในสวน
ของธุรกิจนอกการ
กำกับดูแล
(Non-regulated)



2.14 ความสำเร็จของ
จำนวนลูกค"าที่เพิ่มขึ้น

 เปjนการประเมินความสำเร็จของจำนวนลูกค"าที่เพิ่มขึ้น
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 1 ราย/แหง สรุปดังนี้

เปjนการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานที่สำคัญ โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการรวบรวมต"นทุนทางตรง
มีการป\นสวนคาใช"จายของหนวยงานสนับสนุน และมีรายงานผลการดำเนินงานตามประเภทรายได"ในสวนของธุรกิจนอกการกำกับดูแล
(Non-regulated) ของ กฟภ.
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ร"อยละ 80
ร"อยละ 85
ร"อยละ 90
ร"อยละ 95
ร"อยละ 100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

สามารถดำเนินงานได"ตามจำนวนลูกค"า หรือสถานที่ติดตั้งได" 8 ราย/แหง
สามารถดำเนินงานได"ตามจำนวนลูกค"า หรือสถานที่ติดตั้งได" 9 ราย/แหง
สามารถดำเนินงานได"ตามจำนวนลูกค"า หรือสถานที่ติดตั้งได" 10 ราย/แหง
สามารถดำเนินงานได"ตามจำนวนลูกค"า หรือสถานที่ติดตั้งได" 11 ราย/แหง
สามารถดำเนินงานได"ตามจำนวนลูกค"า หรือสถานที่ติดตั้งได" 12 ราย/แหง
2.15 มูลคาโครงการทั้งหมด

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากมูลคาโครงการทั้งหมด
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 50 ล"านบาท สรุปดังนี้
400 ล"านบาท
เทียบเทากับ ระดับ 1
450 ล"านบาท
เทียบเทากับ ระดับ 2
500 ล"านบาท
เทียบเทากับ ระดับ 3
550 ล"านบาท
เทียบเทากับ ระดับ 4
600 ล"านบาท
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

3. มุมมอง Internal Process
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟา
ขัดข"อง (SAIFI)






SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ คาดัชนีสากลที่ใช"ในการประเมินความเชื่อถือได"ของระบบไฟฟา ซึ่งเปjนดัชนี
ที่แสดงคาเฉลี่ยจำนวนครั้งการเกิดไฟฟาดับของผู"ใช"ไฟฟาแตละรายในระบบ
สูตรคำนวณ :
SAIFI = ผลรวมของจำนวนผู"ใช"ไฟฟาที่ดับในแตละครั้ง
จำนวนผู"ใช"ไฟฟาทั้งหมด
• ไฟฟาดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟาดับนานตั้งแต 1 นาที ขึ้นไป
• หนวย : ครั้ง/ผู"ใช"ไฟ 1 ราย/เวลา (ปp)
• คา SAIFI ในที่นี้ไมนับรวมในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" และเหตุการณอันเกิดจากกรณี อุบัตเิ หตุร"ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติและเหตุขัดข"องร"ายแรงจากแหลงผลิตไฟฟา
• หักสวนของ SAIFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปjนผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณสวิตซตัดตอน (RCS) ที่กำหนดใช"ในปpบัญชี 2565
โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
คาระดับ 2 + คา Interval
เทียบเทากับ ระดับ 1
คาระดับ 3 + คา Interval
เทียบเทากับ ระดับ 2
คาดัชนีฯ SAIFI ของ กฟภ. ที่ทำได"จริงในปp 2564
เทียบเทากับ ระดับ 3
คาระดับ 3 - คา Interval
เทียบเทากับ ระดับ 4
นำคาข"อมูล 7 ปpย"อนหลัง (ปp 2558-2564) มาคำนวณด"วยวิธี
เทียบเทากับ ระดับ 5
Exponential Regression เพื่อหาคา SAIFI กฟภ. ของปp 2565
หมายเหตุ : 1. คา Interval = (คาเกณฑวัดระดับ 3 - คาเกณฑวัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจาก
ระบบเดิมมาใช"ในการรายงานคาดัชนีฯ ความเชื่อถือได" ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกต"องของข"อมูล เมื่อข"อมูลมีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ SAIFI ของ กฟภ. ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟา
ขัดข"อง (SAIDI)

คำจำกัดความ (Definition)





SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ คาดัชนีสากลที่ใช"ในการประเมินคาความเชื่อถือได"ของระบบไฟฟา
ซึ่งเปjนดัชนีที่แสดงคาเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟาดับของผู"ใช"ไฟฟาแตละรายในระบบ
สูตรคำนวณ :
SAIDI = ผลรวมของ (จำนวนผู"ใช"ไฟฟาที่ดับในแตละครั้ง x ระยะเวลาที่ไฟฟาดับในแตละครั้ง)
จำนวนผู"ใช"ไฟฟาทั้งหมด
• ไฟฟาดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟาดับนานตั้งแต 1 นาที ขึ้นไป
• หนวย : นาที/ผู"ใช"ไฟ 1 ราย/เวลา (ปp)
• คา SAIDI ในที่นี้ไมนับรวมในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" และเหตุการณอันเกิดจากกรณี อุบัตเิ หตุร"ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติ และเหตุขัดข"องร"ายแรงจากแหลงผลิตไฟฟา
• หักสวนของ SAIDI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปjนผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณสวิตซตัดตอน (RCS) ที่กำหนดใช"ในปpบัญชี 2565
โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
คาระดับ 2 + คา Interval
คาระดับ 3 + คา Interval
คาดัชนีฯ SAIDI ของ กฟภ. ที่ทำได"จริงในปp 2564
คาระดับ 3 - คา Interval
นำคาข"อมูล 7 ปpย"อนหลัง (ปp 2558-2564) มาคำนวณด"วยวิธี
Exponential Regression เพื่อหาคา SAIDI กฟภ. ของปp 2565

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

หมายเหตุ : 1. คา Interval = (คาเกณฑวัดระดับ 3 – คาเกณฑวัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจาก
ระบบเดิมมาใช"ในการรายงานคาดัชนีฯ ความเชื่อถือได" ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกต"องของข"อมูล เมื่อข"อมูลมีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ SAIDI ของ กฟภ. ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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3.3 ร"อยละของหนวยสูญเสียใน
ระบบจำหนาย (Loss)

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินร"อยละของหนวยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหนาย ซึ่งจะรวมทั้งหนวยสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิค (Non-Technical Loss)
และหนวยสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss)
 สูตรคำนวณ :
• ร"อยละของหนวยสูญเสียในระบบจำหนาย = [(หนวยซื้อ - หนวยขาย)/หนวยซื้อ] x 100
• หนวยซื้อ = หนวยซื้อ กฟผ. + DEDE + VSPP + กฟภ. ผลิตเอง
• หนวยขาย = หนวยขาย + ไฟฟรี
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- 1 ระดับ สรุปดังนี้
X3 + 2 * Interval
X3 + Interval
X3
X3 - Interval
X5

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

หมายเหตุ : 1. X3 = คาเปาหมายที่ระดับ 3 โดยกำหนดและเห็นชอบตามคณะทำงานจัดทำคาพยากรณความต"องการไฟฟา และ
คณะกรรมการลดคาหนวยสูญเสีย
2. คาเปาหมายที ่ ร ะดั บ 5 ตามอั ต ราโครงสร" า งคาไฟฟาของ กฟภ. โดยคาดั ง กลาวอาจมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงในอนาคต
เมื่อมีการกำหนดโครงสร"างอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. ใหมในรอบถัดไป
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3.4 คาใช"จายในการบำรุงรักษา
เชิงแก"ไข (Corrective
Maintenance) ของหม"อ
แปลงไฟฟากำลัง บน
สวนประกอบหลักตาม
FMECA ได"แก OLTC,
Winding, HV Bushing
ที่ลดลง

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากคาใช"จายที่เกิดจากงานซอมบำรุงรักษาเชิงแก"ไข (Corrective Maintenance) ของหม"อแปลงไฟฟากำลัง บนสวนประกอบหลัก
ตาม FMECA ได"แก OLTC, Winding, HV Bushing ที่เก็บจากระบบ SAP มีคาลดลงเมื่อเทียบกับปp 2563
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 10% สรุปดังนี้
คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิงแก"ไขลดลง 10% เมื่อเทียบกับปp 2563
คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิงแก"ไขลดลง 20% เมื่อเทียบกับปp 2563
คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิงแก"ไขลดลง 30% เมื่อเทียบกับปp 2563
คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิงแก"ไขลดลง 40% เมื่อเทียบกับปp 2563
คาใช"จายในการบำรุงรักษาเชิงแก"ไขลดลง 50% เมื่อเทียบกับปp 2563

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการนำเอาระบบบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management) มาใช"ในการบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟา
ของ กฟภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช"สินทรัพยและการดำเนินงานขององคกร รวมถึงลดต"นทุนในการดำเนินงาน
การบำรุงรักษา โดยจะเน"นกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงปองกันเพื่อลดกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงแก"ไข
3.5 ร"อยละความสำเร็จของการ  พิจารณาจากร"อยละความสำเร็จของการมีฐานข"อมูลของสินทรัพยทีส่ ำคัญเพื่อใช"ในการบริหารจัดการสินทรัพย ได"แก ข"อมูลพื้นฐาน
มีฐานข"อมูลในการวาง
ข"อมูลที่ได"จากกิจกรรมบำรุงรักษา และสภาพและสมรรถนะของสินทรัพย
แผนการจัดการสินทรัพยใน  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 20% สรุปดังนี้
ระยะยาว
มีฐานข"อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพยสำคัญ 20%
เทียบเทากับ ระดับ 1
มีฐานข"อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพยสำคัญ 40%
เทียบเทากับ ระดับ 2
มีฐานข"อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพยสำคัญ 60%
เทียบเทากับ ระดับ 3
มีฐานข"อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพยสำคัญ 80%
เทียบเทากับ ระดับ 4
มีฐานข"อมูลในการวางแผนจัดการสินทรัพยสำคัญ 100%
เทียบเทากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : เนื่องจากการมีฐานข"อมูลสินทรัพยที่สำคัญจะสามารถนำไปใช"ในการวางแผนบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟา รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวางแผนจัดการสินทรัพยระยะยาวของ กฟภ.
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3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟา
ขัดข"อง (SAIFI)
นิคมอุตสาหกรรม

คำจำกัดความ (Definition)
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ คาดัชนีสากลที่ใช"ในการประเมินความเชื่อถือได"ของระบบไฟฟา
ซึ่งเปjนดัชนี ที่แสดงคาเฉลี่ยจำนวนครั้งการเกิดไฟฟาดับของผู"ใช"ไฟฟาแตละรายในระบบ
 สูตรคำนวณ :
SAIFI = ผลรวมของจำนวนผู"ใช"ไฟฟาที่ดับในแตละครั้ง
จำนวนผู"ใช"ไฟฟาทั้งหมด
• ไฟฟาดับ หมายถึง ระยะเวลาทีไ่ ฟฟาดับนานตั้งแต 1 นาที ขึ้นไป
• หนวย : ครั้ง/ผู"ใช"ไฟ 1 ราย/เวลา (ปp)
• คา SAIFI ในที่นี้ไมนับรวมในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" และเหตุการณอันเกิดจากกรณี อุบัตเิ หตุร"ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติและเหตุขัดข"องร"ายแรงจากแหลงผลิตไฟฟา
• หักสวนของ SAIFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปjนผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณสวิตซตัดตอน (RCS) ที่กำหนดใช"ในปpบัญชี 2565
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
0.882 ครั้ง/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 1
0.789 ครั้ง/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 2
0.696 ครั้ง/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 3
0.603 ครั้ง/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 4
0.510 ครั้ง/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 5
 หมายเหตุ :
1. คา Interval = (คาเกณฑวัดระดับ 3 - คาเกณฑวัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจากระบบเดิมมา
ใช"ในการรายงานคาดัชนีฯ ความเชื่อถือได" ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูล เมื่อ
ข"อมูลมีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ SAIFI ของ กฟภ. ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟา
ขัดข"อง (SAIDI)
นิคมอุตสาหกรรม

คำจำกัดความ (Definition)
 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ คาดัชนีสากลที่ใช"ในการประเมินคาความเชื่อถือได"ของระบบไฟฟา ซึ่งเปjน
ดัชนีที่แสดงคาเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟาดับของผู"ใช"ไฟฟาแตละรายในระบบ
 สูตรคำนวณ :
SAIDI = ผลรวมของ (จำนวนผู"ใช"ไฟฟาที่ดับในแตละครั้ง x ระยะเวลาทีไ่ ฟฟาดับในแตละครั้ง)
จำนวนผู"ใช"ไฟฟาทั้งหมด
• ไฟฟาดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟาดับนานตั้งแต 1 นาที ขึ้นไป
• หนวย : นาที/ผู"ใช"ไฟ 1 ราย/เวลา (ปp)
• คา SAIDI ในที่นี้ไมนับรวมในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" และเหตุการณอันเกิดจากกรณี อุบัติเหตุร"ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติ และเหตุขัดข"องร"ายแรงจากแหลงผลิตไฟฟา
• หักสวนของ SAIDI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปjนผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณสวิตซตัดตอน (RCS) ที่กำหนดใช"ในปpบัญชี 2565
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
15.970 นาที/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 1
14.315 นาที/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 2
12.660 นาที/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 3
11.005 นาที/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 4
9.350 นาที/ราย/ปp
เทียบเทากับ ระดับ 5
 หมายเหตุ
1. คา Interval = (คาเกณฑวัดระดับ 3 - คาเกณฑวัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนำระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคำนวณคาดัชนีฯ ที่แตกตางจากระบบเดิมมาใช"
ในการรายงานคาดัชนีฯ ความเชื่อถือได" ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในป\จจุบันอยูระหวางการตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูล เมื่อข"อมูล
มีความถูกต"องแล"ว กฟภ. จะทำการปรับคาเกณฑวัดฯ SAIDI ของ กฟภ. ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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คำจำกัดความ (Definition)

3.8 ความพึงพอใจโดยรวมตอ
คุณภาพผลิตภัณฑของลูกค"า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมตอผลิตภัณฑและบริการลูกค"า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค"า ตามโครงการ
สำรวจเพื่อการเรียนรู"เกีย่ วกับลูกค"าและตลาดประจำปp 2565 ซึ่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค"าที่ใช"ไฟฟาในพื้นที่บริการ
ของ กฟภ. ด"วยหลักการทางสถิตแิ ละระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เปjนที่ยอมรับ โดยหนวยงานผูป" ระเมินอิสระภายนอก (Third Party) มา
ดำเนินการ ซึ่งจะมีการประเมินผลตาม กลุมลูกค"าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเขตอุตสาหกรรม และเขตพื้นที่ EEC และ/หรือเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/-0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.1118
เทียบเทากับ ระดับ 1
4.1618
เทียบเทากับ ระดับ 2
4.2118
เทียบเทากับ ระดับ 3
4.2618
เทียบเทากับ ระดับ 4
4.3118
เทียบเทากับ ระดับ 5
3.9 ร"อยละความสำเร็จของการ  พิจารณาจากความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ
พัฒนาจัดทำระบบประมวล  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
คาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI)
เทียบเทากับ ระดับ 1
มีการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำแล"วเสร็จ 60%
ระบบจำหนายแรงต่ำ
เทียบเทากับ ระดับ 2
มีการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำแล"วเสร็จ 80%
มีการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำและมีการ
เทียบเทากับ ระดับ 3
ตรวจสอบความถูกต"องของข"อมูลเหตุการณไฟฟาขัดข"องระบบจำหนายแรงต่ำ แล"วเสร็จ 100%
นำเสนอขออนุมัตผิ ลคาดัชนีฯ SAIFI&SAIDI แรงต่ำปp 2565 เพื่อใช"เปjน Base line สำหรับตั้ง
เทียบเทากับ ระดับ 4
คาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป
อนุมัติผลคาดัชนีฯ SAIFI&SAIDI แรงต่ำปp 2565 เพื่อใช"เปjน Base line สำหรับตั้งคาเปาหมาย
เทียบเทากับ ระดับ 5
ปp 2566 เปjนต"นไป
หมายเหตุ : 1. ร"อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทำระบบประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ สำหรับใช"เปjนคา
ดัชนีฯ Base line รองรับการประเมินคาดัชนีฯระบบจำหนายแรงต่ำตั้งแตปp 2566 เปjนต"นไป
2. เนื่องจากป\จจุบัน ปp 2564 กฟภ. อยูระหวางจัดทำระบบประมวลผลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ ซึ่งคาดวาจะแล"ว
เสร็จไตรมาส 2 ของปp 2565 และจะได"ผลของคาดัชนีฯ ดังกลาว ณ ตอนสิ้นปp 2565 เพื่อใช"เปjน Base line สำหรับตั้งคาเปาหมาย
ปp 2566 เปjนต"นไป ดังนั้นจึงยังไมสามารถกำหนดคาเปาหมายของปp 2565 ได"
3. คาเปาหมายปp 2565 คาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ จะวัดจากความสำเร็จกระบวนการการพัฒนาจัดทำระบบ
ประมวลคาดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหนายแรงต่ำ เพื่อจะได"มีคาดัชนีฯ Base line สำหรับตั้งคาเปาหมายปp 2566 เปjนต"นไป
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3.10 แรงดันไฟฟาใน
ระดับที่กำหนด

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการยกระดับแรงดันไฟฟาด"านแรงต่ำให"สอดคล"องกับมาตรฐานสากล และการไฟฟานครหลวง
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 20% สรุปดังนี้
ทบทวนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติด"านเทคนิคของระบบจำหนายแรงต่ำ
ที่ใช"อยูในป\จจุบัน 20%
ทบทวนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติด"านเทคนิคของระบบจำหนายแรงต่ำ
ที่ใช"อยูในป\จจุบัน 40%
ทบทวนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติด"านเทคนิคของระบบจำหนายแรงต่ำ
ที่ใช"อยูในป\จจุบัน 60%
ทบทวนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติด"านเทคนิคของระบบจำหนายแรงต่ำ
ที่ใช"อยูในป\จจุบัน 80%
ทบทวนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติด"านเทคนิคของระบบจำหนายแรงต่ำ
ที่ใช"อยูในป\จจุบัน 100%

3.11 ความสำเร็จของแผน
โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

 พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะจากการขอความเห็นชอบโครงการจาก ครม. และได"เอกสาร
ประกวดราคาสำหรับหาผูด" ำเนินโครงการ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
ผลความสำเร็จไมร"อยกวาร"อยละ 60 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมร"อยกวาร"อยละ 70 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมร"อยกวาร"อยละ 80 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมร"อยกวาร"อยละ 90 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมร"อยกวาร"อยละ 100 ของการดำเนินการ

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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3.12 ความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบจำหนาย
ไฟฟา

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากร"อยละความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในระบบจำหนายไฟฟาปp 2565
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
ความสำเร็จในการดำเนินงาน ร"อยละ 60
ความสำเร็จในการดำเนินงาน ร"อยละ 70
ความสำเร็จในการดำเนินงาน ร"อยละ 80
ความสำเร็จในการดำเนินงาน ร"อยละ 90
ความสำเร็จในการดำเนินงาน ร"อยละ 100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

3.13 การใช"ประโยชนจาก
 พิจารณาจากร"อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ 2 งาน ได"แก 1. ความสำเร็จของระบบวิเคราะหในเชิงลึก (Data Analytics) จาก
ฐานข"อมูลใน Smart Grid
ฐานข"อมูลใน Smart Grid Area (พัทยา+ AMR บางพื้นที่) โดยกำหนดน้ำหนัก (ร"อยละ 90) 2. ความสำเร็จในการเตรียมความพร"อมของการ
Area (พัทยา + AMR บาง
ดำเนินงานการใช"ประโยชนจากฐานข"อมูลใน Smart Grid Area เพื่อวิเคราะหธุรกิจใหม โดยกำหนดน้ำหนัก (ร"อยละ 10)
พื้นที่) เพื่อวิเคราะหธุรกิจ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ +/- ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
ใหม
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 60 ของการดำเนินการ
เทียบเทากับ ระดับ 1
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 70 ของการดำเนินการ
เทียบเทากับ ระดับ 2
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 80 ของการดำเนินการ
เทียบเทากับ ระดับ 3
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 90 ของการดำเนินการ
เทียบเทากับ ระดับ 4
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 100 ของการดำเนินการ
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

3.14 การเปjนผู"นำในการ
ยกระดับ Smart Grid
ในระดับภูมิภาค

 พิจารณาจากร"อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจ"างที่ปรึกษาจัดทำแผนงานยกระดับระบบจำหนายสู Smart Grid Index (SGI)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้

3.15 ความสำเร็จในการติดตั้ง
Smart Meter และการ
ขยายผลเพื่อรองรับการ
ขยายตัวยานยนตไฟฟา

 พิจารณาจากการร"อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ 2 งาน ได"แก
1. ความสำเร็จของการขอความเห็นชอบโครงการจาก ครม. และได"เอกสารประกวดราคาสำหรับหาผูด" ำเนินการโครงการ (ฝวร.) โดย
กำหนดน้ำหนัก ร"อยละ 30
2. ความสำเร็จของแผนงานจัดหาพร"อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาระยะที่ 2 ของ กฟภ. (ฝพธ.) โดยกำหนดน้ำหนัก
ร"อนละ 70
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้

ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 60 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 70 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 80 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 90 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 100 ของการดำเนินการ

ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 60 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 70 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 80 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 90 ของการดำเนินการ
ผลความสำเร็จไมน"อยกวาร"อยละ 100 ของการดำเนินการ

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

3.16 ความสำเร็จในเตรียมความ  พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานยอย 6 ด"านในปp 2565 เพื่อรองรับการเป|ดไฟฟาเสรี ดังนี้
1. การเตรียมความพร"อมการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟา (MO) และศูนยควบคุมระบบไฟฟา (DSO)
พร"อมสูการเป|ดไฟฟาเสรี
2. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานผาน Energy Trading Platform ของ Trader และเตรียมความพร"อมในการพัฒนา MO
Platform และการเตรียมความพร"อมในการเปjน Trader
3. การเตรียมความพร"อมบุคลากรและโครงสร"างเพื่อรองรับสูการเป|ดไฟฟาเสรี
4. การเตรียมความพร"อมด"านบัญชี การเงิน และข"อกฎหมายที่เกีย่ วข"อง
5. การเตรียมความพร"อมของบริษัทในเครือ
6. การจัดทำและปรับปรุง TPA Code ให"สอดคล"องกับ TPA Framework
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
ความสำเร็จของการดำเนินงาน ร"อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน ร"อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน ร"อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน ร"อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน ร"อยละ

5
15
60
80
100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

วัดจากผลการดำเนินงานสะสมตามแผนงานในปp 2565 ซึ่งแบงเปjน 9 กิจกรรม ดังนี้
1. แตงตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการเตรียมความพร"อมสูการเป|ดไฟฟาเสรี คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 5
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานยอยทั้ง 6 แผน คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 12
3. ประเมินผลการเตรียมความพร"อมการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟา (MO) และศูนยควบคุมระบบไฟฟา (DSO) คิดเปjนผลการ
ดำเนินงาน ร"อยละ 10
4. ประเมินผลการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานผาน Energy Trading Platform ของ Trader และเตรียมความพร"อมใน
การพัฒนา MO Platform และการเตรียมความพร"อมในการเปjน Trader คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 15
5. ประเมินผลการเตรียมความพร"อมบุคลากร และโครงสร"างเพื่อรองรับสูการเป|ดไฟฟาเสรี คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 10
6. ประเมินผลการเตรียมความพร"อมด"านบัญชี การเงิน ข"อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข"อง คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 10
7. ประเมินผลการเตรียมความพร"อมของบริษัทในเครือคิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 10
8. ประเมินผลการจัดทำและปรับปรุง TPA Code ให"สอดคล"องกับ TPA Framework คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 20
9. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข"อเสนอแนะเพื่อขยายผลการดำเนินงานในปpตอไป คิดเปjนผลการดำเนินงาน ร"อยละ 8
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คำจำกัดความ (Definition)

4. มุมมอง Learning & Growth
4.1 ความสำเร็จของแผนงาน
 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให"อยูในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
ยกระดับการดำเนินงานเรื่อง  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ความปลอดภัยให"อยูในระดับ
< ร"อยละ80
เทียบเทากับ ระดับ 1
มาตรฐาน/ระดับสากล
> ร"อยละ 80-85
เทียบเทากับ ระดับ 2
> ร"อยละ 85-90
เทียบเทากับ ระดับ 3
> ร"อยละ 90-95
เทียบเทากับ ระดับ 4
> ร"อยละ 95-100
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.2 คาดัชนีการประสบอุบัติภยั
(Disabling Injur Index:√

 พิจารณาจากคาที่ใช"ในการวัดความถี่ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัยในการปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยการนำอัตราความถี่ของ
การเกิดอุบัติภัยและอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บเข"ามามีสวนสัมพันธกัน
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
คาดัชนีการประสบอุบตั ิภัย มีคามากกวา 0.1021
เทียบเทากับ ระดับ 1
คาดัชนีการประสบอุบตั ิภัย อยูระหวาง 0.0972 ถึง 0.1021
เทียบเทากับ ระดับ 2
คาดัชนีการประสบอุบตั ิภัย อยูระหวาง 0.0926 ถึง 0.0972
เทียบเทากับ ระดับ 3
คาดัชนีการประสบอุบตั ิภัย อยูระหวาง 0.0882 ถึง 0.0926
เทียบเทากับ ระดับ 4
คาดัชนีการประสบอุบตั ิภัย มีคาน"อยกวาหรือเทากับ 0.0882
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.3 ได"รับรางวัล CSR ระดับ
 พิจารณาจากผลการดำเนินงานด"านสังคมและสิ่งแวดล"อมและการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
นานาชาติหรือการรับรอง
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
การรายงานความยั่งยืนตาม
ไมได"รับรางวัลด"านสังคมและสิ่งแวดล"อมระดับนานาชาติ หรือไมได"รับการรับรองรายงาน
เทียบเทากับ ระดับ 1
มาตรฐานสากลทั้งใน
ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
ประเทศหรือตางประเทศ
ได"รับรางวัลด"านสังคมและสิ่งแวดล"อมระดับนานาชาติ หรือได"รับการรับรองรายงาน
เทียบเทากับ ระดับ 3
ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศหรือตางประเทศ จำนวน 1 รางวัล/การรับรอง
ได"รับรางวัลด"านสังคมและสิ่งแวดล"อมระดับนานาชาติ หรือได"รับการรับรองรายงาน
เทียบเทากับ ระดับ 5
ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศหรือตางประเทศ จำนวน 2 รางวัล/การรับรอง
4.4 ความสำเร็จของ
กระบวนการ GRC

 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการตามกระบวนการทีส่ ำคัญของ กฟภ. ที่บูรณาการตามกระบวนการ GRC
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
มีคูมือกระบวนการ GRC ของ กฟภ. และเผยแพรคูมือฯ (ร"อยละ 10)
สำรวจกรบะวนการทีส่ ำคัญของ กฟภ. และจัดทำระบบฐานข"อมูลทีบ่ ูรณาการตามกระบวนการ GRC
(ร"อยละ 50)
รายงานผลการดำเนนิงานผานระบบ Dashboard (DEMO) (ร"อยละ 100)

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.5 คาแฟคเตอรของคา
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
ตามแนวทาง ISO14045

 พิจารณาจากสัดสวนคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของปp 2565 เทียบกับคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Efficiency) ของปp 2561 (ปpฐาน) (Factor X)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.0005 สรุปดังนี้

4.6 จำนวนหนวย (kWh) ที่
ประหยัดพลังงานไฟฟาได"
สะสม

 พิจารณาจากเปjนการเข"าไปให"บริการจัดการพลังงานในภาคสวนตาง ๆ ประกอบด"วย ภาครัฐ ภาคครัวเรือน และอาคารธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมภาคไฟฟาสาธารณะ และสำนักงาน กฟภ. โดยเข"าไปตรวจวัดและวิเคราะหศักยภาพในการลดการใช"พลังงาน
เพื่อประเมินผลประหยัดที่จะเกิดขึน้
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ จำนวนหนวย (kWh) 5 ล"านหนวย สรุปดังนี้
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ 100 ล"านหนวย (kWh)
เทียบเทากับ ระดับ 1
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ 105 ล"านหนวย (kWh)
เทียบเทากับ ระดับ 2
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ 110 ล"านหนวย (kWh)
เทียบเทากับ ระดับ 3
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ 115 ล"านหนวย (kWh)
เทียบเทากับ ระดับ 4
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟาเกิดขึน้ 120 ล"านหนวย (kWh)
เทียบเทากับ ระดับ 5

คา Factor X เทากับ 1.0488
คา Factor X เทากับ 1.0493
คา Factor X เทากับ 1.0498
คา Factor X เทากับ 1.0503
คา Factor X เทากับ 1.0508

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.7 Competency ของ
กลุมเปาหมายที่ได"รับ
การพัฒนา New-skill
Up-skill/Re-skill

 พิจารณาจากกลุมเปาหมายประจำปpตามที่ได"กำหนดไว" ประจำปp 2564 ที่สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรได"ตามผลประเมินสมรรถนะที่
องคกรต"องการ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ร"อยละ 60
เทียบเทากับ ระดับ 1
ร"อยละ 65
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 70
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 75
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.8 ร"อยละความสำเร็จของ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ระยะยาวที่ระบุการ
ดำเนินงานของทั้ง 4 กลุม

 พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวที่ระบุการดำเนินงานของทั้ง 4 กลุม
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.9 ความสำเร็จในการ
 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. และแผนแมบทด"านทรัพยากรมนุษย โดยพิจารณาจาก
ดำเนินงานตามแผนงาน
ความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด"าน HR ดังนี้
การพัฒนาระบบ
1. Digital Capability Development and Measurement (Hotline Management System, KM Platform, HR Development Profile,
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
Performance Achievement)
สนับสนุนการยกระดับการ
2. HR Data Platform
บริหารและพัฒนาทุน
3. Employee Collaboration and Digital Workplace (Employee Collaboration and Self-Service, Office Mobility)
มนุษย
4. Workforce Planning & Sourcing (Recruitment and Selection, Manpower)
5. Hospital Information System
6. HR Dashboard
ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงานจะต"องได"ตามเปาหมายและทันตามกำหนดเวลา
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.10 ความสำเร็จในการ
 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน โดยพิจารณาจากความสำเร็จของ แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด"านดิจิทลั ที่
ดำเนินงานตามแผนงาน
รองรับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาการสงเสริม Digital ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงานจะต"องได"ตามเปาหมายและทันตามกำหนดเวลา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
ของบุคลากรด"าน Digital
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 60
เทียบเทากับ ระดับ 1
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 70
เทียบเทากับ ระดับ 2
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 3
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 4
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.11 ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู"ขององคกร

คำจำกัดความ (Definition)
 พิ จ ารณาจากความสำเร็ จ ของการดำเนิน งานตามแผนงานพั ฒนาการจั ดการความรู" (KM) เพื่ อ รองรั บ และพร" อ มตอการดำเนินธุรกิจ
โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการจัดการความรู"ที่สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.12 ความสำเร็ จ ของการ  พิ จ ารณาจากความสำเร็ จ ของการดำเนิน งานตามแผนงานพั ฒนาการจั ดการความรู" (KM) เพื่ อ รองรั บ และพร" อ มตอการดำเนินธุรกิจ
พัฒนาทักษะบุคลากรใน
โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการสร"างวัฒนธรรมการปฏิบัติและตอยอดองคความรู"ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.
การจั ด การความรู " แ ละ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
นำไปปรับปรุงการ
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
ทำงาน
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
4.13 ความสำเร็จของการ
 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานในการสงเสริมการจัดการความรู"สูการสร"างนวัตกรรม โดยพิจารณาจากความสำเร็จ
ดำเนินการตามแผน
ของการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู"เกี่ยวข"องด"านนวัตกรรม
สงเสริมการจัดการความรู"  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 5 ระดับ สรุปดังนี้
สูการสร"างนวัตกรรมของ
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
องคกร
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.14 จำนวนกระบวนการ/
นวัตกรรม(Technology
Readiness Level:TRL
ระดับ 7-9) ทีไ่ ด"รบั การตอ
ยอดและปรับปรุงมาจาก
การจัดการความรู"

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานในการสงเสริมการจัดการความรู"สูการสร"างนวัตกรรม โดยพิจารณาจากความสำเร็จ
ของจำนวนจัดเก็บองคความรู"ที่ได"รับการตอยอดจากการทำนวัตกรรมตอยอดและปรับปรุงมากจากการจัดการความรู"
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 0.5 องคความรู" สรุปดังนี้
1 องคความรู"
เทียบเทากับ ระดับ 1
1.5 องคความรู"
เทียบเทากับ ระดับ 2
2 องคความรู"
เทียบเทากับ ระดับ 3
2.5 องคความรู"
เทียบเทากับ ระดับ 4
3 องคความรู"
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.15 ร"อยละของกลุมเปาหมาย  พิจารณาจากร"อยละของกลุมเปาหมายที่ได"รับการพัฒนาตาม Future Core Competency
ที่ได"รับการพัฒนาตาม
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
Future Core
ร"อยละ 60
เทียบเทากับ ระดับ 1
Competency
ร"อยละ 65
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 70
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 75
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.16 ความสำเร็จของ
กลุมเปาหมายทีไ่ ด"รับ
การยกระดับบุคลากร
ด"านการวิเคราะหข"อมูล
ขนาดใหญ (Big Data
Analytics)

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากร"อยละความสำเร็จของกลุมเปาหมายที่ได"รับการยกระดับบุคลากรด"านการวิเคราะหข"อมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics)
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
ร"อยละ 60
ร"อยละ 70
ร"อยละ 80
ร"อยละ 90
ร"อยละ 100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.17 ความสำเร็จของการพัฒนา  พิจารณาจากความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรรุนใหมที่สามารถเปjน Talent / Successor
บุคลากรรุนใหมที่สามารถ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 10 สรุปดังนี้
เปjน Talent/Successor
ร"อยละ 60
เทียบเทากับ ระดับ 1
ร"อยละ 70
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.18 ความสำเร็จในการพัฒนา  พิจารณาจากความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลและบริหารจัดการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO38500) โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการกำกับดูแล
ร"อยละของผลการดำเนินงานของแผนงานพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลด"านการบริหารจัดการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
ที ่ ด ี และการบริ ห าร
ทีน่ ำเสนอผู"ชวยผู"วาการดิจิทัลทราบ ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565
จั ด การด" า นเทคโนโลยี  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
สารสนเทศ (ISO38500)
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.19 ความสำเร็จการ
ดำเนินงานตามแผนงาน
ยกระดับการกำกับดูแล
ข"อมูล
(Data Governance)

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับการกำกับดูแลข"อมูล (Data Governance) โดยพิจารณาจากร"อยละของผล
การดำเนินงานของแผนงานยกระดับการกำกับดูแลข"อมูล (Data Governance) ภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2565
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
ร"อยละ 80
ร"อยละ 85
ร"อยละ 90
ร"อยละ 95
ร"อยละ 100

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

4.20 ความสำเร็จการ
 พิจารณาจากความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการข"อมูล (Data Management & Data Analytic) โดยพิจารณาจาก
ดำเนินงานตามแผนงาน
ร"อยละของผลการดำเนินงานของแผนงานการบริหารจัดการข"อมูล (Data Management & Data Analytic) ภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2565
การบริหารจัดการข"อมูล  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
(Data Management &
ร"อยละ 80
เทียบเทากับ ระดับ 1
Data Analytic)
ร"อยละ 85
เทียบเทากับ ระดับ 2
ร"อยละ 90
เทียบเทากับ ระดับ 3
ร"อยละ 95
เทียบเทากับ ระดับ 4
ร"อยละ 100
เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.21 ความสำเร็จของแผนงาน
พัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
-

เทียบเทากับ ระดับ 1

-

เทียบเทากับ ระดับ 2

ได"รับการตรวจสอบจากผู"ตรวจสอบภายใน
ได"รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001

เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.22 ความสำเร็จของงาน
 พิจารณาจากความสำเร็จของงานจ"างที่ปรึกษาประเมินและพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ของศูนย
พัฒนาความสามารถใน
ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (SOC)
การรักษาความมั่นคง
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
ปลอดภัยทางไซเบอร
ของศูนยปฏิบัติการความ
เทียบเทากับ ระดับ 1
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(SOC)
เทียบเทากับ ระดับ 2
ได"รับคูมือ Cyber Incident response Security Playbook
ได" ร ั บ คู มื อ Cyber Incident response Security Playbook และ แนวทางการยกระดั บ
การดำเนินงานและความสามารถของศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (SOC)
ในอนาคต (Roadmap)
ไ ด " ร ั บ ค ู มื อ Cyber Incident response Security Playbook, แ น ว ทา งก า ร ย ก ระดั บ
การดำเนินงานและความสามารถของศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (SOC)
ในอนาคต (Roadmap) และรายงานผลการทำ Table Top Exercise

เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.23 ความสำเร็จของแผนงาน  พิจารณาจากความสำเร็จของแผนงานจัดตั้งหนวยงานระดับกองที่มหี น"าที่รับผิดชอบด"านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยตรง ให"เปjนไปตาม
จัดตั้งหนวยงานระดับ
กลยุทธสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด"านเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการขับเคลื่อนองคกร
กองที่มีหน"าที่รับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
ด"านความมั่นคง
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรง
-

เทียบเทากับ ระดับ 1

-

เทียบเทากับ ระดับ 2

-

เทียบเทากับ ระดับ 3

ความสำเร็จของการกำหนดโครงสร"างและกรอบอัตรากำลังของหนวยงานระดับกองที่มี
หน"าที่รับผิดชอบด"านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรโดยตรง ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เสนอ
ตอคณะกรรมการโครงสร"างฯ
สามารถจัดตั้งหนวยงานระดับกองที่มีหน"าที่รับผิดชอบด"านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
โดยตรงของการไฟฟาสวนภูมิภาค

เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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คำจำกัดความ (Definition)

4.24 จำนวนนวัตกรรมเชิง
 เปjนการวัดจำนวนและการสร"างมูลคารวมของนวัตกรรมหรือกระบวนการที่สามารถพัฒนาไปสูการสร"างมูลคาเพิ่มหรือสร"างรายได"ให"กับ กฟภ.
พาณิชย หรือ
ในเชิงพาณิชย หรือสามารถลดรายจายในการดำเนินการในด"านตางๆ ให"กับ กฟภ.
กระบวนการ ที่ สร"าง
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด สรุปดังนี้
รายได"/ลดคาใช"จาย และ
จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ จำนวน 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ ที่ ลดรายจาย
มูลคารวมจากรายได"และ
เทียบเทากับ ระดับ 1
หรือ สร"างมูลคาเพิ่มให"กับ กฟภ. อยางน"อย 0.2 ล"านบาท
การลดคาใช"จายจาก
จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ จำนวน 2 ชิ้นงาน/กระบวนการ ที่ ลดรายจาย
นวัตกรรม/กระบวนการ
เทียบเทากับ ระดับ 2
หรือ สร"างมูลคาเพิ่มให"กับ กฟภ. อยางน"อย 0.4 ล"านบาท
จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ จำนวน 3 ชิ้นงาน/กระบวนการ ที่ ลดรายจาย
หรือ สร"างมูลคาเพิ่มให"กับ กฟภ. อยางน"อย 0.6 ล"านบาท

เทียบเทากับ ระดับ 3

จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ จำนวน 4 ชิ้นงาน/กระบวนการ ที่ ลดรายจาย
หรือ สร"างมูลคาเพิ่มให"กับ กฟภ. อยางน"อย 0.8 ล"านบาท

เทียบเทากับ ระดับ 4

จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย หรือกระบวนการ จำนวน 5 ชิ้นงาน/กระบวนการ ที่ ลดรายจาย
หรือ สร"างมูลคาเพิ่มให"กับ กฟภ. อยางน"อย 1 ล"านบาท

เทียบเทากับ ระดับ 5
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4.25 ความสำเร็จของการศึกษา
กฎหมายที่เกีย่ วข"องใน
การทำธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
และธุรกิจใหม IP
Management
ของ กฟภ.

คำจำกัดความ (Definition)
 พิจารณาจากความสำเร็จของการศึกษากฎหมายในการทำธุรกิจเกีย่ วเนื่องรวมถึงกำกับการดำเนินงานของบริษัทในเครือเพื่อให"เกิด Synergy
 โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 2 ระดับ สรุปดังนี้
ดำเนินการไมแล"วเสร็จ

เทียบเทากับ ระดับ 1
-

ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง
ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง

4.26 ความสำเร็จของแผนงาน  เปjนการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานฯ
ยกระดั บ /ขยายผลการ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ ร"อยละ 5 สรุปดังนี้
พั ฒ นาชองทางธุ ร กรรม
การเงิน ให"สอดคล"องกับ
ร"อยละ 80 ของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนงานฯ
การเปลี ่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมลูกค"า และการ
ร"อยละ 85 ของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนงานฯ
ดำเนินงานธุรกิจใหมของ
ร"อยละ 90 ของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนงานฯ
องคกร รวมถึงรองรับการ
เป|ดตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี
ร"อยละ 95 ของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนงานฯ
ร"อยละ 100 ของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนงานฯ

เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

เทียบเทากับ ระดับ 1
เทียบเทากับ ระดับ 2
เทียบเทากับ ระดับ 3
เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คำจำกัดความ (Definition)

4.27 ความสำเร็ จ ของการ  พิจารณาจากความสำเร็จของการตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม จัดทำหรือปรับปรุง/มีสวน
ตรวจสอบกฎหมาย
รวมในการปรับปรุงข"อบังคับ กฎระเบียบ หลักเกณฑ คำสั่ง วิธีปฏิบตั ิตางๆ ในการดำเนินงานของ กฟภ. ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อ
กฎกระทรวง มติ ครม.
รองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กฎหมายใหม จัดทำหรือ  โดยรายละเอียดคาเกณฑวัด และ การปรับคาเกณฑวัด เทากับ -/+ 2 ระดับ สรุปดังนี้
ปรั บ ปรุ ง/มี ส วนรวมใน
มีการศึกษารวมกับฝŠายงานที ่เกี ่ยวข"อ ง ในประเด็นที่จำเปjนต"องตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม เทียบเทากับ ระดับ 1
การปรั บ ปรุ ง ข" อ บั ง คั บ
กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม จัดทำหรือปรับปรุง/มีสวนรวมในการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ
ข"อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ คำสั่ง วิธีปฏิบัติต างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจ
และแนวทางปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่อง
ในการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ
รองรั บ การดํ า เนิ น งาน
เทียบเทากับ ระดับ 2
ของ กฟภ. และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง
กำหนดแผนงานเปาหมาย และระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย
กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม จัดทำหรือปรับปรุง/มีสวนรวมในการปรับปรุง ข"อบังคับ เทียบเทากับ ระดับ 3
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติตางๆ
เผยแพรผลการดำเนินงานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมาย
ฉบับใหม งานปรับปรุงข"อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ คำสั่ง วิธีปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวข"องกับการ
ดำเนินงานตางๆ แล"วเสร็จ

เทียบเทากับ ระดับ 4
เทียบเทากับ ระดับ 5

145

ภาคผนวก ก

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรองคกร

S1 สร,าง กฟภ. ให,เติบโต อยาง
ยั่งยืน

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

แผนแม บทด# า นการกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่น ของการไฟฟา
ส วนภู ม ิ ภ าค ป0 2560-2564
(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564)

เพื ่ อ พั ฒ นาองค ประกอบและแนวปฏิ บ ั ติ
ที่ดี ให# กฟภ. มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่
ดีที่ครบถ#วนและได#มาตรฐานในระดับสากล
และมุงเน#นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
โปรงใส เป? น ธรรม ตรวจสอบได# ตลอดจน
สร# า งความตระหนั ก รู # ด # า นการกำกั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
เฝาระวัง ติดตาม และตอต#านการทุจริตทุก
รูปแบบของ ทุกภาคสวน โดยนำเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล มาสร# า งกระบวนการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล สอดคล# อ งไปตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดทั้งภายในประเทศและระดับสากล
เพื่อสงเสริมให#แนวคิดและหลักการด#านความ
รั บ ผิ ด ชอบต อสั ง คมและสิ ่ ง แวดล# อ มใน
กระบวนการดำเนินงาน ได#รับการบูรณาการ
กั บ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร ของ กฟภ. ผานการพั ฒ นา/
ปรับปรุง การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบเชิง
ลบจากการดำเนินงานโดยคำนึงถึงบทบาทที่
เพิ ่ ม ขึ ้ น ของผู # ม ี ส วนได# ส วนเสี ย ยกระดั บ
กระบวนการทำงานและกำหนดปQจจัยเสี่ยง
เพื่อรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงด#าน
สั ง คมและสิ่ ง แวดล# อ ม และบู รณาการและ
กำหนดแนวทางการใช# ป ระโยชน จาก

28

36.080

36.080

13

420.70

420.70

แผนแม บทด# า นการแสดงความ
รับผิดชอบต อสังคม และ
สิ่งแวดล#อมในกระบวนการ (CSR
in Process) ของ กฟภ. ป0 25642568

ก-1
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แผนแมบท

แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล#อมในการทำงาน
ของการไฟฟาสวนภู ม ิ ภ าค พ.ศ.
2563-2567

S2 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย

แผนแมบทด# า นทรั พ ยากรมนุษย
การไฟฟาส วนภู ม ิ ภ าค ป0 พ.ศ.
2562-2566 สู การเป? น Digital
Workplace

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
กฟภ.
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำงานของ
ผู#ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของการใช#ไฟฟา
ของลูกค#าและความปลอดภัยตอสาธารณชน
รวมถึงเพื่อให#กระบวนการทำงานด#านความ
ปลอดภัยของ กฟภ. สอดคล#องกับมาตรฐาน
ด#านความปลอดภัยในระดับสากล
เพื ่ อ ตอบสนองตอทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตรของ
กฟภ. ที ่ ต # อ งการปรั บ เปลี ่ ย นองค กรเป? น
Digital Utility ดังนั้น กฟภ. จึงจำเป?นต#องมี
กลยุ ท ธ ด# า นบุ ค ลากร เพื ่ อ ทำให# เ กิ ด การ
ปรับเปลี่ยนทั้งบุคลากร ระบบงาน โครงสร#าง
องคกร สภาพแวดล# อ มในการทำงาน และ
วั ฒ นธรรมการทำงาน ที ่ ส อดคล# อ งไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเพื่อกำหนดเป?นกรอบใน
การเตรียมความพร#อมบุ คลากร ทั้งในด# า น
อั ต รากำลั ง และทั ก ษะ ให# ส อดคล# อ งกั บ
ระบบงาน และเปาหมายขององคกรตอไป

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)

27

12

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

-

92.62

95.40

รวม (ลบ.)

92.62

95.40
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S3 สงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถด,วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อ
การขับเคลื่อนองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ (Digital
Transformation)

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนแมบทการจัดการความรู# พ.ศ. เพื่อการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาองคกร
2563-2567 (KM Master Plan ไปสูองคกรแหงการเรียนรู# เพราะกระบวนการ
2020-2024)
จัดการองค ความรู # (Knowledge
Management) เป? น หนึ ่ ง ในองคประกอบ
พื้นฐานสำคัญ ที่จะชวยให#องคกรมีการสร#าง
แลกเปลี ่ ย น และใช# ค วามรู # ท ั ้ ง ภายในและ
ภายนอกอยางรวดเร็ว ทั่วถึงและ มีประสิทธิผล
นำไปสูการเรียนรู#ในระดับองคกรซึ่งเป?นกลไก
สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรทั่วทั้ง
องคกร
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
เพื่อพลิกองคกร กฟภ. ไปสู Digital Utility
พ.ศ. 2561-2565
ภ า ย ใ น ป 0 พ . ศ . 2 5 6 5 โ ด ย ก า ร เ พิ่ ม
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564)
ประสิทธิภาพใน 5 ด#าน ได#แก 1) ยกระดับ
ระบบไฟฟาให#เป?นเลิศด# วยดิจ ิท ัล (Digital
Energy Operation) 2) เชื่อมโยงลูกค#าด#วย
เทคโนโลยี (Connected Customer) 3)
ปรั บ เปลี ่ ย นสู องค กรสมั ย ใหม (Next
Generation Enterprise) โดยใช#เทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล สนั บ สนุ นการดำเนิน ธุ รกิ จในระบบ
จำหนายและการให#บริการลูกค#าอยางรวดเร็ว
4 ) เ ส ร ิ ม ส ร # า ง บ ุ ค ล า ก ร แ ห ง อน า ค ต
(Workforce of the Future) พั ฒ นา
ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรบุ ค คล เพื ่ อ เตรี ยม
ความพร#อมในการทำงานยุคดิจิ ทัล รวมถึง
การพัฒนาทักษะในการ ใช#เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)
14

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

51

35,531.799

-

58.400

รวม (ลบ.)
58.400

35,531.799
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S4 พัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate
Innovation System :CIS)

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

เพื่อรองรับการทำงานและการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ และ 5) แพลตฟอรมดิจิทัล (Digital
Platform) สร#างแพลตฟอรมดิจิทัลของ กฟภ.
ที ่ ส นั บ สนุ น การดำเนิ น งานทั ้ ง องคกรให#มี
มาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับ
การเติบโตของธุรกิจ
แผนแมบทด#านนวัตกรรม ป0 2563 การนำนวัตกรรมมาเป?นปQจจัยขับเคลื่อนใน
– 2567 (Innovation Master
การดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนให#เกิดความคิด
Plan 2020-2024
สร#างสรรคและผลักดันการนานวัตกรรม ทั้ง
ในสวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product
Innovation) นวั ต กรรมกระบวนการ
(Process Innovation) และนวั ต กรรม
แนวคิดธุรกิจใหม (New Business Model
Innovation) ให#เข#าไปอยู ทุ กกระบวนการ
ทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ให#ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให# กฟภ. เป?นองคกรแหงนวัตกรรม

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)

16

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

-

2,702.8

รวม (ลบ.)

2,702.8
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรองคกร
S5 พัฒนาระบบจำหนายที่ได,
คุณภาพในระดับชั้นนำของ
ภูมิภาค

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด# า นระบบไฟฟา พัฒนาระบบไฟฟาของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
(กฟภ.) ให# ม ี ค วามเพี ย งพอ ทั ่ ว ถึ ง มั ่ น คง
กฟภ. พ.ศ. 2561-2580
ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก าร ตลอดจน
สอดคล#องกับนโยบาย และยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาลและหนวยงาน
ตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข#องกับการพัฒนา
ระบบไฟฟา นอกจากนี้ยังมุงเน#นในการพัฒนา
ระบบไฟฟาของ กฟภ. ให# ม ี ค วามมั ่ น คง
(Strong), สมารท (Smart) และปลอดภัย
(Safe) จึ ง เป? น แรงขั บ เคลื ่ อ น (Drivers)
ที่สําคัญในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ของ กฟภ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป?น
มิ ต รกั บสิ ่ ง แวดล# อม ซึ ่ ง นอกจากจะมีความ
พร#อมในเรื่องความเพียงพอ ทั่วถึง มั่นคงแล#ว
ยังจําเป?นต#องพัฒนาให#มีคุณภาพในเรื่องของ
คุ ณ ภาพระบบไฟฟา พลั ง งานทดแทน การ
บริหารทรัพยสินให#มีประสิทธิภาพในการใช#
ไฟฟา สนับสนุนการใช#พลังงานที่สะอาด ลด
การปลอยคารบอนไดออกไซด ปรั บ ความ
ต#องการไฟฟา ให#เกิดการประหยัด สามารถ
เข#าถึงงานบริการและได#รับความพึงพอใจจาก
ผู#ใช#ไฟ

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)
32

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

571,536

571,536

-

ก-5

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรองคกร

แผนแมบท
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
สินทรัพยระบบไฟฟาการไฟฟาสวน
ภู ม ิ ภ าค พ.ศ. 2561 – 2565
(Strategic Asset Management
Plan: SAMP)

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

เพื่อสร#างคุณคาสูงสุดจากสินทรัพย ระบบสาย
ส ง แ ล ะ ร ะ บ บ จ ำ ห น า ย ด # ว ย ก า ร จั ด
กระบวนการที ่ เ หมาะสมครอบคลุ ม ตลอด
วงจรชีวิตของสินทรัพยนับตั้งแตการวางแผน
การออกแบบ การจั ด หา การก อสร# า ง
การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา รวมถึงการ
จำหนายสินทรัพยออกจากระบบ ผู#บริหาร
บุคลากรผู#ปฏิบัติงานรวมทั้งผู#รับจ#าง และผู#มี
สวนได#สวนเสีย
S6 ยกระดับความพึงพอใจและ
แผนแมบทบริหารจัดการผู#มีสวนได# วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร แผนแมบทด#าน
ความผูกพันของลูกค,าและกลุมผู, สวนเสีย ของการไฟฟาสวนภูมิภาค การจัดการผู#มีส วนได#ส วนเสียของ กฟภ. ป0
มีสวนได,สวนเสีย
(Stakeholder Management 2564 – 2568 ได#มีการกำหนดวัตถุประสงค
Plan) ประจำป0 2564 – 2568
เชิงยุทธศาสตร 5 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO 1: พัฒนาระบบกำกับดูแลด#านการบริหาร
จัดการผู#มีสวนได#สวนเสีย เพื่อความยั่งยืน SO
2 : ย ก ร ะ ด ั บ ค ว า ม เช ื ่ อ ม ั ่ น ย อ ม รั บ
Stakeholders ภายนอก SO 3: ยกระดับ
ความเชื ่ อ มั ่ น และยอมรั บ Stakeholders
ภายใน SO 4: ยกระดับความรู#ความสามารถ
และทัศนคติด#าน SM ของทุนมนุษย SO 5:
ขั บ เคลื ่ อ นเกณฑ Enablers: SM สู ความ
เป?นเลิศ

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)
47

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

43

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรองคกร

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนแมบทการบริก ารลู ก ค# าและ มุ#งเน#นการตอบสนองความต#องการของทุก
การตลาด พ.ศ. 2564-2568
กลุ มลู ก ค# า โดยการเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให#บริการลูกค#า เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ และการบริ ก ารลู ก ค# า โดยใช#
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) และ
การสร#างความสัมพันธและรักษาฐานลูกค#า
รายสำคั ญ (Key Account) โดยสร# า ง
ความสัมพันธกับลูกค#าในระยะยาวและรักษา
ฐานลูกค#ารายสำคัญ รวมถึงสร#าง
ประสบการณ ที ่ ด ี ก ั บ ลู ก ค# า (Customer
Experience)
S7 ยกระดับ Grid Modernization แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด# า นระบบไฟฟา พัฒนาระบบไฟฟาของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
Roadmap &
กฟภ. พ.ศ. 2561-2580
(กฟภ.) ให# ม ี ค วามเพี ย งพอ ทั ่ ว ถึ ง มั ่ น คง
Implementation
ตามมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก าร ตลอดจน
สอดคล#องกับนโยบาย และยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาลและหนวยงาน
ตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข#องกับการพัฒนา
ระบบไฟฟา นอกจากนี้ยังมุงเน#นในการพัฒนา
ระบบไฟ าของ กฟภ. ให# ม ี ค วามมั ่ น คง
(Strong), สมารท (Smart) และปลอดภัย
(Safe) จึ ง เป? น แรงขั บ เคลื ่ อ น (Drivers)
ที่สําคัญในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ของ กฟภ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป?น
มิ ต รกั บสิ ่ ง แวดล# อม ซึ ่ ง นอกจากจะมีความ
พร#อมในเรื่องความเพียงพอ ทั่วถึง มั่นคงแล#ว

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)
36

32

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

2,976.32

2,976.32

571,536

-

571,536
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ยุทธศาสตรองคกร

S8 สงเสริมบทบาท กฟภ. ในการ
ผลักดันบทบาทเพื่อรองรับ
นโยบายการเป_ด
ไฟฟ`าเสรี
S9 กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร
ระหวาง กฟภ. และบริษัทใน
เครือ
S10 ดำเนินงานตามแผนสำหรับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการ
บริหาร Product Portfolio

แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

-

ยังจําเป?นต#องพัฒนาให#มีคุณภาพในเรื่องของ
คุ ณ ภาพระบบไฟฟา พลั ง งานทดแทน การ
บริหารทรัพยสินให#มีประสิทธิภาพในการใช#
ไฟฟา สนับสนุนการใช#พลังงานที่สะอาด ลด
การปลอยคารบอนไดออกไซด ปรั บ ความ
ต#องการไฟฟา ให#เกิดการประหยัด สามารถ
เข#าถึงงานบริการและได#รับความพึงพอใจจาก
ผู#ใช#ไฟ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนยุทธศาสตร บริษัท พีอีเอ เอ็น
คอม อิ น เตอร เนชั ่ น แนล จำกั ด
ประจำป0 2562-2566 (ทบทวนครั้ง
ที่ 2 ป0 2563)

ให#ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแผนงาน
ของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่สอดคล#องกับโครงสร#าง
อุ ต สาหกรรมไฟฟาที ่ก ำลั ง เปลี ่ย นแปลงไป
โดยการกำหนดรู ป แบบธุ ร กิ จ (Business
Model) และแผนปฏิบัติการ
(Implementation Plan) ในการดำเนิ น
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เหมาะสม มีความเป?นไปได#
และสามารถรองรับโอกาสทางธุรกิจทั้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงผลักดันโครงการนำรอง

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

ไมได#ระบุ

ก-8
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แผนแมบท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

แผนงาน/
โครงการ
(จำนวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทำการ

รวม (ลบ.)

รวมกั บ พั น ธมิ ต ร และขยายประเภทธุ ร กิจ
เพื่อก#าวสูการเป?นผู#นำในประเทศอาเซียน
S11 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข,อง
ให,มีความคลองตัว และ
สามารถแขงขันได,

-

-

-

-

-

-

ก-9
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กลยุทธ

Corporate KPI

แผนปฏิบัติการ

1. มุมมอง Goal
1.1 อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพยรวม 1. แผนงานนโยบายการบริหารจัดการระหวาง
กฟภ. และบริษัทในเครือ กฟภ. (Way of
(ROA)
1.2 การบริหารคาใช:จายจาก
Conduct) (NM.1.1) (รผก. (ย.) รผก.(ธต.))
การดำเนินงาน (CPI-X)
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
(Business Portfolio Implementation)
(NM2.1) (รผก.(ธต.))
3. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพยของระบบไฟฟาของ กฟภ.
(OM1.3) (รผก.(ป.) ประธาน
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนและติดตาม
การดำเนินการฯ และคณะทำงานฯ)
4. แผนงานเสริมสร:างประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานด:านการเงิน (NM2.2)
(รผก.(บ) และทุกสายงาน)
2. มุมมอง Customer
Satisfying Customers and Engaged Stakeholder (SCM)
SCM1 มุงตอบสนองความ
2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินงาน SCM1.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงาน
ต:องการความคาดหวัง
ของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความ
ด:านผู:มสี วนได:สวนเสีย (รผก.(ย)
รผก.(ธต.) รผก.(กบ) และ รผก.(บก))
และความกังวลผู:มสี วน
คาดหวังของผู:มีสวนได:สวนเสีย
ได:สวนเสีย
2.2 ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. ของผู:มี
สวนได:สวนเสีย
SCM2 การสร:างประสบการณที่ 2.3 ความพึงพอใจรายกลุมลูกค:า
SCM2.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ดีของการให:บริการแบบ
เพื่อกำหนดและดำเนินการตาม
 กลุมลูกค:ารายยอย
New Normal
มาตรฐานการให:บริการ (SLA) ที่เกิน
(บ:านอยูอาศัยและพาณิชย
(Digital Customer
ความคาดหวังของลูกค:า และ
รายยอย)
Experience)
เหนือกวาคูเทียบ (รผก.(ธต.)
 กลุมลูกค:ารายใหญ
รผก.(ย) และ รผก.(ทส))
(อุตสาหกรรมและพาณิชย
SCM3.1 แผนงานสร:างความสัมพันธเพือ่
รายใหญ)
รักษาฐานลูกค:ารายสำคัญ (Key
 กลุมภาครัฐ
Account) และนำระบบ Digital
(ราชการและรัฐวิสาหกิจ)
CRM มาใช:สนับสนุนในการให:บริการ
ลูกค:า (รผก.(ธต.) รผก.(ภ1-ภ4)
 กลุมลูกค:ารายสำคัญ
และ รผก.(ทส.))
(Key Account Customer)
SCM3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความต:องการความ
คาดหวังของกลุมลูกค:ารายสำคัญ
(รผก.(ธต.) รผก.(ภ1-ภ4))
ข-1

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
กลยุทธ

SCM3

การรักษาฐานลูกค:าราย
สำคัญ (Key Account)

New Market (NM)
NM1 การกำหนดนโยบายและ
กำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของบริษัท
ในเครือ รวมถึงการ
วิเคราะหถึง Business
Alignment
NM2 การดำเนินงานตามแผน
PEA Portfolio
Management

Corporate KPI
2.4 สัดสวนประเภทการให:บริการ
ผานชองทางออนไลน

แผนปฏิบัติการ
SCM2.3 แผนงานพัฒนา Digital
Customer Experience (รผก.(ธต)
และ รผก.(ทส.), รผก.(ย))
2.5 ร:อยละของจำนวนศูนยบริการ SCM2.2 แผนงานบริหารการปhดให:บริการ
ลูกค:า PEA SHOP ที่ปhด
ศูนยบริการลูกค:า PEA SHOP
ให:บริการเทียบกับจำนวน PEA
(รผก.(ธต.), รผก.(ภ1-ภ4), รผก.
SHOP ทั้งหมด
(บก.), รผก.(บ.) และ รผก.(ทส.))
2.6 การทบทวน/ปรับปรุง SLA ของ SCM2.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำหนดและดำเนินการตาม
กระบวนการให:บริการ
มาตรฐานการให:บริการ (SLA) ที่เกิน
ความคาดหวังของลูกค:า และ
เหนือกวาคูเทียบ (รผก.(ธต.)
รผก.(ย) และ รผก.(ทส))
2.7 Net Promotor Score ของ
SCM2.3 แผนงานพัฒนา Digital
ลูกค:าที่ใช:บริการผาน
Customer Experience (รผก.(ธต)
Digital Channel ของ กฟภ.
และ รผก.(ทส.) รผก.(ย)
2.8 ร:อยละของลูกค:ารายสำคัญ
SCM3.1 แผนงานสร:างความสัมพันธเพื่อ
(Key Account) ตอลูกค:า High
รักษาฐานลูกค:ารายสำคัญ (Key
Value
Account) และนำระบบ Digital
CRM มาใช:สนับสนุนในการ
ให:บริการลูกค:า (รผก.(ธต.) รผก.
(ภ1-ภ4) และ รผก.(ทส.))
SCM3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความต:องการความ
คาดหวังของกลุมลูกค:ารายสำคัญ
(รผก.(ธต.) รผก.(ภ1-ภ4))
2.9 ความสำเร็จในการกำหนด
NM1.1 แผนงานนโยบายการบริหารจัดการ
แนวทางและการนำไปปฏิบตั ิของ
ระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครื อ
Way of Conduct ระหวาง
กฟภ. (Way of Conduct) (รผก. (ย.)
กฟภ. และบริษัทในเครือ
รผก.(ธต.) บริ ษ ั ท พี อ ี เอ เอ็ นคอม
อินเตอรเนชั่นแนล)
2.10 รายได:ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.11 การบริหารคาใช:จายจากการ
ดำเนินงาน (CPI-X)

NM2.1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio
Implementation) (รผก.(ธต.))
NM2.2 แผนงานเสริมสร:างประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานด:านการเงิน (รผก.(บ)
และทุกสายงาน)
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NM3

NM4

Corporate KPI
แผนปฏิบัติการ
2.12 Dividend Payout จาก
ENCOM
ยกระดับผลประกอบการ 2.13 ความสำเร็จในการจัดทำบัญชี NM3.1 แผนการจัดทำบัญชีต:นทุนตาม
ขององคกร และการ
ต:นทุนตามประเภทรายได:ใน
ประเภทรายได:ในสวนของธุรกิจนอก
จัดทำบัญชีต:นทุน
สวนของธุรกิจนอกการกำกับ
การกำกับดูแล (Non-regulated)
ระหวาง Regulated
ดูแล (Non-regulated)
(รผก.(บ))
Business และ Nonregulated Business
รวมถึงการทำบัญชี
ต:นทุนรายกิจกรรม
(ABC Costing)
มุงเน:นการสร:าง
2.14 ความสำเร็จของจำนวนลูกค:าที่ NM4.1 แผนงานพัฒนาการใช:ประโยชนจาก
ฐานข:อมูลลูกค:า (Customer
มูลคาเพิม่ จากฐานข:อมูล
เพิ่มขึ้น
ผู:ใช:ไฟ
2.15 มูลคาโครงการทั้งหมด
Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ให:บริการ หรือสร:างโอกาสทางธุรกิจ
(รผก.(ธต.)

3. มุมมอง Internal Process
Operational Management Process (OM)
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟาขัดข:อง
และความนาเชื่อถือของ
(SAIFI)
ระบบจำหนายอยาง
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข:อง
ตอเนื่อง
(SAIDI)

OM1.1 แผนงานพัฒนายกระดับโครงขาย
ระบบไฟฟา (Strong Grid)
(รผก.(ป.) รผก.(ว.) รผก.(วศ.)
รผก.(ภ.1-4))
OM1.2 แผนพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ
ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอ
ตอการใช:งาน (รผก.(ป.) รผก.(วศ).
รผก.(ว.) รผก. (สอ.))
3.3 ร:อยละของหนวยสูญเสียในระบบ OM1.4 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสีย
จำหนาย (Loss)
(Technical/Non-Technical)
(รผก.(ป.) รผก.(ภ.1-4) รผก.(ย))
3.4 คาใช:จายในการบำรุงรักษาเชิง OM1.3 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
แก:ไข (Corrective
จัดการสินทรัพยของระบบไฟฟาของ
Maintenance) ของหม:อแปลง
กฟภ. (รผก.(ป.) ประธาน
ไฟฟากำลัง บนสวนประกอบ
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนและ
หลักตาม FMECA ได:แก OLTC,
ติดตามการดำเนินการฯ และ
Winding, HV Bushing ที่ลดลง
คณะทำงานฯ)
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Corporate KPI
3.5 ร:อยละความสำเร็จของการมี
ฐานข:อมูลในการวางแผนการ
จัดการสินทรัพยในระยะยาว

3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟาขัดข:อง
(SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข:อง
(SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
3.8 ความพึงพอใจโดยรวมตอ
คุณภาพผลิตภัณฑของลูกค:าใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
OM2

ยกระดับคุณภาพระบบ
จำหนายไฟฟาแรงต่ำ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟา

แผนปฏิบัติการ
OM1.3 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินทรัพยของระบบไฟฟาของ
กฟภ. (รผก.(ป.) ประธาน
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนและ
ติดตามการดำเนินการฯ และ
คณะทำงานฯ)
OM1.5 แผนงานติดตามและแก:ไขไฟดับ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (รผก.(ป.)
รผก. (ภ1-ภ4))

3.9 ร:อยละความสำเร็จของการ
OM2.1 แผนงานติดตามและแก:ไขปwญหา
พัฒนาจัดทำระบบประมวลคา
ไฟดับระบบจำหนายแรงต่ำ
ดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบ
(รผก.(ป.) รผก. (ภ.1-4))
จำหนายแรงต่ำ
OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA
3.10 แรงดันไฟฟาในระดับที่กำหนด
สำหรับระบบจำหนายแรงต่ำ
(โครงการนำรอง) ในพื้นที่เมือง
พัทยา (รผก.(ป.) รผก.(ว.) รผก.(วศ.)
รผก.(ภ.1-4))
OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบ
ไฟฟาแรงต่ำเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟา
(รผก.(ป.) รผก.(ว.) รผก.(วศ.) รผก.
(ภ.1-4))

Grid Modernization Process (GM)
GM1 การเสริมสร:างศักยภาพ 3.11 ความสำเร็จของแผนโครงขาย
ของระบบจำหนาย โดย
ไฟฟาอัจฉริยะ
Smart Grid และระบบ
ที่รองรับธุรกิจในอนาคต

GM1.1 แผนงานยกระดับคุณภาพข:อมูลภูมิ
สารสนเทศระบบไฟฟา (GIS)
สำหรับการวางแผนและปรับปรุง
ระบบไฟฟา (รผก.(ว))
GM1.2 โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ (รผก.(ว))
GM1.3 แผนพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานใน
ระบบจำหนายไฟฟา (รผก.(ว))

3.12 ความสำเร็จในการดำเนินการ
แผนพัฒนาระบบกักเก็บ
พลังงานในระบบจำหนายไฟฟา
3.13 การใช:ประโยชนจากฐานข:อมูล GM1.4 แผนงานการประเมิน Outcome
ใน Smart Grid Area (พัทยา
จากต:นแบบ Smart Grid และจัดทำ
Prototype สูการประยุกตเชิง
+ AMR บางพื้นที่) เพื่อ
วิเคราะหธุรกิจใหม
นโยบาย (รผก.(ว.) และ รผก.(ธต.))
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Corporate KPI
3.14 การเปzนผู:นำในการยกระดับ
Smart Grid ในระดับภูมิภาค
3.15 ความสำเร็จในการติดตั้ง
Smart Meter และ
การขยายผลเพื่อรองรับการ
ขยายตัวยานยนตไฟฟา

GM2

การผลักดันความสำเร็จ
ของโครงการนำรอง การรองรับการเปhด
ไฟฟาเสรี

แผนปฏิบัติการ
GM1.5 แผนงานยกระดับระบบจำหนายสู
Smart Grid Index (SGI) ((รผก.(ว.)
รผก.(ป.) รผก.(ทส.) และ รผก.(ธต.))
GM1.6 แผนงานเตรียมความพร:อมเพื่อ
รองรับยานยนตไฟฟา (ระบบ
จำหนาย / Battery Storage /
Smart Meter) (รผก.(ว.) รผก.(ธต.)

3.16 ความสำเร็จในเตรียมความ
GM2.1 แผนงานการเตรียมความพร:อมสูการ
เปhดไฟฟาเสรี (รผก.(ย.))
พร:อมสูการเปhดไฟฟาเสรี
- การเตรียมความพร:อมการจัดตั้ง
 การดำเนินงานเปzนไปตาม
ศูนยปฏิบัติการตลาดซื้อขาย
แผนงานหลักและแผนงาน
ไฟฟา (MO) และศูนยควบคุม
ยอย
ระบบไฟฟา (DSO) (รผก.(ป.))
 ความสำเร็จในการดำเนินงาน
- การพัฒนาแนวทางการบริหารจัด
ตามบทบาท กฟภ.
การพลังงานผาน Energy
ใน โครงการนำรอง EEC
Trading Platform ของ Trader
 ความสำเร็จในการเตรียม
และเตรียมความพร:อมในการ
ความพร:อมบุคลากร
พัฒนา MO Platform และการ
ในการเปhดไฟฟาเสรี
เตรียมความพร:อมในการเปzน
Trader
(รผก. (ว.) (รผก. (ธต.))
 ความสำเร็จในการพัฒนา
- การเตรียมความพร:อมบุคลากร
แพลตฟอรมซื้อขายพลังงาน
และโครงสร:างเพื่อรองรับสูการ
ผาน Trading Platform ที่
เปhดไฟฟาเสรี (รผก.(บก.))
เหมาะสมสำหรับ กฟภ.
- การเตรียมความพร:อมด:านบัญชี
 ความสำเร็จของการเตรียม
การเงิน ข:อกฎหมาย และ
ความพร:อมด:านบัญชี
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข:อง (รผก.(บ.))
การเงิน ข:อกฎหมายและ
- การเตรียมความพร:อมของบริษทั
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข:อง
ในเครือ (รผก.(ย.))
- การจัดทำและปรับปรุง TPA
Code ให:สอดคล:องกับ TPA
Framework (รผก.(ว.))

4. มุมมอง Learning & Growth
Organizational Capital (OC)
OC1 วิเคราะห GAP และ
4.1 ความสำเร็จของแผนงานยกระดับ OC1.1 แผนงานยกระดับการดำเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยให:อยูในระดับ
แนวทางการผลักดัน
การดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย
มาตรฐาน/ระดับสากล (รผก.(บก.)
องคกรสูความยั่งยืน
ให:อยูในระดับมาตรฐาน/ระดับ
สากล
และ รผก. (ภ.1-4)
4.2 คาดัชนีการประสบอุบัติภยั
(Disabling Injury Index:√ )
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OC2

Corporate KPI
แผนปฏิบัติการ
4.3 ได:รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติ OC1.2 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด:าน
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
หรือการรับรองการรายงานความ
ยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้ง
สิ่งแวดล:อมสูมาตรฐานสากลอยาง
ในประเทศหรือตางประเทศ
ยั่งยืน (รผก.(ย))
4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ GRC OC1.3 แผนงานการบูรณาการ GRC และ
นำไปปฏิบตั ิอยางเปzนรูปธรรม
(รผก.(ย))
สนับสนุนการใช:พลังงาน 4.5 คาแฟคเตอรของคาประสิทธิภาพ OC2.1 แผนงานยกระดับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)
(Eco-Efficiency) (รผก.(ย)
ตามแนวทาง ISO14045
รผก.(ว) รผก.(ป) รผก.(กบ) รผก.(บ)
รผก.(ทส) และรผก.(ภ1-ภ4))
4.6 จำนวนหนวย (kWh) ที่ประหยัด OC2.2 แผนงานการบริหารจัดการการใช:
พลังงานไฟฟาได:สะสม
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
การสงเสริมการใช:พลังงานทางเลือก
รผก.(ว) รผก.(ภ1-4) รผก. (ธต))

Human Capital Management (HCM)
HCM1 สงเสริมการบริหารทุน 4.7 Competency ของกลุมเปาหมาย HCM1.1 แผนงานพัฒนาระบบการสงเสริม
ที่ได:รับการพัฒนา New-skill/
ทักษะที่สอดคล:องกับการ
มนุษยโดยใช:เทคโนโลยี
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี
Up-skill/Re-skill
ดิจิทัลในการพัฒนา
และภาวะการแขงขัน (Newระบบงานด:าน HCM
skill/Up-skill/Re-skill)
(รผก.(บก))
4.8 ร:อยละความสำเร็จของการจัดทำ HCM1.2 แผนงานบริหารอัตรากำลัง เพื่อ
แผนอัตรากำลังระยะยาวทีร่ ะบุการ
รองรับทิศทางการดำเนินงาน
ดำเนินงานของทั้ง 4 กลุม
(รผก.(บก))
4.9 ร:อยละความสำเร็จในการ
HCM1.3 แผนงานการพัฒนาระบบ
ดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทุน
สนับสนุนการยกระดับการบริหาร
มนุษย (รผก.(บก.) รผก.(ทส) และ
และพัฒนาทุนมนุษย
ผชก.(ดท))
4.10 ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม HCM1.4 แผนงานการพัฒนาศักยภาพ
แผนงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากรด:านดิจิทลั ที่รองรับการ
ของบุคลากรด:าน Digital
เปลีย่ นผานรูปแบบทางธุรกิจไปสู
Digital Utility และการดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รผก.(บก.))
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Corporate KPI
4.11 ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู:ของ
องคกร
4.12 ความสำเร็จของการพัฒนาทักษะ
บุคลากรในการจัดการความรู:และ
นำไปปรับปรุงการทำงาน
4.13 ความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนสงเสริมการจัดการ
ความรูส: ูการสร:างนวัตกรรมของ
องคกร
4.14 จำนวนกระบวนการ/นวัตกรรม
(Technology Readiness
Level:TRL ระดับ 7-9) ที่ได:รับ
การตอยอดและปรับปรุงมาจาก
การจัดการความรู:
HCM2 พัฒนาะระบบการเรียนรู: 4.15 ร:อยละของกลุมเปาหมายทีไ่ ด:รับ
การพัฒนาตาม Future Core
และพัฒนา ในการ
Competency
เสริมสร:างและยกระดับ
สมรรถนะของบุคลากร 4.16 ความสำเร็จของกลุมเปาหมายที่
ได:รับการยกระดับบุคลากรด:าน
การวิเคราะหข:อมูลขนาดใหญ
(Big Data Analytics)
4.17 ความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรรุนใหมที่สามารถเปzน
Talent / Successor

แผนปฏิบัติการ
HCM1.5 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู:
(KM) เพื่อรองรับและพร:อมตอการ
ดำเนินธุรกิจ (รผก.(บก.))

HCM1.6 แผนงานในการสงเสริมการจัดการ
ความรูส: ูการสร:างนวัตกรรม
(รผก.(บก.) และ รผก.(ว))

HCM2.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรและ
เครื่องมือ ให:มี Future Core
Competency (รผก.(บก.))
HCM2.2 แผนงานยกระดับบุคลากรด:านการ
วิเคราะหข:อมูลขนาดใหญ (Big
Data Analytics) และการใช:
ประโยชนจากข:อมูล (Data
Analytic) (รผก.(บก.))
HCM2.3 แผนงานพัฒนากลไกในการ
สนับสนุนการจัดการความก:าวหน:า
ของบุคลากรที่เปzนคนรุนใหมเพื่อ
รองรับทิศทางธุรกิจ และทดแทน
บุคลากรในตำแหนงที่สำคัญ
(รผก.(บก.))
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Digital Technology (DT)
DT1 พัฒนาขีดความสามารถ
ด:านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสะท:อนถึง
ประสิทธิภาพของการ
บริหารคาใช:จายและ
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการดำเนินงาน

DT2

พัฒนาขีดความสามารถ
ด:าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั สู
มาตรฐานสากล

Corporate KPI
4.18 ความสำเร็จในการพัฒนา
มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี
และบริหารจัดการ ด:าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO38500)

แผนปฏิบัติการ
DT1.1 แผนงานพัฒนามาตรฐานการกำกับ
ดูแลด:านการบริหารจัดการด:าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Governance) (ผชก.(ดท))

4.19 ความสำเร็จการดำเนินงานตาม DT1.2 แผนงานยกระดับการกำกับดูแล
แผนงานยกระดับการกำกับ
ข:อมูล (Data Governance) (ผชก.
ดูแลข:อมูล (Data
(ดท.))
Governance)
4.20 ความสำเร็จการดำเนินงานตาม DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข:อมูล
แผนงานการบริหารจัดการ
(Data Management & Data
ข:อมูล (Data Management &
Analytic) (ผชก.(ดท.) รผก.(ทส))
Data Analytic)
DT1.4 แผนงานพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนผานรูปแบบทางธุรกิจไปสู
Digital Utility และการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (รผก.(ทส) (ผชก.(ดท.)
รผก. (ธต) และหนวยงานที่เกี่ยวข:อง)
4.21 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ
ระบบรักษาความมั่นคง
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ิทัล
(รผก.(ทส) และ รผก.(ภ1-4))
4.22 ความสำเร็จของงานพัฒนา
DT2.2 แผนงานพัฒนาความสามารถในการ
ความสามารถในการรักษา
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอรของศูนยปฏิบัติการความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร (SOC) (รผก.
ไซเบอร ของศูนยปฏิบัติการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(ทส.) รผก. (ป.) รผก.(ว.))
(SOC)
4.23 ความสำเร็จของแผนงานจัดตั้ง DT2.3 แผนงานจัดตั้งหนวยงานระดับกองที่มี
หนวยงานระดับกองที่มีหน:าที่
หน:าที่รับผิดชอบด:านความมั่นคง
รับผิดชอบด:านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรง ของ
ปลอดภัยไซเบอรโดยตรง
การไฟฟาสวนภูมภิ าค (รผก.(ทส.)
รผก. (บก.))
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Corporate KPI

แผนปฏิบัติการ

Corporate Innovation System (CIS)
CIS1 พั ฒ นาโครงสร: า งและ 4.24 จำนวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย CIS1.1 แผนการพัฒนาระบบตอยอด
นวัตกรรมทีล่ ดรายจาย/สร:างรายได:
กระบวนการด:าน
หรือกระบวนการที่สร:างรายได:/
นวัตกรรม
ลดคาใช:จาย และมูลคารวมจาก
เชิงพาณิชย/สร:างมูลคาเพิ่มให:กับ
รายได:และการลดคาใช:จายจาก
องคกร และการติดตามผลลัพธของ
นวัตกรรม/กระบวนการ
นวัตกรรม (รผก.(ว) รผก.(ธต.)
ผชก.(ดท.))
CIS1.2 แผนงานสงเสริมการนำความคิด
สร:างสรรคและสิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรมใช:งาน (รผก.(ว) รผก.(ธต.)
รผก.(ย.))
Regulatory & Standard Process (RS)
RS1 ทบทวนกฎหมาย
4.25 ความสำเร็จของการศึกษา
RS1.1 โครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข:องใน
ระเบียบ ข:อบังคับ
กฎหมายที่เกีย่ วข:องในการทำ
การทำธุรกิจเกีย่ วเนื่องและธุรกิจใหม
เพื่อรองรับการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม
(New Business) และ IP
ดำเนินงานในธุรกิจ
IP Management ของ กฟภ.
Management ของ กฟภ. (รผก.
(บก))
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับ
การดำเนินงานของ
4.26 ความสำเร็จของการดำเนินงาน RS1.2 แผนงานยกระดับ/ขยายผลการ
พัฒนาชองทางธุรกรรมการเงิน ให:
บริษัทในเครือ เพื่อให:
ตามแผนงานยกระดับ/ขยายผล
เกิด Synergy
การพัฒนาชองทางธุรกรรม
สอดคล:องกับการเปลีย่ นแปลงของ
การเงิน ให:สอดคล:องกับการ
พฤติกรรมลูกค:า และการดำเนินงาน
ในธุรกิจใหมขององคกร รวมถึง
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ลูกค:า และการดำเนินงานธุรกิจ
รองรับการเปhดตลาดซื้อขายไฟฟา
ใหมขององคกร รวมถึงรองรับ
เสรี (รผก.(บ.) รผก. (ทส.) และ รผก.
การเปhดตลาดซื้อขายไฟฟาเสรี
(ธต))
4.27 ความสำเร็จของการตรวจสอบ RS1.3 โครงการตรวจสอบกฎหมาย
กฎหมาย กฎกระทรวง มติ
กฎกระทรวง มติครม. กฎหมายใหม
ครม. กฎหมายใหม จัดทำ
จัดทำหรือปรับปรุง/มีสวนรวมใน
หรือปรับปรุง/มีสวนรวมในการ
การปรับปรุงข:อบังคับ กฎ ระเบียบ
ปรับปรุงข:อบังคับ กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ และแนวทาง
ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในการดําเนินงาน
ดำเนินงานของ กฟภ.และธุรกิจ
เพื่อรองรับการดําเนินงานของ
เกี่ยวเนื่อง (รผก.(บก))
กฟภ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร (Strategic Formulation)
การจั ดทำแผนยุท ธศาสตรของการไฟฟาสวนภู มิ ภ าคมี วั ตถุประสงคเพื ่อกำหนดทิศ ทางการดำเนิ นงาน
ขององคกรให1เป2นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจัดทำเป2นแผนระยะยาว 5 ป5 โดยได1บูรณาการแผนแมบทของสายงานตาง ๆ
เข1าด1วยกัน (มีหนวยงานในระดับรองผู1วาการฯ รวมทั้งสิ้น 13 สายงานรับไปดำเนินการ) เพื่อให1มั่นใจวาการไฟฟา
สวนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสัยทัศนได1
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาคได1ดำเนินการอยางเป2นระบบครอบคลุม ตั้งแต
การรวบรวมและวิเคราะหปAจจัยนำเข1าในการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อประเมินสภาพแวดล1อมภายในและภายนอกของ
องคกร การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร ตำแหนงใน
อนาคตหรือระดับผลการดำเนินการที่ต1องการบรรลุ ที่สอดคล1องกับวิสัยทัศนขององคกร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อเป2นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององคกร รวมถึงการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจนในแตละระยะ
เพื่อนำมากำหนดวัตถประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และถายทอดแผนยุทธศาสตรลงสูระดับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะถายทอดเป2นลำดับขั้นจากระดับสายงานจนถึงระดับตัวชี้วัดรายบุคคล รวมถึงการถายทอด
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรให1กับแผนแมบทที่เกี่ยวข1อง นอกจากนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคยังนำการบริหาร
ความเสี่ยงเข1ามาบูรณาการในแผนยุทธศาสตร โดยมีการวิเคราะห/ระบุความเสี่ยงระดับองคกรมาบริหารเพื่อให1ลด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง รวมทั้งได1นำเครื่องมือ Economic Profit Drivers (EP Drivers) มาใช1เป2นสวน
หนึ่งในการวิเคราะหเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management) ให1กับองคกรอีกด1วย
1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning Process)
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป5
ผู1สงมอบ/
กระบวนการกอนหน1า
Suppliers

ฝนย.

ฝนย.

ฝนย.

ฝนย.

ปAจจัยนำเข1า
Inputs

ขั้นตอนและผู1รับผิดชอบ
Process

- ร8างปฏิทินการทบทวนแผนประจำปH
- คู8มือการประเมินผลการ
ดำเนินงาน ของ สคร.
- รายงานผลประเมิน Core
Business Enablers ของ สคร.
- แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ที่ได@จากการศึกษาดูงาน
รส. อื่นที่มีผลคะแนนที่ดี รวมทั้ง
Best Practice ของ TQA SQA
MBNQA ที่มีการเผยแพร8
- แผนยุทธศาสตรรส. ของ สคร.
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปH
แนวนโยบายประเทศไทย เป7าหมาย
SDGs
- ตารางแสดงรายละเอียดปZจจัย
นำเข@าเพื่อการจัดทำแผนฯ

เริ่มต@น

- ผลการสำรวจความคิ ดเห็น
ของบุคลากรต8อกระบวนการ
จัดทำแผนฯ ปHที่ผ8านมา
-ข@อสังเกตและข@ อเสนอแนะจาก
กลุ8มผู@มีส8วนได@ส8วนเสียจากการ
สื่อสารและรับฟZงความคิดเห็น
- ผลลัพธในขั้นตอนที่ 1

- ความต@องการความ
คาดหวังของกลุ8มกำกับ
ดูแล ตามการดำเนินงาน
ด@านที่ 4 การมุ8งเน@นผู@มี
ส8วนได@ส8วนเสีย และลูกค@า

ผลลัพธใน
ขั้นตอนที่ 1-3

1. พิจารณากำหนดปฏิทิ นการทบทวน
แผนประจำปH และพิจารณารายการข@อมูล
ที่จะใช@เป\นปZจจัยนำเข@าในการทบทวน/
จัดทำแผนยุทธศาสตรให@ครบถ@วน
ฝนย.
2. สำรวจความเห็นของบุ คลากรต8อ
กระบวนการจัด ทำแผนยุ ท ธศาสตร
ของการไฟฟ7 า ส8 ว นภู ม ิ ภ าค และ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร และการ
ออกแบบ/ทบทวนกระบวนการในการ
ทำแผนยุทธศาสตรในทุกขั้นตอน
ฝนย.

3. การสำรวจความต@ อ งการความ
คาดหวั งของหน8 วยงานกำกั บ ดู แ ล
(ก. มหาดไทย ก.คลัง ก.พลัง งาน)
ฝนย.

4. ทุกสายงานรวบรวมและวิเคราะห
ข@ อ มู ล เพื ่ อ เป\ น ปZ จ จั ย นำเข@ า ในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร โดยจัดส8งให@
ฝนย.ตามเวลาที ่ ก ำหนด และฝนย.
ทำการตรวจสอบความครบถ@ว นของ
ข@อมูลที่หน8วยงานได@วิเคราะห

ทุกสายงาน, ฝนย. และ ที่ปรึกษาฯ

ฝนย.
ฝพบ.
ฝบล.
ฝนศ.
ฝงป.
ฝคฟ.
ฝบค.
ฝบช.
ฝqายงานที่รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ/
ง า น ท ี ่ ส ำ ค ั ญ แล ะ
สอดคล@องกับกลยุทธ
องค กร และแผน
แม8บทต8างๆ
ที่ปรึกษาฯ

ผลลัพธใน
ขั้นตอนที่ 4

5. รวบรวมข@อมูลและวิเคราะห
สภาพแวดล@อม ประกอบด@วย
5.1 สภาพแวดล@อมภายนอก
(เช8น PESTEL, Five Force,
Competitive Environment
Analysis)
5.2 สภาพแวดล@อมภายใน (เช8น 7’s, ผล
การดำเนินงานที่สำคัญ )
5.3 วิเคราะห SWOT และTOWS Matrix
คณะทำงานยกรางการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ., ฝนย.
และที่ปรึกษาฯ

ผู1รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ^ายนโยบายและยุทธศาสตร
ผู1รับมอบ/ลูกค1า/ผู1นำไปใช1/
ผลผลิต/ผลลัพธ
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

กรอบเวลา
Time

- ปฏิทินการทบทวนแผนประจำปH
- รายการข@ อ มู ล ที ่ จ ะใช@ เ ป\ น ปZ จ จั ย
นำเข@าในการทบทวน/จัดทำแผน
ยุทธศาสตรประจำปH

ทุกสายงาน, คณะทำงานด@าน
การมุ8งเน@นลูกค@าและผู@มีส8วน
ได@ส8วนเสีย,
ที่ปรึกษาฯ

ม.ค.

- ประสิทธิผลกระบวนการ /
กระบวนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรที่ทบทวนแล@ว/คู8มือ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร

ทุกสายงาน,
คณะทำงาน CBEs
ทุกด@าน ,ที่ปรึกษาฯ

ก.พ. – มี.ค.

- ผลสำรวจคววามต@องการ
ความคาดหวังของหน8วยงานกำกับดูแล
(ก. มหาดไทย ก.คลัง ก.พลังงาน)
ปZจจัยภายนอก
- ข@อมูลสัญญาณบ8งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด@าน
เทคโนโลยี ตลาดการแข8งขัน สภาพแวดล@อมด@าน
กฎระเบียบข@อบังคับ
- ลูกค@า กลุม8 ลูกค@า ส8วนตลาด และลูกค@าเป7าหมาย
- ข@อมูลและสารสนเทศความต@องการและ
ความคาดหวังของของลูกค@า
- ความต@องการของผู@มีสว8 นได@สว8 นเสีย
- นโยบายภาครัฐ (แผนยุทธศาสตรระดับประเทศ
ระดับกระทรวง นโยบายที่เกีย่ วกับไฟฟ7า/พลังงาน)
- แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
ปZจจัยภายใน
- วิสัยทัศน ภารกิจ และค8านิยมองคกร
- จุดแข็ง จุดอ8อน โอกาส และอุปสรรคของ
รัฐวิสาหกิจ
- ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาวและความสามารถ
พิเศษขององคกรที่จำเป\น
- ข@อมูลด@านการบริหารความเสี่ยง
- ปZจจัยขับเคลือ่ นมูลค8า (Value Drivers)
- ความสามารถในการนำแผนยุทธศาสตรไป
ดำเนินการให@สำเร็จ
- การวิเคราะหปZจจัยภายใน/ผลการดำเนินงานที่
สำคัญ และผลการดำเนินงานตามแผนแม8บทของ
องคกร
- สรุปผลการดำเนินงานตามระบบ EVM
- ผลสำรวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ของพนักงาน
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งานที่
สำคัญและสอดคล@องกับกลยุทธองคกร
- ผลการดำเนินงานทีส่ ำคัญของสายงาน
มุมมองของคณะกรรมการ ผู@บริหารระดับสูง
- นโยบาย/ข@อมูลการสัมภาษณคณะกรรมการ
ผู@บริหารระดับสูง

- ทิศทางของสภาพแวดล@อมของ
ตลาดในปZจจุบัน
-ประเด็นที่สำคัญของการแข8งขัน
-ข@อได@เปรียบ/ข@อจำกัด เมื่อเทียบ
กับคู8เทียบ
-SWOT และ TOWS Matrix

ทุกสายงาน,
ที่ปรึกษาฯ

ก.พ. – มี.ค.

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ก.พ. – มี.ค.

คณะกรรมการ
กนย.

มี.ค.- เม.ย.

A
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป5
ผู1สงมอบ/
กระบวนการกอนหน1า
Suppliers

ปAจจัยนำเข1า

ขั้นตอนและผู1รับผิดชอบ

Inputs

Process

ผู1รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ^ายนโยบายและยุทธศาสตร
ผู1รับมอบ/ลูกค1า/ผู1นำไปใช1/
ผลผลิต/ผลลัพธ
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

กรอบเวลา
Time

A

ฝนย., ที่ปรึกษา

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ผลลัพธในขั้นตอนที่ 5

ผลลัพธในขั้นตอนที่ 5-6

6. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดำเนินการตามลำดับดังนี้
6.1 วิเคราะหปAจจัยเชิงกลยุทธ (Strategic
Factors Analysis Summary : SFAS)
เพื่อกำหนดปAจจัยสภาพแวดล1อมที่สำคัญของ
องคกร
6.2 วิเคราะห/ทบทวนความสามารถพิเศษ (Core
competency) ขององคกรตามหลักเกณฑที่
กำหนดในการคัดเลือกและประเมิน รวมถึง
ฐานข1อมูลที่ชัดเจนในการวิเคราะห และ
กำหนดการขยายธุรกิจและการเข1ารวมลงทุน
6.3 วิเคราะห/ทบทวน ความท1าทายเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic Challenges) และความ
ได1เปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic
Advantages) ตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนด
6.4 การวิเคราะหและกำหนดปAจจัยความ
ยั่งยืนตามหลักเกณฑที่กำหนดและจัดระดับ
ความสำคัญ
6.5 กำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ
(Mission) และคานิยมรวม (Core Value)
คณะกรรมการ กนย., คณะทำงานยกรางการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร กฟภ.

7. กำหนดนโยบาย และให1คำแนะนำตอ
ทิศทางการดำเนินงาน และข1อสังเกต
และการระบุจุดบอด
คณะกรรมการ กฟภ.

ฝนย., ที่ปรึกษา

ฝนย., ที่ปรึกษา

ผลลัพธในขั้นตอนที่ 6-7

ทิศทางยุทธศาสตรและ
รางยุทธศาสตร

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพิจารณาดังนี้
8.1 การวิเคราะหตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (Strategic
positioning) กำหนดเป าหมายในแต ละระยะ การ
วิ เคราะหBusiness Model Intelligent Risk การ
ว ิ เ คราะห Scenario Selection แ ละ กำ ห น ด
วั ตถุ ประสงคเชิ งยุ ทธศาสตร (Strategic Objective
:SO) โดยการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือก SO
8.2 กำหนดเปาประสงค (Goal) โดยมีความสมดุ ลทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความต1องการของผู1มี
สวนได1สวนเสียที่สำคัญ
8.3 กำหนด/ ทบทวนยุทธศาสตร รวมทั้งการวิเคราะห
Potential Product และการว ิ เคราะห PEA’s
Business Portfolio Design และการว ิ เคราะห
Business Key Points
8.4 กำหนดกลยุ ทธ ตัวชี้วัด และแผนปฏิ บัติ การที่
สำคัญ (Initiatives)
คณะกรรมการ กนย., คณะทำงานยกรางการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร กฟภ.
9. ค 1 น หาจุ ด บอดข ององค กรโด ยผู 1 เ ชี ่ ย วชาญ/
ผู 1 ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายนอกในการให1 ค วามคิ ด เห็ น ใน
ยุทธศาสตร /กลยุทธขององคกร และข1อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานขององคกร
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

-ปAจจัยสภาพแวดล1อม
ทางธุรกิจ
-ทิศทางการดำเนินงาน
ขององคกร
-ความสามารถพิเศษ
ขององคกร (Core
Competency)
-ความท1าทายเชิง
ยุทธศาสตร (SC)
ระยะสั้น/ระยะยาว
-ความได1เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร (SA)

คณะกรรมการ
กฟภ.,
คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทำงาน
ยกรางการทบทวน
แผนยุทธศาสตร
กฟภ. ,
สายงานที่เกี่ยวข1อง
กับแผนแมบท

พ.ค. – มิ.ย.

-ปAจจัยความยั่งยืนของ
องคกร
-วิสัยทัศน (Vision)
-ภารกิจ (Mission)
-ค า น ิ ย ม ร ว ม
(Core Value)
- นโยบายจาก
คณะกรรมการ กฟภ.
- ข1อสังเกต/ คำแนะนำตอ
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร
- ข1อสังเกตและประเด็น
สำคัญในการกำหนดจุด
บอด

คณะทำงานยกราง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ.,
ฝนย., ที่ปรึกษา

มิ.ย.

-ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร

(Strategic positioning)

Business Model
Intelligent Risk การวิเคราะห
Scenario Selection
-วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร (Strategic
Objective)
-เปาประสงคขององคกร
(Goal)
-รางยุทธศาสตร กลยุทธ
ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติ
การ (Initiatives)

จุดบอดเพื่อนำไป
ปรับปรุง
ยุทธศาสตรตอไป

คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทำงานยกราง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ.
สายงานที่เกี่ยวข1อง
กับแผนแมบท

คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทำงานยกราง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ.,
ผู1แทนสายงาน

มิ.ย.

ก.ค.

B
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569
ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป5
ผู1สงมอบ/
กระบวนการกอนหน1า
Suppliers

ปAจจัยนำเข1า

ขั้นตอนและผู1รับผิดชอบ

Inputs

Process

ผู1รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ^ายนโยบายและยุทธศาสตร
ผู1รับมอบ/ลูกค1า/ผู1นำไปใช1/
ผลผลิต/ผลลัพธ
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

กรอบเวลา
Time

B

ฝนย., ที่ปรึกษา

ฝนย.
สายงานตางๆ

10. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Workshop)
เพื่อพิจารณา
- รางแผนยุทธศาสตร (ตำแหนงยุทธศาสตร
เป าหมายแต ละระยะ SO เป าประสงค
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ)
Scenario Planning ที ่ ส อดคล1 อ งตามระยะ
ของตำแหนงทางยุทธศาสตร และวิเคราะห
Cost-Benefit ขอ งแต ละทางเลื อ ก และ
Business Model Canvas
- การวิเคราะห Intelligent Risk และประเด็น
ความเสี่ยงระดับยุทธศาสตรของ กฟภ.
- รางแผน SIP และปAจจัยขับเคลื่อนมูลคา
- รางแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) และ
รางตัวชี้วัด BSC ระดับองคกร
คณะกรรมการ กฟภ., คณะกรรมการ กนย.,
คณะทำงานยกรางการทบทวน
แผนยุทธศาสตร กฟภ.

- ข1 อ สรุ ป และผลการวิ เ คราะห
ผลลัพธในขั้นตอนที่ 5-8

11. สอบทานและทบทวนความ
สอดคล1 อ งเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร
และแผนแมบทที่เกี่ยวข1อง และจัดทำ
รางแผนปฏิ บ ั ติ ก าร กฟภ. ประจำป5
ที ่ ส อดคล1อ งกั บ รางแผนยุ ทธศาสตร
และทบทวนระบบงาน กระบวนการ
ทำงาน รวมถึง SLA ในทุกกระบวนการ
เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส น ุ น ต อ ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

- ผลลัพธในขั้นตอนที่ 10

ฝนย., ทุกสายงาน

12. ประชุมจัดทำรางแผนปฏิบัติการ
กฟภ. ประจำป5
ฝนย., ที่ปรึกษา

คณะทำงานยกรางการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ. สายงานที่
เกี่ยวข-อง

- ผลลัพธในขั้นตอนที่ 9-11

N

ฝนย., ที่ปรึกษา

- ผลลั พ ธในขั ้น ตอนที่ 10
และ 12

13. คณะกรรมการ กนย.
พิจารณาให1ความเห็นชอบ
Y

N

ฝนย., ที่ปรึกษา

- ผลลัพธในขั้นตอนที่ 13

14. คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา
ให1ความเห็นชอบ

- รางแผนยุทธศาสตร
-Scenario Planning และ
Business Model Canvas
- รางแผน SIPและปAจจัย
ขับเคลื่อนมูลคา
- รางแผนที่ยทุ ธศาสตร
(Strategy Map) และ
รางตัวชี้วดั BSC ระดับ
องคกร
- ความเสี่ยงระดับ
ยุทธศาสตร , Intelligent
Risk และ Key Success

- รายงานความ
สอดคล1องเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรและแผน
แมบท
- ยกรางแผนปฏิบัติการ
กฟภ. ประจำป5เบื้องต1น
-สรุปการทบทวน
ระบบงาน (Work
system) กระบวนการ
ทำงาน (Work Process)
รวมถึง SLA ในทุก
กระบวนการ

- รางแผนปฏิบัติการ
กฟภ. ประจำป5
- แผนยุทธศาสตร
(รวมถึงแผน SIP,
แผนที่ยุทธศาสตร,
ตัวชี้วัด BSC ระดับ
องคกร) และ
แผนปฏิบัติการ กฟภ.
ประจำป5ที่ได1รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กนย.
- แผนยุ ท ธศาสตร
และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
กฟภ. ประจำป5 (สง
สคร.ในเดือน ต.ค.)

คณะกรรมการ กฟภ.,
คณะกรรมการ กนย.,
สายงานตางๆ
คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในสายงาน
ฝบล.

ก.ค.

คณะทำงานยกราง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กฟภ.

ก.ค .

คณะกรรมการ กนย.

ส.ค.

คณะกรรมการ บริหาร
และคณะกรรมการ
กฟภ.

ส.ค.

ทุกหนวยงานภายใน
องคกร, หนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข1อง

ส.ค. – ก.ย.

Y
C
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ผู1สงมอบ/
กระบวนการกอนหน1า
Suppliers

ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร และจัดทำแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป5
ปAจจัยนำเข1า
ขั้นตอนและผู1รับผิดชอบ
Inputs

Process

ผู1รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ^ายนโยบายและยุทธศาสตร
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผู1รับมอบ/ลูกค1า/ผู1นำไปใช1/
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

กรอบเวลา
Time

C

ฝนย.

- แผนยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร
และตัวชี้วัด BSC ระดับองคกร
- แผนปฏิบัติการประจำป5

15. การสื ่ อสารและรั บ ฟA งความคิ ด เห็ น
ของกล ุ มผ ู 1 ม ี ส วนได 1 ส วนเส ี ย (All
Stakeholders) ในกลุมที่กำหนด
ฝนย.

ฝนย.

- แผนยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร
และตัวชี้วัด BSC ระดับองคกร
- แผนปฏิบัติการประจำป5

16. สื ่ อ สารแผนยุ ท ธศาสตร แผนที่
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด BSC ระดับองคกร
และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร กฟภ. ประจำป5
รวมทั ้ งกระบวนการที ่ ใ ช1 ใ นการจั ด ทำ
แผนยุทธศาสตร ผานการสัมมนาชี้ แ จง
สายงาน รวมทั ้ ง การสื ่ อ สารเพิ ่ ม เติ ม
สำหรั บ สายงานใหม หรื อ สายงานที ่ มี
ยุ ท ธศาสตรใหม (ถ1 า จำเป2 น )และการ
สื ่ อ สารโดยการเผยแพร ผ าน ท า ง
Intranet ระบบ KM คูมือและสื่อสิ่งพิมพ
ฝนย.

ทุกสายงาน

- รายงานผลการดำเนิ น งานตาม
ตั ว ชี ้ ว ั ด BSC และแผนปฏิ บ ั ติ การ
กฟภ. ป ร ะ จ ำ ป 5 ข อ ง ส า ย ง า น
ณ สิ้นป5

17. ติดตามประเมินผลการดำเนิ น งาน
ณ สิ้นป5 เพื่อใช1เป2นปAจจัยนำเข1า ในการ
วางแผนยุทธศาสตรในป5ตอไป
ฝนย.

- ผู1 ม ีส วนได1 ส วนเสียได1
รับทราบแผนยุทธศาสตร
ข1อมูลที่ได1จากการระดม
ความคิ ดเห็ น เพื ่ อเป2 น
ปAจจัยในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและแผนงาน
และข1อมูลความต1องการ
ความคาดหวัง (ถ1ามี)

ทุกสายงาน /ผู1มี
สวนได1สวนเสีย

ก.ย.

- ท ุ ก ส า ย ง า น ไ ด1
ร ั บ ท ร า บ ถึ ง
แผนยุทธศาสตร
แผนที ่ ย ุ ท ธศาสตร
ตั ว ชี ้ ว ั ด BSC และ
แผนปฏิบัติการ
กฟภ. ประจำป5 ข อง
อ ง ค ก ร ร ว ม ทั้ ง
กระบวนการที่ใ ช1 ใ น
การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร

ทุกสายงาน

ก.ย.

- สรุปผลการ
ดำเนินงานเพื่อใช1เป2น
ปA จ จั ย นำเข1 า ในการ
วางแผนยุ ท ธศาสตร
ในป5ตอไป

ฝนย.

สิ้นป5ของ
ป5ถัดไป

สิ้นสุดกระบวนการ

ค-5

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

2 การวิเคราะหสภาพแวดล@อมภายนอก (External Analysis)
2.1 นโยบาย (Policy)
ประเด็น นโยบาย แผนงาน และกฎหมายข1อบังคับที่นำมาวิเคราะห ทั้งนี้ ไมวาจะเป2นในด1านนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร หรื อ แผนพั ฒ นา/ส งเสริ ม ในด1 า นพลั ง งาน ซึ ่ ง อาจมี ผ ลกระทบทั ้ ง ทางตรงและทางอ1 อ ม
ตอทั้งสภาพแวดล1 อมของอุ ตสาหกรรม (ด1านพลังงาน) หรือตอการดำเนินกิจ การ การปฏิบัติงานขององคกร
ได1เชนกัน ได1แก
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป5
1.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาด1วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1.5 แผนการปฏิรูปประเทศด1านพลังงาน
1.6 นโยบาย Energy 4.0
1.7 แนวนโยบายด1านการบริหารราชการแผนดิน
1.8 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565
1.9 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงพลังงาน
1.10 แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)
1.11 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1.12 พระราชบัญญัติคุ1มครองข1อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
1.13 แผนพั ฒ นากำลั ง ผลิ ต ไฟฟ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan:
PDP2018)
1.14 แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP)
1.15 แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015)
1.16 แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579)
1.17 แผนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1.18 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปH
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป5 (พ.ศ. 2561-2580) เป2นยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต1องนำไปสูการปฏิบัติเพื่อให1ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั ่ นคง มั ่ ง คั ่ ง ยั ่ งยื น เป2 นประเทศพั ฒ นาแล1ว ด1 ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง”
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเน1นการสร1างสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล1อม โดยประกอบด1วย 6 ยุทธศาสตร มีสาระสำคัญดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติด1านความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน1นการบริหารจัดการสภาวะแวดล1 อมของประเทศให1มี ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร1อยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ งเน1นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานข1อมูลขนาดใหญให1มีความพร1อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได1ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแก1ไขปAญหาด1านความมั่นคงที่มีอยูในปAจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตใช1กลไกการแก1ไขปAญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่
ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ1านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2. ยุทธศาสตรชาติด1านการสร1างความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเน1น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได1แก
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง1าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได1เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด1าน
อื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให1สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม (2) “ปรับปAจจุบัน” เพื่อปูทางสู อนาคต ผานการพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้ง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสร1 า งพื ้ น ฐานวิ ท ยาศาสตรเทคโนโลยี แ ละดิ จ ิ ท ั ล และการปรั บ
สภาพแวดล1อมให1เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร1างคุณคาใหมในอนาคต” ด1วยการ
เพิ่มศักยภาพของผู1ประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความต1องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปAจจุบัน พร1อมทั้งการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให1ประเทศไทยสามารถสร1างฐานรายได1และการจ1างงานใหม ขยายโอกาสทาง
การค1าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู ไปกับการยกระดับรายได1และการกินดีอยู ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได1ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติด1านการพัฒนาและเสริมสร1างศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให1เป2นคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร1อมทั้ง
กาย ใจ สติปAญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด1านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผู1อื่น มัธยัสถ อดออม โอบอ1อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป2นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต1อง มีทักษะที่
จำเป2นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาท1องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ยนรู1 แ ละการพั ฒ นาตนเองอยางตอเนื ่ องตลอดชี วิต สู การเป2 นคนไทยที ่ม ี ทั ก ษะสู ง เป2น นวั ตกรรม นั ก คิด
ผู1ประกอบการเกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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4. ยุทธศาสตรชาติด1านการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่ให1ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท1องถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิ ดรวมทำเพื่ อสวนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับท1องถิ่น การเสริมสร1างความเข1มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเองและการเตรียมความพร1อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล1อมให1เป2น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมให1นานที่สุด โดยรัฐให1
หลักประกันการเข1าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเป2นธรรมและทั่วถึง
5. ยุ ท ธศาสตรชาติ ด 1 า นการสร1 า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที่ เ ป2 น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล1 อม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด1านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล1อม ธรรมาภิบาลและความเป2นหุ1นสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ
ใช1พื้นที่เป2นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการให1ทุกฝ^ายที่เกี่ยวข1องได1เข1ามามีส วนรวมในแบบ
ทางตรงให1มากที่สุดเทาที่จะเป2นไปได1 โดยเป2นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเป2นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล1อม และคุณภาพชีวิต โดยให1ความสำคัญกับการสร1างสมดุลทั้ง 3 ด1าน อันจะนำไปสูความยั่งยืน
เพื่อคนรุนตอไปอยางแท1จริง
6. ยุทธศาสตรชาติด1านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐต1องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหน1าที่ในการกำกับ
หรือในการให1บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให1มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
มีความทันสมัยและพร1อมที่จะปรับตัวให1ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ข1อมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เป2นดิจิทัลเข1ามาประยุกตใช1อยางคุ1มคา และปฏิบัติงาน
เทียบได1กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปƒดกว1าง เชื่อมโยงถึงกันและเปƒดโอกาสให1ทุกภาคสวนเข1ามามีสวน
รวมเพื่อตอบสนองความต1องการของประชาชนได1อยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมต1อง
รวมกันปลูกฝAงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตความมัธยัสถ และสร1างจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต1องมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเป2น มีความทันสมัย มีความ
เป2นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป2นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ทั้งนี้ สำหรับยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวข1องกับ กฟภ. คือ ยุทธศาสตรที่ 2 และ ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ (2) ยุทธศาสตรชาติด1านการสร1างความสามารถในการแขงขัน ซึ่งประกอบด1วย
5 ประเด็น ได1แก 1. การเกษตรสร1างมูลคา 2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 3. สร1างความหลากหลายด1าน
การทองเที่ยว 4. โครงสร1างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 5. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานผู1ประกอบการยุคใหม
ยุ ท ธศาสตร ที ่ (4) ยุ ท ธศาสตร ด1 า นการสร1 า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
ซึ่ ง ประกอบด1 วย 4 ประเด็น ได1 แ ก 1. การลดความเหลื ่ อ มล้ ำ สร1 า งความเป2 น ธรรมในทุ ก มิ ต ิ 2. การกระจาย
ศู น ยกลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี 3. การเสริ ม สร1 า งพลั ง ทางสั ง คม 4. การเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนท1องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง
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1.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
วันที่ 18 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช1แผนแมบทภายใต1ยุทธศาสตรชาติ
จำนวน 23 ประเด็น ภายหลังจากที่ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 มีผลบังคับใช1เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
เพื่อเป2นเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช1เป2นกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให1
สอดคล1องและบูรณาการกันเพื่อให1เกิดเป2นพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว สงผลให1ต1องมีการปรับปรุง
แผนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให1สอดคล1องกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต1ยุทธศาสตรชาติ โดยให1มีขั้นตอน
การดำเนินการตามที่บัญญัติในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560 ที่อยางน1อยต1องมีวิธีการจัดทำแผนการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวข1อง ขั้นตอนใน
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด1านโดยมี
ระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกด1าน
การดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสอดคล1องกับ
ข1อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู1แทนราษฎรที่เห็นควรให1ความสำคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที ่ จ ะสงผลให1 เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงตอประชาชนอยางมี น ั ย สำคั ญ (Big Rock) ซึ ่ ง เป2 น กิ จ กรรมที ่ มี
ความสำคัญเรงดวนและดำเนินการรวมกันหลายหนวยงาน สามารถดำเนินการและวัดผลได1อยางเป2นรูปธรรม
ในชวงป5 2564-2565 เพื่อบรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากกิจกรรมที่มีอยูในปAจจุบันยังไม
เป2นการปฏิรูปที่ชัดเจนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป2นแผนระดับที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยต1องสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต1
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งทุกหนวยงานต1องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลให1เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
ประชาชนอยางมี น ั ย สำคั ญ (Big Rock) นำไปสู การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหลั ก ความสั ม พั น ธเชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal
Relationship: XYZ) เพื่อให1บรรลุผลสัม ฤทธิ์ ตามเปาหมายของยุ ทธศาสตรชาติ ของแตละชวงเวลา 5 ป5 โดย
แผนการปฏิ ร ู ปประเทศ (ฉบั บ ปรั บปรุ ง ) จะดำเนิ น การคู ขนานไปกั บเลมแผนการปฏิ รู ป ประเทศฉบั บ เดิ ม ที่
ประกาศใช1เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่เป2นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหนวยงาน
ทั้งนี้แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 13 ด1าน มีรายละเอียดสรุปได1 ดังนี้
1) แผนการปฏิรูปประเทศด1านการเมือง
มีเปาประสงคเพื่อสร1างความรู1ความเข1าใจแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป2นประมุข สงเสริมให1ประชาชนเข1ามามีสวนรวม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง
และเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให1พรรคการเมือง
และนักการเมืองยึดมั่นในประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเป2นหลัก
2) แผนการปฏิรูปประเทศด1านการบริหารราชการแผนดิน
เปาประสงคเพื ่ อให1 ความสำคั ญในการเตรี ยมความพร1อ มเผชิ ญกับ การเปลี่ ยนแปลง
ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหมและทิศทางที่กำหนดไว1ตาม
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3)

4)

5)

6)

ยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกลาวจะสงผลให1ภาครัฐมีความโปรงใส เป2นที่
เชื่อถือไว1วางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพสูงใน
ระดับสากล มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมุงเน1นให1เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สงผลให1เกิด
การเปลี่ยนแปลงมุงเน1นการสร1างเอกภาพแหงพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูป
ระบบบริหารราชการแผนดิน เพื่อให1การจัดทำบริการสาธารณะ การอำนวยความสะดวก
แกประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป2นประโยชนตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ
แผนการปฏิรูปประเทศด1านกฎหมาย
มีเปาประสงคเพื่อให1เกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเทาที่จำเป2น
ตามหลั ก การของมาตรา 258 ค. ของรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย ในการ
ดำเนินการดังกลาวจะสงผลประโยชนในการลดภาระของการดำรงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพให1กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้งสนับสนุนให1ประชาชนมีสวนรวมใน
การจั ด ทำและเสนอรางกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข1 า ถึ ง กฎหมายได1
โดยสะดวกและเข1าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได1โดยงาย
แผนการปฏิรูปประเทศด1านกระบวนการยุติธรรม
มีเปาประสงคเพื่ออำนวยความยุติธรรมในแตละขั้นตอนให1เป2นไปอยางโปรงใสแล1วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด ประชาชนสามารถเข1าถึงกระบวนการยุติธรรมได1โดยงาย สร1าง
ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให1เป2นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติและเป2นธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศด1านเศรษฐกิจ
มีเปาประสงคเพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกระจายความเจริญและ
ความเข1มแข็งของภาคสังคมและปรับบทบาท โครงสร1าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ ของประเทศตามหลั กแนวคิ ดการบริ หารงานคุ ณภาพที่มี บทบาทสำคั ญตอ
การขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพื่ อเพิ ่มความสามารถในการแขงขัน ทางเศรษฐกิ จและ
ลดความเหลื่อมล้ำให1เกิดผลสัมฤทธิ์
แผนการปฏิรูปประเทศด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
มีเปาประสงคเพื่อให1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมได1รับการดูแล รักษา และฟ‡ˆนฟู
อยางเป2นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณยั่งยืนเป2นฐานการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อม พร1อมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช1
ประโยชน ลดความขัดแย1งของการพัฒนาที่ใช1ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบ
สิ่งแวดล1อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง
ประชารัฐ

ค-10

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

7) แผนการปฏิรูปประเทศด1านสาธารณสุข
มี เ ปาประสงคเพื่ อให1 ผ ู 1 ป^ ว ย ผู 1 เสี ่ ย งโรค และผู 1 ส ู งอายุ ได1 รั บ บริ การที ่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผลและทันสมัย มีความรอบรู1ด1านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถปองกันและลดโรคที่
สามารถปองกันได1 พร1อมทั้งผู1สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและได1รับการบริบาลและ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ1านและในชุมชน
8) แผนการปฏิรูปประเทศด1านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเปาประสงคเพื่อมุ งเน1นการสร1างดุลยภาพระหวางเสรีภาพในการทำหน1าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช1พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
อยางมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู1ของประชาชนด1วย
ความเชื ่ อ วาเสรี ภ าพของการสื ่ อ สารคื อ เสรี ภ าพของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย และมุ งเน1นให1สื่อเป2นโรงเรียนของสังคมในการให1ความรู1แกประชาชน
ปลูกฝAงวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝAง ทัศนคติที่ดี
9) แผนการปฏิรูปประเทศด1านสังคม
มีเปาประสงคเพื่อแก1ไขปAญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม การคุ1มครอง
กลุ มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร1างความเป2นธรรมในการเข1าถึงทรัพยากรและ
แหลงทุนของประชาชน
10) แผนการปฏิรูปประเทศด1านพลังงาน
มีเปาประสงคเพื่อให1กิจการพลังงานมีการแขงขันอยางเป2นธรรมมากขึ้น ภายใต1กลไก
ตลาดที่เหมาะสม หนวยงานภาครัฐมีการใช1พลังงานอยางรับผิดชอบ ประหยัดคุ1มคา และ
มี ป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจนมี การใช1 พลั ง งานสะอาดที ่ เป2 น มิ ต รกั บสิ่ง แวดล1 อม รวมทั้ ง
มีการเผยแพรสื่อสารข1อมูลการวิเคราะหด1านพลังงาน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและ
เตรียมความพร1อมระบบโครงสร1างพื้นฐานของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของ
พลังงานทางเลือก และสร1างความรู1ความเข1า ใจที่ถ ูกต1 องแกประชาชนอยางตอเนื ่ อง
โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลให1เกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมี
นัยสำคัญ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด1วย 1) ศูนยอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด1านกิจการ
ไฟฟาที ่ แท1จ ริ ง 2) การพั ฒ นาศู นยสารสนเทศพลั ง งานแหงชาติ 3) การใช1 ม าตรการ
บริษัทจัดการพลังงานสำหรับหนวยงานภาครัฐ 4) การพัฒนาปƒโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการ
เปลี่ ย นผานระบบเศรษฐกิจหมุ นเวี ยนและสร1า งฐานทางเศรษฐกิ จใหม และ 5) ปรับ
โครงสร1างกิจการไฟฟาและธุรกิจก‰าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแขงขัน ทั้งนี้ในการดำเนินการ
ดังกลาวจะสงผลให1พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคน
สามารถเข1าถึงได1และได1รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เป2นธรรม
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11) แผนการปฏิรูปประเทศด1านการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเปาประสงคเพื่อแก1ปAญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให1มีการสงเสริมสนับสนุน และ
ให1ความรู1แกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิช อบ และให1มีมาตรการควบคุม
กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติหน1าที่ด1วยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรใช1ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต1กรอบ
ธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอยางแท1จริง รวมถึงการเปƒดเผยข1อมูลขาวสาร
ภาครัฐให1ประชาชนสามารถเข1าถึงและตรวจสอบได1และสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติ ข อง
ภาคเอกชนในการตอต1านการทุจริตเพื่อขจัดปAญหาการทุจริตที่เกี่ยวข1องกับการติดตอกับ
หนวยงานภาครัฐ
12) แผนการปฏิรูปประเทศด1านการศึกษา
มีเปาประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
มุงความเป2นเลิศและสร1างขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปรับปรุงระบบ
การศึ ก ษาให1 ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช1 ท รั พ ยากร เพิ ่ ม ความคลองตั ว ในการรองรั บ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร1างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งการศึกษาที่จะได1รับ
การปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู1ตลอดชีวิต มิได1จำกัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อ
คุณวุฒิตามระดับเทานั้น
13) แผนการปฏิรูปประเทศด1านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มี เ ปาประสงคเพื ่ อให1 ป ระชาชนมี ค ุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพิ ่ ม มู ล คาทางเศรษฐกิ จ ฐาน
วัฒนธรรม ประชาชนออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู1ด1าน
สุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให1แข็งแรงและเป2นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคน
ของประเทศมีทักษะที่เอื้อตอการสร1างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งนี้การดำเนินงานของ กฟภ. จะเกี่ยวข1องกับแผนการปฏิรูปประเทศด1านที่ 10 ด1านพลังงาน
โดยประเด็นสำคัญของการปฏิรูปด1านพลังงาน สรุปดังนี้
 ศูนยอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด1านกิจการไฟฟาที่แท1จริง โดยการไฟฟา
นครหลวงและการไฟฟาสวนภู มิ ภาครวมกั บสำนั กงาน กกพ. กำหนดมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู1รับบริการที่ได1รับ
การอนุมัติอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. ให1เชื่อมตอโครงขายไฟฟาหรือจายไฟฟาเข1าระบบ
ไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ผานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนได1ทุกเวลาทุกสถานที่ตลอด
24 ชั่วโมง (Anywhere Anyplace Anytime)
 การพั ฒนาศู นยสารสนเทศพลั งงานแหงชาติ โดยมี ศ ู นยสารสนเทศพลั งงานแหงชาติ ท ี ่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการสื ่ อสารและทั นตอสถานการณ การให1 ข 1 อมู ลสารสนเทศด1 านพลั งงาน
ที่ทันสมัยเทาทันกับความผันผวนของตลาดโลก ข1อมูลที่โปรงใส มีความแมนยำถูกต1อง เข1าใจงาย
เชื ่ อถื อได1 และใช1 อ1 างอิ งได1 และสามารถเข1 าถึ งได1 ด 1 วยความสะดวกและรวดเร็ ว ก็ จะทำให1
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ทุ กภาคสวนมี ความเข1 าใจด1 านพลั งงานที ่ ถ ู กต1 องเพิ ่ มขึ ้ น (Energy Literacy) ซึ ่ งจะนำมาซึ่ ง
ความเชื่ อมั่ นในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้ การที่ภาคเอกชนตาง ๆ ในธุรกิ จ
พลังงานสามารถเข1าถึงข1อมูลได1อยางเทาเทียมจะเป2นการสนับสนุนให1เกิดการแขงขันในกิจการ
พลังงาน
 การใช1มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหนวยงานภาครัฐเป2นการขจัดอุปสรรค
และเรงรัดขับเคลื่อนมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) เพื่อ
ลดภาระคาใช1จายให1หนวยงานราชการในยามที่ประเทศได1รับผลกระทบจาก Covid-19 โดย
ใช1หลักการเปลี่ยน “คาใช1จ ายสาธารณูปโภคหนวยราชการ” เป2น “จ1างผู1เชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชนมาลงทุนด1านอนุรักษและพลังงานหมุนเวียนให1อาคารของรัฐกอน” โดยมีสัญญา
ขอรับรายได1ภายหลังเป2น “เงินสวนแบงจากคาสาธารณูปโภคที่ตรวจพิสูจนวาประหยัดได1
จริง” ตามกลไกมาตรฐานและขั้นตอน ESCO ที่ได1รับการยอมรับจากองคกรระหวางประเทศ
ตาง ๆ
 ปรับโครงสร@างกิจการไฟฟ7าและธุรกิจกxาซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข8งขัน
กิ จ การไฟฟาของประเทศไทย อยู ในชวงสำคั ญ ของการเปลี ่ ย นผานภายใต1 สถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งจากปAจจัยภายในประเทศและสถานการณภายนอกประเทศ
อยางไรก็ ตาม การดำเนิน การตามแผนพัฒ นากำลั ง ผลิ ต ไฟฟาของประเทศไทย (Power
Development Plan: PDP) ให1สอดคล1องกับความต1องการใช1ไฟฟา โดยคำนึงถึงความมั่นคง
ระบบไฟฟา สิ่งแวดล1อม และภาระคาใช1จายของผู1ใช1ไฟฟาประสบปAญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ โดยเฉพาะปA ญหาการยอมรั บ ของประชาชนในพื ้ น ที ่ ก อสร1 า งโรงไฟฟา ขณะที่
พฤติกรรมผู1ใช1ไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงไปทำให1ผู1ใช1ไฟฟาทุกขนาดแม1แตระดับบ1านอยู อาศัย
สามารถติดตั้งอุปกรณเพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใช1เองได1มากขึ้น สามารถเป2นทั้ง
ผู1 ผ ลิ ต และผู 1 ใช1 ในเวลาเดี ย วกั น (Prosumer) ทำให1 ป ริ ม าณการใช1 ไ ฟฟาของ Prosumer
ดังกลาวหายไปจากระบบผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันได1สร1างความผันผวนให1กับ
ความต1 อ งการใช1 ไ ฟฟารวมของประเทศเพิ ่ ม ขึ ้ น ทำให1 ก ิ จ การไฟฟาต1 อ งลงทุ น ปรั บ ปรุ ง
ระบบไฟฟาเพื่อเสริมความมั่นคงให1รองรับความเสี่ยงของการดำเนินงานในสวนนี้มากขึ้น
แตกลับมีรายได1จากหนวยขายไฟฟาลดลง จึงมีความจำเป2นที่หนวยงานที่เกี่ยวข1องจะต1 อง
รวมกันกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและรูปแบบ
โครงสร1างกิจการไฟฟาที่ เหมาะสมกับแนวโน1มของ “Prosumer” ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
โดยต1องมีการสงผานภาระต1นทุนไปสูผู1ใช1ไฟฟา ผู1ผลิตไฟฟาใช1เอง และผู1ผลิตประเภทตาง ๆ
อยางเหมาะสมและเป2นธรรม ขณะที่ด1านโครงสร1างการบริหารจัดการด1านไฟฟาของประเทศ
การกำกับดูแลของหนวยงานด1านไฟฟาที่กระจายอยู ในหลายกระทรวง ขาดการบูรณาการ
เปาหมายรวมกันอยางชัดเจน เชน การแก1ไขปAญหาไฟฟาดับกรณีเหตุฉุกเฉิน การไมบูรณาการ
ข1อ มู ล การผลิ ตและการรั บซื ้ อไฟฟาของผู 1 ผลิ ตไฟฟารายเล็ ก มาก รวมทั ้ ง ข1 อ มู ล และแผน
การลงทุนระบบสงและระบบจำหนาย สงผลให1เกิดความซ้ำซ1 อนในการลงทุน และการใช1
โครงสร1 า งพื ้ น ฐานอยางไมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป2 น ต1 น จากสภาพของปA ญ หาดั ง กลาว ได1 มี
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การปฏิ รู ป และขั บเคลื ่ อ นการพัฒ นาด1 า นพลั ง งาน เชน การปรั บปรุ ง แนวทางการจั ด ทำ
แผน PDP ปรับโครงสร1างกิจการไฟฟาเพื่ อเพิ ่ม การแขงขัน และผลักดันให1เกิดการใช1 ง าน
โครงสร1างพื้นฐานที่บูรณาการกันของระบบสงและระบบจำหนายอยางคุ1มคาโปรงใสและ
เป2นธรรม เป2นต1น โดยเรงการเปƒดสิทธิการใช1ประโยชนจากระบบสงและระบบจำหนายของ
การไฟฟาในเชิง พาณิ ช ย (Third Party Access) และเรงกำหนดอั ตราคาใช1 บ ริ ก ารอยาง
เป2 น ธรรมเพื ่ อ เพิ ่ ม การแข งขั น ในกิ จ การไฟฟา มี เ ปาหมายในภาพรวมเพื ่ อ ยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการไฟฟาและธุรกิจก‰าซธรรมชาติ ซึ่ง กฟภ. ต1องเข1าไป
มีสวนรวมในประเด็นดังกลาวอยางมีนัยสำคัญ
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ฉบับที่ 12
สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ได1 จ ั ด ทำแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ เ พื ่ อ กำหนดยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาประเทศ โดย กฟภ.
ใช1ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
เป2นแนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ซึ่งทิศทางและกรอบยุทธศาสตรดังกลาวประกอบไปด1วย
1. ยุทธศาสตรการเสริมสร@างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เน1นการพัฒนาและดูแลผู1สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนรองรับการลดลงของขนาดกำลัง
แรงงาน ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษา สร1 างสุ ขภาวะที ่ ดี การสร1 างความอยู ดี มีส ุ ขให1 ครอบครั ว ไทย รวมทั้ ง
การเสริมสร1างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการสร@างความเป\นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ลดความเหลื่อมล้ำ การสร1างโอกาสเข1าถึงทรัพยากรและแหลงทุนในการประกอบอาชีพ
ยกระดับรายได1 สร1างโอกาสการเข1าถึงการศึกษา การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให1มีคุณภาพและมีชองทาง
การเข1าถึงที่หลากหลาย
3. ยุทธศาสตรการสร@างความเข@มแข็งทางเศรษฐกิจและแข8งขันได@อย8างยั่งยืน
ให1 ค วามสำคัญกั บการบริ ห ารจั ด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง การปรั บ
โครงสร1างทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอยอดการสร1างมูลคาเพิ่มของสาขา
การผลิตและบริการที่เป2นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เป\นมิตรกับสิ่งแวดล@อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุงอนุรักษฟ‡ˆนฟูสร1างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม สร1างสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใช1ประโยชนอยางยั่งยืนและเป2นธรรม
5. ยุทธศาสตรการเสริมความมั่นคงแห8งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู8ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ให1ความสำคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล1อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให1ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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6. ยุ ท ธศาสตรการบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป7 อ งกั น ทุ จ ริ ต ประพฤติ ม ิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
มุงเพื่อให1การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได1อยางเป2นธรรมและการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร@างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
มุ งเน1 น การพั ฒ นากายภาพโครงสร1า งพื ้ น ฐานด1 านการคมนาคมขนสง การเชื ่ อ มโยง
เครือขายโทรคมนาคม การพัฒนาความมั ่นคงด1 านพลั งงานและการผลิ ตพลั งงานทดแทน และการสนั บ สนุ น
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มุงให1ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อมุงให1วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป2นเครื่องมือสำคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
มุงเพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให1เข1มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล1อมตามมาตรฐานสากล
สร1างฐานเศรษฐกิ จใหมรองรั บ การเข1าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่ อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิ จและ
ความเจริญสูภูมิภาค
10. ยุทธศาสตรความร8วมมือระหว8างประเทศเพื่อการพัฒนา
มุ งให1เกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศทั้งในเชิงรุกและรับ
อยางสร1างสรรคและการสงเสริมให1ประเทศไทยเป2นฐานของการประกอบธุรกิจ การให1บริการทางการศึก ษา
การให1บริการด1านการเงิน การให1บริการด1านสุขภาพ การให1บริการด1านโลจิสติกส และการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป2นฐานความรวมมือในเอเชีย
โดย กฟภ. ใช1ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป2นแนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร ซึ่งทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตรที่เกี่ยวข1องกับการดำเนินงานของ กฟภ. ประกอบไปด1วย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสร1างความเข1มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได1อยางยั่งยืน
- การเรงการลงทุนในโครงสร1างพื้นฐานตามแผนที่วางไว1
- การพัฒนาระบบดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิด
สร1างสรรคในการขยายฐานรายได1ใหม รวมทั้งการตอยอดการผลิตและบริการเดิม
โดยใช1ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ
- วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดยมุ งสร1างอุตสาหกรรมใหม
ที่ผสานโอกาสจากแนวโน1มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข1าสู การใช1
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนองตอความต1องการในตลาด โดยให1ความสำคัญใน
ลำดั บ ต1 น กั บ อุ ต สาหกรรมที ่ ส ามารถพั ฒ นาต อยอดจากฐานความเก งของ
อุต สาหกรรมศั กยภาพในปA จจุ บั น เชน อุ ต สาหกรรมพลั ง งานชี ว ภาพเพื ่ อสร1าง
ความมั่นคงด1านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช1 เป2นต1น
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดล1อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนามาตรการและกลไกเพื่ อสนับสนุนการลดก‰ าซเรื อนกระจกในทุ กภาคสวน
โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟา โดยลดการผลิตและใช1พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
สงเสริมการใช1พลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน การผลิตพลังงานทดแทนจาก
ของเสีย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
- สร1างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช1พลังงาน และสงเสริมการใช1
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภ าค
อาเซียน
- สร1 า งแรงจูงใจในการสงเสริ ม การปรั บเปลี ่ ย นพฤติ กรรมของภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคขนสง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน เชน มาตรการหรือโครงการเพื่อสงเสริม
การประหยัดพลังงาน รวมทั้งสร1างความรู1ความเข1าใจและรณรงคสร1างจิตสำนึกใน
การอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช1พลังงานอยางตอเนื่อง เป2นต1น
- กำหนดนโยบายและมาตรการด1านโครงสร1างพื้นฐานไฟฟาที่ชัดเจนในการสนับสนุน
และรองรับการขยายตัวของยานยนตไฟฟา เพื่อเตรียมความพร1อมโครงสร1 างพื้น
ฐานรองรับการใช1ยานยนตไฟฟาอยางกว1างขวางในอนาคต
- สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด1านระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart
Grid) ให1ครอบคลุมทั้งระบบผลิต ระบบสง ระบบจำหนาย และผู1ใช1ไฟฟา
- เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช1พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด
- ปรั บปรุง และพั ฒ นาการกำกั บ ดู แลการประกอบกิ จ การพลั ง งานให1 เป2 น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบอยางถูกต1องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงในตลาดพลั งงานเพื่ อให1สอดคล1อ งกับแนวทางการแขงขั น ของ
อุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร1อมสูการเปƒดเสรีในภาคพลังงาน
- สงเสริมให1ประเทศไทยเป2 นศูนยการซื้ อ ขายพลั งงานและเพิ ่มโอกาสของไทยใน
การพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
- พั ฒ นาโครงสร1 า งพื ้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ ง แวดล1 อ มที ่ ได1 ม าตรฐาน
เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชนและรองรั บ การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงขายน้ำ ระบบไฟฟา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสิ่งแวดล1อม
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1.4 นโยบายและแผนระดับชาติว8าด@วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป2นแผนแมบทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระยะ 20 ป5 (พ.ศ. 25612580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช1เทคโนโลยีดิจิทัล โดยได1กำหนดกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว1 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสร@างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให@ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุงพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข1าถึงและใช1ประโยชน
ได1แบบทุกที่ทุกเวลาอยางมีคุณภาพด1วยอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่รองรับความต1องการและราคาคาบริการที่ต1อง
จายจะต1องไมเป2นอุปสรรคในการเข1าถึงบริการดิจิทัลอีกตอไป ในอนาคตโครงสร1างพื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
จะกลายเป2นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับถนน ไฟฟา ประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมตอกับทุกสรรพสิ่ง
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด@วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป2นการเรงสงเสริมเศรษฐกิจด1วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดย
มุ งเน1 นการสร1 า งระบบนิ เวศสำหรั บธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ทั ล (Digital Business Ecosystem) ควบคู กั บการพั ฒ นาระบบ
โครงสร1างพื้นฐานดิจิทัลและการใช1ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ1นให1ภาคเอกชนเกิด
ความตระหนักถึง ความสำคั ญและความจำเป2นที่จ ะต1อ งเรียนรู 1และปรับปรุง แนวทางการทำธุ รกิ จด1วยการใช1
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม (Startup)
ในด1านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยเชื่อมโยงท1องถิ่นกับตลาดโลกสร1างมูลคาเพิ่มให1กับสินค1าชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สร@างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท8าเทียมด@วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป2 นการสร1 า งสั ง คมดิจ ิ ทั ล ที ่ มี ค ุ ณภาพ (Digital Society) มุ งหวั ง ที ่ จ ะลดความเหลื ่ อมล้ ำ
ทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข1าไมถึงโครงสร1างพื้นฐาน การขาดความรู1ความเข1าใจในเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือการไมสามารถเข1าถึงข1อมูลขาวสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป และให1ความสำคัญกับ
การพั ฒ นาพลเมื องที่ฉลาด รู 1 เทาทั นข1 อ มูล และมี ความรับผิ ดชอบ เพื ่ อให1 เกิดการใช1 เทคโนโลยีด ิจิท ั ลอยาง
สร1างสรรค โดยสุดท1ายเมื่อโครงสร1างพื้นฐานดิจิทัลพร1อมและพลเมืองดิจิทัลพร1อมแล1ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป2น
เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมผานบริการดิจิทัลตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู8การเป\นรัฐบาลดิจิทัล
เป2นการมุงเน1นการใช1เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให1บริการภาครัฐ เพื่อให1
เกิ ด การปฏิ ร ู ป กระบวนการทำงานและขั ้ น ตอนการให1 บ ริ ก ารให1 ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต1 อ ง รวดเร็ ว อำนวย
ความสะดวกให1ผู1ใช1บริการ สร1างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและสามารถให1บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียวผานระบบเชื่อมโยงข1อมูลอัตโนมัติ การเปƒดเผยข1อมูลของภาครัฐที่ไมกระทบตอสิทธิส วนบุคคลและ
ความมั่นคงของชาติผ านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอยางมี มาตรฐาน ให1ความสำคัญกับการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและข1อมูล รวมถึงการสร1างแพลตฟอรมการให1บริการภาครัฐเพื่อให1ภาคเอกชนหรือ
นักพัฒนาสามารถนำข1อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาตอยอดให1เกิดนวัตกรรมบริการและสร1างรายได1ให1กับ
ระบบเศรษฐกิจตอไป
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากำลังคนให@พร@อมเข@าสู8ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
มุ งเน1 นการพัฒ นากำลัง คนดิ จิ ทั ล (Digital Workforce) ขึ ้ นมารองรั บการทำงานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน1นทั้งกลุมคนทำงานที่จะเป2นกำลังสำคัญในการสร1างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ใน
ระบบเศรษฐกิจและกลุมคนที่เป2นผู1เชี่ยวชาญด1านดิจิทัล อยางไรก็ตาม การเตรียมความพร1อมให1ประชาชนทั่วไป
เป2นอีกเรื่องที่สำคัญอยางทัดเทียมกัน
ยุทธศาสตรที่ 6 สร@างความเชื่อมั่นในการใช@เทคโนโลยีดิจิทัล
มุงเน1นการสร1างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด1วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให1 ก ั บ ผู 1 ป ระกอบการ ผู 1 ท ำงาน และผู 1 ใ ช1 บ ริ ก าร ซึ ่ ง ถื อได1 ว าเป2 น ปA จ จั ย พื ้ น ฐานที ่ ช วยขั บ เคลื ่ อ นประเทศสู
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเป2นบทบาทหน1าที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให1กับทุกภาคสวน โดยภารกิจ
สำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตรนี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ1มครองความเป2นสวนตัวและข1อมูล
สวนบุคคล (Privacy) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity)
ประเด็นที่เกี่ยวข1องตอ กฟภ. ได1แก
ยุ ทธศาสตรที ่ 3 สร1 า งสั ง คมคุ ณภาพด1 ว ยเทคโนโลยี ดิ จ ิท ั ล โดยการพั ฒ นาให1 ประชาชน
ทุ ก กลุ มสามารถเข1 าถึ ง และใช1 ประโยชนจากบริ ก ารตาง ๆ ของรั ฐ ผานเทคโนโลยี ด ิ จิ ทั ล มีก ารรวบรวมและ
แปลงข1อมูล องคความรู1ของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท1องถิ่นให1อยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข1าถึงและนำไปใช1ประโยชนได1โดยงายและสะดวก
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู การเป2นรัฐบาลดิจิทัลที่ส วนราชการ/ภาครัฐต1องให1
ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช1ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาสูการเป2น
รัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความต1องการของประชาชนหรือผู1ใช1บริการ (Citizen Driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข1าถึงบริการได1
โดยไมมีข1อจำกัด
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากาลังคนให1พร1อมเข1าสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ต1องพัฒนาทักษะ
ด1านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ให1มีความรู1ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 สร1างความเชื่อมั่นในการใช1เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให1เกิดคามมั่นคงปลอดภัย
การสร1างความเชื่อมั่นและการคุ1มครองสิทธิให1แกผู1ใช1งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน
1.5 แผนการปฏิรูปประเทศด@านพลังงาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด1านพลังงานเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจาก
ปAจจัยสำคัญ เชน การพัฒนาของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในทุกสาขา ผลกระทบของกระแส Climate Change
ที่สงผลให1ทุกภาคสวนต1องมุงไปสูเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว การเปลี่ยนแปลงโครงสร1างประชากรที่มีชนชั้นกลาง
และผู1สูงอายุเพิ่มขึ้น และการเติบโตของเมืองทำให1ใช1ชีวิตแบบสังคมเมืองมากขึ้น เป2นต1น ปAจจัยดังกลาวนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู1บริโภค ภาคธุรกิจต1องเผชิญกับการแขงขันมากขึ้นต1องปรับตัวทั้งในด1านการ
ผลิตสินค1าและการให1บริการเพื่อตอบสนองความต1องการของผู1บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบดังกลาวขยาย
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วงกว1างกระทบทุกภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานทั่วโลกได1รับผลกระทบจากปAจจัยดังกลาวเชนกันจึงจำเป2น
อยางยิ่งที่ภาคพลังงานของไทยต1องปรับตัวให1ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสงผลให1เกิดปAญหาและข1อจำกัด
ด1านความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งควรพิจารณาคลี่คลายปAญหาโดยเร็วและต1องเตรียมความพร1อมระบบพลังงานของ
ประเทศ โดยเริ่มตั้งแตการปฏิรูปวิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ปรับปรุงวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ที่ต1องนำปAจจัยด1านการพั ฒ นา
เทคโนโลยี การสนับสนุนพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน และแนวทางการพัฒนาโครงสร1างกิจการไฟฟา
ในอนาคตมารวมพิจารณาตั้งแตการจัดทำแผนเพื่อให1เกิดการใช1ประโยชนจากโครงสร1างพื้นฐานระบบไฟฟาของ
ประเทศอยางเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ควรนำปƒ โ ตรเลี ย มและปƒ โ ตรเคมี ม าใช1ใ นการสร1 า งความมั ่ น คง
ทางพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให1กับประเทศไทยในระยะยาวด1วย
โดยมีเปาหมายที่สำคัญของการปฏิรูปประเทศด1านพลังงาน 2 ระยะ สรุปดังนี้
ระยะสั ้ น มุ งเน1 น การปรั บปรุ ง การบริ หารจั ด การพลั ง งาน สร1 า งแผนการจั ดหาที ่ ไ ด1 รั บ
การยอมรับสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม
ของประเทศเพื่อให1บรรลุเปาหมาย โดยสร1างศูนยอนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) โรงไฟฟาที่แท1จริง
สร1างศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ ให1รัฐบาลปรับแผนการจัดหาพลังงานใหมทั้งไฟฟา ก‰าซธรรมชาติ และน้ำมัน
การศึกษาแนวทางปรับโครงสร1างบริหารกิจการไฟฟาและสงเสริมกิจการไฟฟาเสรีที่ใช1พลังงานทดแทน การศึกษา
โอกาสพัฒนาเป2น Regional LNG Trading Hub และการศึกษาริเริ่มการสร1างฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศจาก
ปƒโตรเคมี
ระยะปานกลาง การบริหารจัดการด1านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร1างพื้นฐาน
ตามแผนการจัดหาที่ปรับปรุงใหม กระตุ1นการลงทุนด1านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได1อยางมี
นัยสำคัญเพื่อให1บ รรลุเปาหมาย โดยมีแนวทางการเสนอพื้นที่ ตั้งโรงไฟฟาที่ ประชาชนเสนอเองเป2นครั้ ง แรก
มีโ รงไฟฟา สายสง ระบบทอตามแผนลงทุนและจัดหาโครงสร1างพื้นฐาน เกิดการเริ่มสร1างฐานลงทุนใหมจาก
ปƒโตรเคมีระยะที่ 4 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมีการขยายตัวภายในประเทศตามเปาหมายของคณะกรรมการ
ระดับประเทศ ลดการผูกขาดสร1างการแขงขันในทุกกิจการพลังงาน ประชาชนเข1าถึงการใช1พลังงานในราคา
ที่เป2นธรรมได1รับคุณภาพและการบริการที่ดีขึ้น จัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข1องเพื่อสงเสริมการใช1มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหนวยงานภาครัฐเพื่อให1เกิดการสร1างงานสร1างรายได1และสร1างคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
กำหนดผลอันพึงประสงค
1. กิจการพลังงานมีการแขงขันอยางเป2นธรรมมากขึ้นภายใต1กลไกตลาดที่เหมาะสม
2. พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข1าถึงได1
และได1รับการบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เป2นธรรม
3. หนวยงานภาครัฐมีการใช1พลังงานอยางรับผิดชอบ ประหยัด คุ1มคา และมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการใช1พลังงานสะอาดที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดล1อม
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4. มี ข1 อ มู ล และรายงานสารสนเทศเพื ่ อการวิ เคราะหและสื ่ อ สารด1 า นพลั ง งานเพี ย งพอที่
จะสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร1อมระบบโครงสร1างพื้นฐานและเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งสร1างความรู1ความเข1าใจที่ถูกต1องอยางตอเนื่องกับประชาชน
เปาหมาย คื อ ยกระดั บความสามารถในการแขงขั นด1 านพลั งงานของประเทศ โดยอั นดั บ
โครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงาน Energy Infrastructure (International Institute for Management Development:
IMD) อยู ในกลุ ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได1รับการจัดอันดับทั้งหมดภายในป5 2565 และคาความเข1มข1นการใช1
พลั งงาน (Energy intensity) (หนวย: พั นตั นเที ยบเทาน้ ำมั นดิ บ/พั นล1 านบาท) เทากั บ 7.40 พั นตั นเที ยบเทา
น้ำมันดิบ/พันล1านบาท ภายในป5 2565
ทั ้ ง นี้ แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศด1 า นพลั ง งานสงผลโดยตรงตอการดำเนิ น งานของ กฟภ.
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นแนวทางการปรับโครงสร1างบริหารกิจ การไฟฟาและสงเสริมกิจการไฟฟาเสรีท ี ่ใช1
พลังงานทดแทน ที่ กฟภ. ต1องเตรียมความพร1อมรองรับการดำเนินการดังกลาว
1.6 นโยบาย Energy 4.0
การขั บ เคลื ่ อ นภาคพลั ง งานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ซึ ่ ง มี เ ปาหมาย
คือ การสร1างรายได1ให1กับประชาชนและประเทศเพื่อให1ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ1นจากการเป2นประเทศรายได1
ระดั บปานกลางสอดรั บกั บ นโยบาย Thailand 4.0 ของรั ฐ บาล ซึ ่ ง แบงการขั บเคลื ่ อ นออกเป2 น 2 ระดั บ คือ
ระดับประเทศและระดับชุมชน/ประชาชน โดยในระดับประเทศจะมุงเน1นการผลักดันให1เกิดนวัตกรรมด1านพลังงาน
ใหม ๆ เพื่อให1ภ าคธุรกิจมี ความทันสมั ยแขงขันในตลาดโลกได1 และการสงเสริมการวิจ ัย และพัฒ นาเกี่ ยวกั บ
ด1านพลังงานเพื่อตอยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให1เติบโตและก1าวหน1า ซึ่งภาคพลังงานของประเทศไทย
จะต1องเตรียมพร1อมในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในอนาคต ดังนี้
 การบริหารจัดการพลังงานทดแทนให1มีความเสถียร (Firm Renewable Energy)
 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
 การเตรียมพร1อมเพื่อรองรับการใช1ยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle)
 การพัฒนาในรูปแบบของ Smart ตาง ๆ ทั้งในสวนของ Smart Grid จะเป2นสวนหนึ่งของ
Smart City ทั้งผู1ผลิตและผู1ใช1พลังงานสามารถมีปฏิสัมพันธกันได1ผ านระบบสารสนเทศ
การเชื่อมโยงระบบไฟฟาระหวางประเทศ และมีการสงไฟฟาขายข1ามประเทศ
 สวนในระดับชุมชน/ประชาชน จะมุงเน1นการสร1างรายได1และลดรายจายให1กับประชาชน
และชุมชนผานโครงการประชารัฐ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การดำเนินโครงการ
พลังงานชุมชน และการสงเสริมด1านพลังงานในธุรกิจ SMEs
ทั้งนี้ ได1กำหนดเปาหมาย ในป5 2579 ได1 5 ด1าน ได1แก
(1) ปลอย CO2 ลดลงตามข1อผูกพัน COP21 (ลดลง 111 ล1านตัน/ป5 จาก BAU 555 ล1านตัน/ป5)
(2) Energy Intensity ลดลง 30% >> 5.98 ktoe/พันล1านบาท ในป5 2579
(3) ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ~ 1 ล1านบารเรล/วัน (BAU 3.66 ล1านบารเรล/วัน)
(4) เปƒดการแขงขันเสรีกลไกตลาดไมมีการอุดหนุนราคา
(5) ขยายผลด1านพลังงานใน 7,800 ตำบล/ชุมชน ทั่วประเทศ
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ทั้งนี้ นโยบาย Energy 4.0 สงผลตอการดำเนินงานของ กฟภ. ทั้ง 5 เปาหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นเปƒดการแขงขันเสรี
1.7 แนวนโยบายด@านการบริหารราชการแผ8นดิน
แนวนโยบายด1านการบริหารราชการแผนดินที่มีบทบาทตอการดำเนินงาน
 พั ฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุ งเน1น การพั ฒ นาคุ ณภาพ คุ ณธรรม และจริ ยธรรมของ
เจ1าหน1าที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อให1การบริหารราชการแผนดินเป2นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมให1หนวยงานของรัฐใช1หลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดีเป2นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ
 จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อให1การจัดทำและการให1บริการสาธารณะ
เป2นไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได1 โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
1.8 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 มีความสำคัญในฐานะเป2นกลไก
สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล(Agenda) งานตามภารกิจ
ของกระทรวงมหาดไทย (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) เพื่อให1บรรลุวิสัยทัศน “ประชาชนมีรากฐาน
การดำรงชีวิตและพัฒนาสู อนาคตได1อยางมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางเป2น
รูปธรรมและยั่งยืนตอไป โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสร1างความสงบเรียบร1อยและความมั่นคงภายใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสร1างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล1อมสูอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การวางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล
ทั้งนี้ สำหรับประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ที่มีผลกระทบตอ
กฟภ. คือ
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
- โดยมีเปาหมาย คือ (2) ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแขงขัน
- กลยุทธ/ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรที่ กฟภ. เป2นหนวยงานรับผิดชอบหลัก/สนับสนุน ดังนี้
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กลยุทธ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร
2.1 พั ฒ นาภู ม ิ ภ าค เมื อ ง ให1 ส อดคล1 อ งกั บ - ระดั บ ความสำเร็ จ ในการกอสร1 า งระบบ
ศั ก ยภาพ ของพื ้ น ที่ ภ ายใต1 โ ครงการ
จำหนายไฟฟาใต1ดิน
โครงการพัฒ นาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
(ตัวชี้วัดแผนงานโครงการ : การดำเนินการ
ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาโครงขาย
ตามเปาหมายที่กำหนด)
ไฟฟ าอั จ ฉริ ย ะ (Smart Grid) ในพื ้ น ที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
2.2 พั ฒ นาพื ้ น ที ่ เ ศรษฐกิ จ เฉพาะให1 ม ี ขี ด - ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการแข งขั น ภายใต1
พื้นที่พิเศษในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
โครงการพั ฒ นาระบบไฟฟาเพื ่ อรองรั บ
(ตัวชี้วัดแผนงานโครงการ : จำนวนกอสร1าง
การจั ด ตั ้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
งานเพิ่มหม1อแปลงไฟฟากำลัง และจำนวน
ระยะที่ 2
ที่กอสร1างระบบจำหนายแรงสูง 22-33 kV)
1.9 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปH (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป5 (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงพลังงานกำหนดวิสัยทัศน:
“ประเทศไทยมีความมั่นคงด1านพลังงานเป2นศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคเอเชียเศรษฐกิจฐานรากมีความเข1มแข็ง
จากภาคพลังงาน” และพันธกิจ “เสริมสร1างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนา
พลังงานในระดับพื้นที่ที่เป2นมิตรตอสิ่งแวดล1อม” ประกอบด1วย 4 แผนปฏิบัติราชการที่สำคัญ ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การสร1างความมั่นคงด1านพลังงาน
 เปาหมาย : ประเทศไทยมีพลังงานเพียงพอตอความต1อ งการของประชาชนด1วยระบบ
บริหารจัดการและการวางโครงสร1างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่
สร1างมูลคาเพิ่ม
 แนวทางการพัฒนา : (1) จัดหาและพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงาน (2) สงเสริม
การลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี (3) พัฒนาปAจจัยแวดล1อมสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การกำกับดูแลราคาสร1างการแขงขันเพิ่มประสิทธิภาพ
 เปาหมาย : เพื ่ อให1 ป ระชาชนเข1 า ถึ ง พลั ง งานในราคาที ่ เ หมาะสมเป2 น ธรรมสะท1 อ น
ประสิทธิภาพและต1นทุนที่แท1จริง โดยกิจกรรมการดำเนินงานในแตละขั้นตอนของอุตสาหกรรมพลังงานเป2นไป
อยางถูกต1องเหมาะสม มีการกำกับเป2นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ
 แนวทางการพัฒนา : (1) กำหนดโครงสร1างราคาพลังงานให1เหมาะสม (2) สร1างกรอบ
กติกา รูปแบบ และมาตรฐานในการแขงขัน ในกิจการพลัง งาน (3) กำกับกิจ การด1า นพลั ง งานด1า นมาตรฐาน
คุณภาพความปลอดภัยของเชื้อเพลิงและการให1บริการ
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การสร1างความยั่งยืนและเข1าถึงประชาชน
 เปาหมาย : เพื่อให1ประชาชนใช1พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีสัดสวนการผลิตและการใช1
พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้นสอดคล1องกับทิศทางการสงเสริมการนำแหลงพลังงานในประเทศมาใช1และ
การสงเสริมพลังงานที่สะอาดเป2นมิตรตอสิ่งแวดล1อม รวมถึงการยกระดับรายได1ประชาชนมีความเป2นอยูที่ดีขึ้น
 แนวทางการพัฒนา : (1) สงเสริมการผลิตและการใช1พลังงานทดแทนในประเทศให1บรรลุ
ตามแผน AEDP (2) สงเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี (3) พัฒนาปAจจัยแวดล1อมสนับสนุนการจัดหาและ
พัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การสร1างความโปรงใสเป2นองคกรที่มีธรรมาภิบาลให1สังคมเชื่อถือ
 เปาหมาย : กระทรวงพลังงานเป2นองคกรสมรรถนะสูง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และศูนยข1อมูลพลังงานของประเทศที่นาเชื่อถือ
 แนวทางการพั ฒ นา : (1) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แผนบริ ห าร แผนพั ฒ นาทรั พ ยากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงานให1รองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
พลังงาน (2) ยกระดับกระทรวงพลังงานให1เป2นศูนยกลางข1อมูลพลังงานที่มีระบบฐานข1อมูลอันถูกต1อง ทันสมัย
เชื่อถือได1 (3) สงเสริมให1กระทรวงพลังงานเป2นองคกรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิ บ ัต ิ ร าชการของกระทรวงพลัง งานที ่เ กี ่ ยวข1 องกั บ กฟภ. คื อ เรื ่ องที ่ 1 การสร1าง
ความมั่นคงด1านพลังงาน พัฒนาปAจจัยแวดล1อม สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน สงเสริมให1เกิด
การจัดหากอสร1างและพัฒ นาโครงสร1างพื้นฐานด1านไฟฟา การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการ ปAจจัย
แวดล1อม การสร1างแรงจูงใจเพื่อเป2นศูนยกลางโครงขายไฟฟาในภูมิภาคเกิดการลงทุนและการปรับตัวเพื่อรองรับ
กับประเด็นท1าทายของแนวโน1มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด1านไฟฟาในอนาคต
1.10 แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567)
แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) ได1กำหนดวิสัยทัศน :
กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสงเสริมการแขงขันให1เหมาะสมเป2นธรรม และมีพันธกิจคือ (1) กำกับ
ดูแลการประกอบกิ จการพลั งงานให1 เป2 นไปตามวั ตถุ ประสงคของพระราชบั ญญั ติ การประกอบกิ จการพลั งงาน
พ.ศ. 2550 และกรอบนโยบายรัฐ (2) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน
และการประกอบกิจการพลังงาน (3) สงเสริมสังคมและประชาชนให1มีความรู1และความตระหนักด1านการจัดการและ
ตรวจสอบการดำเนินงานด1านพลังงาน และ (4) พัฒนาองคกรด1วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการกำกับกิจการพลังงานให1สูงขึ้น ซึ่งประกอบด1วย 9 วัตถุประสงคหลัก โดยมีเปาหมายสรุปดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมให1บริการด1 านพลัง งานอยางเพีย งพอมี ความมั ่นคงและมี ค วาม
เป2นธรรมตอผู1ใช1พลังงานและผู1รับใบอนุญาต
เปาหมาย
(1) ประชาชนและผู1เกี่ยวข1องมีความเชื่อถือตอการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ไมต่ำกวาร1อยละ 60
(2) การออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ กกพ. กำหนด
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(3) ปริ มาณการผลิ ตพลั งงาน (ไฟฟาและก‰ าซธรรมชาติ ) ในแตละป5 บรรลุ เปาหมายที ่ กำหนด
วั ตถุ ประสงค ที ่ 2 ปกป องผลประโยชนของผู 1 ใช1 พลั งงานทั ้ งด1 านอั ตราค าบริ การและ
คุณภาพการให1บริการ
เปาหมาย
(1) โครงสร1างคาบริการพลังงานได1รับการทบทวนทุก 2-5 ป5
(2) จำนวนข1อร1องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการให1บริการและอัตราคาบริการได1รับการพิจารณา
และแจ1งผู1ร1องเรียนได1ร1อยละ 100
(3) จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช1 ไมต่ำกวาร1อยละ 99
(4) ผู1ใช1บริการมีความพอใจตอคุณภาพบริการ ไมต่ำกวาร1อยละ 80 และมาตรฐานคุณภาพบริการ
ไฟฟาไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนด รวมทั้งคุณภาพไฟฟาไมต่ำกวาเกณฑ
วัตถุประสงคที่ 3 สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และปองกันการใช1อำนาจในทางมิชอบ
ในการประกอบกิจการพลังงาน
เปาหมาย กำกับการสงเสริมการแขงขันได1ตามแผนปฏิรูปประเทศด1านพลังงาน
วัตถุประสงคที่ 4 สงเสริมให1การบริการของระบบโครงขายพลังงานเป2นไปด1วยความเป2นธรรม
โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติอยางไมเป2นธรรม
เปาหมาย ประกาศหลักเกณฑข1อกำหนดการใช1หรือเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาแกบุคคล
ที่สามภายในป5 2564
วัตถุประสงคที่ 5 สงเสริมให1การประกอบกิจการพลังงานเป2นไปอยางมีประสิทธิภ าพและ
เป2นธรรมตอผู1รับใบอนุญาตและผู1ใช1พลังงาน
เปาหมาย ผู1ประกอบกิจการพลังงานร1อยละ 100 มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการ
พลังงาน
วัตถุประสงคที่ 6 ปกปองสิทธิเสรีภาพของผู1ใช1พลังงาน ชุมชนท1องถิ่น ประชาชน และผู1รับ
ใบอนุญาตในการมีสวนรวมเข1าถึงใช1และจัดการด1านพลังงานภายใต1หลักเกณฑที่ให1ความเป2นธรรมแกทุกฝ^าย
เปาหมาย ผู 1 ใช1 พ ลั ง งาน ชุม ชนท1 อ งถิ ่ น ประชาชน และผู1 ร ั บใบอนุ ญ าตมี ค วามพอใจตอ
กระบวนการสนับสนุนการมีสวนรวมไมต่ำกวาร1อยละ 70
วัตถุประสงคที่ 7 สงเสริมการใช1พลังงานและการใช1ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพและสงเสริมให1ประชาชนใช1พลังงานอยางประหยัด รวมทั้งการใช1พลังงาน
หมุนเวียน โดยคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดล1อมและความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
เปาหมาย
(1) ผู1ประกอบการที่ได1รับการเผยแพรความรู1ในการใช1ทรัพยากรในการประกอบกิจการร1อยละ 100
(2) นักเรียนและนักศึกษาสงโครงงานประหยัดพลังงานหรือใช1พลังงานหมุนเวียนเข1าประกวดทุกภาค
ของประเทศ
(3) ประชาชนทั่วไปปรับปรุงหรือสร1างบ1านประหยัดพลังงานตามเปาหมายที่สำนักงาน กกพ. กำหนด
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วัตถุประสงคที่ 8 สงเสริมการใช1พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดล1อมน1อย
เปาหมาย ผู 1 ประกอบการได1 รั บ การเผยแพรความรู 1 เกี ่ ย วกั บการใช1 พลั งงานหมุน เวียนใน
การประกอบกิจการไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดล1อมร1อยละ 100
วัตถุประสงคที่ 9 บริหารจัดการองคกรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให1เป2น
มืออาชีพด1านการกำกับกิจการพลังงาน
เปาหมาย
(1) ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กกพ. มีมาตรฐานสากล
(2) มีข1อมูลเพื่อการกำกับกิจการพลังงานพร1อมใช1ภายในป5 2563
(3) ระบบฐานข1อมูลสำหรับการกำกับกิจการพลั งงานของสำนักงาน กกพ. และเป2นศูนยข1 อมู ล
ด1านการกำกับกิจการพลังงานแหงชาติแล1วเสร็จภายในป5 2567
(4) กฎหมายรองรับการแขงขันในกิจการพลังงานให1แล1วเสร็จภายในป5 2563
(5) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให1แล1วเสร็จภายในป5 2563
(6) บุคลากรเปาหมายของสำนักงาน กกพ. ได1รับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะร1อยละ 100 ทุกป5
(7) ปรับปรุงบทบาทและขวัญกำลังใจบุคลากรสำนักงาน กกพ. ประจำเขตให1แล1วเสร็จภายในป5 2563
(8) บุคลากรสำนักงาน กกพ. มีความรักและผูกพันตอองคกรไมน1อยกวาร1อยละ 80
ทั้งนี้แผนยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) ที่เกี่ยวข1องกับ
กฟภ. คือ วัตถุประสงคที่ 5 สงเสริมให1การประกอบกิจการพลังงานเป2นไปอยางมีประสิทธิภาพและเป2นธรรมตอ
ผู1รับใบอนุญาตและผู1ใช1พลังงาน โดยควรมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการพลังงาน และวัตถุประสงค
ที่ 7 สงเสริมการใช1พลังงานและการใช1ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
และสงเสริม ให1 ประชาชนใช1พลังงานอยางประหยัด โดยควรสงเสริ ม การใช1 พ ลั งงานและการใช1ท รัพ ยากรใน
การประกอบกิจการพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพและสงเสริมให1ประชาชนใช1พลังงานอยางประหยัด
1.11 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข1องกับ กฟภ.
ดังนี้

 การกำกับดูแลกิจการให1เกิดความโปรงใสเป2นธรรม และบริหารกิจการให1มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยกำหนดอำนาจหน1าที่อยางชัดเจนและการคุ1มครองสิทธิ์ของผู1บริโภค
 กำหนดมาตรฐานการให1บริการ และการคุ1มครองผู1ใช1พลังงาน และการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาไฟฟาเพื่ออุดหนุนคาไฟฟาให1แกผู1ด1อยโอกาสและจัดให1มีการบริการไฟฟาอยางทั่วถึง กระจายความเจริญ
ไปสูทุกภูมิภาค
 จัดสรรเงินพัฒนาชุมชนให1แกท1องถิ่นอยูในเขตรอบ ๆ โรงไฟฟาหรือการสงเสริมพลังงาน
หมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช1ในการผลิตไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดล1อมน1อยที่สุด ทั้งนี้ต1องดำเนินการให1เป2น
ไปตามขอบเขตและระเบียบที่เกี่ยวข1อง ซึ่ง กกพ. จะเป2นผู1กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ
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 ประเด็นอื่น ๆ อาจสงผลตอการดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้งในด1านการปรับ
โครงสร1างกิจการพลังงานและการสงเสริมการแขงขัน รวมถึงการจัดให1มีองคกรกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อ
ชวยเหลือผู1มีรายได1น1อย และกลไกการชดเชยรายได1เพื่อลดภาวะขาดทุน เป2นต1น
1.12 พระราชบัญญัติคุ@มครองข@อมูลส8วนบุคคล พ.ศ. 2562
PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ1มครองข1อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผลบังคับใช1ไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 แตในหมวดที่เกี่ยวข1องกับภาคธุรกิจถูกเลื่อนไปให1มีผลบังคับใช1
ในป5 2565 โดย พ.ร.บ. คุ1มครองข1อมูลสวนบุคคลฯ นี้มีขึ้นมาเพื่อชวยคุ1มครองข1อมูลสวนบุคคลไมให1ถูกละเมิด
มีผลกับทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่อยูในไทยและในตางประเทศที่มีการเก็บ ใช1 เปƒดเผย หรือถายโอนข1อมูล
สวนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย โดยสำหรับผู1ที่ละเมิดข1อกฎหมายดังกลาวอาจได1รับบทลงโทษทั้งในทางแพง
ทางอาญา หรือโทษปรับทางปกครองสูงสุด 5 ล1านบาท หรือจำคุกสูงสุด 1 ป5 รวมถึงต1องจายคาสินไหมทดแทน
ภายใต1 พ.ร.บ. คุ1มครองข1อมูลสวนบุคคลฯ ข1อมูลใด ๆ ก็ตามที่สามารถระบุตัวตนของเจ1าของ
ข1อ มู ล (Data Subject) ได1 ทั ้ งในทางตรงและทางอ1 อ ม ทั ้ง ที ่เ ก็ บแบบออนไลนและออฟไลนล1ว นคื อ “ข1อ มู ล
สวนบุคคล” เชน ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู เบอรโทรศัพท รูปถาย เป2นต1น โดย PDPA ยัง
คุ1มครองไปจนถึง “ข1อมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” (Sensitive Personal Data) เชน เชื้อชาติ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมหรือข1อมูลสุขภาพ เป2นต1น โดย PDPA ได1ให1สิทธิกับ
เจ1าของข1อมูลอยางครอบคลุม เชน การได1รับแจ1งวาจะมีการเก็บข1อมูลสามารถแก1ไขคัดค1านการจัดเก็บการระงับใช1
ไปจนถึงการขอลบข1อมูล เป2นต1น โดย PDPA กำหนดระยะในการทำตามคำร1องขอใช1สิทธิจากเจ1าของข1อมูลภายใน
30 วัน
องคกรที่ต1องการเก็บหรือใช1ประโยชนใด ๆ จากข1อมูลสวนบุคคล จำเป2นต1องดำเนินการตาม
หลักของ PDPA โดยควรมีเอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ เพื่อแจ1งวัตถุประสงคขอความยินยอมการเก็บข1อมูลจาก
เจ1าของข1อมูล (Consent) รวมถึงเตรียมชองทางให1เจ1าของข1อมูลสามารถใช1สิทธิตาม PDPA ได1 โดยเอกสารและ
แบบฟอรมเหลานี้สามารถทำผานกระดาษหรือระบบออนไลนก็ได1 สิ่งสำคัญ คือ การต1องทำให1อานเข1าใจได1งาย
ไมกอให1เกิดความเข1าใจผิดและปราศจากนัยแอบแฝงโดยเงื่อนไขอื่น ๆ โดยแบบฟอรมตาง ๆ ที่ควรเตรียมมีดังนี้
1. บั น ทึ ก กิ จ กรรมการประมวลผลข1 อ มู ล สวนบุ ค คลหรื อ Record of Processing (ROP)
หมายถึง บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข1อมูลสวนบุคคลเป2นเอกสารที่บอกวาองคกรหรือ
บริษัทจัดเก็บข1อมูลสวนบุคคลที่ไหนอยางไร นำไปประมวลผลอยางไร วัตถุประสงคคือ
อะไร ใครคื อผู 1 เกี ่ย วข1 อง นอกจากเป2 น ข1อ กำหนดของ พ.ร.บ. เพื ่อ การตรวจสอบแล1ว
การทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข1อมูลสวนบุคคลหรือ ROP จะชวยให1องคกรเห็น
ภาพรวมของกระบวนการในการประมวลผลข1 อ มู ล ทั ้ ง หมด และสามารถปรั บ ปรุ ง /
พัฒนาการนำข1อมูลไปใช1ได1อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แบบฟอรมการขอใช1สิทธิสำหรับเจ1าของข1อมูลตามที่ PDPA ได1กำหนดสิทธิเพื่อคุ1มครอง
ข1อมูลสวนบุคคลสำหรับเจ1าของข1อมูลนั้น บริษัทหรือผู1ให1บริการมีหน1าที่ในการจัดเตรียม
ชองทางให1เจ1าของข1อมูลสามารถยื่นคำร1องขอใช1สิทธิดังกลาวได1ไมวาจะเป2นชองทางใด ๆ
โดยองคกรหรือผู1ให1บริการมีหน1าที่ต1องดำเนินการตามคำร1องขอภายใน 30 วันหลังจาก
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ได1รับคำขอ สำหรับธุรกิจที่ให1บริการผานชองทางเว็บไซตควรสร1างแบบฟอรมการขอใช1
สิทธิบนเว็บไซตให1ผู1ใช1บริการซึ่งเป2นเจ1าของข1อมูลสามารถมากรอกข1อมูลเพื่อยื่นคำร1องได1
แบบฟอรมควรมีข1อมูลสวนบุคคลเบื้องต1น เชน ชื่อ-นามสกุล เอกสารยืนยันตัวตน ระบุ
ความสัมพันธกับบริษัท เป2นต1น ซึ่งเป2น “ผู1ควบคุมข1อมูลสวนบุคคล” (Data Controller)
ไปจนถึงให1ระบุสิทธิที่ต1องการใช1เมื่อได1รับคำขอใช1สิทธิ องคกรสามารถพิจารณาวาจะ
ยอมรับแล1วดำเนินการตามคำร1องหรือจะปฏิเสธคำขอโดยระบุเหตุผลที่ปฏิเสธไว1ในคำขอ
ด1วย หากบริษัทปฏิเสธคำร1องเจ1าของข1อมูลก็มีสิทธิยื่นเรื่องให1คณะกรรมการคุ1มครอง
ข1อมูลสวนบุคคลตามกฎหมายพิจารณา
3. แบนเนอรขอความยินยอมการใช1คุกกี้หรือ Cookie Consent Banner สำหรับเว็บไซตที่
ต1อ งการจั ด เก็บ ข1 อ มู ล สวนบุ คคลจากผู1ท ี ่เข1 ามาใช1ง านจำเป2 นที่ จ ะต1องมี แบนเนอรขอ
ความยิ นยอมการใช1 ค ุ ก กี ้ ห รื อ Cookie Consent Banner เพื ่อ เป2น ชองทางในการขอ
ความยินยอมการเก็บข1อมูลสวนบุคคลจากผู1ใช1งานตั้งแตข1อมูลพื้นฐาน เชน ชื่อบัญชีผู1ใช1
ไปจนถึงการติดตามประวัติ หรือพฤติกรรมผู1ใช1งานเพื่อนำไปประมวลผลตามวัตถุประสงค
ตาง ๆ เป2นต1น โดยต1องแจ1งผู1ใช1งานทราบตั้งแตเว็บไซตมีการใช1 Cookies เพื่อเก็บข1อมูล
แจ1งวัตถุประสงค และประเภทข1อมูลที่จัดเก็บ ไปจนถึงให1สิทธิผู1ใช1งานในการตัดสินใจที่จะ
ยินยอมให1เก็บข1อมูลสวนใดบ1าง
4. แบบฟอรมแจ1งเตือนกรณีเกิดการรั่วไหลของข1อมูลสวนบุคคล หากเกิดการรั่วไหลของ
ข1อมูลสวนตัว องคกรหรือบริษัทจำเป2นจะต1องแจ1งตอสำนักงานคณะกรรมการคุ1มครอง
ข1อมูลสวนบุคคลและ/หรือเจ1าของข1อมูล โดยต1องแจ1งรายละเอียดสถานการณที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ไมวาจะเป2นจำนวนข1อมูลที่รั่วไหล ประเภทของข1อมูล ประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น ไปจนถึงระบุมาตรการในการเยียวยาเจ1าของข1อมูลสวนบุคคลที่ได1รับความเสียหาย
5. นโยบายความเป2นสวนตัวหรือ Privacy Policy โดยผู1ให1บริการต1องแจ1ง Privacy Policy
หรือนโยบายความเป2นสวนตัวให1กับเจ1าของข1อมูลที่เข1ามาใช1บริการระบุรายละเอียดและ
เงื่อนไขทั้งหมดวาจะเก็บข1อมูลอะไร จะนำไปประมวลผลใช1งานอยางไร ระยะเวลาใน
การจัดเก็บ มาตรการด1านความปลอดภัยในการจัดเก็บข1อมูล ไปจนถึงชองทางติดตอบริษัท
ซึ่งเป2น "ผู1ควบคุมข1อมูล" (Data Controller) และ “เจ1าหน1าที่คุ1มครองข1อมูลสวนบุคคล”
(Data Protection Officer)
1.13 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ7าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(Power Development Plan: PDP 2018 Revision 1)
กระทรวงพลังงานได1นำแผน PDP 2018 มาทบทวนและปรับปรุง โดยกำหนดแนวทางให1
สอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประมาณการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อให1การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศสอดคล1องกับความต1องการใช1ไฟฟา
ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป2นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด1านการผลิต
ไฟฟาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท1อนกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป5
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โดยมีการพิจารณาการพัฒนากำลังผลิตไฟฟาให1เหมาะสมกับความต1องการใช1ไฟฟาและศักยภาพการผลิตในแตละ
ภูมิภาคให1สามารถพึ่งพาตนเองได1 นอกจากนี้ ยังได1คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหวางการลงทุนในการผลิตไฟฟา
ความมั่นคงของระบบสงไฟฟาเพื่อให1การบริหารจัดการของระบบไฟฟาเกิดความคุ1มคาสูงสุด และการสงเสริม
กิจการไฟฟาเพื่อเพิ่มการแขงขันภายใต1การกำกับดูแลให1มีประสิทธิภาพและคงไว1ซึ่งความมั่นคง โดยยังคงใช1
หลักการและสมมุติฐานเดิมตามแผน PDP 2018 แตได1มีการปรับเปาหมายและแผนการจายไฟฟาของโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนเพื่อให1สอดคล1องกับนโยบายโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต1 รวมถึงมีการปรับแผนการจายไฟฟาออกจากระบบของโรงไฟฟาประเภท
เชื้อเพลิงฟอสซิลบางโรงให1มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้แผน PDP 2018 Revision 1 ยังคงไว1ซึ่งกำลังการผลิต
ไฟฟาตามสัญญา ณ ปลายแผนในปริมาณเทาเดิมตามแผน PDP 2018

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Power Development
Plan: PDP 2018 Rev.1) ยังคงให1ความสำคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ด1านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพื่อให1มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟา
ระบบสงไฟฟาและระบบจำหนายไฟฟารายพื้นที่ และตอบสนองปริมาณความต1องการไฟฟา
เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟาเพื่อความมั่นคง
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด1านพลังงาน
2. ด1านเศรษฐกิจ (Economy) ต1องคำนึงถึงต1นทุนการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม สงเสริมการผลิตไฟฟา
ที่มีต1นทุนต่ำเพื่อลดภาระผู1ใช1ไฟฟาและไมเป2นอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะยาว รวมถึงการเตรียมความพร1อมของระบบไฟฟาเพื่อให1เกิดการแขงขัน
ด1านการผลิตไฟฟา ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศ การผลิต
ไฟฟาสะท1อนต1นทุนที่แท1จริง
3. ด1านสิ่งแวดล1อม (Ecology) ต1องลดผลกระทบด1านสิ่งแวดล1อม โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟา (Efficiency) ทั้งด1านการผลิต
ไฟฟาและด1านการใช1ไฟฟา โดยพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด (Smart grid)
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ในการจัดทำแผนพั ฒนากำลั งผลิ ตไฟฟา พ.ศ. 2561-2580 ฉบั บปรั บปรุ งครั ้ งที ่ 1 (Power
Development Plan: PDP 2018 Rev.1) มีความแตกตางจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา PDP 2018 ฉบับเดิม
ดังนี้
1. ปรับลดการรับซื้อไฟฟาจากโครงการโซลารประชาชน เนื่องจากป5 2562 มีผู1เข1ารวมโครงการ
ไมเป2นไปตามแผน
2. สนั บสนุ นนโยบาย Energy For All ในการพิ จารณารั บซื ้ อไฟฟาจากโรงไฟฟาชุ มชนใน
ชวงป5 2563-2567
3. โครงการโรงไฟฟาชี วมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต1ล าช1 าจากแผน ปรับเลื ่ อน
วันกำหนดเริ่มต1นซื้อขายไฟฟาจากป5 2564 และ 2565 ป5ละ 60 เมกะวัตต เป2นป5 2565 และ
ป5 2566 ป5ละ 60 เมกะวัตต พร1อมทั้งปรับเปลี่ยนประเภทผู1ผลิตจากผู1ผลิตไฟฟารายเล็ก
(SPP) เป2นผู1ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
4. ปรั บเพิ ่ มเปาหมายการผลิ ต ไฟฟาจากก‰ า ซชี วภาพจากแผน PDP 2018 ณ สิ ้ นป5 2580
มีกำลังผลิตไฟฟาตามสัญญารวม 546 เมกะวัตต เพิ่มเป2น 1,183 เมกะวัตต พร1อมทั้งแยก
ประเภทเชื้อเพลิงให1ชัดเจนระหวางจากของเสียกับพืชพลังงาน
5. เลื่อนกำหนดวันเริ่มต1นซื้อขายไฟฟาและเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาเอกชนขนาดใหญ
บริษัท ยูรพา พาวเวอร เจอเนอรเรชั่ น จำกัด ตามกำหนดเริ่ มต1นซื้ อขายไฟฟาประเภท
เชื้อเพลิงที่ทางบริษัทฯ ได1ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา
6. เพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟาของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด1วยการลดความเสี่ยงในกรณี
ที่กำลังการผลิตไฟฟาที่จ ายไฟฟาผานระบบสงไฟฟา ด1วยการยืดอายุโรงไฟฟาแมเมาะ
เครื่องที่ 9 กำลังผลิตไฟฟาตามสัญญา 270 เมกะวัตต ออกไปอีก 3 ป5 จากกำหนดเดิมปลด
ป5 2565 เลื่อนกำหนดเป2นป5 2568
7. ลดต1นทุนการผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศด1วยการยืดอายุโรงไฟฟาที่มีต1นทุนต่ำ ได1แก
โรงไฟฟาแมเมาะเครื่องที่ 12 และ 13 ซึ่งเดิมมีกำหนดปลดในป5 2568 เลื่อนออกไปอีก 1 ป5
เป2นปลดในป5 2569
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1.14 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก พ.ศ. 2561-2580 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP 2018)
แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2561-2780 (AEDP 2018)
ให1ความสำคัญในด1านการสงเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทางเลือกที่มีอยูภายในประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตการใช1พลังงานทางเลือกด1วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร1างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป2นมิตรตอสิ่งแวดล1อม โดยในการปรับปรุงแผน AEDP 2018 นั้นมีกรอบระยะเวลาการจัดทำที่สอดคล1องกับ
ยุทธศาสตร 20 ป5 และเป2นการบูรณาการรวมกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ แผนอนุรักษพลังงาน
แผนบริหารจัดการก‰าซธรรมชาติ และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งพิจารณาจากปAจจัยที่จะสงผลตอ
ทิศทางการใช1พลังงานในอนาคต มีการปรับลดสัดสวนการใช1เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีแนวโน1มลดลงจากการพัฒนา
ยานยนตไฟฟาและโครงขายรถไฟฟา พร1อมทั้งปรับเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกให1มากขึ้น โดยยังคงรักษาระดับเปาหมายสัดสวนการใช1พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้ งใน
รูปแบบของพลังงานไฟฟาความร1อนและเชื้อเพลงชีวมวลร1อยละ 30 ของการใช1พลังงานขั้นสุดท1ายในป5 2580
โดยกำหนดยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนตามแผน AEDP ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. การสงเสริมให1ชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใช1พลังงานทดแทนอยางกว1างขวาง
2. การปรับมาตรการจูงใจสำหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให1เหมาะสมกับสถานการณ
3. การแก1ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังไมเอื้อตอการพัฒนาพลังงานทดแทน
4. การปรับปรุงระบบโครงสร1างพื้นฐาน เชน ระบบสายสง สายจำหนายไฟฟารวมทั้งการพัฒนา
สูระบบ Smart Grid เป2นต1น
5. การประชาสัมพันธและสร1างความรู1ความเข1าใจตอประชาชน
6. การสงเสริมให1งานวิจัยเป2นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบ
ครบวงจร
ภาพรวมของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018
Rev.1) ได1กำหนดเปาหมายกำลังการผลิตใหมของโรงไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่รวม
โครงการโรงไฟฟาชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล1ว จำนวนทั้งสิ้น 18,696 เมกะวัตต จากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ
ดังนี้
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คาเปาหมายการผลิ ต ไฟฟาจากพลั ง งานทดแทนในแผน AEDP 2018 กำหนดเป2 น กำลั ง
การผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟาที่จะเกิดขึ้นตามแผน PDP 2018 Rev.1 รวมกับกำลังการผลิตของตามสัญญาของ
โรงไฟฟาที่มีอยู ในปAจจุบัน ทำให1สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนตอความต1องการใช1พลังงานไฟฟา
ทั้งประเทศ ณ ป5 2580 เป2นร1อยละ 34.23 ของการใช1พลังงานขั้นสุดท1ายในป5 2580

1.15 แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (Energy Efficiency Plan: EEP 2018)
การจัดทำแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP 2018) ได1นำแผนอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) มาทบทวนและปรับปรุงเพื่อยกระดับความเข1มข1นของการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ
พลังงาน และสอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด1านพลังงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสมมุติฐานที่ใช1
ในการจัดทำแผนอนุรักษพลังงานได1บูรณาการรวมกับอีก 4 แผนหลักของกระทรวงพลังงาน ได1แก แผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการก‰าซ
ธรรมชาติ และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสมมุติฐานการคาดการณความต1องการพลังงานในอนาคต
มีกรอบระยะเวลาของแผนที่สอดคล1องกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป5 มีการปรับสมมุติฐานตามอัตราการเติบโตของ
ผลิ ตภั ณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) และอั ตราการเพิ ่ ม ขึ ้ นของประชากร รวมถึ งมี การปรั บ คาพยากรณ
ความต1องการไฟฟาให1สอดคล1องกับแผน PDP 2018 โดยรักษาระดับคาเปาหมายการลด EI ลงร1อยละ 30 ภายใน
ป5 2580 เมื่อเทียบกับป5ฐาน ป5 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร1อนและไฟฟา) และในรายภาค
เศรษฐกิจที่มีการใช1พลังงานมาก ได1แก ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ1านอยูอาศัย

ค-31

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

เปาหมายลดการใช1พลังงานจากมาตรการอนุรักษพลังานตาง ๆ ในชวงป5 พ.ศ. 2561-2580

การดำเนินงานตามแผนจะแบงการดำเนินงานออกเป2น 3 กลยุทธหลัก คือ ภาคบังคับ ภาคสงเสริม
และภาคสนับสนุน โดยการดำเนินงานมุ งเน1นไปที่เปาหมาย 5 สาขาเศรษฐกิจหลัก ได1แก อุตสาหกรรม ธุรกิจการค1า
บ1านอยูอาศัย เกษตรกรรม และขนสง ซึ่งสามารถสรุปได1ดังนี้
1. กลยุทธภาคบังคับ มีการกำกับดูแลให1ผู1ใช1พลังงานรายใหญในภาคสวนตาง ๆ ต1องมีการใช1
พลังงานเป2นไปตามมาตรฐาน มาตรการ/วิธีการที่กำหนดขึ้นอยางเหมาะสม ประกอบด1วย
มาตรการที ่ สำคั ญตาง ๆ เชน มาตรการบั งคั บใช1 มาตรฐานการอนุ ร ั กษพลั งงาน ตาม
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แก1ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มาตรการ
บังคับใช1 เกณฑมาตรฐานอนุรั กษพลั งงานสำหรับผู 1ผลิ ตและจำหนายพลั งงาน (Energy
Efficiency Resource Standard: EERS) มาตรการใช1เกณฑมาตรฐานอุปกรณ/เครื่องจักร
ที ่ ม ี ประสิ ทธิ ภาพ มาตรการด1 านภาษี ในภาคขนสง โดยการบั งคั บใช1 โครงสร1 างอั ตรา
สรรพสามิตภาษีใหมตามปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซด เป2นต1น
2. กลยุ ทธภาคสงเสริ ม มี มาตรการสนั บสนุ นทางด1 านการเงิ นการลงทุ นเพื ่ อ เรงรั ดให1 มี
การตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณประสิทธิภาพสูง การสงเสริมการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง ๆ เข1ามาประยุกตใช1เพื่อให1เกิดการอนุรักษพลังงาน มีมาตรการสงเสริม
การอนุรักษพลังงานในภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคขนสง ซึ่งเป2นสาขาเศรษฐกิจที่มี
การใช1พลังงานสูงและภาคเกษตร
3. กลยุทธภาคสนับสนุน เป2นกลยุทธที่ไปชวยเสริมการดำเนินกลยุทธภาคบังคับและกลยุทธ
ภาคสงเสริ มให1 เกิ ดผลประหยั ดด1 านพลั งงานอยางเป2 นรู ปธรรม ได1 แก การพั ฒนาและ
ถายทอดองคความรู1ด1านพลังงาน การรณรงคสร1างจิตสำนึกใช1พลังงานอยางรู1คุณคา และ
เปลี ่ ยนพฤติกรรมการใช1 พลั งงาน รวมถึ งการสนั บสนุ นเทคโนโลยี ท ี่ทำวิ จั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการในการเสริมสร1างการอนุรักษพลังงานเพื่อปรับ
มาตรการให1ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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จากแผนการดำเนินงานทั้ง 3 กลยุทธ ในการขับเคลื่อนแผนสู การปฏิบัติ ได1แก ภาคบังคับ
ภาคสงเสริมและภาคสนับสนุนจะดำเนินการในสาขาเศรษฐกิจหลัก ได1แก อุตสาหกรรม ธุรกิจการค1า บ1านอยูอาศัย
เกษตรกรรม และขนสง
1.16 แผนแม8บทการพัฒนาระบบโครงข8ายสมารทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579)
ระบบไฟฟาปAจ จุบั นได1 ถู กออกแบบและพัฒนาอยู บนแนวคิ ดของการบริ หารระบบไฟฟา
แบบรวมศูนย ขณะที่ในปAจจุบันมีการนำพลังงานหมุนเวียนและระบบไฟฟาขนาดเล็กแบบกระจายศูนยมาใช1งาน
มากขึ้นเพื่อทำให1เกิดการกระจายชนิดเชื้อเพลิงและสงเสริมการใช1เชื้อเพลิงที่เป2นมิตรตอสิ่งแวดล1อมตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และเพื่อให1สามารถตอบสนองตอความต1องการ
ใช1ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องได1อยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม การใช1งานระบบสงไฟฟาในบางครั้ง
ไมเอื้ออำนวยตอการรองรับการเพิ่มขึ้นของระบบไฟฟาขนาดเล็กแบบกระจายศูนยได1 เชน การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของความต1องการใช1ไฟฟาที่ไมสัมพันธกับปริมาณไฟฟาที่จัดหาได1ในบางภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ห างไกลจะ
สงผลตอปAญหาคุณภาพไฟฟาและเกิดปAญหาความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดับ ทำให1การสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียนไมสามารถทำได1อยางเต็มที่ เป2นต1น นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความเป2นอยู
ของสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให1การเติบโตของความต1องการใช1ไฟฟาเพิ่มสูง ขึ้น
อยางตอเนื่อง ประกอบกับความต1องการคุณภาพพลังงานไฟฟาและการบริการที่ดีจากหนวยงานการไฟฟาของผู1ใช1
ไฟฟาในปAจจุบันมีความซับซ1อนมากขึ้น รวมถึงแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล1อมควบคูไปกับการพัฒนาด1านพลังงาน
ทำให1อุตสาหกรรมด1านพลังงานไฟฟาต1องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาตามทิศทางดังกลาวข1างต1น ดังนั้น
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย จึงเป2นเรื่องที่มีความจำเป2นตอการพัฒนาด1านพลัง งาน
ในระยะยาวของประเทศ โดยปAจจุบันได1มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด
5 ด1าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ด@านการพัฒนาความเชื่อถือได@และคุณภาพของไฟฟ7า
การพิจารณาคุณลักษณะด1านความเชื่อถือได1และคุณภาพกำลังไฟฟาเป2นประเด็นที่การไฟฟา
ทั้งสามของประเทศไทยให1ความสำคัญ และการไฟฟาทั่วโลกยอมรับในการใช1ประกอบการประเมินระบบไฟฟา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรนี ้เ ป2 นการพิจ ารณาทางด1 านเทคนิ ค ซึ ่ ง ครอบคลุ มทั ้ง ความเพี ย งพอของพลั ง งานไฟฟา
ความเชื่อถือได1ของระบบไฟฟาและคุณภาพไฟฟา (Capacity Reliability and Quality) โดยการพัฒนาระบบ
โครงขายสมารทกริดต1องทำให1มีระบบไฟฟามีความสามารถในการผลิตไฟฟาที่เพียงพอ มีความตอเนื่องของ
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได1 และไมมีปAญหาคุณภาพของแรงดันและกระแสไฟฟาที่อาจสงผลให1เกิดความเสียหายตอ
อุปกรณระบบไฟฟาได1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ด@านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช@พลังงาน
จากความต1 อ งการในการหาแหลงพลั ง งานแหลงใหมเพื ่ อ ทดแทนการใช1 พ ลั ง งานจาก
แหลงเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยูอยางจำกัด และการบริหารจัดการการใช1พลังงานอยางมีประสิทธิภาพจะเป2นการชวย
ลดความต1องการใช1เชื้อเพลิงลง และชวยลดการปลดปลอยก‰าซเรือนกระจกซึ่งเป2นปAญหาใหญของโลกในปAจจุบัน
โดยการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดจะต1องชวยให1มีการผลิตและการใช1พลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวย
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ลดต1นทุน บรรเทาปAญหาการจัดหาแหลงเชื้อเพลิงและชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดล1อม นอกจากนี้ ต1องรองรับ
การผลิตพลังงานไฟฟาด1วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได1
ประเด็ น ยุ ทธศาสตรที ่ 3 ด@ า นการพั ฒนาการทำงานและการให@ บริ การของหน8 ว ยงาน
การไฟฟ7าฯ
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดจะต1องชวยให1การดำเนินงานของการไฟฟาทั้งทางด1าน
เทคนิคและการให1บริการ มีประสิทธิภาพและมีความถูกต1องแมนยำมากขึ้น ซึ่งจะลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ลง และสงผลตอการให1บริการแกผู1ใช1ไฟฟาที่ดีขึ้นโดยตรง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ด@านการกำหนดมาตรฐานความเข@ากันได@ของอุปกรณในระบบ
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดจะต1องชวยให1อุปกรณตาง ๆ ในระบบสามารถทำงาน
ประสานกันได1มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีของ ICT ซึ่งจะสงเสริมให1เกิดรูปแบบการให1บริการใหม ๆ แกผู1ใช1ไฟฟา
ได1อีกด1วย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 ด@ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข8 ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริด โดยการพึ่งพาการนำเข1าเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เพียงอยางเดียวจะเป2นการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาระบบ
โครงขายสมารทกริด ซึ่งถือวาเป2นเทคโนโลยีใหมที่ประเทศไทยสามารถสร1างองคความรู1และสามารถพั ฒ นา
เทคโนโลยีตามประเทศอื่นได1ทันจะต1องให1ความสำคัญกับการสร1างบุคลากรและการสงเสริมอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศด1วย
แผนการขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานด@ า นสมาร ทกริ ด ของประเทศไทยในระยะสั้ น
(พ.ศ. 2560-2564)
แผนแมบทการพั ฒ นาระบบโครงขายสมารทกริ ด ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
ได1กำหนดกรอบและแนวทางของการพัฒนาระบบสมารทกริดขึ้นในประเทศไทยในภาพรวม เพื่อให1การดำเนินการ
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข1องเป2นไปอยางสอดคล1องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) ได1ดำเนินการจัดทำรางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด1านสมารทกริดของประเทศไทยในระยะสั้นขึ้น
ซึ ่ ง มี ก รอบระยะเวลาครอบคลุ ม กรอบป5 2560-2564 เพื ่ อ ความสอดคล1 อ งตามแนวทางของแผนแมบทฯ
แตจะประกอบไปด1วยรายละเอียดที่มากขึ้นเพื่อให1หนวยงานและภาคสวนตาง ๆ สามารถดำเนินการให1เกิดผล
อยางเป2นรูปธรรม โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเชื่อมตอโครงขายสื่อสารและแลกเปลี่ยนข1อมูลรวมกันระหวาง
3 การไฟฟา และตั้งคณะทำงานกำหนดแพล็ตฟอรมของการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของทั้ง 3 การไฟฟา
ซึ่งในปAจจุบันหนวยงานด1านการไฟฟาและหนวยงานที่เกี่ยวข1องได1เริ่มดำเนินการประชุมหารือทางด1านเทคนิค
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวอยางตอเนื่องเป2นระยะ โดยผลที่ได1จากการหารือจะถูกนำไปใช1พิจารณาในการปรับปรุง
ข1อกำหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน โดยคณะทำงาน
ประกอบไปด1วยหนวยงานหลัก ดังนี้
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1. การไฟฟ7าฝqายผลิตแห8งประเทศไทย
การไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ได1มีแผนดำเนินการด1านสมารทกริดกอนที่จะมี
ประกาศใช1แผนแมบทฯ สำหรับประเทศไทยอยางเป2นทางการ ซึ่งแผนที่นำทาง (Roadmap) ด1านสมารทกริดของ
กฟผ. ถูกพัฒนารวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปAจจุบัน กฟผ. ได1ปรับปรุงแผนที่นำทางด1านสมารทกริดของ
หนวยงานให1มีความสอดคล1องและอยู ภายใต1กรอบของแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริ ดของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
ในปAจจุบัน กฟผ. ได1ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด1านสมารทกริดรวมกับหนวยงานอื่น ๆ
เป2นจำนวนมาก เชน เทคโนโลยีสมารทกริดสำหรับระบบสงไฟฟา เทคโนโลยีสมารทกริดสำหรับการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบอัตโนมัติ ระบบการพยากรณไฟฟาที่ผลิตได1จากพลังงานหมุนเวียนและระบบไมโครกริด โครงการพัฒนา
โครงขายสมารทกริดที่อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เป2นต1น อีกทั้ง กฟผ. ได1รับการอนุมัติงบประมาณสำหรับ
การดำเนินการมูลคา 720 ล1านบาท ซึ่งถือเป2นการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ครอบคลุมการดำเนินการตาง ๆ
(ดังที่สรุปในตารางด1านลาง) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสาธิต วิจัย และพัฒนา และเพื่อให1เกิดองคความรู1ในด1าน
สมารทกริดขึ้นในประเทศไทย
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2. การไฟฟ7าส8วนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ได1เริ่มดำเนินการด1านสมารทกริดมาเป2นระยะเวลาหนึ่งแล1ว
กอนที ่ ก ระทรวงพลั ง งานจะประกาศใช1 แ ผนแมบทการพั ฒ นาระบบโครงขายสมารทกริ ด ของประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2579 และภายหลังจากที่มีการประกาศใช1แผนแมบทฯ อยางเป2นทางการ กฟภ. ได1ดำเนินการปรับปรุง
แผนที่นำทาง (Roadmap) ด1านสมารทกริดของตนเองขึ้นให1สอดคล1องกับทิศทางและกรอบการดำเนินงานภายใต1
แผนแมบทฯ ปA จ จุ บั น กฟภ. ได1 ว างแผนและดำเนิ น การด1 า นสมารทกริ ด ตามแผนพั ฒ นาระบบไฟฟาในชวง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที ่ 11 นอกจากนี ้ กฟภ. ยั ง ได1 จ ั ด ตั ้ ง กองสมารทกริ ด ภายใต1
ฝ^ายวางแผนของ กฟภ. เพื่อรับผิดชอบงานด1านสมารทกริดโดยเฉพาะ
ปAจจุบัน กฟภ. ได1ดำเนินการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด1านสมารทกริดรวมกับหลายหนวยงาน
โดยครอบคลุมตั้งแตเทคโนโลยีสมารทกริดสำหรับระบบจำหนายไฟฟาไปจนถึงมิเตอรอัจฉริยะ เชน เทคโนโลยี
สมารทกริดในระบบจำหนายไฟฟา โครงสร1างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีมิเตอรไฟฟา
อัจฉริยะ เทคโนโลยีสมารทกริดเพื่อรองรับการใช1งานรถยนตไฟฟา และการพัฒนาข1อกำหนดการเชื่อมโยงโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนเข1าสู ระบบไฟฟาจำหนาย เป2นต1น อีกทั้ง กฟภ. ยังได1ดำเนินการโครงการนำรองที่ ส ำคั ญ
ด1านสมารทกริด จำนวน 3 โครงการ ได1แก โครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โครงการไมโครกริด
ที่ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน และโครงการพัฒนาผลิตไฟฟาแบบผสมผสานที่เกาะกูดและเกาะหมาก จ.ตราด
ซึ่งสรุปรายละเอียดและความก1าวหน1าของการดำเนินโครงการฯ ได1ตามตารางดังตอไปนี้
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3. การไฟฟ7านครหลวง
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) เป2นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการพัฒนา
และบริหารจัดการระบบไฟฟาจำหนายในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได1แก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
กอนหน1าที่แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 จะถูกประกาศใช1
อยางเป2นทางการ กฟน. ได1มีแผนที่นำทางการพั ฒนาระบบโครงขายสมารทกริ ดของตนเอง ซึ่งมีกรอบเวลา
ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 15 ป5 ตั้งแต พ.ศ. 2555-2569 ปAจจุบันแผนดังกลาวได1ถูกนำเข1ามาเป2นสวนหนึ่งของ
แผนแมบทฯ แล1ว
ปAจจุบัน กฟน. ได1มีโครงการการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด1านสมารทกริดไปแล1วในระดับหนึ่ง
โดยครอบคลุมเทคโนโลยีสมารทกริดสำหรับระบบควบคุมไฟฟาอัตโนมัติไปจนถึงสมารทมิเตอร ได1แก ระบบ
ควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ สถานีไฟฟาอัตโนมัติ สมารทมิเตอร โครงสร1างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และโครงสร1างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เป2นหนวยงานของรัฐ ซึ่งทำหน1าที่เป2น
ฝ^ายเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สกพ. เป2นหนวยงานสำคัญในด1านการกำกับดูแล
การดำเนินงานด1านพลังงานไฟฟาและก‰าซธรรมชาติของประเทศไทย ในสวนของสมารทกริด สกพ. มีบทบาทหลัก
2 ด1 า น คื อ เป2 น หนวยงานที ่ ป ระสานและกำกั บ การทำงานรวมกั น ระหวาง 3 หนวยงานด1 า นการไฟฟาใน
ประเทศไทย ได1แก การไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวน
ภูมิภาค (กฟภ.) และอีกบทบาทหนึ่ง คือ เป2นหนวยงานที่ดูแลด1านกฎระเบียบที่เกี่ยวข1องกับพลังงาน
โดยแผนการขั บเคลื ่อ นการดำเนิ น งานด1 า นสมารทกริ ด ของประเทศไทยในระยะสั ้ น เป2 น
การดำเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 5 หัวข1อหลัก ได1แก ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management
System: EMS) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด1านโหลด (Pricing & Incentive Design
& Demand Response) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)
และระบบพยากรณไฟฟาที ่ ผลิ ตได1 จากพลั งงานหมุ นเวียน ซึ ่ ง คาดวาจะสามารถนำไปสู ประโยชนตาง ๆ ได1
อยางมหาศาล เชน เกิดผลประหยัดสุทธิได1ประมาณ 8,750 ล1านบาท ในชวงระยะเวลา 20 ป5 ซึ่งเป2นผลจากที่
สามารถหลีกเลี่ยงการสร1างโรงไฟฟาประเภทจายไฟเฉพาะชวง Peak 350 เมกะวัตต หรือเทียบเทากับการลดการ
ลงทุ น 17,500 ล1 า นบาท ระบบพยากรณไฟฟาที ่ ผลิ ตได1จากพลัง งานหมุ นเวี ย นนั้น จะทำให1ร ะบบไฟฟาของ
ประเทศไทยสามารถรองรับการเชื่อมตอของโรงไฟฟาพลังงานลมและแสงอาทิตยที่จะมีมากขึ้น ระบบไมโครกริด
และระบบกักเก็บพลังงานนั้นจะชวยด1านความนาเชื่อถือได1ของระบบไฟฟา (Reliability) เป2นต1น
1.17 แผนการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยุทธศาสตรการกำกับกิจการ
พลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)
จากกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)
มีแผนงานสำคั ญ ประกอบด1วย การยกระดั บการปรับโครงสร1 างอั ตราคาบริ การพลั งงานและมี กลไกกำกั บดู แล
อัตราคาบริการ โดยบูรณาการรวมกับการพัฒนาการจัดการข1อมูลเพื่อใช1ในงานกำกับดูแลด1านอัตราคาบริการให1มี
ประสิทธิภาพสู งขึ้ น นอกจากนี้ ยังมีแผนงานสำคั ญอื่ น ๆ เชน การยกระดั บการกำกับศูนยควบคุ มระบบไฟฟา
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(System Operator: SO) และเตรียมการรองรั บสวนของก‰าซธรรมชาติในอนาคต การยกระดั บการตรวจติดตาม
การประกอบกิจการพลังงานให1เป2นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล1อม (Post Audit) รวมถึง
การพัฒนาการกำกับมาตรฐานการให1บริการและประกอบกิจการตามหลักเกณฑที่ กกพ. กำหนด และการยกระดับ
การดำเนินงานด1านการกำกับไปสูภูมิภาค เป2นต1น
นอกจากนี ้ จะมี ก ารพั ฒ นากฎเกณฑใหม ๆ ที ่ ส อดคล1 อ งกั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
และการประกอบธุ รกิ จที ่เปลี ่ย นแปลงไป เพิ ่ มบทบาทการเสนอแนะเรื่อ งการลงทุ นของกิ จ การผู กขาด และ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนด1วยนวัตกรรมและงานวิจัยด1านไฟฟา ผานกลไกกองทุนฯ 97 (4) ในสวนของแผนงาน
การแขงขันในกิจการพลังงานจะเน1นการดำเนินงานด1วยกระบวนการที่โปรงใสและใช1กฎเกณฑคัดเลือกที่ไมกีดกัน
และในด1านการคุ1มครองสิทธิประโยชนจะมีการบูรณาการกลไกที่เกี่ยวข1อง ได1แก ระบบจัดการร1องเรียนและกลไก
ขับเคลื่อนที่มี (คณะกรรมการผู1ใช1พลังงานประจำเขต-คพข.) รวมทั้งปฏิรูปการกำกับการดำเนินงานกองทุนในพื้นที่
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเสริมสร1างความรู1ความตระหนักและการมีสวนรวมทางด1านไฟฟา
ทั้งนี้ ด1านการพัฒนาองคกรสำนักงาน กกพ. จะมีการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุค คล
เพิ่มศักยภาพบุคลากรเสริมสร1างการมีสวนรวมและผูกพันในทุกระดับและพัฒนาให1เป2นศูนยข1อมูลการกำกับกิจการ
ของประเทศ รวมถึงสร1าง Smart Office พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช1วิเคราะหตัดสินใจและสนับสนุนการทำงาน
ระบบสานสนเทศให1 ม ี ความมั ่ น คงปลอดภั ย จากภั ย คุ ก คามออนไลน ยกระดั บมาตรฐานองคกรตาม PMQA
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน และพัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ม. 97(6) แหงพระราชบัญญัติฯ ให1ตอบสนองความต1องการของผู1มีสวนได1สวนเสีย
มติที่เกี่ยวข@องกับอุตสาหกรรมผลิตและจำหน8ายไฟฟ7า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห8งชาติ ครั้งที่ 1/2564
เรื่องที่ 9 นโยบายการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ป5 2564-2568
สรุปสาระสำคัญ
1. กระทรวงพลังงานมีนโยบายการกำหนดอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งจะมีการทบทวน
และปรับปรุงทุก 5 ป5 เพื่อให1นโยบายมีความสอดคล1องกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสำนักงานนโยบายและ
แผนพลั ง งาน (สนพ.) จะดำเนิ นการจั ดทำรางนโยบายการกำหนดโครงสร1า งอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย
ป5 2564-2568 ให1แล1วเสร็จและนำเสนอ กพช. พิจารณาภายในไตรมาส 1 ป5 2564 และมอบให1คณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ป5 2564-2568 ให1
แล1วเสร็จภายในป5 2564 ทั้งนี้ ในชวงเปลี่ยนผานนโยบายดังกลาว กกพ. จะยังคงใช1หลักเกณฑตามนโยบาย
การกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟา ป5 2558 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อใช1กำกับอัตรา
คาไฟฟาไปเบื้องต1นกอน ตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได1มี
มติเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ป5 2564-2568 และกรอบแนวทาง
การจัดทำโครงสร1างอัตราคาไฟฟาตามที่ สนพ. เสนอ และให1นำเสนอ กพช. พิจารณาตอไป
2. นโยบายการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ป5 2564-2568
2.1 วัตถุประสงค มีดังนี้ (1) เพื่อให1การกำหนดอัตราคาไฟฟาสะท1อนต1นทุนในการให1บริการ
ของกิจการไฟฟาอยางเหมาะสมและเป2นธรรมตอทั้งผู1รับใบอนุญาตและผู1ใช1ไฟฟาทุกกลุม (2) เพื่อให1โครงสร1าง
อัตราคาไฟฟาสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของอุตสาหกรรมไฟฟาอันเกิดจากนโยบายและยุทธศาสตร
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ของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล1อม และเทคโนโลยีที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
(3) เพื่อให1โครงสร1 างอั ตราคาไฟฟามี ความเกื้ อหนุนตอการรักษาประสิ ทธิภาพ เสถียรภาพ และความมั ่ น คง
ด1านพลังงานไฟฟาของประเทศโดยรวม (4) เพื่อให1การกำกับดูแลการสงผานต1นทุนคาไฟฟาในการดำเนินงานของ
ผู1รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาเป2นไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และ (5) เพื่อให1การดำเนินนโยบาย
ของภาครัฐผานกลไกการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาเป2นไปอยางครอบคลุมเป2นธรรมและมีประสิทธิภาพ
2.2 หลักการทั่วไป มีดังนี้ (1) อัตราคาไฟฟาสำหรับผู1ใช1ไฟฟาแตละประเภทต1องเป2นอัตราเดียว
ทั่วประเทศ (Uniform tariff) ยกเว1นในกรณีดังตอไปนี้ กรณีที่เป2นการตกลงซื้อขายไฟฟาระหวางกัน โดยไมอยูภายใต1
การควบคุ มของศูนยควบคุมระบบกำลั งไฟฟาแหงชาติ กรณี ที ่ เป2 นการซื ้ อขายไฟฟาบนพื้ นที ่ เกาะ กรณี ที ่ เป2น
การซื้อขายไฟฟาระหวางประเทศ กรณีที่เป2นกลุมผู1ใช1ไฟฟาที่มีความต1องการคุณภาพหรือบริการด1านไฟฟาที่แตกตาง
จากปกติ หรือกรณีอื่น ๆ โดยให1 กกพ. นำเสนอตอ กพช. เพื่อให1ความเห็นชอบ (2) อัตราคาไฟฟาต1องสะท1อนรายได1
ที่พึงได1รับ (Allowed revenue) ซึ่งคิดจากต1นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมของแตละประเภทใบอนุญาตประกอบ
กิจการไฟฟาแยกออกจากกัน (3) อัตราคาไฟฟาต1องคำนึงถึงต1นทุนในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของ
ระบบไฟฟา โดยเทียบเคียงกับหลักการในการให1บริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา (Ancillary service) เพื่อให1
รายรับที่เรียกเก็บจากผู1สร1างความผันผวนตอระบบไฟฟามีความสมดุลกับคาใช1จ ายในการเสริมสร1างความมั ่นคง
ในระบบไฟฟา และกระจายภาระคาใช1จายดังกลาวไปยังผู1มีสวนเกี่ยวข1องอยางเหมาะสมและเป2นธรรม (4) การกำกับ
ดูแลผู1รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาให1ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรประยุกตใช1แนวทางการกำกับดูแล
ด1วยแรงจูงใจ (Incentive regulation) โดยอาศัยการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) ที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับสถานการณปAจจุบัน ควบคูกับการเทียบเคียงกับผลการดำเนินงานในอดีต (5) ให1มีกลไกในการติดตามการลงทุน
ของผู1รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาและการเรียกคืนเงินคาไฟฟาที่เรียกเก็บไปเกิน (Claw back mechanism)
สำหรับการลงทุนที่ไมเป2นไปตามแผนการลงทุนหรือการลงทุนในโครงการที่ไมมีความจำเป2น หรือการลงทุนที่ไมมี
ประสิทธิภาพ โดยให1สามารถนำเงินดังกลาวไปคืนให1กับผู1ใช1ไฟฟาได1ตามความเหมาะสม และ (6) ให1มีกลไกการชดเชย
รายได1ผ านกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อดูแลภาระต1นทุนของระบบจำหนายและการจำหนายไฟฟาที่แตกตางกันภายใต1
อัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff)
2.3 โครงสร1างอัตราคาไฟฟาขายสง มีดังนี้ (1) ที่มาของอัตราคาไฟฟาขายสงให1คิดจากรายได1
ที่พึงได1รับของกิจการผลิต กิจการระบบสงไฟฟา และกิจการศูนยควบคุมระบบไฟฟา (2) อัตราคาไฟฟาขายสงควร
สะท1อนความแตกตางของต1น ทุนตามระดับแรงดันไฟฟาและชวงเวลา และ (3) อัตราคาไฟฟาขายสงสำหรั บ
ขายให1กับการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคต1องเป2นโครงสร1างเดียวกัน
2.4 โครงสร1างอัตราคาไฟฟาขายปลีก มีดังนี้ (1) ที่มาของอัตราคาไฟฟาขายปลีกให1คิดจาก
ต1นทุนในการซื้อไฟฟา รวมกับรายได1ที่พึงได1รับของกิจการระบบจำหนายไฟฟาและกิจการจำหนายไฟฟา (2) อัตรา
คาไฟฟาขายปลีกควรสะท1อนความแตกตางของต1นทุนตามแรงดันไฟฟา ชวงเวลาการใช1 และลักษณะการใช1ไฟฟาที่
แตกตางกันของผู1ใช1ไฟฟาแตละกลุม (3) อัตราคาไฟฟาขายปลีกควรสงสัญญาณให1ผู1ใช1ไฟฟามีการปรับพฤติกรรม
การใช1ไฟฟาให1สอดคล1องกับประสิทธิภาพของระบบไฟฟาโดยรวม โดยประยุกตใช1แนวคิดตามหลักความรวมมือใน
การตอบสนองด1านโหลด (Demand response) และ (4) ให1มีการดูแลผู1ใช1ไฟฟาบ1านอยู อาศัยโดยเฉพาะบ1าน
อยูอาศัยที่มีรายได1น1อย
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2.5 องคประกอบเพิ ่ มเติ มในอั ต ราคาไฟฟา มี ด ั งนี ้ (1) ให1 ม ี องคประกอบคาใช1 จ ายเพื่ อ
สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐหรือ PE อันหมายถึง ต1นทุนสวนเพิ่มที่แตกตางไปจากการดำเนิน
กิจการอยางมีประสิทธิภาพตามปกติของผู1รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟา ซึ่งใช1เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามนโยบายของภาครัฐและต1องกระจายภาระดังกลาวไปยังผู1ใช1ไฟฟาอยางเหมาะสมครอบคลุมและเป2นธรรม
โดยทบทวนเป2นวงรอบทุก 4 เดือน และ (2) ให1มีองคประกอบคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
(Automatic adjustment mechanism) หรือคา Ft ซึ่งคิดจากคาใช1จายด1านเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่แตกตาง
ไปจากคาที่ใช1ในการกำหนดอัตราคาไฟฟาฐาน โดยทบทวนเป2นวงรอบทุก 4 เดือน
2.6 การศึกษาและเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไฟฟา มีดังนี้ (1) ให1มี
การศึกษาและดำเนินการประกาศใช1อัตราคาใช1บริการระบบสงและระบบจำหนาย (Wheeling charge) ภายใน
ป5 2568 (2) ให1มีการพิจารณากำหนดอัตราคาไฟฟาเพื่อเป2นทางเลือกให1กับผู1ใช1ไฟฟาตามความเหมาะสมและ
สอดคล1องกับสถานการณตามที่ กกพ. เห็นสมควร เชน อัตราคาไฟฟาสำหรับผู1ใช1ไฟฟาประเภทเติมเงิน (Pre-paid)
อัต ราคาไฟฟาสำหรั บ ผู 1ให1ค วามรวมมื อในการเพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบไฟฟาแบบชั ่ วคราว (Temporary
demand response programs) เป2นต1น (3) ให1ใช1แนวทางการสนับสนุนแบบมุ งเปา (Targeted subsidy) ใน
การดูแลชวยเหลือผู1ด1อยโอกาสซึ่งมีลักษณะเป2นผู1ใช1ไฟฟาบ1านอยูอาศัยที่มีรายได1น1อย (4) ให1มีการจัดเตรียมข1อมูล
เกี่ยวกับโครงสร1างอัตราคาไฟฟาและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาเพื่อบูรณาการเข1ากับฐานระบบข1อมูลของ
ศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ (5) ให1มีการวางยุทธศาสตรเชิงรุกในการให1ความรู1ความเข1าใจเกี่ยวกับโครงสร1าง
อัตราคาไฟฟาแกผู1ใช1ไฟฟาและประชาชน และ (6) ให1บูรณาการความรวมมือในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนานโยบายการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาในอนาคต
3. กรอบแนวทางการจัดทำโครงสร1างอัตราคาไฟฟา ป5 2564-2568 เพื่อให1 กกพ. นำไป
กำหนดและจัดทำโครงสร1างอัตราคาไฟฟาให1เป2นไปตามวัตถุประสงคของนโยบาย มีดังนี้ (1) การปรับปรุงอัตรา
คาไฟฟา โดยให1สะท1อนรายได1ที่พึงได1รับ (Allowed revenue) ซึ่งคิดจากต1นทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมของ
แตละประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟาแยกออกจากกัน และคำนึงถึงต1นทุนในการรักษาเสถียรภาพและ
ความมั ่ น คงของระบบไฟฟา โดยเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก การในการให1 บ ริ ก ารเสริ ม ความมั ่ น คงของระบบไฟฟา
(Ancillary service) เพื่อให1รายรับที่เรียกเก็บจากผู1สร1างความผันผวนตอระบบไฟฟามีความสมดุลกับคาใช1จายใน
การเสริมสร1างความมั่นคงในระบบไฟฟา และกระจายภาระคาใช1จายดังกลาวไปยังผู1มีสวนเกี่ยวข1องอยางเหมาะสม
และเป2 น ธรรม ไมเป2 น การเพิ ่ มภาระกับ ผู 1 ใช1 ไฟฟาเมื่ อ เปรี ย บเทีย บกั บอั ตราคาไฟฟาภายใต1 บ ริ บ ทเดิ ม และ
(2) สำหรับโครงสร1างอัตราขายปลีก ได1กำหนดให1มีการอุดหนุนอัตราคาไฟฟาของกลุมผู1ใช1ไฟฟาประเภทบ1าน
อยูอาศัย โดยเฉพาะบ1านอยูอาศัยที่มีรายได1น1อย ซึ่งให1มีการพิจารณาคุณสมบัติผู1ที่สมควรได1รับการชวยเหลือบน
พื้นฐานระบบบูรณาการฐานข1อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) แทนปริมาณการใช1ไฟฟาเพียงอยางเดียว
และควรกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของผู1ใช1ไฟฟากลุมอื่น ๆ ให1ใกล1เคียงกับต1นทุนหนวยสุดท1าย (Marginal
Cost)
มติของที่ประชุม
1. เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย ป5 2564-2568 และ
กรอบแนวทางการจัดทำโครงสร1างอัตราคาไฟฟา ป5 2564-2568 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
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2. มอบหมายให1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาดำเนินการในสวน
ที่เกี่ยวข1องเพื่อให1เป2นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ หาก กกพ. พิจารณา
แล1วเห็นวาควรกำหนดให1มีมาตรการหรื อการดำเนินการเฉพาะอันกอให1 เกิ ดประโยชนตอประชาชนเพิ่ ม เติม
ให1นำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให1ความเห็นชอบตอไป
เรื่องที่ 10 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงานไฟฟา
สรุปสาระสำคัญ
1. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ป.ย.ป.) กระทรวงพลังงาน ได1มีมติเห็นชอบให1สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) จัดทำรางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร1าง
พื้นฐานด1านพลังงานไฟฟาภายใต1คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบูรณาการ
การลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงานไฟฟาให1สอดคล1องตามแผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบั บปรั บปรุ ง ) ซึ ่ งกำหนดเปาหมายการจั ดทำแผนบู ร ณาการฯ ระยะ 5 ป5 ของการไฟฟาทั ้ ง 3 แหง ไว1 ใน
แผนการปฏิรูปประเทศด1านพลังงาน กิจกรรมการปฏิรูปที่ 5 ปรับโครงสร1าง กิจการไฟฟาและธุรกิจก‰าซธรรมชาติเพื่อ
เพิ่มการแขงขัน โดยให1แล1วเสร็จภายในป5 2565 และสอดคล1องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลั งงาน
พ.ศ. 2550 ตอมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมผู1บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ได1มีมติเห็นชอบ
รางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และมอบหมายให1 สนพ. นำเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาตอไป
2. รางคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ มีองคประกอบรวม 12 ทาน โดยมี
รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงพลั งงาน เป2 นประธานกรรมการ ผู 1 อำนวยการ สนพ. เป2 นกรรมการและเลขานุ ก าร
ผู1แทน สนพ. เป2นกรรมการและผู1ชวยเลขานุการ โดยมีกรรมการประกอบด1วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือผู1แทนผู1อำนวยการสำนักงบประมาณ
หรือผู1แทนผู1อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ผู1วาการการไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย ผู1วาการการไฟฟานครหลวง และผู1วาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดยมีหน1าที่ และอำนาจ ดังนี้ (1) จัดทำแผนบู รณาการฯ ระยะ 5 ป5 ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ให1สอดคล1 องกั บ
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP) แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของประเทศไทย
และนโยบายด1านระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงนโยบายด1านพลังงานไฟฟาอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อบูรณาการแผน
การลงทุนให1เกิดประโยชนสูงสุดไมเป2นการลงทุนที่ซ้ำซ1อนและไมเป2นภาระต1นทุนสวนเกินตอประชาชน (2) พิจารณา
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงานไฟฟาสำหรับพื้นที่เกาะและพื้นที่หางไกลให1เป2นไป
อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ (3) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงาน
ไฟฟาให1มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟาในอนาคต รวมถึงการพัฒนาโครงขายระบบไฟฟาให1เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให1สามารถรองรับการขยายความรวมมือด1านพลังงานไฟฟาในอนาคต (4) มีอำนาจเชิญ
ผู1ที่เกี่ยวข1องเข1ารวมชี้แจง รวมทั้งให1ข1อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข1องตามความเหมาะสม (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
กพช. หรื อประธาน กพช. มอบหมาย และ (6) แตงตั ้ งคณะอนุ กรรมการชวยปฏิ บั ต ิ งานในอำนาจหน1 าที ่ ตาม
ความจำเป2น
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3. การดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการฯ ระยะ 5 ป5 ของการไฟฟาทั้ง 3 แหง
3.1 วัตถุประสงค มีดังนี้ (1) เพื่อให1หนวยงานด1านนโยบาย กำกับดูแล และการปฏิบัติรวมกัน
กำหนดแผนการลงทุนและแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร1างความมั่นคงด1านพลังงาน เกิดการใช1ประโยชนจาก
โครงสร1 า งพื ้ นฐานด1 านพลั งงานอยางเต็ มประสิ ท ธิ ภ าพ และไมกอให1 เ กิ ดภาระต1 น ทุ นสวนเกิ นแกประชาชน
(2) เพื่อให1การทำงานสอดคล1 องทั ้ง ด1า นนโยบาย การบูรณาการงานรวมกัน และการปฏิบัติ งานเป2 นไปอยาง
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการแผนการลงทุนที่เกิดประโยชนสูงสุดและไมเป2นการลงทุนที่ซ้ำซ1อน
และ (3) เตรียมความพร1อมเพื่อเปƒดให1สิทธิ์บุคคลอื่นมาใช1ประโยชนจากระบบสงและระบบจำหนาย
3.2 หลักการและแนวทางการทำงาน มีดังนี้ (1) กพช. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ทบทวน และ
ปรับปรุงแผนบูรณาการฯ และดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแผนบูรณาการฯ โดยมอบหมายให1จัดทำแผนบูรณาการฯ
และนำเสนอ กพช. พิจารณาเห็นชอบภายในป5 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศแผนบูรณาการฯ ระยะ 5 ป5
ให1การไฟฟาทั้ง 3 แหง รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวข1องนำไปปฏิบัติ (2) แผนบูรณาการฯ ประกอบด1วย 3 สวนหลัก ได1แก
แผนบูรณาการลงทุนและการดำเนินงานของ 3 การไฟฟา แผนการลงทุนรายหนวยงาน และโครงการสำคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออื่น ๆ ตามที่ กพช. และคณะกรรมการแผนบูรณาการฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให1เกิดการบูรณาการ
การลงทุนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการทั้งในสวนระบบผลิต ระบบสง และระบบจำหนาย รวมทั้งการจัดตั้ง
โครงการลงทุ นหรื อวิ จ ั ยและพั ฒนารวมกั นในรู ปแบบหรื อพื ้ นที ่ ต าง ๆ ได1 แก การดำเนิ นโครงการ Smart Grid
Micro Grid และ Energy Trading Platform การบู รณาการด1 านข1 อมู ล (Data Harmonization) และการวิ เคราะห
ข1อมูล หรือการสร1าง Platform ด1านพลังงานเพื่อให1เกิดการสร1างรายได1หรือระบบหรือกลไกดำเนินงานรวมกัน และ
(3) โครงการลงทุนของการไฟฟาทั้ง 3 แหง ที่สำคัญหรือจำเป2นหรื อโครงการที่ มีมูลคาเกิน 1,000 ล1านบาท เชน
โครงการด1านการพัฒนาโครงขายและระบบไฟฟา ต1องกำหนดอยูในแผนบูรณาการฯ จึงจะได1รับการพิจารณาแผนงาน
โครงการและงบลงทุนประจำป5จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรี เป2นต1น ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
จัดทำแผนบูรณาการฯ และนำเสนอ กพช. พิจารณาเห็นชอบภายในป5 2565
มติของที่ประชุม
เห็ น ชอบรางคำสั ่ ง คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแหงชาติ ที ่ ../2564 เรื ่ อ ง แตงตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานด1านพลังงานไฟฟา
และมอบหมายให1ฝ^ายเลขานุการฯ นำเสนอประธานกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณาลงนามตอไป
1.18 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจเป2นการน1อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
สำคั ญของกรอบยุ ท ธศาสตรชาติ ร ะยะ 20 ป5 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ 12 เปาหมาย
การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (SDGs) ไทยแลนด 4.0 แผนดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (Digital Economy) และ
นำสภาพแวดล1อมที่เกี่ยวข1องกับการดำเนินงาน มาใช1เป2นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน
สร1 า งความมั ่ น คงทางด1 า นพลั ง งานของประเทศ พั ฒ นาโครงสร1 า งพื ้ นฐานให1 ค รอบคลุ ม
ผู1ใช1บริการ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให1เกิดการแขงขันและมีโครงสร1างราคาที่เหมาะสม
สงเสริมการใช1พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช1พลังงานทดแทนที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดล1อม
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด1วย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให1ชัดเจน เพื่อเป2นเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ
โดยกำหนดบทบาทและทิ ศทางการดำเนิ นงานของรั ฐวิ สาหกิ จให1 ช ั ดเจนและแยกบทบาทระหวางผู 1 กำกั บดู แล
ผู1กำหนดนโยบายและผู1ให1บริการออกจากกันอยางชัดเจน
ยุท ธศาสตรที่ 2 : เรงการลงทุ น ที ่ สอดคล1อ งกั บยุ ทธศาสตรของประเทศ โดยการจั ดให1มี
แผนการลงทุ น ของรั ฐ วิส าหกิ จราย 5 ป5 ที ่ ส อดคล1 องกับ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศ
และสงเสริมให1รัฐวิสาหกิจใช1ทรัพยากรรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร1อมทั้งสนับสนุนให1รัฐวิสาหกิจ
จัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุนและการระดมทุนจากแหลงเงินทุนทางเลือกอื่น ๆ เชน
การสงเสริมให1เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผานกองทุนรวมโครงสร1างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย เป2นต1น
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสร1างความแข็งแกรงทางการเงิน เพื่อให1สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได1อยางยั่งยืน นอกจากนี้ จะจัดให1มีกลไกในการชดเชยให1แกรัฐวิสาหกิจที่ได1
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยเพิ่มความแข็งแกรงทางการเงินให1 กับ
รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรที่ 4 : สนับสนุนการใช1นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุงสร1างนวัตกรรม
และนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช1ให1สอดคล1องกับไทยแลนด 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให1บริการแกประชาชนและลดต1นทุนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมระบบธรรมาภิบาลให1มีความโปรงใสและมีคุณธรรม มีกลไกสงเสริม
และสนับสนุนให1รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป2นองคกรคุณธรรม มีกลไกกำกับติดตาม
ตรวจสอบบริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร1างองคกรและกระบวนการทำงาน
สมัยใหม พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู กับการมีคุณธรรม กำหนดระบบแรงจูงใจการดำเนินงานที่เหมาะสม
คำนึงถึงผู1มีสวนได1สวนเสีย สังคม และสิ่งแวดล1อมเป2นสำคัญ
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2.2 PESTEL Analysis
การวิเคราะหด1วย PESTEL เป2นการพิจารณาถึงปAจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส งผลกระทบทั้งในด1านบวก
และลบ ซึ่งปAจจัยดังกลาวจะเป2นได1ทั้งโอกาสและอุปสรรคตอการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและธุรกิจขององคกร
โดยพิจารณาใน 6 ปAจจัย ดังนี้
1) Political: ปAจจัยทางการเมือง
2) Economic: ปAจจัยทางเศรษฐกิจ
3) Social: ปAจจัยทางสังคม
4) Technological: ปAจจัยทางเทคโนโลยี
5) Environmental: ปAจจัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
6) Legal: ปAจจัยทางกฎหมาย
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ภาพที่ 2: รูปแบบการวิเคราะห PESTEL
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2.3 การวิเคราะหสภาพแวดล@อมอุตสาหกรรม
1. โครงสร@างอุตสาหกรรมไฟฟ7าของประเทศไทย
โครงสร1างอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศเป2นโครงสร1างกิจการไฟฟารูปแบบ Enhanced Single
Buyer Model (ESB) ตามที่คณะรัฐมนตรีให1ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
ภาพที่ 3: โครงสร@างอุตสาหกรรมไฟฟ7าในประเทศไทย

ที่มา: เอกสารนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของโครงสร1างกิจการไฟฟาและแผนพัฒนาโครงสร1างกิจการไฟฟา เพื่อสงเสริมการแขงขันใน
ระยะทดลองนำรอง พ.ศ. 2564-2565

ลักษณะโครงสร1างกิจการไฟฟารูปแบบ ESB
1. กิ จ การผลิ ต ไฟฟาและระบบสงไฟฟา: การไฟฟาฝ^ า ยผลิ ต แหงประเทศไทย (กฟผ.)
เป2 น ผู 1 ผ ลิ ต ไฟฟา สงไฟฟา และเป2 น ผู 1 ร ั บ ซื ้ อ ไฟฟาจากโรงไฟฟาเอกชนและรั บ ซื ้ อ ไฟฟาจากตางประเทศ
เพี ย งรายเดี ย ว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจำหน ายไฟฟ าผานระบบสงไฟฟ า (Transmission) ให1 แ ก
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจำหนายไฟฟาให1กับผู1ใช1ไฟฟา นอกจากนี้
กฟผ. ยังจำหนายไฟฟาบางสวนโดยตรงให1แกผู1ใช1ไฟฟารายใหญบางรายที่ได1รับอนุญาตให1จำหนายได1ภายใต1
กฎหมายที่เกี่ยวข1องและประเทศใกล1เคียง
2. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา (System Operator) จะทำหน1าที่วางแผนปฏิบัติการผลิตไฟฟาและ
สั่ งการเดิ นเครื ่ องโรงไฟฟาที่ม ี ความพร1อมอยู ในระบบในขณะนั ้น โดยเริ ่ มจากโรงไฟฟาที่ ม ี ต1 นทุ นการผลิ ตต่ำสุด
ไปเป2 นลำดับ (Merit Order) และเพื ่ อไมให1 เกิดคาปรั บ กฟผ. จะพิ จารณาเงื ่ อนไขสำคั ญประกอบการสั ่ งการด1 วย
เชน Minimum Generation ของโรงไฟฟา เงื่อนไขการรับก‰าซธรรมชาติตามสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เป2นต1น ซึ่งจะอยูภายใต1กิจการระบบสงไฟฟา (Transmission) ของ กฟผ.
3. ระบบจำหนายไฟฟา (Distribution) กฟผ. จำหนายไฟฟาสวนใหญทั ้ งที่ ผลิ ตเองและจัดซื้อ
จากผู1ผลิตไฟฟาอื่นให1แก กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. รับผิดชอบการจำหนายไฟฟาให1แกผู1ใช1ไฟฟาใน 3 จังหวัด ได1แก
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ.จำหนายไฟฟาให1แกผู1ใช1ไฟฟาในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไมใช
เขตการให1บริการของ กฟน. (โดยในแตละพื้นที่รับผิดชอบ กฟน. และ กฟภ. จะเป2นเจ1าของสถานีไฟฟา ระบบสายสง
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ระบบจำหนาย หม1อแปลงจำหนาย ระบบไฟฟาแรงต่ำ และเครื่องวัดหนวยไฟฟา (มิเตอรไฟฟา)) ซึ่งไฟฟาสวนหนึ่งของ
กฟภ. ที่ใช1ในการจำหนายมาจากผู1ผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ปAจจุบันภาครัฐกำหนดให1ผลิตและสงจำหนาย
เข1าโครงขาย (Grid) ของ กฟน. และ กฟภ. เทานั้น อยางไรก็ตาม ในระบบจำหนายไฟฟาในปAจจุบันผู1ผลิตไฟฟาเอกชน
รายเล็ก (SPP) บางรายสามารถจำหนายไฟฟาให1กับลูกค1าอุตสาหกรรมได1โดยตรง
4. กิ จ การจำหนายไฟฟา (Retail) กฟน. และ กฟภ. จำหนายไฟฟาให1 แ กผู 1 ใ ช1 ไ ฟฟา
ซึ่งกำหนดให1อัตราคาไฟฟาสำหรับผู1ใช1ไฟฟาประเภทเดียวกันเป2นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff) และ
มีความแตกตางกันตามประเภทผู1ใช1ไฟฟา ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป2นผู1กำกับดูแล
โครงสร1างอัตราคาไฟฟาของประเทศในภาพรวม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร1างกิจการไฟฟาในอนาคตจากการสงเสริมการแขงขันใน
กิจการไฟฟาและก‰าซธรรมชาติ จะมีการแบงออกเป2น 4 รูปแบบ (Model) โดยในแตละรูปแบบมีสภาวะการแขงขัน
ที่แตกตางกันใน 3 มิติ กลาวคือ 1. การแขงขันในระบบผลิตไฟฟา (Generator) 2. การแขงขันในระบบจำหนาย
ไฟฟา (Retail) และ 3. การแขงขั นในการรั บซื ้ อไฟฟาจากผู 1 ใช1 ไฟ (Customer) ซึ ่ งในแตละรู ปแบบมี สภาวะ
การแขงขันที่แตกตางกัน รายละเอียดตามตารางด1านลาง
ตารางที่ 1: การเปลี่ยนแปลงของโครงสร@างกิจการไฟฟ7าในอนาคต

ที่มา: เอกสารนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของโครงสร1างกิจการไฟฟาและแผนพัฒนาโครงสร1างกิจการไฟฟา เพื่อสงเสริมการแขงขันใน
ระยะทดลองนำรอง พ.ศ. 2564-2565

โดยปAจจุบันโครงสร1างอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทย อยูในรูปแบบที่ 2 ที่มีการผลิตไฟฟา
จากทั้งโรงไฟฟาเชื้อเพลิงหลัก ได1แก ก‰าซธรรมชาติ ถานหิน/ลิกไนต พลังน้ำขนาดใหญ น้ำมัน และโรงไฟฟาที่ใช1
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได1แก ชีวมวล (กากสินค1าเกษตร) ก‰าซชีวภาพ (เชน มูลสัตว น้ำเสียจากโรงงาน
แปรรูปเกษตร พืชพลังงาน เป2นต1น) ขยะ (เชน ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม เป2นต1น) แสงอาทิตย ลม และพลังน้ำ
ขนาดเล็ก
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2. การวิเคราะหคู8แข8ง
จากการศึ ก ษา ทบทวน และวิ เ คราะหโครงสร1 า งอุ ต สาหกรรมไฟฟาในประเทศไทยที ่ ไ ด1 แ บง
อุตสาหกรรมไฟฟาโดยใช1ห วงโซอุปทาน ซึ่งทำให1แบงอุตสาหกรรมไฟฟาเป2น 2 สวน ได1แก ภาคการผลิต และ
ภาคการจําหนาย โดย กฟภ. เป2นรัฐวิสาหกิจที่อยูในภาคสวนการจําหนายไฟฟาที่แบงการจำหนายภายในประเทศ
ตามพื้นที่รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แหง ได1แก กฟภ. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สวนภูมิภาค 4 ภาค (ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต1) และ กฟน. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่เขตเมืองหลวง (กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี สมุทรปราการ) แม1ว าพื้นที่ดูแลรับผิดชอบจะแบงกันชัดเจนแตปAจจุบันการทำงานของทั้ง 2 หนวยงาน
มีการเปรียบเทียบการทำงานซึ่งกันละกันในฐานะหนวยงานการจำหนายไฟฟา เชน ความเสถียร/ความนาเชื่อถือ
ของการจำหนายไฟฟา ความพึงพอใจของผู1ใช1บริการ คา SAIFI/SAIDI เป2นต1น นอกจากนี้ จากนโยบายภาครัฐที่
สงเสริมให1ภาคเอกชนสามาถดำเนินการผลิตไฟฟาหรือผู1ผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
รวมถึงผู1ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer VSPP) สามารถจำหนายไฟฟาให1กับหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนได1หรือที่เรียกวานโยบายการเปƒดเสรีกิจการไฟฟา ซึ่งจะสงผลตออำนาจการตอรองของ กฟภ.
และ กฟน. เนื่องจากจะมีผู1เลนหลายรายในตลาดกิจการไฟฟา ดังนั้น จึงกลาวได1ว า SPP VSPP เป2นคู แขงทั้ง
ทางตรงและทางอ1อมในอนาคตของ กฟภ. รวมถึง กฟน. ที่จะเป2นคูแขงทางอ1อมด1านการให1บริการ ความนาเชื่อถือ
ของการจำหนายไฟฟา หาก กฟภ. มีคุณภาพการให1บริการและให1บริการ ความนาเชื่อถือของการจำหนายไฟฟา
ที่ลดลง
จากนโยบายภาครัฐที่ส งเสริมผู1ผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่มีกําลังการผลิต 120-150 MW ที่มีไฟฟา
สวนเหลือสามารถจำหนายให1กับ กฟผ. และจำหนายให1กับกลุมลูกค1าอุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมได1 ซึ่งถือ
วาเป2นทางเลือกให1กับผู1บริโภค/ผู1ประการ/ลูกค1าของ กฟภ. ในกลุมลูกค1าอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช1บริการหรือไป
ซื้อไฟฟาจาก SPP ได1 แตในทางตรงกันข1ามจะสงผลตออำนาจการตอรองของ กฟภ. อยางมาก หรือถือวา SPP เป2น
คูแขงของ กฟภ. โดยตรง ซึ่งจะแตกตางจากในกรณีผู1ผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญมีขนาดกำลังผลิตมากกวา 90 MW
(Independent Power Producer: IPP) และ VSPP ที่ภาครัฐยังมีนโยบายให1 IPP ที่จะจำหนายไฟฟาในประเทศต1อง
จำหนายไฟฟาผานโครงขายของ กฟผ. เทานั้น เชนเดียวกับ VSPP ที่ภาครัฐกำหนดนโยบายให1 VSPP ต1องจำหนาย
ไฟฟาให1 กฟภ. รายเดียวเชนกัน ดังนั้น IPP และ VSPP ยังไมถือเป2นคูแขงโดยตรงของ กฟภ.
จากนโยบายภาครัฐข1างต1นที่สงเสริมการแขงขันด1านคุณภาพการจำหนายไฟฟาและการให1บริการ
ทำให1 กฟภ. ต1องสูญเสียฐานลูกค1าที่สำคัญประเภทอุตสาหกรรมให1กับ SPP อยางหลีกเลี่ยงไมได1โดยเฉพาะในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจาก SPP มีอัตราคาไฟฟาที่ต่ำกวา กฟภ. และคุณภาพความ
เสถียรของการจายไฟฟาที่ดีกวา เนื่องจาก SPP มีต1นทุนการผลิตไฟฟาคงที่และต1นทุนบางสวนได1ถูกปAนสวนไปรวม
กับการจำหนายพลังงานไฟฟาที่ขายให1กับ กฟผ. ไปแล1ว รวมถึง SPP สวนใหญตั้งอยูภายใต1หรือใกล1เคียงกับ
นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ทำให1การเชื่อมโยงระบบสายจำหนายไฟฟาให1กับลูกค1าในนิคมอุตสาหกรรมได1ใกล1และ
มีระยะทางสั้นกวา สงผลให1คุณภาพและความเสถียรของการจายไฟฟาดีกวา และมีหนวยสูญเสีย (Loss) ต่ำกวา
กฟภ. รวมทั้ง SPP ยังมีต1นทุนคาใช1จ ายในการวางระบบสายสงและต1นทุนการบำรุ งรัก ษาต่ำ กวา นอกจากนี้
อีกปAจจัยหนึ่ง ที่ กฟภ. จะสูญเสียความสามารถ คือ การขยายแนวทอก‰า ซธรรมชาติข องบริ ษั ท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ที่มีการผลิตไฟฟาจากก‰าซธรรมชาติจะสงผลกระทบตอโอกาสในการสร1างรายได1ในอนาคตของ กฟภ.
อีกด1วย ในขณะที่การรับซื้อไฟฟาจากผู1ผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) ด1วยระบบผลิตพลังงานรวม (Cogeneration)
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ที่กำลังจะสิ้นสุดอายุสัญญาในป5 2560-2568 จำนวน 25 โครงการนั้น มีแนวทางที่จะรับซื้อไฟฟาในปริ ม าณที่
น1อยลงและราคาที่ต่ำกวาเดิม จากแนวทางดังกลาวมีความเป2นไปได1วาทางผู1ผลิตไฟฟาขนาดเล็กจะรักษาศักยภาพ
ในการผลิตและขายไฟฟาให1กับทางนิคมอุตสาหกรรมโดยตรงมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม โครงสร1างอุตสาหกรรมไฟฟาอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ให1ดำเนินการกับ SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในป5 2560-2568 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยกำหนดให1ผู1ผลิตไฟฟารายเล็กยื่นเสนอขายไฟฟาตอการไฟฟา
ฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยได1กำหนดหลักเกณฑสำคัญให1ผู1ผลิตไฟฟารายเล็กต1องเสนอขายไฟฟาใน
ปริ ม าณที ่ม ากกวา 10 เมกะวั ต ต แตไมเกิ น 30 เมกะวั ตต และไมเกิ น 30% ของกำลั ง ผลิ ต ไฟฟาสุ ท ธิ (Net
Generation) รวมไอน้ำ อีกทั้งไฟฟาที่ เสนอขายจะต1 องไมเกิน กวาปริ มาณไฟฟาตามสัญญาซื้ อ ขายไฟฟาเดิม
อยางไรก็ ต าม ปริ ม าณไฟฟาสวนเกิ น (Excess Capacity) ของกำลั ง การผลิ ต ที ่ เ หลื อ จากขายให1 กฟผ. นั้ น
ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำลังดำเนินการศึกษาแนวคิดของตลาด SPP-Power Pool เพื่อ
รองรับให1 SPP Cogeneration ให1สามารถนำปริมาณการผลิตไฟฟาสวนที่เกินจากปริมาณไฟฟาที่ขายให1ลูกค1าตรง
ในนิคมอุตสาหกรรมและที่มีสัญญารูปแบบ Firm กับ กฟผ. มาสร1างตลาดกลางการซื้อขายไฟฟาที่มีกลไกการซื้อ
ขายไฟฟาเสรี เพื่อให1เกิดความยืดหยุนและสงเสริมการแขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟา ซึ่งจะสงผลดีตอตลาดไฟฟา
ประเทศในอนาคตตอไป รวมถึงกำลังหาแนวทางในการจัดตั้งตลาดการซื้อขายไฟฟาเสรีในพื้นที่ EEC เพื่อให1กลุม
SPP Cogeneration ดั ง กลาว มี ช องทางใหมที ่ จ ะแขงขั น กั น ขายไฟฟาได1 เ พิ ่ ม ขึ ้ น โดยคาดวาจะนำรองที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีแนวโน1มสูญเสียลูกค1าจากคู แขงทางอ1อม คือ นโยบาย Solar roof-top ที่
สงเสริมให1ประชาชนทั่วไปติดตั้งระบบโซลาเซลล ทำให1ผู1บริโภคเป2นทั้งผู1ใช1ไฟฟาและผู1ผลิตไฟฟาได1เอง สงผลให1มี
แนวโน1มที่การใช1ไฟฟาจาก กฟภ. จะมีปริมาณลดลงจากเดิม อยางไรก็ตาม แม1ว าประชาชนทั่วไปที่ติดตั้งระบบ
โซลาเซลลจะสามารถผลิตไฟฟาได1เอง แตหากวิเคราะหแนวโน1มในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไฟฟา คือ
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาที่เป2นตัวขับเคลื่อนการใช1พลังงานไฟฟาจากที่ภาครัฐสงเสริมการใช1รถยนตไฟฟา และ
ภาคเอกชนผลิตรถยนตไฟฟาออกสูตลาดมากขึ้น จึงทำให1ประชาชนทั่วไปจะมีแนวโน1มการใช1พลังงานไฟฟามากขึ้น
เพื่อกักเก็บไฟฟาในแบตเตอรี่ของรถยนตไฟฟา นั้นอาจหมายถึงแนวโน1มการใช1พลังงานไฟฟาของประชาชนไมได1
หายไปแตทดแทนด1วยการใช1รถยนตไฟฟาทดแทนหรือเป2นการ Off-set หรือลดปริมาณการใช1ไฟฟาที่อาจเพิ่มขึ้น
โดยตรงจาก กฟภ. เทานั้น
จากการวิเคราะหคูแขงขันภายในประเทศที่มีลักษณะการดำเนินงานคล1ายกับ กฟภ. และคูแขงขัน
ตางประเทศที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจหรืออยู ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเป2นเลิศในด1านตาง ๆ
และเป2นผู1นำในแตละประเทศใกล1เคียงมาเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะหถึงความสามารถและโมเดล
ทางธุรกิจใหม (New Business Model) ขององคกรที่เป2นเลิศเทียบกับ กฟภ. วา กฟภ. มีชองวางการทำธุรกิจใหม
และมีความคืบหน1า/สถานะการดำเนินงานของธุรกิจใหมด1านพลังงานไฟฟานั้นเป2นอยางไร จากการวิเคราะหพบวา
กฟภ. เริ่มมีการทำธุรกิจใหมที่เกี่ยวกับธุรกิจด1านพลังงานไฟฟา เชน Solar Rooftop ESCO (Energy Service
Company) HEM (Home Energy Management) EV Charging Service ESS (Energy Storage System)
Digital Platform เป2นต1น แตโดยสวนใหญการดำเนินงานยังอยู ในขั้นเริ่มต1นยังไมได1ดำเนินการในเชิงพาณิชย
อยางเต็มรูปแบบ และมีหลายธุรกิจอยูในระหวางการศึกษาความเป2นไปได1ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหากเปรียบเทียบ
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กับองคกรในประเทศหลาย ๆ องคกร และองคกรตางประเทศที่เป2นเลิศจะพบวาองคกรเหลานั้นมีการดำเนินงาน
ในเชิงพาณิชยในหลาย ๆ ธุรกิจไปกอนหน1าแล1ว เชน Solar Rooftop ESCO (Energy Service Company) SMART
Energy Developer HEM (Home Energy Management) BEM (Building Energy Management) EV Ecosystem
(EV Charging Service Install & Maintenance Services EV Swap Battery Home Charging) Smart Grid
Developer Grid energy storage Data Analytics Energy Treading เป2นต1น หาก กฟภ. ยังไมเรงการดำเนิ นงาน
ในธุรกิจใหมดังกลาว จะเป2นเหตุให1 กฟภ. สูญเสียความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากคู แขงขันทั้งใประเทศที่มี
ความพร1อมในการให1บริการแกลูกค1า/ผู1บริโภค ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด1านเทคโนโลยีที่รวดเร็วเป2นตัวเรง
และสงผลให1ลูกค1า/ผู1บริโภคหันมาสนใจในธุรกิจ/ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับธุรกิจด1านเทคโนโลยีหรือธุรกิจอนุรักษพลังงาน
มากขึ้น เชน รถยนตไฟฟา แบตเตอรี่ไฟฟา เป2นต1น ดังเห็นได1จากในปAจจุบันคายรถยนตเริ่มหันมาผลิตรถยนตไฟฟา
มากขึ้น ดังนั้น กฟภ. จำเป2นต1องเรงดำเนินการธุรกิจใหมที่เกี่ยวกับธุรกิจด1านพลังงานไฟฟาดังกลาวเพื่อสร1างโอกาส
ทางธุรกิจและเพิ่มรายได1ให1กับองคกรในชวงเปลี่ยนถายการเปƒดเสรีกิจการไฟฟาที่ กฟภ. มีแนวโน1มจะสูญเสียลูกค1า
กลุมนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังตาราง
ภาพที่ 4: การวิเคราะหคู8แข8งขันภายในประเทศที่มีลักษณะการดำเนินงานคล@ายกับ กฟภ.
และคู8แข8งขันต8างประเทศ

ที่มา: รายงานประจำป5ของบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ
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นอกจากนี้ หากวิเคราะหในเชิงลึกถึงความคืบหน1าของการดำเนินธุรกิจด1านพลังงานไฟฟาในปAจจุบัน
ของคู แขงขันภายในประเทศที่ มีลั กษณะการดำเนิน งานคล1ายกับ กฟภ. และดำเนินธุรกิจอยู ในอุ ตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันนั้น จะพบวาคู แขงขันภายในประเทศมีความคืบหน1าในการดำเนินธุรกิจด1านพลังงานไฟฟาใน
เชิ ง พาณิ ช ย ไปอย างมากในช วงป5 2562-2564 เช น 1. บริ ษ ั ท Energy Absolute (EA) เริ ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ
EV Charging Station เชิงพาณิชยในป5 2562 และถัดมาในป5 2564 ดำเนินธุรกิจ EV Car 2. บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) (ปตท.) เริ่มดำเนินธุรกิจ EV Charging Station เชิงพาณิชยในป5 2562 และถัดมาในป5 2564 ดำเนิน
ธุรกิจ EV Equipment 3. การไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มดำเนินธุรกิจ EV Charging Station
เชิงพาณิชยในป5 2562 และถัดมาในป5 2564 ดำเนินธุรกิจ EV Equipment และ EV Platform เป2นต1น แตเมื่อ
พิจารณาการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. พบวามีการดำเนินธุรกิจ EV Charging Station และดำเนินธุรกิจ EV Car
ผาน PEA-Encom เชิ ง พาณิ ช ยในป5 2562 แตในปA จจุ บั น (ป5 2564) ยั งไมพบการดำเนิ นธุ ร กิ จใหมหรื อ ออก
ผลิ ต ภั ณฑใหมเพื ่ อ นำธุ ร กิ จ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑมาแขงขั น กั บ คู แขงขั น ในตลาดในประเทศ ดั ง นั ้ น หาก กฟภ.
ยั ง ดำเนิ น การลาช1 า อาจทำให1 กฟภ. สู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ และสู ญ เสี ย รายได1 ท ี ่ ก ำลั ง เป2 น เทรนของ
การเปลี่ยนแปลงทางด1านเทคโนโลยีที่กำลังมาอยางรวดเร็ว ดังรูปภาพ
ภาพที่ 5: การวิเคราะหในเชิงลึกถึงความคืบหน@าของการดำเนินธุรกิจด@านพลังงานไฟฟ7าในปZจจุบัน
ของคู8แข8งขันภายในประเทศ

ที่มา: รวบรวมข1อมูลจากรายงานประจำป5ของบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ
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3. การวิเคราะหอุตสาหกรรมจำหน8ายพลังงานไฟฟ7าและการแข8งขันด@วย 5-Forces
การวิ เ คราะหด1 ว ยเครื ่ อ งมื อ 5 Forces เพื ่ อ สะท1 อ นถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงในการแขงขั น ของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยพิจารณาจากองคประกอบใน 5 ด1าน ได1แก 1) อุปสรรคของผู1เข1าใหม 2) อำนาจตอรอง
ของผู1ขาย 3) อำนาจตอรองของผู1ซื้อ 4) สินค1าทดแทน 5) ความรุนแรงของการแขงขัน
โครงสร1างตลาดระบบจำหนายไฟฟาที่มีกฎเกณฑ ข1อบังคับเชิงผูกขาดของภาครัฐ จึงทำให1ระดับ
การแขงขันจึงไมรุนแรงมากนัก อยางไรก็ตาม ความก1าวหน1าของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงแนวโน1มประชาชน
และภาคธุรกิจจะสามารถเป2นทั้งผู1ใช1และผู1ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน (Prosumer) จะทำให1ลูกค1ามีทางเลือก
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุประดับการแขงขันของโครงสร1างอุตสาหกรรมระบบจำหนายไฟฟา ผานการวิเคราะห
5-forces ได1ดังนี้
ภาพที่ 6: การวิเคราะหอุตสาหกรรมจำหน8ายพลังงานไฟฟ7าและการแข8งขันด@วย 5 Forces
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2.4 การวิเคราะหคู8เทียบ (Benchmarking Analysis)
1. การเปรียบเทียบคู8เทียบ
เพื่อให1การกำหนดยุทธศาสตรและการตั้งเปาหมายดำเนินงานในอนาคตของ กฟภ. มีความท1าทาย
สร1างความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคได1นั้น การวิเคราะหคู เทียบเพื่อให1บรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ควรนำบริษัทที่อยู ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเป2นเลิศ และเป2นผู1นำในแตละประเทศ
ใกล1เคียงมาเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน แม1วาโครงสร1างองคกร ลักษณะการประกอบกิจการ/ธุรกิจ และลักษณะ
การดำเนินงานจะแตกตางกัน แตการเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะชวยให1เห็นถึงแนวทาง ทิศทาง และกลยุทธ
การดำเนินงานที่สำคัญให1 กฟภ. ไปปรับใช1เพื่อมุ งสูเปาหมายความเป2นเลิศในระดับภูมิภาคและองคกรที่ยั่งยืน
ด1านพลังงาน สวนคู เทียบในประเทศ คือ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) สวนคูเทียบตางประเทศ ได1แก KEPCO ประเทศเกาหลี MERALCO ประเทศฟƒลิปปƒนส TENAGA ประเทศ
มาเลเซีย SP ประเทศสิงคโปร SGCC ประเทศจีน และ Statkraft ประเทศนอรเวย ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณา
จากภาพรวมของลักษณะการดำเนินการที่มีความคล1ายคลึงกัน แตอาจมีความแตกตางด1านพื้นที่ที่การให1บริการ
ทั้งนี้ แนวทางการคัดเลือกคูเทียบ ที่ปรึกษามีแนวทางการพิจารณา โดยแบงตามด1านที่สำคัญที่ต1องการ
ผลักดันองคกรให1บรรลุตำแหนงเชิงยุทธศาสตร ใน 5 ด1านหลัก ดังนี้

1. โครงสร@างระบบจําหน8าย

2. Customer Service

• เพิ่มศักยภาพของระบบจําหนายไฟฟา และระบบสนับสนุน
การดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อสร1างความนาเชื่อตอตอผู1มีสวนได1
สวนเสียในการยกระดับโครงสร1างระบบจําหนายที่มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได1และครอบคลุมพื้นที่
เศรษฐกิจ และพัฒนาสูการเป2นVirtual Utility
• ตอบสนองความคาดหวังและความต1องการของลูกค1า
ที่ครบถ1วน และสร1างมูลคาเพิ่มให1กับองคกร

3. Portfolio Performance

• การวิเคราะหและจัดทํา Business Model ที่เหมาะสม
สอดคล1องกับสภาพแวดล1อม/โครงสร1างอุตสาหกรรม
• พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกร รวมถึงการแสวงหาธุรกิจใหม
• การสงเสริมและผลักดันผลประกอบการของบริษัทในเครือ

4. Human Capital

• โครงสร1างองคกรและสมรรถนะของบุคลากรในการรองรับ
การดําเนินงานทั้งในปAจจุบันและในอนาคต
• การเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลผลิตของบุคลากร

5. Sustainable Goal

• การพัฒนาองคกรให1เกิดความสมดุลของการพัฒนา และสร1าง
ความยั่งยืนทั้งด1านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล1อม
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จากนั้นมีหลักเกณฑในการคัดเลือกคูเทียบของ กฟภ. ในแตละด1าน ดังนี้
หัวข@อ
โครงสร1างระบบ
จำหนาย

ตารางที่ 2: หลักเกณฑในการคัดเลือกคู8เทียบของ กฟภ. ในแต8ละด@าน
ประเด็น
ลักษณะของคู8เทียบ
ตัวอย8างคู8เทียบ
ระบบจำหนายไฟฟา

ระบบสนับสนุนการ
ดำเนินงาน

 ธุรกิจจำหนายไฟฟาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

 ธุรกิจอื่นที่เป2นตัวอยางที่ดี
ในการดำเนินงานด1าน
ระบบการสนับสนุนที่
สำคัญ เชน ระบบการ
บริหารความเสี่ยง
ระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป2นต1น
Customer
ตอบสนองตอ
 ธุรกิจจำหนายไฟฟาทั้งใน
Service
ความต1องการของ
ประเทศและตางประเทศ
ลูกค1า
รวมถึงธุรกิจอื่นในประเภท
การให1บริการ ที่มี
เปาประสงค สำคัญ คือ
การให1บริการลูกค1า
Portfolio
นวัตกรรมและ
 ธุรกิจที่เป2นตัวอยางที่ดีใน
Management เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน ด1านการกำหนด Business
Model รวมถึงมีโครงสร1าง
การดำเนินงานของ
และการกำกับดูแลบริษัท
องคกร
ในเครือที่ดี
 ธุรกิจที่เป2นตัวอยางที่ดี
หรือได1รางวัลนวัตกรรม
ระดับองคกรที่สามารถ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ภายใน
Human Capital ระบบสนับสนุนการ  ธุรกิจอื่นที่เป2นตัวอยางที่ดี
ดำเนินงานด1านการ
ในการดำเนินงานด1าน
บริหารทุนมนุษย
ระบบการบริหาร และ

 กฟน. / กฟผ. / TNB /
Meralco / SP / SGCC /
KEPCO / TEPCO /
Statkraft
 กฟผ. / Meralco / TNB
/ SGCC / Statkraft







กฟน. / TNB / Meralco

กฟผ. TNB / Meralco /
SP

กฟน. / กฟผ. / SP /
SGCC / KEPCO /
TEPCO
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หัวข@อ

Sustainable
Goal

ประเด็น

ความยั่งยืนในการ
ดำเนินธุรกิจ

ความมั่นคงทางการเงิน

ลักษณะของคู8เทียบ





พัฒนาทุนมนุษย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิผล
ของบุคลากร
ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี
รวมถึงธุรกิจที่ได1รางวัล
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA) และ
การดำเนินงานตามปAจจัย
ยั่งยืนตาม GRI
ธุรกิจจำหนายไฟฟาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

ตัวอย8างคู8เทียบ



กฟน. / กฟผ.



กฟน. / TNB / Meralco

โดยเกณฑในการคัดเลือก ประกอบด1วย
 รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ
 ความนาเชื่อถือ
 ความงายในการนำไปใช1
 ต1นทุนในการจัดหาข1อมูล
เพื่อให1ผู1บริหารทราบถึงสภาวะปAจจุบันที่แท1จริงขององคกร เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรคู เทียบทำให1
มั่นใจได1ว า กฟภ. มีผลการดำเนินงานอยู ในระดับใด เพื่อใช1เป2นข1อมูลในการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร โดย
ความครอบคลุมของข1อมูลคูเทียบอาจพิจารณาเพิ่มเติมในด1านอื่น ๆ ประกอบด1วย
 ความครอบคลุมของตัวชี้วัดที่สำคัญขององคกร
 Best Practice ของกระบวนการที ่ สำคั ญในหวงโซคุ ณคา (Supply Chain) ขององคกรชั ้ นนำทั้ง
ในและตางประเทศ
 ข1อมูลทั่วไปของคูเทียบเพื่อเปรียบเทียบ Handicap และความคล1ายคลึงกันระหวางคูเทียบและ กฟภ.
 ผลการดำเนินงานที่คัดเลือกจากตัวอยางที่ดีในองคกร อาจพัฒนาเป2นการจัดการความรู1 (KM) ของ
องคกรได1 โดยกำหนดเป2 น องคความรู 1 ห รื อ ผลการดำเนิ น งานที ่ เ ป2 น Best Practice ของแตละ
ฝ^ายงานขององคกร ที่ได1มีการรวบรวมข1อมูลและแลกเปลี่ยนข1อมูลกัน
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ที่มาของหลั กเกณฑการคั ดเลื อกคู เที ยบ : ดัดแปลงจาก Insights to Performance Excellence 20132014, Understanding the Integrated Management System and the Baldrige Criteria, Mark L. Blazey และ
Benchmarking, dissemination of innovation management and knowledge techniques by Dr Vassilis
Kelessidis
ธุรกิจผลิตไฟฟาในประเทศมีการดำเนินงานโดยภาครัฐ ได1แก การไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) อยางไรก็ตาม โครงสร1างธุรกิจผลิตไฟฟาของไทย
เป2นระบบที่รัฐเป2นผู1ซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model) เนื่องจากการไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) ผูกขาดระบบสายสงไฟฟา โดยมีการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) รับซื้อไฟฟา
บางสวนและทำหน1าที่จำหนายไฟฟาไปยังผู1ใช1ไฟฟา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาธุรกิจผลิตไฟฟาในตางประเทศที่สำคัญ
และมีลักษณะการดำเนินงานที่คล1ายกับ กฟภ. โดยธุรกิจผลิตไฟฟาในตางประเทศจะมีการบริหารงานโดยรัฐบาล และ
ภาคเอกชน ได1 แ ก Tenaga Nasional Berhad (TNB) Meralco (MER) SP group (SP) Korea Electric Power
Corporation (KEPCO) Tokyo Electric Power Company (TEPCO) State Grid Corp of China (SGCC) และ Statkraft
ตารางที่ 1: บริษัทที่นำมาเป\นคู8เทียบ
บริษัท/องคกร ประเทศ
ลักษณะธุรกิจ
การไฟฟา
ไทย
- การจำหนายพลังงานไฟฟาในเขตพื้นที่จำหนาย รวม
นครหลวง
3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได1แก บริการออกแบบและติดตั้งระบบ
ไฟฟาแรงสูงและแรงต่ำ บริการด1านการบริหารจัด
การพลังงาน บริการตางประเทศ บริการบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟา
การไฟฟาฝ^าย
ไทย
- การผลิต จัดให1ได1มา และจำหนายพลังงานไฟฟา
ผลิตแหง
- ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา
ประเทศไทย
- ธุรกิจผลิตภัณฑจากวัตถุพลอยได1
- ธุรกิจบำรุงรักษาระบบสง
- ธุรกิจโทรคมนาคม
- ธุรกิจวิศวกรรม
KEPCO
เกาหลี - การผลิตกระแสไฟฟา (โรงผลิตกระแสไฟฟาด1วยพลังงาน
ความร1อน 5 แหง โรงไฟฟานิวเคลียร 21 แหง พลังงานน้ำ
27 แหง)
- การสงกระแสไฟฟาและกระจายกระแสไฟฟา
- การบริหารความต1องการพลังงานไฟฟา
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บริษัท/องคกร

TEPCO

MERALCO

TENAGA

SP group

ประเทศ

ญี่ปุ^น

ลักษณะธุรกิจ
- ธุรกิจการกอสร1างโรงงานไฟฟา และระบบสายสงและ
จำหนายไฟฟา
- ธุรกิจการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฟฟา
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได1แก Smart city มิเตอร AMI F/R ESS
(Energy Storage System) K-BEMS (Building Energy
Management System) EVC (Electric vehicle
charging) Smart Grid Funds to invest in new
Renewable energy และ P2G-based
- ผลิตพลังงานความร1อน
- พลังงานหมุนเวียน
- การสงกระแสไฟฟาและกระจายกระแสไฟฟา

ฟƒลิปปƒนส - การผลิตกระแสไฟฟา (ในรูปแบบการรวมดำเนินการกับ
บริษัทอื่น ๆ)
- การจำหนายไฟฟา
- งานบำรุงรักษาตาง ๆ
- พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
มาเลเซีย - การผลิตกระแสไฟฟา (โรงผลิตกระแสไฟฟาด1วยความร1อน
6 แหง และจากพลังงานน้ำ 3 แหง)
- การสงกระแสไฟฟาและกระจายกระแสไฟฟา
- งานสนับสนุนปฏิบัติการ และ ซอมบำรุงรักษา ให1กับ
ผู1ผลิตกระแสไฟฟารายอื่น ๆ ผู1ผลิต transformers
high-voltage switchgears และ สายเคเบิล
- งานที่ปรึกษาด1านโครงสร1าง งานโยธา ไฟฟา การซอม
บำรุงตาง ๆ
สิงคโปร - ดำเนินธุรกิจสงและจำหนายไฟฟาและก‰าซในสิงคโปรและ
ออสเตรเลีย
- ดำเนินงานด1านพลังงานอยางยั่งยืนหรือพลังงานทดแทน
ได1แก ระบบทำความเย็นและระบบทำความร1อนสำหรับ
ธุรกิจ เมือง และที่อยูอาศัย
- รถยนตไฟฟา
- เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการพลังงานสีเขียว
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บริษัท/องคกร ประเทศ
ลักษณะธุรกิจ
State Grid
จีน
- การผลิตกระแสไฟฟา
Corp of China
- ดำเนินธุรกิจสงและจำหนายไฟฟา
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟา
- ผลิตและจำหนายอุปกรณไฟฟา
- ธุรกิจตางประเทศ
- บริการทางการเงิน
Statkraft
นอรเวย - ไฟฟาพลังน้ำ
- พลังงานจากลม (Wind Energy) พลังงานจากชีวมวล
(Biomass)
- District heating
- พลังงานแก‰ส
จากการเปรียบเทียบกับคู เที ยบตางประเทศดังกลาว จะมีความแตกตางของแตละบริ ษัทในการทำ
Benchmark ด1วยเหตุผล ดังนี้
 ความเข1มข1นในการแขงขันในแตละประเทศนั้น มีความแตกตางกันทั้งในแงของกฎหมาย การเมือง
สังคม สภาพแวดล1อม
 ความแตกตางด1 า นภู ม ิ ศาสตร ขนาดของพื ้ น ที ่ และระบบการกระจายไฟฟา (เชน บนดิ น หรือ
ใต1ดิน เป2นต1น) ระยะทางระหวางระบบสงไฟฟาจากผู1ผลิตถึงผู1ใช1ไฟ
 ความแตกตางในด1านต1นทุนการรับซื้อและราคาขายของกระแสไฟฟาที่สามารถขายได1
 ความแตกตางในด1านสภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานคาครองชีพ
 ความแตกตางในด1านคุณลักษณะขององคกร บริษัทในเครือหรือบริษัทแม ซึ่งมีผลตอ Synergy ของ
แตละบริษัทในด1านต1นทุน
อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับคูเทียบตางประเทศดังกลาวจะชวยให1เห็นการดำเนินธุรกิจที่เป2นเลิศ
ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการดำเนินกิจการสงกระแสไฟฟาและกระจายกระแสไฟฟา ซึ่งจะเป2นประโยชนตอ
การกำหนดเปาหมายการดำเนินงานของ กฟภ. ให1มีความท1าทายและมุงสูเปาหมายความเป2นเลิศในระดับภูมิภาค
และองคกรที่ยั่งยืนด1านพลังงาน และเพื่อให1 กฟภ. มีการดำเนินงานได1ทัดเทียบกับองคกรในกลุมธุรกิจเดียวกันใน
ประเทศตาง ๆ ในระดับภูมิภาค รวมทั้งยังสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นใจในการลงทุน
จากนักลงทุนตางประเทศ รวมถึงการตอบสนองตอการเข1ารวม AEC ได1เป2นอยางดี
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1) หน8วยงานในประเทศ
ตารางที่ 4: การไฟฟ7านครหลวง (กฟน.)
ประเด็นที่สำคัญ
วิสัยทัศน
Sector
Segment

SAIFI
SAIDI
Loss
ROA
ROE
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด
Energy for city life, Energize smart living
รัฐวิสาหกิจ
Business
Government
Industrial
Residential
0.99 ครั้ง/ราย/ป5
30.74 นาที/ราย/ป5
ร1อยละ 3.44 (ป5 2562)
2.40%
5.51%
 บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงและแรงต่ำ
 บริการด1านการบริหารจัดการพลังงาน
 บริการตางประเทศ
 บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟา

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของการไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th)
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ตารางที่ 5: การไฟฟ7าฝqายผลิตแห8งประเทศไทย (กฟผ.)
ประเด็นที่สำคัญ
วิสัยทัศน
Sector
Segment
SAIFI
SAIDI
Loss
ROA
ROE
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด
Innovate Power Solutions for a Better Life
รัฐวิสาหกิจ
กฟน. (MEA)
กฟภ. (PEA)
ลูกค1า (Customer)
0.13 ครั้ง/ราย/ป5
1.69 นาที/ราย/ป5
N/A
5.09%
1.04%
 ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา
 ธุรกิจวัตถุพลอยได1
 ธุรกิจบำรุงรักษาระบบสง
 ธุรกิจโทรคมนาคม

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของการไฟฟาฝ^ายผลิตแหงประเทศไทย (www.egat.co.th)
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2) หน8วยงานต8างประเทศ
ตารางที่ 6: Tenaga Nasional Berhad (TNB)
ประเด็นที่สำคัญ
วิสัยทัศน
Sector
Segment
SAIFI
SAIDI
Loss
ROA
ROE
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด
To Be Among the Leading Corporations in Energy and Related Businesses
Globally
รัฐบาล
Industrial
Commercial
Residential
0.83 ครั้ง/ราย/ป5
44.95 นาที/ราย/ป5
ร1อยละ 1.47 (ป5 2563)
2.40%
6.25%
 TNB Engineering
 TNB Energy Service
 TNB Properties
 TNB Research
 TNB International
 Power and Energy International
 Malaysia Transformer Manufacturing
 University Tenaga Nasional
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ประเด็นที่สำคัญ
โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

รายละเอียด

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของ Tenaga Nasional Berhad (www.tnb.com.my)
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ตารางที่ 7: Meralco (MER)
ประเด็นที่สำคัญ

รายละเอียด

วิสัยทัศน

To Be a World-Class Company and The Service Provider of Choice

Sector

บริษัทเอกชน

Segment

SAIFI

Industrial
Commercial
Residential
Streetlights
1.5 ครั้ง/ราย/ป5

SAIDI

163 นาที/ราย/ป5

Loss

6.08 (ป5 2563)

ROA

4.14%

ROE

20.10%

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง












Corporate Information Solutions, Inc. (CIS)
Meralco Energy, Inc.
Meralco Ventures
Meralco Financial Services Corp.
Republic Surety and Insurance Company, Inc.
Lighthouse Overseas Insurance Limited
Meralco PowerGen Corporation
Indra Philippines, Inc.
Bauang Private Power Corporation
General Electric Philippines Meter and Instrument Company, Inc.
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ประเด็นที่สำคัญ

รายละเอียด

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของ Meralco (www.meralco.com.ph)
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ตารางที่ 8: SP group
ประเด็นที่สำคัญ

รายละเอียด

วิสัยทัศน

We provide reliable and efficient energy utility services to enhance the
economy and the quality of life.

Sector

รัฐวิสาหกิจ

Segment

N/A

SAIFI

0.037 ครั้ง/ราย/ป5

SAIDI

0.56 นาที/ราย/ป5

Loss

N/A

ROA

5.00%

ROE

9.40%

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 ดำเนินงานด1านพลังงานอยางยั่งยืนหรือพลังงานทดแทน ได1แก ระบบทำความเย็นและ
ระบบทำความร1อนสำหรับธุรกิจ เมือง และที่อยูอาศัย
 รถยนตไฟฟา
 เครื่องมือดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการพลังงานสีเขียว

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของ SP group (www.spgroup.com.sg)
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ตารางที่ 9: State Grid Corp of China
ประเด็นที่สำคัญ

รายละเอียด

วิสัยทัศน

Mission : power your beautiful life, empower our beautiful China

Sector

รัฐวิสาหกิจ

Segment
SAIFI

Industrial
Commercial
Residential
N/A

SAIDI

N/A

Loss

5.87 (ป5 2563)

ROA

1.86%

ROE

4.50%

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง






การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟา
ผลิตและจำหนายอุปกรณไฟฟา
ธุรกิจตางประเทศ
บริการทางการเงิน

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของ State Grid Corp of China
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ตารางที่ 10: Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
ประเด็นที่สำคัญ

รายละเอียด

วิสัยทัศน

A Smart Energy Creator

Sector

รัฐวิสาหกิจ

SAIFI

Industrial
Commercial
Residential
0.004 ครั้ง/ราย/ป5

SAIDI

N/A

Loss

3.52% (ป5 2562)

ROA

1.03%

ROE

2.96%

Segment

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง






KEPCO Engineering & Construction Company Inc.
KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.
KEPCO Nuclear Fuel Co., Ltd.
KEPCO Knowledge Data Network Co., Ltd.

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2562 ของ Korea Electric Power Corporation (https://home.kepco.co.kr/kepco/EN/)
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ตารางที่ 11: Tokyo Electric Power Company (TEPCO)
ประเด็นที่สำคัญ
วิสัยทัศน
Sector
Segment
SAIFI
SAIDI
Loss
ROA
ROE
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

รายละเอียด
Global leader in LNG and renewables, sparking the transition to a clean
energy economy.
รัฐวิสาหกิจ
Industrial
Commercial
Residential
0.33 ครั้ง/ราย/ป5
200 นาที/ราย/ป5
แรงดันต่ำ = 7.1
แรงดันสูง = 4.2
2.7%
6.6%
International Exchange / Cooperative Activities / Consulting

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2562 ของ Tokyo Electric Power Company (TEPCO)
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ตารางที่ 12: Statkraft
ประเด็นที่สำคัญ
วิสัยทัศน
Sector
Segment
SAIFI
SAIDI
Loss
ROA
ROE
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียด
Providing pure energy
รัฐวิสาหกิจ
Industrial
Commercial
Residential
N/A
N/A
N/A
1.95%
3.60%
 พลังงานจากลม (Wind Energy) พลังงานจากชีวมวล (Biomass)
 District heating
 พลังงานแก๊ ส

โครงสร1างองคกร
(Organization chart)

ที่มา : ข1อมูลจากรายงานประจำป5 2563 ของ Statkraft
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ภาพที่ 7: Benchmark Core Business
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2. การเปรียบเทียบด@านการเงิน
 Net Profit Margin: กฟภ. มีความสามารถในการทำกำไรในป5 2563 ที่คอนข1างต่ำเมื่อเทียบกับ
คูเทียบ ในขณะที่ TENEGA (TNB) ประเทศมาเลเซีย มีความสามารถในการทำกำไรในดีที่สุดในกลุมคูเทียบ เทากับ
ร1อยละ 8.19 รองลงมาคือ KEPCO ประเทศเกาหลีใต1 มีความสามารถในการทำกำไรในร1อยละ 3.57 และ กฟน.
มีความสามารถในการทำกำไรในร1อยละ 3.05 ตามลำดับ
ภาพที่ 8: Net Profit Margin
Net Profit Margin
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

8.17%

3.05%

3.57%

2.18%

กฟภ.

กฟน.

KEPCO

TENAGA

 Return on Asset (ROA): กฟภ. มี อั ตราผลตอบแทนจากสินทรัพ ยรวมในป5 2563 ที ่ ร 1 อยละ
2.29 ซึ่งใกล1เคียงกั บ คู เทียบ ทั้งนี้ บริษัทที่ทำได1 ดีที่สุดในด1 านผลตอบแทนจากสิ นทรั พย คือ กฟน. มีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมร1อยละ 2.59 รองลงมาคือ TENAGA (TNB) ประเทศมาเลเซีย มีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยรวมร1อยละ 2.40
ภาพที่ 9: ROA
ROA
3.00%
2.50%

2.59%

2.40%

2.29%

2.00%
1.50%

1.03%

1.00%
0.50%
0.00%
กฟภ.

กฟน.

KEPCO

TENAGA
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 Total Asset Turnover: หากพิจารณาในด1านการหมุนเวียนของสินทรัพยของ กฟภ. จะเห็นวา
กฟภ. สามารถนำสินทรัพยที่มีอยูกอให1เกิดรายได1ในอัตราที่สูงเป2นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับคู เทียบ โดยมี Total
Asset Turnover 1.05 เทา รองลงมาคือ กฟน. มี Total Asset Turnover 0.83 เทา แตเมื่อพิจารณารวมกับ
ROA แล1ว จะพบวาปAญหาที่ กฟภ. ต1องเรงดำเนินการแก1ไข คือ การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดำเนิน งาน
โดยมีแนวทางที่สามารถดำเนินการได1 คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพยในระบบจำหนาย
ไฟฟา การขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคาใช1จายใน
การดำเนินงาน
ภาพที่ 10: Total Asset Turnover
Total Asset turnover (เทา)
1.20

1.05

1.00

0.83

0.80
0.60
0.40

0.29

0.24

KEPCO

TENAGA

0.20
กฟภ.

กฟน.

 Current Ratio: อัตราสวนสภาพคลอง แสดงถึงสินทรัพยหมุนเวียนที่ประกอบไปด1วยเงินสด
ลูก หนี ้ และสิ นค1 า คงเหลือมากกวาหนี้ ระยะสั ้น ทำให1 ความคลองตัวในการชำระหนี้ ระยะสั ้นมีค อนข1 างมาก
ในด1านสภาพคลองของ กฟภ. ถือวามีสภาพคลองที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคูเทียบ โดยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ
1.32 เทา ซึ่งสูงกวา กฟน. KEPCO ประเทศเกาหลีใต1 และ TENAGA (TNB) ประเทศมาเลเซีย ตามลำดับ
ภาพที่ 11: Current Ratio
Curent ratio (เทา)
1.50

1.32
1.13
0.97

1.00

0.79

0.50
กฟภ.

กฟน.

KEPCO

TENAGA
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 Dept to Equity (D/E): อัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน ซึ่งแสดงให1เห็นถึงที่มาของเงินทุนวา
มาจากหนี้สินหรือจากเจ1าของกิจการ โดย กฟภ. มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนข1อนข1างต่ำอยูที่ 0.63 เทา แสดง
ให1เห็นถึงความเสี่ยงจากการกู1ยืมเพื่อดำเนินกิจการที่คอนข1างต่ำ ขณะที่ KEPCO ประเทศเกาหลีใต1 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของทุนที่สูงถึง 0.99 เทา และ กฟน. มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุนที่ที่ต่ำที่สุดอยูที่ 0.53 เทา
ภาพที่ 12: D/E
D/E (เทา)
1.20

0.99

1.00
0.80

0.63

0.60

0.63

0.53

0.40
0.20
กฟภ.

กฟน.

KEPCO

TENAGA

 Interest Coverage Ratio: อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย แสดงถึงความสามารถ
ในการชำระดอกเบี้ยจาย โดย กฟภ. มีอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ยอยูที่ 4.66 เทา และเมื่อพิจารณา
รวมกับ D/E Ratio ข1างต1น จะพบวาโครงสร1างเงินทุนของ กฟภ. อยูในระดับที่ดี และยังมีความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ยในระดับดี ในขณะที่ กฟน. มีอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ยสูงสุดที่ 6.29 เทา และ KEPCO
ประเทศเกาหลีใต1 มีอัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 1.41 เทา
ภาพที่ 13: Interest Coverage Ratio
Interest Coverage Ratio
8.00
6.00

6.29
4.90

4.66

4.00
1.41

2.00
กฟภ.

กฟน.

KEPCO

TENAGA
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และอัตราตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(ROA) แล1ว พบวาผลการดำเนิ นงานของ กฟภ. ในป5 2563 มีความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง โดย Net Profit
Margin ในป5 2563 เทากับร1อยละ 2.18 แตในขณะที่ป5 2562 เทากับร1อยละ 2.56 และสวน ROA ป5 2563 เทากับ
ร1 อยละ 2.29 แตในขณะที ่ ป5 2562 เทากั บ ร1 อยละ 3.17 เนื ่ องจากการแพรระบาดของเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019
(Covid-19) สงผลให1เศรษฐกิจชะลอตัว รายได1รวมของ กฟภ. ลดลงถึงร1อยละ 8.59 แตคาใช1จายรวมลดลงเพียงร1อยละ
5.36 ซึ่งสงผลกระทบตอความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง ดังนั้น สิ่งที่ กฟภ. ควรพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให1 ผล
การดำเนินงานดีขึ้น คือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดย กฟภ. สามารถลดคาใช1จายในการดำเนินงาน
ด1วยการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให1มีประสิทธิภาพ 2. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช1สนับสนุนในการปรับปรุง
กระบวนการ และ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช1สินทรัพยที่มีอยู ให1มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการสร1างรายได1
ที่เกี ่ ยวเนื ่ องจากธุ รกิ จหลั ก โดยไมจำเป2 นต1 องลงทุ นในสวนของสิ นทรั พยเพิ ่ มขึ ้ น และรั กษาระดั บคาใช1 จ ายใน
การดำเนินงานให1คงที่หรือลดลง เชน การดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาการให1บริการด1านออกแบบ ควบคุมการกอสร1างระบบ
ไฟฟาตาง ๆ รวมถึงอาจพิจารณานำสินทรัพยที่มีอยูมาสร1างมูลคาเพิ่มหรือพิจารณาการขยายขอบธุรกิจให1ครอบคลุม
มากขึ ้น เชน EV Ecosystem Energy Storage Innovative Data analysis และการเตรี ยมความพร1 อมเรื ่ องกิ จการ
ไฟฟาเสรี เป2นต1น ซึ่งจะสงผลให1อัตราตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ
การหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Asset Turnover) ปรับตัวได1เพิ่มขึ้น
3. การเปรียบเทียบด@านการบริการและความพึงพอใจของลูกค@า
3.1) ด@านมาตรฐานและคุณภาพบริการ
คา SAIFI และ SAIDI เป2นคามาตรฐานที่บงบอกถึงความเชื่อถือได1ของระบบไฟฟา ดังนี้
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) หมายถึง คาเฉลี่ยความถี่ที่ร ะบบ
เกิดไฟฟาขัดข1อง
 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) หมายถึง คาเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบ
เกิดไฟฟาขัดข1อง
ภาพที่ 14: SAIFI และ SAIDI ปH 2563
ครั้ง/ราย/ป5
3.00 2.65

ค8า SAIDI

นาที/ราย/ป5
200.00

ค8า SAIFI

163.00

150.00

2.00

1.50
0.83

1.00

0.80

100.00

57.52
27.67

50.00

0.00

44.95

0.00
กฟภ.

กฟน.

Meralc
TNB (Malaysia)
(Philippines)

กฟภ.

กฟน.

Meralco TNB (Malaysia)
(Philippines)
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ค8า SAIFI (กฟภ. เมืองใหญ8) เทียบกับ กฟน.
ครั้ง/ราย/ป5
1.50

ค8า SAIDI (กฟภ. เมืองใหญ8) เทียบกับ กฟน.
นาที/ราย/ป5

1.174 1.199

1.00

35.00

1.036 0.992

31.754

30.736

27.668

30.00

0.893

0.834

25.00
20.00
15.00

0.50

14.853

13.364

10.558

10.00
5.00

0.00

0.00

2561

2562
PEA (เมืองใหญ)

2563
กฟน.

2561

2562

PEA ( เมืองใหญ)

2563

กฟน.

เมื ่ อพิ จารณาคา SAIFI และคา SAIDI ป5 2563 จะเห็ นได1 ว า คา SAIFI ของ กฟภ. มีค าสู ง ที ่ สุ ด
หมายความวา ความถี่ที่เกิดไฟฟาขัดข1องมีมากที่สุด ในขณะที่ระยะเวลาที่เกิดไฟฟาขัดข1อง มีคาสูงเป2นอันดับที่ 2
รองจาก Meralco (Philippines) เมื่อเทียบกับคู เทียบ อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับคู เทียบตางประเทศ
ดังกลาวมีข1อจำกัดในการเปรียบเทียบด1วยลักษณะทางกายภาพของระบบจำหนายในแตละประเทศ ซึ่งบางประเทศ
ได1มีการวางระบบสายไฟลงดิน (Underground) แตหากเปรียบเทียบเฉพาะในเมืองใหญในประเทศ ผลการดำเนินงาน
ระหวาง กฟภ. กับ กฟน. จะพบวา กฟภ. สามารถยกระดับคุณภาพในระบบจำหนายไฟฟาให1มีความมั่นคงและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสะท1อนจากคาดัชนีความมั่นคงในระบบไฟฟาที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบ
กับป5ที่ผานมา โดยคา SAIFI ของ กฟภ. สามารถลดคา SAIFI ได1จาก 1.036 ครั้ง/ราย/ป5 ในป5 2562 เป2น 0.893
ครั้ง/ราย/ป5 ในป5 2563 ซึ่ง กฟภ. มีคา SAIFI ลดลงตอเนื่องทั้ง 3 ป5 แตยังมีคาสูงกวาคูเทียบ คือ กฟน. เล็กน1อยใน
ป5 2562 และป5 2563 สวนคา SAIDI ของ กฟภ. สามารถลดคา SAIDI ได1จาก 13.364 นาที/ราย/ป5 ในป5 2562
เป2น 10.558 นาที/ราย/ป5 ในป5 2563 ซึ่งในป5 2563 กฟน. มีคา SAIDI เทากับ 27.668 นาที/ราย/ป5 แต กฟภ. มี
คา SAIDI เทากับ 10.558 นาที/ราย/ป5 ซึ่งแสดงให1เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานแก1ไขปAญหาคา SAIDI
ของ กฟภ. ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาคูเทียบ คือ กฟน.
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ภาพที่ 15: อัตราการสูญเสีย (Loss)
ร1อยละ

8.00
6.00

6.08

5.47

4.00
1.35 (62)

2.00

1.47

0.00
กฟภ.

กฟน.

Meralco TNB (Malaysia)
(Philippines)

ในด1 า นการเปรี ย บเที ย บอั ต ราการสู ญ เสี ย (Loss) สามารถบงบอกถึ ง มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การบริการและการจำหนายกระแสไฟฟาให1แกผู1ใช1ไฟฟา โดยในป5 2563 กฟภ. มีอัตราการสูญเสียที่ร1อยละ 5.47
มีคาสูงเป2นอันดับที่ 2 รองจาก Meralco (Philippines) เมื่อเทียบกับคูเทียบ และเมื่อดูผลย1อนหลังหนวยสูญเสีย
(Loss) ของ กฟภ. มี ค าอยู ที่ ร1 อ ยละ 5.47 ในป5 2563 ซึ ่ ง สู ง ขึ ้ น กวาในป5 2562 อยู ที ่ร 1 อ ยละ 5.37 เนื ่ องจาก
สถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 สงผลให1การใช1ไฟฟาภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากการทำงานแบบ Work
From Home จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทาง กฟภ. ควรให1ความสำคัญกับการบริหารจัดการอัตราการสูญเสีย
(Loss) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพการบริการแกประชาชนผู1ใช1ไฟฟา
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3.2) การให@บริการลูกค@า
ภาพที่ 16: ความพึงพอใจของลูกค@า
ระดับ

90.00
88.00
86.00
84.00
82.00
80.00

4.39
4.30
4.18

กฟภ.

กฟน.

4.19 (62)

Meralco
(Philippines)

TNB (Malaysia)

จากการสำรวจวิจัยคาความพึงพอใจของลูกค1าประจำป5 2563 กฟภ. มีคะแนนความพึงพอใจเทากับ
4.39 ซึ่งความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ กฟภ. มีระดับความพึงพอใจสูงกวา กฟน.
TENAGA และMeralco อยางไรก็ตาม คาความพึงพอใจลดลงจากป5 2562 ซึ่งมีคาคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 4.50
โดยสาเหตุที่ลดลงมาจากความพึงพอใจโดยรวมตอผลิตภัณฑและบริการ การจัดการข1อร1องเรียนและข1อเสนอแนะ
และความเสถียรของไฟฟา (ไฟดับ ไฟกระพริบ ไฟตก)
2.5 ข@อมูลส8วนตลาด กลุ8มลูกค@า และกลุ8มผู@มีส8วนได@ส8วนเสียของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค (กฟภ.)
1. การกำหนดส8วนตลาด กลุ8มลูกค@า และลูกค@าของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) แบงลูกค1าออกเป2น 3 กลุ ม โดยพิจารณาตามลักษณะและพฤติกรรม
การใช1ไฟฟา ความต1องการและความคาดหวังที่แตกตางกัน และใช1ประเภทอัตราคาไฟฟาตามโครงสร1างอั ตรา
คาไฟฟาปA จ จุ บ ั น รวมทั ้ ง การจั ด ประเภทมาตรฐานอุ ต สาหกรรมแหงประเทศไทย (TSIC) เป2 น เครื ่ อ งมื อใน
การจำแนกกลุมลูกค1าและพิจารณากำหนดสวนตลาดตาม พ.ร.บ. กฟภ. ดังนี้
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ภาพที่ 17: ส8วนตลาด กลุ8มลูกค@า และลูกค@าของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค (กฟภ.)
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กลุ8มลูกค@า
ลูกค@าราย
ใหญ8

ลูกค@าราย
ย8อย

ตารางที่ 13: กลุ8มลูกค@าของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค (กฟภ.)
ความต@องการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
ตัวชี้วัด
ความต1องการพื้นฐานและพฤติกรรมการใช1ไฟฟา
 ดัชนีความเชื่อถือได1ของระบบ
 ความต1องการไฟฟาปริมาณปานกลาง-สูง-สูงมาก
ไฟฟาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
 ใช1ไฟฟาอยางตอเนื่องโดยกิจการบางประเภทต1องการใช1
 ดัชนีไฟฟากระพริบตอรายตอป5
ตลอด 24 ชม .
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
 มีไฟฟาใช1อยางตอเนื่องในขณะที่ดำเนินกิจการ โดยไมมี
 ดัชนีความเชื่อถือได1ของระบบ
ไฟฟาดับ
ไฟฟานอกพื้นที่นิคม
 คุณภาพไฟฟาเป2นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
 มีไฟฟาใช1อยางเพียงพอ
 ดัชนีความเชื่อถือได1ของระบบ
 ระบบไฟฟามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
ไฟฟาพื้นที่เขตเมืองใหญ
 ความสะดวกในการแจ1ง/ติดตาม การแก1ไฟฟาขัดข1อง
เขตเมือง
 ความรวดเร็วในการปรับปรุงระบบไฟฟา
 ดัชนีไฟฟากระพริบตอรายตอป5
 เอาใจใสดูเป2นพิเศษ
 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
 โปรงใสเป2นธรรมในการให1บริการ
 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
ความคาดหวังที่สำคัญ
รายใหญ
 คาชดเชยกรณีไฟฟาขัดข1องที่เหมาะสม
 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
 มีสวนลดคาไฟเพื่อแขงขันกับ SPP ได1
ที่เป2นลูกค1า Key Account
 ผอนชำระคาไฟฟา
 ความพึงพอใจของลูกค1าที่ใช1
 ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวก
บริการธุรกิจเสริม
แบบครบวงจร
 ผลกระทบความไมปลอดภัยใน
 ติดตั้ง มิเตอร AMR ให1ครบทุกราย
ระบบไฟฟาของ กฟภ. ตอผู1ใช1ไฟ
 ได1รับบริการสนับสนุนตางๆ อยางสะดวก รวดเร็ว
 มาตรฐานคุณภาพบริการของ
เข1าถึงงาย
กฟภ.
 ได1รับการดูแลในด1านตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช1ไฟฟา
ความต1องการพื้นฐานและพฤติกรรมการใช1ไฟฟา
 ดัชนีความเชื่อถือได1ของระบบ
 ความต1องการไฟฟาปริมาณน1อย
ไฟฟาพื้นที่เขตเมืองใหญ
 ใช1ไฟเพื่อกิจกรรมในครัวเรือน ใช1ไฟเวลากลางวัน โดยจะมี
เขตเมือง เขตชนบท
ปริมาณการใช1ไฟมากขึ้นในชวงเย็นถึงหัวค่ำ และวันหยุด
 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
 มีไฟฟาใช1ครอบคลุมทุกพื้นที่
 ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
 มีไฟฟาใช1อยางเพียงพอ
รายยอย
 ระบบไฟฟามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
 ร1อยละการจายไฟฟาให1หมูบ1าน
 มีไฟฟาใช1อยางตอเนื่อง
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให1บริการทันเวลา และ
เป2นไปตามมาตรฐาน
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กลุ8มลูกค@า

ความต@องการ/ความคาดหวังที่สำคัญ
 ปรับปรุงชองทางการแจ1งเหตุไฟฟาขัดข1อง และการตอบ
แจ1งสาเหตุ และระยะเวลาดำเนินการแก1ไข
ความคาดหวังที่สำคัญ
 ราคาเหมาะสม
 ไฟไมเกิน/ไฟไมรั่ว
 ชดเชยความเสียหายจากการจายไฟฟาไมได1มาตรฐาน
 สามารถใช1บริการสนับสนุนตาง ๆ ได1อยางสะดวก รวดเร็ว
 เข1าถึงงาย
 โปรงใสเป2นธรรมในการให1บริการ
ราชการ ความต1องการพื้นฐานและพฤติกรรมการใช1ไฟฟา
รัฐวิสาหกิจ  ความต1องการไฟฟาปริมาณน1อย-ปานกลาง-สูง
และอื่นๆ  ใช1ไฟอยางตอเนื่องสวนใหญเป2นลักษณะสำนักงาน
 ระบบไฟฟามีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
 มีไฟฟาใช1อยางตอเนื่อง
 มีไฟฟาใช1อยางเพียงพอ
 ความสะดวกในการแจ1ง/ติดตาม การแก1ไฟฟาขัดข1อง
 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
ความคาดหวังที่สำคัญ
 สามารถใช1บริการสนับสนุนตาง ๆ ได1อยางสะดวก
รวดเร็ว เข1าถึงงาย
 โปรงใสเป2นธรรมในการให1บริการ

ตัวชี้วัด
 ผลกระทบความไมปลอดภัย
ในระบบไฟฟาของ กฟภ. ตอ
ผู1ใช1ไฟ
 มาตรฐานคุณภาพบริการของ
กฟภ.

 ดัชนีความเชื่อถือได1ของระบบ






ไฟฟาพื้นที่เขตเมืองใหญ
เขตเมือง เขตชนบท
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค1า
ราชการ รัฐวิสาหกิจและอื่น ๆ
ผลกระทบความไมปลอดภัยใน
ระบบไฟฟาของ กฟภ. ตอผู1ใช1ไฟ
มาตรฐานคุณภาพบริการของ
กฟภ.
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ตารางที่ 14: กลุ8มผู@มีส8วนได@ส8วนเสีย (Stakeholder) 7 กลุ8มหลัก
ผู@มีส8วนได@ส8วนเสีย
ความต@องการและความคาดหวัง
หนวยงานกำกับดูแล รัฐบาล
 สงเสริมนโยบายการใช1พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของอุตสาหกรรม
 พัฒนาความพร1อมของโครงสร1างพื้นฐานด1านระบบไฟฟาในนิคมอุตสาหกรรม
 ขยายระบบจำหนายพลังงานไฟฟาเพิ่มเติมให1กับผู1ใช1รายใหมอยางตอเนื่อง
ปรับปรุงระบบไฟฟาให1อยูในสภาพพร1อมใช1งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได1 และ
ปลอดภัย
 เตรียมความพร1อมองคกรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด1านการเพิ่มการมีสวนรวม
ในการผลิตไฟฟาของภาคเอกชน
 มีระบบเตรียมความพร1อมเพื่อรับมือกับวิกฤตด1านพลังงาน
 พัฒนาระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง
 นำการจัดการความรู1มาใช1ในการพัฒนาองคกร
 ยึดหลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทย
 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพไฟฟาและคุณภาพการให1บริการให1มีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และมั่นคง
 การมุงเน1นธรรมาภิบาลในการให1บริการ
 การดูแลผู1ใช1ไฟและพัฒนาบุคลากรให1สอดคล1องกับการดำเนินงาน
ด1วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 มุงเน1นการแก1ไขปAญหาไฟฟาขัดข1องให1มีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลัง
 ควรมีการเตรียมการรองรับสถานการณฉุกเฉินในอนาคต ยกตัวอยาง เหตุการณ
Covid-19 ที่มีผลกระทบสูงมากในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในฐานะหนวยงาน
ภาครัฐนอกเหนือจากการบริหารความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจเองแล1ว ควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงมาตรการในการบรรเทา
ผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวจากสถานการณ Covid-19
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ผู@มีส8วนได@ส8วนเสีย

ความต@องการและความคาดหวัง
 ปรับปรุงการจัดการให1ดีขึ้นอยางตอเนื่องตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
และยกระดับองคกรเข1าสูมาตรฐานสากล
 จุดมุงหมายของการจัดทำแผนยุทธศาสตรคือการมุงเน1นให1องคกรมีการเติบโต
และยั่งยืน เพราะฉะนั้นในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ควรมีการเตรียมการ
รองรับ โดยมุงเน1นความยืดหยุน ยกตัวอยางเชน การบริหารจัดการคาใช1จาย
ในสถารการณฉุกเฉินไมให1เกิดสถาณการณเดียวกันแบบการบินไทย เป2นต1น
 การเข1าไปแขงขันเชิงธุรกิจกับภาคเอกชน ควรคำนึงถึงความยั่งยืน
ความสอดคล1องกับพันธกิจ และความ Fair ในการดำเนินงาน
 ในสวนของการลงทุน ในบางกรณีอาจจะต1องมีการลงุทน เพื่อผลักดันการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมไฟฟา โดยต1องคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน โอกาสใน
การลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข1อง
 ความเหมาะสมในการดำเนินงานตามนโยบาย โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่
เหมาะสม และมุงเน1นการดำเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข1อง
กระทรวงพลังงาน
 ให1ความสำคัญกับการดำเนินงานแบบ Distributed Generation เพื่อให1
พลังงานไฟฟาเพียงพอกับ Load ในอนาคต โดยกระทรวงพลังงานจะเป2น
ผู1กำหนดประเภทของโรงไฟฟาและสถานที่
 พัฒนาระบบไฟฟา Micro Grid เพื่อให1ชวยบริหารจัดการผลกระทบของ
พลังงานทดแทน และให1มุงเน1นการพัฒนาระบบ Smart Grid ในอนาคต
 เน1นการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ด1วยระบบ EERS ทั้งแบบชั่วคราว
และถาวร ในลักษณะของ Service ใหมในด1านการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้
จะเป2นการสนับสนุนการสร1างรายได1ใหมกับ กฟภ. ในอนาคต
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 มีการกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให1บริการ รวมทั้งมาตรการใน
การคุ1มครองผู1ใช1พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
 ควรมุงเน1นการบริหารความเสี่ยง เพื่อให1มั่นใจวาจะสามารถดำเนินงานได1ตาม
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
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ผู@มีส8วนได@ส8วนเสีย


พนักงาน

ผู1สงมอบ











คูค1า








ความต@องการและความคาดหวัง
มุงเน1นการดำเนินงานด1านความมั่นคงด1านพลังงาน การลงทุนขยายเขต
การแก1ไขปAญหา เพื่อสร1างความพึงพอใจให1กับประชาชนผู1ใช1ไฟฟา
มุงเน1นการพัฒนาระบบ Warning ในกรณีที่มีเหตุไฟฟาขัดข1อง ให1สามารถ
แจ1งเตือนและแก1ไขได1อยางทันกาล
การมีวิสัยทัศนของผู1บริหารและการบริหารจัดการที่ดี
การได1รับโอกาสในความก1าวหน1าในอาชีพ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชนอันพึงได1จาก กฟภ.
กระบวนการจัดซื้อจัดจ1างมีคุณภาพ และมีความโปรงใสในการดำเนินงาน
มีการจัดทำสัญญาอยางเป2นธรรม
ในเรื่องของวัสดุ อุปกรณของการไฟฟา มีมาตรฐานหรือข1อกำหนดที่แตกตางกัน
จึงควรมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน และการตอยอดองคความรู1
ในการใช1งานอุปกรณที่ทันสมัยและเป2นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับให1รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การค้ำประกันสัญญายังไมสามารถทำผานระบบได1 โดยควรมีการพัฒนาให1
สามารถดำเนินงานผานชองทาง Electronic
ความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจรวมกัน
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได1ตกลงกันไว1ตามสัญญา
มีการแลกเปลี่ยนข1อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางานรวมกัน
ควรมีการบูรณาการกระบวนการการดำเนินงานให1เป2นมาตรฐานเดียวกันใน
แตละหนวยงานของ กฟภ. เพื่อให1การติดตอประสานงานและการดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การดำเนินงาน Project Management ควรมีการลดขั้นตอน/กระบวนการ/
เอกสารที่เกี่ยวข1อง โดยใช1ชองทาง Digital มากยิ่งขึ้น

คูความรวมมือ

 เห็นด1วยกับทิศทางในการมุงเน1นการดำเนินงานผานชองทาง Digital
 อยากให1มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ ในสวนของภาพลักษณให1มากยิ่งขึ้น
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ผู@มีส8วนได@ส8วนเสีย

ลูกค1า/ ผู1ใช1บริการ
ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล1อม

ความต@องการและความคาดหวัง
 อยูระหวางการพัฒนาระบบให1บริการลูกค1ารายใหญ ซึ่งคาดหวังวาควรจะ
ดำเนินการแล1วเสร็จภายในต1นป5 2564
 ในการดำเนินงานด1าน Cyber Security มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑของ
ธปท.
อ1างอิงตารางที่ 4 กลุมลูกค1าของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
 ไมสร1างผลกระทบตอสิ่งแวดล1อม
 ได1รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล1อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ.
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3 การวิเคราะหสภาพแวดล@อมภายใน
3.1 การวิเคราะหปZจจัยภายในและผลการดำเนินงานที่ผ8านมา
1) ด@านการดำเนินงาน
กฟภ. มีการดำเนิ นงานเกี่ ยวกับการควบคุมการจายไฟที ่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ ้ นทั้ งในภาพรวมและ
12 เมืองใหญ พบวา ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟาขัดข1อง (SAIFI) ในภาพรวมและเมืองใหญลดลงอยางตอเนื่อง โดยจำนวน
ครั ้ งที ่ ไฟฟาขั ดข1 องในป5 2563 จะลดลงจากป5 2562 ร1 อยละ 22.08 ในภาพรวม และลดลงร1อยละ 13.80 สำหรั บ
เมืองใหญ ซึ่งสอดคล1องกับดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข1อง (SAIDI) คือ กฟภ. สามารถลดระยะเวลาที่ไฟฟาขัดข1องได1
เพิ่มขึ้นจากป5 2562 ถึงร1อยละ 14.52 ในภาพรวม และร1อยละ 21.00 สำหรับเมืองใหญ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ในการให1บริการหรือจำหนายกระแสไฟฟาให1แกผู1ใช1ไฟฟาของ กฟภ. ตามลำดับ
ในป5 2563 กฟภ. มีหนวยสูญเสียในระบบจําหนายคิดเป2นร1อยละ 5.47 ซึ่งเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
แล1วต่ำกวาป5 2562 ที่มีหนวยสูญเสียร1อยละ 5.37 เนื่องจากการใช1 ไฟฟาภาคครัวเรื อนเพิ่ มสูงขึ้นจากการทำงาน
แบบ Work From Home จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเห็นได1วาร1อยละของหนวยสูญเสียทางเทคนิค1 (Technical
Loss) ผันผวนขึ้นลงในแตละป5 ซึ่งเป2นผลให1หนวยสู ญเสี ยในระบบจํ าหนายโดยรวมผันผวนตามไปด1วย ในขณะที่
ร1อยละของหนวยสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิค2 (Non-Technical loss) ลดลงเพียงเล็กน1อย ทั้งนี้ กฟภ. มีกลยุทธและ
แผนงานรองรั บเพื ่ อให1 หนวยสู ญเสี ยทางเทคนิ ค (Technical Loss) ลดลง เชน กอสร1 างสถานี ไฟฟาใหมเพิ ่ มขึ้ น
การตรวจสอบแก1ไขจุดตอจุ ดสัมผัสในสถานี ไฟฟา/สายสง/ระบบจำหนาย การแก1ไขกระแสไฟฟา Unbalance ใน
แตละเฟส เป2นต1น รวมถึงกลยุทธและแผนงานรองรับเพื่อให1หนวยสูญเสียที่ไมใชเทคนิค (Non-Technical Loss) ลดลง
เชน การตรวจสอบมิเตอร การปองกันการละเมิดการใช1ไฟฟา โดยใช1โปรแกรม U_CUBE ในการวิเคราะหเปาหมายใน
การตรวจสอบมิเตอร ผู1ใช1ไฟฟารายยอย การปรับปรุงการติดตั้งมิเตอร เป2นต1น

1กำลังไฟฟาสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิค (Non-Technical

Loss) คิดจากการนำหนวยสูญเสียในระบบจําหนายรวมหักด1วยกำลังไฟฟาสูญเสียทางเทคนิค
ซึ่งกำลังไฟฟาสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิคอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณวัดปริมาณไฟฟา การติดตั้งมิเตอรวัดไฟฟาไมครบถ1วน ตลอดจนการจด
หนวยไฟฟา หรือการเรียกเก็บเงินไมครบถ1วน และการลักลอบใช1ไฟฟา
2กำลั ง ไฟฟาสู ญ เสี ย ทางเทคนิ ค (Technical Loss) ซึ ่ ง สวนใหญมี ส าเหตุ ม าจากกำลั ง ไฟฟาสู ญ เสี ย ใน 4 สวนสำคั ญ ได1 แ ก สายปอนแรงดั น สู ง
หม1อแปลงจำหนาย สายปอนแรงดันต่ำ และจุดตอของอุปกรณ
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ภาพที่ 18: ค8าดัชนีความเชื่อถือได@ของระบบไฟฟ7า ปH 2557-2563
SAIDI SAIFI

250

217.89
185.48

200

153.13

150

118.7

89.82

100
50

6.46

5.84

5.17

0
2557

2558

4.5

2559

นาที/ราย/ปH

นาที/ราย/
ปH

0.893

57.52
3.1

2561

2562

2.65
2563

SAIFI

Benchmark SAIFI กฟภ. (เมืองใหญ8)
1.036

3.81

2560
SAIDI

73.82

Benchmark SAIDI กฟภ. (เมืองใหญ8) VS
13.364 กฟน.
10.558

2562
2563
SAIFI (กฟภ. เมืองใหญ)

2562

2563
SAIDI (กฟภ. เมืองใหญ)

ภาพที่ 19: กราฟแสดงหน8วยสูญเสีย (Loss)
ร1อยละ

Loss (%) ของ กฟภ. ปH 2559-2563
5.40

6.00
4.00

5.12

3.83

3.77
1.63

2.00

5.36

3.81
1.31

1.53

5.37

5.47

3.96
1.41

4.10
1.37

0.00
2559

2560
Technical Loss

2561
Non-Technical Loss

2562

2563
Total Loss
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ภาพที่ 20: ระบบงานโดยรวม (Work System)

ค-88

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569

2) ด@านการเงิน
2.1) รายรับและต@นทุน
จากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลตอการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจและผู1ประกอบการบางรายจำเป2นต1องหยุดการดำเนินงานชั่วคราว (Shutdown Period) ทำให1
กฟภ. มีอัตราการเติบโตของรายได1หลักในป5 2563 ลดลงร1อยละ 5.17 และประมาณการอัตราการเติบโตของรายได1
หลักในป5 2564 ที่ร1อยละ 5.81 รวมทั้งประมาณการอัตราการเติบโตของรายได1หลักในป5 2565-2568 เฉลี่ยร1อยละ
3.09 โดยพิ จารณาตามแนวทางโครงสร1 า งอั ต ราคาไฟฟาในอดี ต และการปรั บคื น เงิ นรายได1 ค าไฟฟาเพื ่ อ ให1
ฐานะทางการเงินเป2นไปตามเกณฑ รวมถึงพิจารณาสัดสวนผู1ใช1ไฟฟาของ กฟภ. โดยมุงเน1นการเน1นการเติบโตของ
ลู ก ค1 า ในกลุ มบ1 า นอยู อาศั ย จากมาตรการ Work From Home และการประชุ ม แบบ Video Conference
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และอัตราการเติบโตของ Personal Gadget
สำหรั บลู กค1า กลุ มอุ ต สาหกรรมยั ง คงมี แนวโน1 ม ของอั ต ราการเติ บโตการใช1 ไ ฟฟาไมสู งมากนั ก
เนื่องจากการเข1ามาของโรงไฟฟาขนาดเล็ก ซึ่งทำให1สวนแบงตลาดของกลุมลูกค1าอุตสาหกรรมของ กฟภ. ลดลง
โดยโรงไฟฟาขนาดเล็กที่เกิดขึ้นสวนใหญอยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป2นที่ตั้งของลูกค1ารายสำคัญของ กฟภ. และ
โรงไฟฟาขนาดเล็กแตละแหงสามารถขายไฟฟาให1กับผู1ใช1ไฟฟาที่อยูบริเวณใกล1เคียงได1โดยตรง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในสวนรายได1จากคาไฟฟา พบวา รายได1ค าไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมี
แรงผลักดันมาจากการใช1ไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นของทุกกลุ มลูกค1ามาจากการคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (c) ทั้งนี้ ในป5 2565-2568 คาดการณวาสภาวะเศรษฐกิจ
จะมีการขยายตัวได1ตามปกติ และกลุมลูกค1าบ1านอยูอาศัยที่มีการใช1ไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน
เมือง การเติบโตของ Personal Gadget รวมถึงเนื่องจากอัตราคาไฟฟาคิดเป2นอัตราก1าวหน1า เมื่อมี การใช1ไฟฟา
เพิ่มขึ้นจนเลยขั้นการใช1ไฟฟาเดิมจะทำให1อัตราคาไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น สงผลให1รายได1คาไฟฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให1
รายได1หลักมีแนวโน1มที่เติบโตได1ตอเนื่อง
ภาพที่ 21: อัตราการเติบโตของรายได@หลัก (ร@อยละ)
อัตราการเติบโตของรายได1หลัก (ร1อยละ)
8.00
6.00

Actual

4.00

3.39

2.00

4.09
2.69

3.19

3.52

2.94

1.53

(2.00)

Forecast

5.81

2558

0.17
2559

2560
(2.11)

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

(4.00)
(6.00)

(5.71)

(8.00)

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.
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หากพิ จ ารณาสั ด สวนหนวยจำหนาย จำแนกตามกลุ มลู กค1 าในป5 2563 กฟภ. มี ล ู ก ค1 า ในกลุ ม
อุตสาหกรรมสูงสุดร1อยละ 43 รองลงมา คือ ลูกค1าในกลุมบ1านอยูอาศัยร1อยละ 28 และลูกค1าในกลุมพาณิชยรายใหญ
ร1อยละ 11 ตามลำดับ
และหากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของลูกค1าแตละกลุ มในป5 2559-2563 พบวา ลูกค1าในกลุม
บ1านอยู อาศัยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดอยู ที่ร1อย 5.19 รองลงมา คือ พาณิชยรายยอยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่
ร1อยละ 4.54 และลูกค1ากลุมอื่น ๆ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร1อยละ 3.56 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม จากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ผู1ประกอบการบางรายจำเป2นต1 องหยุด
การดำเนินงานชั่วคราว (Shutdown Period) สงผลกระทบตออัตราการเติบโตเฉลี่ยในลูกค1ากลุมอุตสาหกรรม
ภาพที่ 22: สัดส8วนหน8วยจำหน8าย จำแนกตามกลุ8มลูกค@าในปH 2563 และอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของลูกค@าแต8ละกลุ8มในปH 2559-2563

หน8วยจําหน8าย
รายใหญ
อุตสาหกรรม
พาณิชยรายใหญ
รายยอย
บ1 านอยู อาศัย
พาณิชยรายยอย
อื่นๆ
ราชการและรั ฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ

Avg Growth (2559-2563)
0.00%
0.87%
5.19%
4.54%
0.37%
3.56%

ในป5 2558 กฟภ. มีอัตราการเติบโตของรายได1อื่นลดลงอยางมาก โดยลดลงร1อยละ 1.57 เนื่องจาก
กฟภ. ได1รับรายได1จากคาทดสอบอุปกรณไฟฟา คาธรรมเนียมและเงินสมทบ และจากการกอสร1างให1ผู1ใช1ไฟฟา
ลดลงในป5 2562 และป5 2563 มีอัตราการเติบโตที่ลดลงร1อยละ 2.35 และ 1.40 ตามลำดับ เนื่องจากการยกเว1น
คาธรรมเนียมในการให1บริการและภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่ชะลอตัวจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
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โคโรนา 2019 (Covid-19) และตอเนื่องมายังป5 2564 ที่คาดการณการเติบโตลดลงร1อยละ 3.08 อยางไรก็ตาม
ในป5 2565-2568 จะมีแนวโน1มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มรายได1จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป2นหนึ่งในกลยุทธของ
กฟภ. จึงทำให1การคาดการณอัตราการเติบโตของรายได1จากธุรกิจเสริมและธุรกิจใหมมีแนวโน1มเติบโตอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการฟ‡ˆนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ภาพที่ 23: อัตราการเติบโตของรายได@อื่น (Non-Core Business)
อัตราการเติบโตของรายได1อื่น (Non-Core Business) (ร1อยละ)
6
5

Actual

Forecast

4.86

4
3
2.11

2

1.61

1
0
-1
-2
-3

2558

0.13
2559
2560

0.43
2561

2562

-1.57

2563

2564
(1.40)

2565

2566

0.56
2567

0.90
2568

-2.35
(3.08)

-4

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564 - 2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.

2.2) อัตราส8วนการทำกำไร
ในป5 2563 อัตราผลตอบแทนตาง ๆ มีแนวโน1มลดลงจากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยในป5 2563 อัตราสวน ROE ROA และ ROIC อยู ที่ร1อยละ 5.83 2.29 และ 2.92
ตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป5 2562 ที่ร1อยละ 8.95 3.51 และ 3.67 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได1
จากการดำเนินงานลดลงอยางมาก สาเหตุมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทำให1
เศรษฐกิ จชะลอตั ว และผู 1ประกอบการบางรายจำเป2 นต1 องหยุ ดการดำเนิน งานชั่ ว คราว (Shutdown Period)
หากพิจารณา ROA ในป5 2563 ที่ร1อยละ 2.29 ลดลงจากป5 2562 เนื่องจากในป5 2563 กำไรสุทธิลดลงจากรายได1
ที่ลดลง รวมถึงสินทรัพยรวมมีแนวโน1มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสินทรัพยไมหมุนเวียน เชน งานระหวาง
กอสร1าง สินทรัพยไมมีตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมทั้ง กฟภ. ยังสูญเสีย
ลูกค1าในนิค มอุตสาหกรรมบางสวนจากการเข1 า มาของโรงไฟฟาขนาดเล็ ก และแนวโน1มการผลิต ไฟฟาใช1เ อง
(Prosumer) ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยนับตั้งแตป5 2558-2562 คาต1นทุนเงินทุน (WACC) เฉลี่ยเทากับ 6.46 อยางไรก็ตาม
ในป5 2563-2568 คาต1นทุนเงินทุนโดยเฉลี่ยจะลดลงอยูที่ร1อยละ 4.55 ซึ่งเกิดจากต1นทุนจากเงินกู1ยืม (Kd) และ
ต1 น ทุ น จากเงิ น ทุ น ของผู 1 ถ ื อ หุ 1 น (Ke) มี แ นวโม1 น ลดลงจากชวงกอนหน1 า เพื ่ อ ให1 ค าต1 น ทุ น เงิ น ทุ น (WACC)
มีความใกล1เคียงกับอัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital: ROIC)
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ภาพที่ 24: สัดส8วนกำไรส8วนเพิ่ม ปH 2558 - 2568
7

Actual

Forecast

6.08
5.52

6
5

กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin) (ร1อยละ)

4.64

4.26

4

3.25

3.05

3

3.65

3.92

3.98

2565

2566

2567

4.29

2.18

2
1
0
2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2568

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 25: อัตราผลตอบแทน ปH 2555-2567
18
16

ROIC ROA ROE

Actual
16.71

Forecast

16.85

15.41

14
12.35

12
10
8

7.19

5.85

6.89

6
4

5.85

8.95

6.54

6.82

5.84
3.67

5.07

2

8.88
5.83
2.92

4.13

2.29

3.43

3.51

4.36

4.50

4.39

10.10 10.69

10.12

9.61

3.72

3.86

4.44

3.80

3.98

0
2558

2559

2560

2561

2562
ROIC

2563
ROA

2564

2565

2566

2567

2568

ROE

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.
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ภาพที่ 26: อัตราส8วน ROIC และ WACC (ร@อยละ)
Actual
8.14

8.05

3.06

3.39
2.93

2

3.26

3.71

5

4.44
4.41

3.47

3.51

3.55

3.61

4.36
4.48

4.50
4.53

4.39
4.54

4.13
4.61

4.73

6

2.92

4

7

6.57
3.67

6

8

7.24

5.84
6.04

5.85
6.68

8

10
9

8.41

6.89
6.38

8.91
10

Forecast
7.19
6.65

12

4

3.44

3
2

3.04
1.02

1.00

0.98

1.02

1.01

0

0.971
0

2558

2559

2560
ROIC

2561

2562
WACC

2563

2564

Kd*(D/D+E)

2565

2566

2567

2568

Ke*(E/D+E)

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.

2.3) ความเสี่ยงทางด@านการเงิน
ในสวนความเสี่ยงด1านการเงิน พบวา กฟภ. มีสัดสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เป2นแนวโน1ม
ที่ลดลงในชวงป5 2559-2563 จากสัดสวนของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และประมาณการด1วยแนวโน1มคงที่ในชวง
ป5 2564-2568 ด1วยสัดสวนสภาพคลองเฉลี่ยเทากับ 1.58 เทา และเมื่อพิจารณาสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม
(Debt Ratio) จะพบวา ในชวงป5 2564-2568 กฟภ. มีแนวโน1มสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมคงที่ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.62 ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของสินทรัพยมาจากการเติบโตของหนี้สินอยางสอดคล1องกัน
รวมถึงอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนทุน (Debt to Equity Ratio) ในชวงป5 2558-2562 มีแนวโน1มที่ลดลง
อันเป2นผลมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การประมาณการในชวงป5 2564-2568 มีแนวโน1มที่เพิ่มขึ้น
จาก 0.69-0.97 มาจากหนี้สินเงินกู1ยืมระยะยาว เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของ กฟภ.
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1.65
1.60

2565

1.60
1.56

2564

Forecast

1.50
1.46

1.58
1.53

2562

1.54
1.50

2561

1.32
1.29

1.45
1.41

1.67
1.64

1.4

1.4
1.37

1.6

1.81
1.77

1.8

Actual
1.6
1.56

2

ภาพที่ 27: สัดส8วนสภาพคล8อง ปH 2558 – 2568 (เท8า)

2567

2568

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2558

2559

2560

2563

Current Ratio

2566

Quick Ratio

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 28: สัดส8วนโครงสร@างเงินทุน ปH 2558-2568 (เท8า)
Forecast
0.85
0.62

0.63

0.63

2564

0.77

2563

0.61

2562

0.69
0.61

2561

0.63
0.62

0.59
0.45

2560

0.59

2559

0.43

0.48
0.59

0.6

0.53
0.6

0.8

0.61
0.62

1

0.97

Actual
0.92

1.2

2565

2566

2567

2568

0.4
0.2
0
2558

Debt to Equity

Debt Ratio

หมายเหตุ: ข1อมูลจริงถึงป5 2563 ทั้งนี้ ป5 2564-2568 ประมาณการโดยฝ^ายงบประมาณ กฟภ.
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3) ด@านการจัดการทรัพยากร
3.1) พนักงาน
พนักงานของ กฟภ. แบงออกเป2น 2 สวน คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยจำนวนพนักงาน
ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน1อย ในป5 2563 กฟภ. มีพนักงานรวม 28,372 คน เป2นพนักงานในสวนกลาง
จำนวน 3,972 คน คิดเป2นร1อยละ 14 ของพนักงานทั้งหมด และเป2นพนักงานในสวนภูมิภาค จำนวน 24,400 คน
คิดเป2นร1อยละ 86 ของพนักงานทั้งหมด
ภาพที่ 29: จำนวนพนักงานการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค ปH 2559-2563
จํานวนพนั กงาน กฟภ. ปี 2559-2563
35,000
จํานวนพนักงาน : คน

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

2559

2560

2561

2562

2563

ส่วนกลาง

3,822

4,013

4,113

4,055

3,972

ส่วนภูมภ
ิ าค

26,294

25,883

25,550

25,030

24,400

รวม

30,116

29,846

29,663

29,085

28,372

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภ
ิ าค

รวม

เมื่อจำแนกจำนวนพนักงานตามอายุ พบวา พนักงานของ กฟภ. สวนใหญมีอายุตั้งแต 46 ป5ขึ้นไป
โดยมีสัดสวนคิดเป2นร1อยละ 39.76 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งถือวามีสัดสวนที่สูงมากแสดงให1เห็นวาพนักงาน
สวนใหญเป2 นกลุ มที ่ ม ี อ ายุ ม ากและมี อ ายุ ก ารทำงานกอนวั ย เกษี ย ณเหลื อ เพี ย งไมกี ่ ป 5 ในขณะที่ กลุ มอายุ
18-30 ป5 มีสัดสวนที่น1อยมีเพียงร1อยละ 22.77 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งอาจสงผลด1านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในอนาคต ทำให1 กฟภ. จำเป2นต1องวางแผนการจัดการบริหารอัตรากำลังและการถายทอดความรู1ภายในองคกร
อยางเรงดวน
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ภาพที่ 30: จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ ปH 2563
จำนวนพนักงาน : คน

จํา นวนพนั ก งานจํา แนกตามอายุ

4,900

5,004

1,561
18-25 ปH

26-30 ปH

31-35 ปH

3,401
36-40 ปH

2,225

2,398

41-45 ปH

46-50 ปH

4,361

4,522

51-55 ปH

56-61 ปH

3.2) ที่ดิน
กฟภ. มีที่ดินมูลคาทั้งหมด 13,203.84 ล1านบาท โดยมีที่ดินที่ใช1ประโยชนแล1วจำนวน 10,837.44
ล1านบาท คิดเป2นร1อยละ 82.08 และที่ดินที่มีแผนการใช1ประโยชน จำนวน 2,216.90 ล1านบาท คิดเป2นร1อยละ
16.79 และที่ดินที่ใช1ประโยชนอื่น จำนวน 149.50 ล1านบาท คิดเป2นร1อยละ 1.13 แสดงให1เห็นวา กฟภ. มีการใช1
ประโยชนจากที่ดินที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมูลคาที่ดินที่มีแผนการใช1ประโยชนมีมากกวามูลคาที่ดิน
ที่ใช1เพื่อประโยชนอื่น
ภาพที่ 31: สัดส8วนการใช@ที่ดินของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค ปH 2563
1.13%
16.79%
82.08%

ที@ดินใช้ ประโยชน์

ดินที@มีแผนการใช้ ประโยชน์

ที@ดินที@ใช้ ประโยชน์อื@น
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3.3) การสำรวจและเรียนรู@เกี่ยวกับลูกค@าและตลาดของการไฟฟ7าส8วนภูมิภาค ปH 2563
โครงการสำรวจเพื่อการเรียนรู1เกี่ยวกับลูกค1าและตลาด ป5 2563 ของ กฟภ. มีการสำรวจความพึงพอใจ
ในการบริการของ กฟภ. กับลูกค1าจำนวน 2,520 ราย โดยครอบคลุมกลุมลูกค1าตามบริบทองคกร 3 ประเภท ได1แก
 กลุมลูกค1าเอกชนรายใหญ ประกอบด1วย กลุมลูกค1าอุตสาหกรรม และกลุมลูกค1าพาณิชยรายใหญ
 กลุมลูกค1าเอกชนรายยอย ประกอบด1วย กลุมลูกค1าพาณิชยรายยอย และกลุมลูกค1าบ1านอยูอาศัย
 กลุมลูกค1าภาครัฐและอื่น ๆ ประกอบด1วย กลุมลูกค1าภาครัฐ และกลุมลูกค1าอื่น ๆ
ตารางที่ 15: การสำรวจความพึงพอใจในการบริการของ กฟภ. จำนวนตัวอย8างกลุ8มลูกค@าตามบริบทองคกร
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ภาพที่ 32: ความพึงพอใจโดยรวมของกลุ8มลูกค@าตามบริบทองคกร จำแนกตามภาค

ตารางที่ 16: ความพึงพอใจต8อผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจหลัก ตามกลุ8มลูกค@าตามบริบทองคกร
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ตารางที่ 17: ความพึงพอใจต8อผลิตภัณฑและบริการของธุรกิจหลัก: กลุ8มลูกค@าตามบริบทองคกร (แยกย8อย)

ภาพที่ 33: เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจภาพรวมกับองคกรคู8เทียบ
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ภาพที่ 34: เปรียบเทียบความพึงพอใจต8อการบริการระหว8าง กฟภ. และองคกรคู8เทียบ
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ภาพที่ 35: เปรียบเทียบองคกรที่ได@รับความพึงพอใจสูงที่สุด (Best in Class)

ตารางที่ 18: ความไม8พึงพอใจของลูกค@าในภาพรวมและตามบริบทองคกร

หมายเหตุ : 1 คือ ไมพึงพอใจน1อย, 5 คือ ไมพึงพอใจมาก
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แนวทางในการดูแลลูกค@าในแต8ละบริบทองคกร
1. กลุ8มลูกค@าเอกชนรายใหญ8 ประกอบด1วย กลุมลูกค1าอุตสาหกรรม และกลุมลูกค1าพาณิชยรายใหญ
กลุ มลูกค1าเอกชนรายใหญมีจุดมุ งหมายที่จะให1ธุรกิจสามารถดำเนินงานได1อยางตอเนื่อง ไมเกิด
ปAญหาที่สงผลให1การดำเนินธุรกิจต1องหยุดชะงักและสามารถวางแผนด1านการผลิตได1เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ต1นทุนได1อยางมีประสิทธิภาพ
จากการวิ เคราะหปA จ จั ย ที ่ ส งผลตอความพึ ง พอใจตอประสบการณการใช1 บริ ก ารกั บ การไฟฟา
สวนภูมิภาค เมื่อมีสถานการณไมปกติ โดยเมื่อแบงปAจจัยที่สงผลสูงที่สุดในกลุมลูกค1าเอกชนรายใหญตามบริบท
องคกร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ความคุ1มคาของผลิตภัณฑและบริการ (27.54%)
 คุณภาพผลิตภัณฑ (26.77%)
 การแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1อง (ความสำคัญ 16.54%)
เมื่อวิเคราะหในเรื่องความสามารถการให1บริการในด1านดังกลาว ในมุมมองของลูกค1าเอกชนรายใหญ พบวา
ยังสามารถพัฒนาและปรับปรุงทั้ง 3 ด1าน ได1แก 1) ด1านความคุ1มคาของผลิตภัณฑและบริการ คะแนนความพึงพอใจ
อยูในระดับ 4.2309 ซึ่งต่ำกวาคะแนนความคุ1มคาของผลิตภัณฑและบริการในภาพรวมที่ระดับ 4.3945 2) ด1านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 4.3501 ซึ่งต่ำกวาคะแนนคุณภาพผลิตภัณฑในภาพรวมที่ระดับ 4.4172
และ 3) ด1านการแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1อง คะแนนความพึงพอใจอยู ในระดับ 4.3153 ซึ่งต่ำกวาคะแนนการแจ1ง
การเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1องในภาพรวมที่ระดับ 4.3962
2. กลุ8มลูกค@าเอกชนรายย8อย ประกอบด1วย กลุมลูกค1าพาณิชยรายยอย และกลุมลูกค1าบ1านอยูอาศัย
กลุ มลูกค1าเอกชนรายยอย ให1ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และการควบคุม
คาใช1จาย
จากการวิ เคราะหปA จ จั ย ที ่ ส งผลตอความพึ ง พอใจตอประสบการณการใช1 บริ ก ารกั บ การไฟฟา
สวนภูมิภาค เมื่อมีสถานการณไมปกติ โดยเมื่อแบงปAจจัยที่สงผลสูงที่สุดในกลุมลูกค1าเอกชนรายยอยตามบริบท
องคกร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ความคุ1มคาของผลิตภัณฑและบริการ (20.21%)
 คุณภาพผลิตภัณฑ (19.45%)
 การแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1อง (15.96%)
เมื่อวิเคราะหในเรื่องความสามารถการให1บริการในด1านดังกลาว ในมุมมองของลูกค1าเอกชนรายใหญ
พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจสูงกวาผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 2 ด1าน ได1แก 1) ด1านความคุ1มคาของ
ผลิตภัณฑและบริการ คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 4.4663 ซึ่งสูงกวาคะแนนคุณความคุ1มคาของผลิตภัณฑ
และบริการในภาพรวมที่ระดับ 4.3945 และ 2) ด1านการแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1อง คะแนนความพึงพอใจอยู
ในระดับ 4.4486 ซึ่งสูงกวาคะแนนการแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1องในภาพรวมที่ระดับ 4.3962 แตยังสามารถ
ปรังปรุงและพัฒนาในด1านคุณภาพผลิตภัณฑ คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 4.3982 ซึ่งต่ำกวาคะแนนคุณภาพ
ผลิตภัณฑในภาพรวมที่ระดับ 4.4172
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3. กลุ8มลูกค@าภาครัฐและอื่นๆ อันประกอบด1วย กลุมลูกค1าภาครัฐ และกลุมลูกค1าอื่นๆ
กลุมลูกค1าภาครัฐและอื่นๆ ให1ความสำคัญกับความสะดวกและความตอเนื่องในการใช1บริการไฟฟาเป2นหลัก
จากการวิ เคราะหปA จ จั ย ที ่ ส งผลตอความพึ ง พอใจตอประสบการณการใช1 บริ ก ารกั บ การไฟฟา
สวนภูมิภาค เมื่อมีสถานการณไมปกติ โดยเมื่อแบงปAจจัยที่สงผลสูงที่สุดในกลุมลูกค1าภาครัฐและอื่น ๆ ตามบริบท
องคกร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 การดำเนินงานในสถานการณไมปกติ (18.91%)
 ความคุ1มคาของผลิตภัณฑและบริการ (18.83%)
 การได1รับแจ1งคาไฟฟา (18.31%)
 การชำระคาไฟฟา (17.45%)
เมื่อวิเคราะหในเรื่องความสามารถการให1บริการในด1านดังกลาว ในมุมมองของลูกค1าเอกชนรายใหญ
พบวา ผลคะแนนความพึงพอใจสูงกวาผลคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมทุกด1าน ได1แก 1) ด1านความคุ1มคาของ
ผลิตภัณฑและบริการ คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 4.4484 ซึ่งสูงกวาคะแนนคุณความคุ1มคาของผลิตภัณฑ
และบริการในภาพรวมที่ระดับ 4.3945 2) ด1านการแจ1งการเกิดปAญหาไฟฟาขัดข1อง คะแนนความพึงพอใจอยูใน
ระดับ 4.5798 ซึ่งสูงกวาคะแนนคุณภาพผลิตภัณฑในภาพรวมที่ระดับ 4.5613 และ 3) ด1านการชำระคาไฟฟา
คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 4.6190 ซึ่งสูงกวาการชำระคาไฟฟาในภาพรวมที่ระดับ 4.5651 แตยังจำเป2น
ที ่ จ ะต1 อ งปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งการให1 บ ริ ก ารของ Call Center คะแนนความพึ ง พอใจอยู ในระดั บ 4.4652 และ
ด1านการแก1ปAญหาไฟฟาขัดข1อง คะแนนความพึงพอใจอยู ในระดับ 4.4918 ซึ่งคะแนนในทั้งสองหัวข1อยังต่ำกวา
คะแนนคุณภาพการบริการในภาพรวมของกลุมลูกค1าประเภทดังกลาวที่ระดับ 4.5226
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4 การวิเคราะหปZจจัยขับเคลื่อนมูลค8าเชิงลึกของรัฐวิสาหกิจ (Value Driver)
การวิเคราะหปAจจัยขับเคลื่อนมูลคาเป2นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยชวยให1
ผู1บริหารสามารถกำหนดปAจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญตอยุทธศาสตร ซึ่งการวิเคราะห Sensitivity ของปAจจัยขับเคลื่อน
คา EP จะทำให1ผู1บริหารสามารถวิเคราะหได1ถึงการเปลี่ยนแปลงของปAจจัยขับเคลื่อนที่มีผลกระทบตอการสร1าง
มูลคาเพิ่มระดับองคกร เพื่อใช1ในการจัดลำดับความสำคัญของปAจจัยขับเคลื่อนดังกลาว โดย กฟภ. ได1ดำเนินการ
วิเคราะหปAจจัยขับเคลื่อนมูลคาใน 3 ขั้นตอนหลัก ได1แก
4.1) การจัดทำ EP Driver Model
ในการหาปA จ จัย ขับ เคลื ่ อนคา EP (Economic Profit Driver) กฟภ. ได1 จำแนกปA จจั ยขั บเคลื ่ อ น
ด1านการเงินและด1านปฏิบัติการของธุรกิจลงในแตละศูนย EVM จนถึงระดับปฏิบัติการ
ภาพที่ 36: ปZจจัยขับเคลื่อนค8า EP

4.2) การทดสอบ Sensitivity ของ Value Driver และทดสอบความควบคุมได@ (Manageability)
การวิ เคราะหเพื ่อ เปรี ย บเที ยบปA จจั ย ขั บเคลื ่ อ นที ่ ส ำคั ญขององคกรทำได1 โ ดยการ Simulation
เพื่อหาคาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงร1อยละ 1 ของปAจจัยขับเคลื่อนเพื่อระบุถึงคา EP ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการวิเคราะห
Sensitivity เพื่อเปรียบเทียบปAจจัยขับเคลื่อนนี้จะชวยให1องคกรคำนึงถึงปAจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญและมีผลกระทบ
ตอองคกร และสามารถจัดลำดับความสำคัญของการวางแผนและแนวทางการบริหารจัดการได1อยางมีร ะบบ
และมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 37: การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบปZจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญขององคกร
ปัจ จ ัยข ับเคลือนทางการเง ิน
รายได้จ ากการจํา หน่ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้จ ากการก่อสร้างให้ผูใ้ ช้ไฟ
รายได้อืนจากการดํา เนินงาน
ต้นทุน การจํา หน่ายกระแสไฟฟ้า
ต ้นทุนการก่อสร ้างให ้ผู ้ใช ้ไฟ
ค่าใช้จ ่ายในการขายและบร ิหาร
ลูกหนีก
" ารค ้า-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
)
ทีด
) น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
งานระหว่างการก่อสร ้าง
เงินฝากสถาบั นการเงินทีม
) ข
ี ้อจํากัดการใช ้

ล้านบาท
504,403.11
3,203.05
10,521.79
440,303.00
2,411.00
60,090.00
1,219.00
2,231.00
7,283.00
279,844.00
45,521.00
0.00

Size
504,403
3,203
10,522
440,303
2,411
60,090
1,219
2,231
7,283
279,844
45,521
0

Sensitivity
Manageability
(%)
Score
45.15%
3.0
0.29%
3.2
0.94%
3.2
39.41%
3.0
0.22%
2.7
5.38%
3.2
0.01%
2.7
0.01%
2.7
0.03%
2.0
1.20%
2.7
0.20%
2.0
0.00%
2.7

4.3) การจัดทำ Strategic Improvement Plan ระดับองคกร
กฟภ. มีการวิเคราะหปAจจัยขับเคลื่อนมูลคาเชิงลึก (Value Driver) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปAจจัย
ขับเคลื่อนดังกลาว การวิเคราะหปAจจัยขับเคลื่อนมูลคาเป2นองคประกอบที่สำคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
โดยชวยให1ผู1บริหารสามารถกำหนดปAจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญตอยุทธศาสตร รวมถึงการวิเคราะห Sensitivity ของปAจจัย
ขับเคลื่อนคา EP ที่สำคัญยังทำให1ทราบวาปAจจัยขับเคลื่อนใดเมื่อเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตอการสร1างมูลคาเพิ่มของ
องคกรได1มากน1อยอยางไร เพื่อใช1ในการจัดลำดับความสำคัญของปAจจัยขับเคลื่อนมูลคา โดยวิธีการจัดลำดับความสำคัญ
ของปAจจัยขับเคลื่อนมูลคา อาจมีวิธีการกำหนดทั้ง 2 มุมมอง ได1แก Value Driver ที่มีผลกระทบอยางสูงตอมูลคาเพิ่ม
ขององคกร และ Value Driver ที่สามารถบริหารจัดการได1
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ภาพที่ 38: ปZจจัยขับเคลื่อนค8า EP และ Strategic Improvement Plan ระดับองคกร
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