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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 และจัดทํา
เป็นแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) ที่เป็นการมอง
ภาพรวมองค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นยกระดับ
ขีดสมรรถนะองค์กรในทุกมิติ โดยครอบคลุมทุกด้านที่สําคัญ ได้แก่ ระบบจําหน่ายไฟฟ้า การจัดทํา
Business Model ที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การให้ความสําคัญในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อชุมชม
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปีข้างหน้า องค์กรจะต้องมีการพลิกองค์กร สู่การเป็น
Digital Utility รวมถึงเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ผู้นํา ในธุรกิจด้านไฟฟ้าทั้งในประเทศและในระดับ
ภูมิภาค
การจัดทําแผนฯ ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบ
แนวทาง และทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จึงประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์
เพื่อผลั กดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุ ประสงค์เชิงยุท ธศาสตร์ได้ เป็ นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์เป็นลําดับต่อไป
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ประกอบด้วย
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วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ที่ ทั น สมั ย ในระดั บ
ภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจ
เกี่ ย วเนื่ อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ และสั ง คม
อย่างยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนิน
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ
และบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (Core Value)
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ยุทธศาสตร์ (Strategy) และกลยุทธ์ (Tactic)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโต OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่
อย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs
ความยั่งยืน
และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI

SO1

SO2

ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เ พื่ อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

S2 การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อ OC2 Stakeholder Engagement
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพใน OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ระดับชั้นนําของภูมิภาค
ความน่ า เชื อ ถื อ ของระบบ
จําหน่าย
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ระบบจําหน่าย โดย Smart
มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ
Grid
ในด้ า นจํ า หน่ า ยกระแส
ไ ฟ ฟ้ า โ ด ย พั ฒ น า S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และ OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สร้างความมั่นคงทางการเงิน
บริหารสินทรัพย์
ประสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก
ระบบงาน
S5 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ OM4 ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
โดยให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ห่ ว งโซ่
และทิศทางองค์กร
อุปทาน
S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

SO3

มุ่ ง เน้ น การตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ของทุกกลุ่มลูกค้า

CR1

ยกระดั บ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของลูกค้า

CR2

การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S7 แ ส ว ง ห า โ อ ก า ส ใ น ก า ร ล ง ทุ น NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ประโยชน์ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ
พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

SO4

การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน

NM2

ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นอนุ รั ก ษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ พ ลั ง ง า น
ทดแทน

OC3 Change Management
RS2

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ รองรั บ การ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ใน
เครือ เพื่อให้เกิด Synergy

S8 ยกระดั บ การบริ ห ารและศั ก ยภาพ HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
(HRM)
ของทุนมนุษย์
HR2

SO5

ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร
ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
นวัตกรรม

เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร (HRD)
S9 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
เทคโนโลยีดิจิทัล
Technology) เพื่อการขับเคลื่อน
องค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ (Digital
Transformation)
S10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
มี เ สถี ย รภาพของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
Cyber Security และการ
(Sustainable and Secured
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
Digital Technology)
ดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
S11 ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการ IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไป
วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมในการ
ใช้ประโยชน์
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ห ลั ก แ ล ะ ธุ ร กิ จ IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวเนื่อง
เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

X

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ จั ด ทํ า เป็ น
แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเป้าหมายการดําเนินงานใน
พ.ศ. 2561-2565 ดังนี้
- การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้านประกอบด้วยด้านเป้าหมาย (Goal)
ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning & Growth)
- เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานตาม BSC มีจํานวน 35 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
ด้านเป้าหมาย
2
ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า
6
ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน 15
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 12
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 11 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย 51 แผนการดําเนินงานประจําปี 2561

XI
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บทที่ 1
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจัดทําเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยได้บูรณาการแผนแม่บทของสายงาน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (มีหน่วยงานในระดับรองผู้ว่าการรวมทั้งสิ้น 14 สายงานรับไปดําเนินการ) เพื่อให้มั่นใจว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม ตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ถ่ายทอดเป็นลําดับขั้นจากระดับสายงานจนถึงระดับ KPI รายบุคคล นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังนําการ
บริห ารความเสี่ ยงเข้ ามาบู ร ณาการในแผนยุ ท ธศาสตร์ โดยมีก ารวิ เ คราะห์ /ระบุ ค วามเสี่ ย งระดับ องค์ก ร
มาบริหารเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไป หรือลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งได้นําเครื่องมือ Economic
Profit Drivers (EP Drivers) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
Value Management) ให้กับองค์กรอีกด้วย
1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process)
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 1-1 ดังนี้
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ภาพที่ 1- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ภาพที่ 1-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 1- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 1-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ)

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
1.2.1 นโยบาย (Policy)
ประเด็น นโยบาย แผนงาน และกฎหมายข้อบังคับที่นํามาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา/ส่งเสริมในด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อทั้งสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม (ด้านพลังงาน) หรือต่อการดําเนินกิจการ การปฏิบัติงานขององค์กร
ได้เช่นกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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1.2 แผนพั ฒ นาดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.3 นโยบาย Energy 4.0
1.4 นโยบายกระทรวงมหาดไทย
1.5 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
1.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559-2563
1.8 ยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556-2560
1.9 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1.10 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development
Plan: PDP2015)
1.11 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP)
1.12 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan :EEP 2015)
1.13 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579)
1.14 แผนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
1.15 แผนมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6)
1.16 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน / การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุน
ให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดําเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจใน
ต่างประเทศ
เป้าหมายที่ 4 (ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
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ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 ในปี 2564
ตัวชี้วัด 4.2 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็น
ร้อยละ 47 ในปี 2565
แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาด้านพลังงาน
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2. จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด
4. ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การพลั ง งานให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่
การเปิดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจาก
แหล่งต่าง ๆ และการกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน และเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
พลังงานและผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
1.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกําหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มี
ราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลด
ต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขัน
เชิงธุรกิจ รูปแบบใหม่ในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ใน
ชุมชน ห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐ
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
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สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานําไปสู่การหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ
และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนําไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม
และทําธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความ เชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์
ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต
1.3 นโยบาย Energy 4.0
การขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งมีเป้าหมาย
คือ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติในภาพรวมหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
รายได้ระดับปานกลาง สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งแบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับประเทศ และระดับชุมชน/ประชาชน โดยในระดับประเทศจะมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
ด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความทันสมัย แข่งขันในตลาดโลกได้ และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้า ซึ่งสิ่งที่ภาค
พลังงานของประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลในอนาคต อาทิ
 การบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy)
 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage)
 การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
 การพัฒนาในรูปแบบของ Smart ต่างๆ ทั้งในส่วนของ Smart Grid ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งของ Smart City ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่านระบบสารสนเทศ
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศ และมีการส่งไฟฟ้าขายข้ามประเทศ
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 ส่วนในระดับชุมชน/ประชาชน จะมุ่งเน้นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับ
ประชาชนและชุมชนผ่านโครงการประชารัฐ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การดําเนินโครงการพลังงาน
ชุมชน และการส่งเสริมด้านพลังงานในธุรกิจ SMEs
1.4 นโยบายกระทรวงมหาดไทย
เนื่ อ งจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอยู่ ภ ายใต้ ก ระทรวงมหาดไทย ดั ง นั้ น นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยจึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยเมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยได้กล่าวมอบนโยบายให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
 ให้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าและการบริการอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
 ด้านการให้บริการขอให้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ หากยังเข้าไปไม่ถึงอาจ
ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน
 ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือนให้มีราคาอุปกรณ์ที่
ถูกลงเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย
 การทํางานต้องมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีค่านิยมขององค์กรที่ดี
1.5 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีบทบาทต่อการดําเนินงาน
 พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
 จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ที่มีผลกระทบ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และที่ดินของรัฐ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2563
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2563 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก
คือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง และส่งเสริม
การลงทุน เพื่อให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหาร
จัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน เพื่อให้การผลิตการ
แปรรูป และการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศ
ไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และชุมชนมีการพึ่งพา
ตนเองในการพัฒนาพลังงาน เพื่อสนองความต้องการตามศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้า สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
เครือข่าย องค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.8 ยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556 - 2560
แนวทางการดํ าเนิ นงานการกํ ากับกิ จการพลั งงาน ปี 2556-2560 เน้นกํากับกิ จการ
พลังงานเชิงรุก ยึดหลักทุกภาคส่วนได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมปรับหลักการแนวทางดําเนินการเทียบเท่าระดับ
สากล เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง กกพ. จะทํ า งานภายใต้
ยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างมาตรฐานการกํากับดูแล และกิจการพลังงานต้องเป็นธรรม และ
เชื่ อ ถื อ ได้ โดย กกพ. จะทํ า ให้ อั ต ราค่ า บริ ก ารพลั ง งานสะท้ อ นต้ น ทุ น อย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ธรรมกั บ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้มีบริการไฟฟ้าอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทุกภูมิภาค
2. ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
ส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.

คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้พลังงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างการยอมรับและเน้น

ความเป็นธรรม
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
และทบทวนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านพลังงานภายในปี 2560
1.9 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และบริ ห ารกิ จ การให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน และการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค
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 กําหนดมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และการจัดตั้งกองทุน
พัฒ นาไฟฟ้า เพื่ อ อุ ด หนุ น ค่ า ไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และจั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารไฟฟ้ า อย่า งทั่ ว ถึ ง กระจาย
ความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาค
 จัดสรรเงินพัฒนาชุมชนให้แก่ท้องถิ่นอยู่ในเขตรอบ ๆ โรงไฟฟ้า หรือการส่งเสริม
พลั งงานหมุ นเวี ยน และเทคโนโลยีที่ใ ช้ ใ นการผลิตไฟฟ้าที่มีผ ลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมน้อยที่สุด โดยทั้ งนี้
ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามขอบเขต และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง กกพ. จะเป็ น ผู้ กํ า หนดรายละเอี ย ด
การดําเนินการ
 ประเด็นอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งในด้าน
การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานและการส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงการจัดให้มีองค์กรกํากับดูแลกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และกลไกการชดเชยรายได้เพื่อลดภาวะขาดทุน เป็นต้น
1.10 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power
Development Plan: PDP2015)
การจัดทําแผน PDP2015 ได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
จัดทําและประมาณการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยได้
คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของการบูรณาการกับแผน
พลังงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลง
ประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ พร้อมขยาย
ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่
ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จาก
นโยบายดังกล่าวได้กําหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579 ดังนี้
ตารางที่ 1- 1: กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579

1.11 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP)
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 จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จากเชื้ อ เพลิ ง ขยะชี ว มวล
และก๊าซชีวมวลให้ได้ เต็ มตามศั กยภาพเป็นลําดับแรก เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุ มชนใน
การแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง
 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย Zoning ให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลมในลําดับถัดไป เมื่อต้นทุนสามารถแข่งขันได้
กับการผลิตไฟฟ้าจาก LNG
 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
(Competitive Bidding)
ตารางที่ 1- 2: เป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) หน่วย : เมกะวัตต์

1.12 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan :EEP 2015)
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 -2579) จัดทําขึ้นโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 เพื่อกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะ
ยาว 20 ปี โดยตั้งเป้าลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อ
เทียบกับปี 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟ้า) และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการ
ใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย
 เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้บรรลุ
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการและแผนงานเพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เฉพาะมาตรการด้านไฟฟ้าจะประกอบด้วย 6 มาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสดําเนินการได้สําเร็จ กล่าวคือ ณ ปี 2579 จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้ารวมได้ทั้งสิ้น
89,672 ล้านหน่วย สรุปดังนี้
1. ยกเลิก / ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน โดยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
2. มาตรการทางภาษี ลดภาษี และใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์ที่มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เร่งรัดการสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน ด้วยเงินให้เปล่าและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
และให้คําปรึกษาในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. กําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (Building Energy Code) และ
โรงงานโดยกระทรวงพลังงาน ต้องประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันให้
เป็นมาตรการบังคับ
5. รณรงค์ด้านพฤติกรรม และการปลูกจิตสํานึกการใช้พลังงานให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ
6. กําหนดให้ผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้
ลูกค้า (Energy Efficiency Resources Standard: EERS)
ตารางที่ 1- 3: เป้าหมายแผน EEP ณ ปี 2579 ด้านไฟฟ้า จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า)

1.13 แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579)
ของกระทรวงพลังงาน
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 มีดังนี้
เพื่อให้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จึงได้กําหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของไฟฟ้า (Power Reliability
and Quality)
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องทําให้มีระบบไฟฟ้ามีความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ มีความต่อเนื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และไม่มีปัญหาคุณภาพของแรงดันและ
กระแสไฟฟ้าที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลิตและใช้พลังงาน (Energy
Sustainability and Efficiency)
เนื่องจากความต้องการในการหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจาก
แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจํากัดและการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการ
ช่วยลดความต้องการใช้เชื้อเพลิงลง และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลก
ในปัจจุบันด้วยโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วยให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุน บรรเทาปัญหาการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ จะต้องรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการทํางานและการให้บริการของหน่วยงานการไฟฟ้าฯ
(Utility Operation and Service)
การพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยสมาร์ ท กริ ด จะต้ อ งช่ ว ยให้ ก ารดํ า เนิ น งานของการไฟฟ้ า
ทั้งทางด้านเทคนิคและการให้บริการ มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น ซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ลง และส่งผลต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้นโดยตรง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการกําหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ในระบบ
(Integration and Interoperability)
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะต้องช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสามารถทํางาน
ประสานกันได้มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีของ ICT ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้
ไฟฟ้าได้อีกด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
(Economic and Industrial Competitiveness)
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดโดยการพึ่งพาการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เพียงอย่างเดียวจะเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดซึ่งยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ประเทศไทยสามารถสร้างองค์ความรู้ และสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีตามประเทศอื่นได้ทัน จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างบุคลากร
และการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภายในประเทศด้วย โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
1.14 แผนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แผนการดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีกลยุทธ์การดําเนินงานที่จะส่งเสริมกิจการพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่
 กําหนดแนวทางต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA)
และ/หรื อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ทดแทนโรงไฟฟ้ า เอกชนที่ ค รบอายุ สั ญ ญา ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ระบบ
พลังงานความร้อนร่วม(Cogeneration)
 กํากับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตาม
แผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และแผน AEDP เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นนโยบาย
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สําคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ
Feed in Tariff (FiT)
 ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น การใช้ ร ะบบโครงข่ า ยพลั ง งาน และกํ า กั บ ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบ
โครงข่ายพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กกพ. จะได้มีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ และจัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
กิจการก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศอีกด้วย
 พัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ผ่านทางเครือข่ าย ASEAN
Energy
Regulators' Network (AERN) เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกําหนดดําเนินการบรรจุแผนการดําเนินงาน
AERN Roadmap 2014 - 2020 ในแผน APAEC 2016 - 2020 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่วม
ศึกษาแนวทางการออกระเบียบและกติกาการซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสําหรับโครงการ ASEAN Power Grid (APG)
1.15 แผนมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6)
เรื่องที่เป็นผลกระทบต่ออุสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ในการประชุมครั้งนี้คือ
เรื่องที่ 1 แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
(EV) ในประเทศไทย
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการ
ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ในระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
(พ.ศ. 2559-2560) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนในระยะที่ 1 ต่อไป
เรื่องที่ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้
บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับการประกอบกิจการบางประเภท
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์สําหรับโครงการหรือกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สําหรับโครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 2 เพื่อปรับปรุง
สถานีไฟฟ้านาบง
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 2
และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 2
กับผู้พัฒนาโครงการต่อไป เมื่อร่างสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 2 ได้ผ่านการตรวจพิจารณา
จากสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ดังกล่าว ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า
ที่ระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และ/หรือ เงื่อนไขสําคัญ ก็ขอให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ใน
การพิจารณาแก้ไข โดยไม่ต้องนํากลับมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีก
เรื่องที่ 7 แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวล
ซึ่ง มี ม ติ ข องที่ ป ระชุ ม คื อ เห็ น ชอบแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาโรงไฟฟ้ า ชี ว มวลตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยให้โครงการชีวมวลในรูปแบบ Adder
สามารถเลือกปรับรูปแบบ Adder เป็น FiT
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เรื่องที่ 8 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)
ได้ภายในกําหนดเวลา
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม ซึ่งไม่สามารถ COD ได้ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากติดปัญหาผังเมือง โครงการเหล่านี้ได้มีการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการ
ร้องเรียน/อุทธรณ์ ต่อ กกพ. ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นรายๆไป
1.16 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
สําคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไทยแลนด์ 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และนํา
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์
แนวนโยบายภาพรวมสาขาพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการ และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและมีโครงสร้างราคาที่เหมาะสม
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติโดยกําหนดบทบาทและทิศทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาท
ระหว่างผู้กํากับดูแล ผู้กําหนดนโยบายและผู้ให้บริการออกจากกันอย่างชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการจัดให้มี
แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจราย 5 ปี ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับโครงการลงทุน และการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นๆ
เช่น การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPPs) หรือการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จะจัดให้มีกลไกในการชดเชย
ให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
แข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมุ่งสร้าง
นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนและลดต้นทุน
การดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี ความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีกลไก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม มีกลไกกํากับ
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ติดตาม ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและประเมินผลที่เพียงพอเหมาะสม มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ
ทํางานสมัยใหม่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการมีคุณธรรม กําหนดระบบแรงจูงใจการดําเนินงานที่
เหมาะสม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ
1.2.2 PESTEL Analysis
ภาพที่ 1 - 2: รูปแบบการวิเคราะห์ PESTEL
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1.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ Enhanced Single
Buyer Model (ESB) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
ภาพที่ 1 - 3: โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ครั้งที่ 26/2554 (ครั้งที่ 135) การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารูปแบบ ESB
1. กิจการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ง ไฟฟ้ า และเป็ น ผู้ รั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า เอกชนและรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จากต่ า งประเทศ
เพียงรายเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจําหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ให้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้
กฟผ. ยังจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วนโดยตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายที่ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายได้ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประเทศใกล้เคียง
2. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) จะทําหน้าที่วางแผนปฏิบัติการผลิต
ไฟฟ้าและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีความพร้อมอยู่ในระบบในขณะนั้น โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุน
การผลิตต่ําสุดไปเป็นลําดับ (Merit Order) และเพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับ กฟผ. จะพิจารณาเงื่อนไขสําคัญ
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ประกอบการสั่งการด้วย เช่น Minimum Generation ของโรงไฟฟ้า เงื่อนไขการรับก๊าซธรรมชาติตามสัญญา
กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟ้า (Transmission) ของ กฟผ.
3. ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (Distribution) กฟผ. จําหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ทั้งที่ผลิตเอง
และจัดซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าอื่นให้แก่ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. รับผิดชอบการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ.จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของ กฟน. (โดยในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ กฟน. และ กฟภ. จะเป็น
เจ้าของสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบจําหน่าย หม้อแปลงจําหน่าย ระบบไฟฟ้าแรงต่ํา และเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า)) ซึ่งไฟฟ้าส่วนหนึ่งของ กฟภ.ที่ใช้ในการจําหน่าย มาจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก
(VSPP) ที่ปัจจุบันภาครัฐกําหนดให้ผลิตและส่งจําหน่ายเข้าโครงข่าย (Grid) ของ กฟน. และ กฟภ. เท่านั้น
อย่างไรก็ตามในระบบจําหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) บางรายสามารถจําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมได้โดยตรง
4. กิจการจําหน่ายไฟฟ้า (Retail) กฟน. และ กฟภ. จําหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใ ช้ไฟฟ้า
ซึ่งกําหนดให้อัตราค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff)
และมีความแตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้กํากับ
ดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม
2. การวิเคราะห์คู่แข่ง
จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทยที่ได้
แบ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยใช้ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทําให้แบ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคการผลิต
และภาคการจํ า หน่ า ย โดย กฟภ. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นภาคส่ ว นจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า ที่ แ บ่ ง
การจําหน่ายภายในประเทศตามพื้นที่รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ได้แก่ กฟภ. และ กฟน. โดยไม่
ซ้อนทับพื้นที่กัน ทําให้ในปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่า ไม่มีการแข่งขันระหว่าง กฟภ. และ กฟน. และเมื่อพิจารณาใน
ภาคการผลิตแม้จะเห็นว่า จะมีการแบ่งแยกจากภาคจําหน่ายอย่างชัดเจน แต่มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายที่ถือ
ได้ว่าสามารถเป็นคู่แข่งของ กฟภ. โดยตรง ได้แก่ SPP
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน อนุญาตให้ SPP ที่มีกําลังการผลิตส่วนเหลือที่
จําหน่ายให้ กฟผ. สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าของ กฟภ. ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้ หรือเปลี่ยนไปซื้อพลังงานไฟฟ้า
จาก SPP ได้ ทําให้ถือได้ว่า SPP เป็นคู่แข่งของ กฟภ. โดยตรง ซึ่งจะแตกต่างจากในกรณี IPP และ VSPP
นโยบายภาครัฐในปัจจุบันบังคับให้ IPP ต้องจําหน่ายไฟฟ้าที่จะขายในประเทศผ่านโครงข่ายของ กฟผ. เท่านั้น
เช่นเดียวกับ VSPP ที่ไม่ถือเป็นคู่แข่ง เนื่องจากหลังจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว VSPP ต้องจําหน่ายให้ กฟภ.
รายเดียวเช่นกัน
ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นทําให้สภาวการณ์ด้านการตลาดในปัจจุบัน กฟภ. สูญเสียฐานลูกค้า
ประเภทอุตสาหกรรมเดิมให้แก่ SPP โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลัก
เกิดจาก SPP มีอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ํากว่า กฟภ. (SPP มีต้นทุนคงที่ และต้นทุนบางส่วนถูกคิดรวมกับปริมาณ
พลังงานไฟฟ้าที่ขายให้กับ กฟผ. แล้ว) นอกจากนี้ SPP ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ทําให้ระบบสายจําหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้ามีระยะทางสั้นกว่า และมีหน่วยสูญเสีย (Loss) น้อยกว่า กฟภ. และมี
ค่าใช้จ่ายในการวางระบบสายส่งและต้นทุนการบํารุงรักษาต่ํากว่า รวมทั้งการขยายแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้างรายได้
ในอนาคตของ กฟภ. ด้วย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก (SPP) ด้ ว ยระบบผลิ ต พลั ง งานร่ ว ม
(Cogeneration) ซึ่งกําลังจะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2560-2568 จํานวน 25 โครงการนั้น มีแนวทางที่จะ
รับซื้อไฟในปริมาณที่น้อยลง และราคาที่ต่ํากว่าเดิม จากแนวทางดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่าทางผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิต และสามารถขายไฟฟ้าให้กับทางนิคมอุตสาหกรรมโดยตรงได้มาก
ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ดําเนินการกับ SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2560
-2568 ตามแนวทางของ กบง. โดยในที่ประชุม กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ กฟภ.
เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า ในส่วนที่เหลือจากที่ กฟผ. รับซื้อ อย่างไรก็ตาม ให้ สนพ. พิจารณาเพิ่มเติมว่า อัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าที่เหมาะสม และศึกษาการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ SPP Power Pool เพื่อนําเสนอ กบง./กพช. ต่อไป
นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าว แนวโน้มการสูญเสียตลาด จากคู่แข่ง (ทางอ้อม) คือจาก
นโยบาย solar roof-top ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคมีสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า และ ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองได้ จึงมี
แนวโน้มที่อาจจะบริโภคไฟฟ้าในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กลุ่มนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้
เองได้ แต่หากมองจากแนวโน้มอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ต่อไปจะมีรถยนต์ไฟฟ้าออกมามาก
ยิ่งขึ้น ทําให้ผู้บริโภคจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืน เพื่อชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ นั่นคือ จําเป็นต้อง
บริโภคไฟฟ้ามากกว่าเดิม การทํา solar roof-top ท้ายที่สุด อาจเป็นเพียงการ off-set หรือ ลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นโดยตรงจาก กฟภ. เท่านั้น
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3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการแข่งขันด้วย 5-Forces
ภาพที่ 1 - 4: การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการแข่งขันด้วย 5-Forces
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1.2.4 การวิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmarking Analysis)
เพื่อให้การกําหนดยุทธศาสตร์ และการตั้งเป้าหมายดําเนินงานในอนาคตของ กฟภ. มีความท้าทาย
สร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคได้นั้น การวิเคราะห์คู่เทียบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ควรนําบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเป็นเลิศ เป็นผู้นําในแต่ละประเทศ
ใกล้เคียง มาเป็นตัวเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ถึงแม้ว่าโครงสร้างบริษัท โครงสร้างการประกอบกิจการ
ลักษณะการดําเนินงานจะแตกต่างกัน แต่การเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวทาง/ทิศทางที่จะ
นําพา กฟภ. มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างดี ส่วนคู่เทียบในประเทศไทยนั้นได้เปรียบเทียบกับการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งโดยรวมลักษณะการดําเนินการมีความคล้ายคลึงกันมาก เว้นแต่พื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการ
ตารางที่ 1- 4: บริษัทที่นํามาเป็นคู่เทียบ
บริษัท/ องค์กร
การไฟฟ้า
นครหลวง
MERALCO

TENAGA

GLOW

ประเทศ
ลักษณะธุรกิจ
- การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตพื้นที่จําหน่าย รวม 3 จังหวัด
ไทย
คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า ผ่านการ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
ฟิลิปปินส์ - การผลิตกระแสไฟฟ้า (ในรูปแบบการร่วมดําเนินการกับบริษัท
อื่นๆ)
- การจําหน่ายไฟฟ้า
- งานบํารุงรักษาต่างๆ
- พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มาเลเชีย - การผลิตกระแสไฟฟ้า (โรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อน
6 แห่ง และจากพลังงานน้ํา 3 แห่ง)
- การส่งกระแสไฟฟ้าและกระจายกระแสไฟฟ้า
- งานสนับสนุนปฏิบัติการ และ ซ่อมบํารุงรักษา ให้กับผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ารายอื่นๆ ผู้ผลิต transformers high-voltage
switchgears และ สายเคเบิล
- งานที่ปรึกษาด้านโครงสร้าง งานโยธา ไฟฟ้า การซ่อมบํารุง
ต่างๆ
- ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.
ไทย
- จําหน่ายไฟฟ้า ไอน้ํา น้ํา เพื่อการอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์น

การเปรียบเทียบกับคู่เทียบต่างประเทศดังกล่าว จะมีความแตกต่างของแต่ละบริษัทในการทํา
Benchmark ด้วยเหตุผล ดังนี้
 ความเข้มข้นในการแข่งขันในแต่ละประเทศนั้น มีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของกฎหมาย
การเมือง สังคม สภาพแวดล้อม
 ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ ขนาดของพื้นที่ และระบบการกระจายไฟฟ้า (เช่น บนดิน หรือใต้
ดิน) ระยะทางระหว่างระบบส่งไฟฟ้าจากผู้ผลิตถึงผู้ใช้ไฟ
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 ความแตกต่างในด้านต้นทุนการรับซื้อ และราคาขายของกระแสไฟฟ้าที่สามารถขายได้
 ความแตกต่างในด้านสภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานค่าครองชีพ
 ความแตกต่างในด้านคุณลักษณะขององค์กร บริษัทในเครือ หรือบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่อ Synergy
ของแต่ละบริษัทในด้านต้นทุน
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับคู่เทียบดังกล่าว จะช่วยให้เห็นความคาดหวังในระดับภูมิภาค
ในเรื่องของการดําเนินกิจการกระจายและจําหน่ายไฟฟ้า เมื่อเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นในการเปรียบเทียบดังกล่าว
ย่อมส่งผลในการตั้งเป้าในการดําเนินงานของ กฟภ. การกําหนดเป้าหมายให้เทียบเท่ากับองค์กรในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นใจใน
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งตอบสนองต่อการเข้าร่วม AEC ได้เป็นอย่างดี
1) การเปรียบเทียบด้านการเงิน
 Profit Margin: กฟภ. มีความสามารถในการทํากําไรที่ค่อนข้างต่ํา เมื่อเทียบกับ
คู่เทียบ อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับ กฟภ. เองในปีที่ผ่านมา ความสามารถดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ
25 ในขณะที่ GLOW ของประเทศไทย มี Profit Margin ดีที่สุดในกลุ่มเทียบ
 Return on Asset (ROA) กฟภ. มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2559 ที่
7.19 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 (5.85) เมื่อเทียบกับคู่เทียบ กฟภ. ทําได้ดีกว่าคู่เทียบเกือบทั้งหมด ยกเว้น บริษัท
โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (GLOW) ที่ทําได้ดีที่สุด
ภาพที่ 1- 5: Net Profit Margin และ ROA
Net Profit Margin (%)
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 Asset Turnover ในด้านการหมุนเวียนของสินทรัพย์ของ กฟภ. จะเห็นว่า กฟภ.
สามารถนําสินทรัพย์ที่มีอยู่ ก่อให้เกิดรายได้ในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่เทียบ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับ ROA
แล้ว จะพบว่าปัญหาที่ กฟภ. ต้องเร่งดําเนินการแก้ไข คือ การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดําเนินงานโดยมี
แนวทางที่สามารถทําได้คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มีอยู่ให้สูงขึ้น
 Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่อง แสดงถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย
เงิ น สด ลู ก หนี้ และสิ น ค้ า คงเหลื อ มากกว่ า หนี้ ร ะยะสั้ น ทํ า ให้ ค วามคล่ อ งตั ว ในการชํ า ระหนี้ ร ะยะสั้ น มี
ค่อนข้างมาก ในด้านสภาพคล่องของ กฟภ. ถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีที่สุดในกลุ่มคู่เทียบ มีเพียง Meralco
เท่านั้นที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง
ภาพที่ 1 - 6: Asset Turnover และ Current Ratio
Asset Turnover
1.40 1.21
1.08
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

0.87
0.48

0.34

Current Ratio
2.00 1.77
1.27
1.50
1.00
0.50
0.00

1.66

1.66
0.84

ภาพที่ 1- 7: Long-term Debt/Equity และ Debt Coverage
LT D/E
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00 0.52
0.50
0.00

2.45
0.41

0.73

0.36

D-Coverage
8.00
6.00
4.00 2.57
2.00
0.00

7.00
3.08

2.35

1.25
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 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงที่มาของเงินทุน ว่ามา
จากหนี้สิน หรือ จากเจ้าของกิจการ โดยภาพรวมเปรียบเทียบกับคู่เทียบมีอัตราส่วนค่อนข้างต่ํา ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืมเพื่อดําเนินกิจการที่ค่อนข้างต่ํา ยกเว้น GLOW ที่มีอัตราส่วนสูงที่สุดในกลุ่มคู่
เทียบ
 ความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
จากเงินกู้ ถึงแม้ความสามารถของ กฟภ. ไม่ได้อยู่ในระดับต่ํา แต่หากพิจารณา กับ D/E Ratio ข้างต้น
จะพบว่า GLOW จะมีสัดส่วน D/E ที่สูงกว่าทั้ง กฟภ. และ กฟน. แต่ Debt Coverage กลับมีค่าที่สูงกว่าทั้ง
สององค์กรมาก นั่นแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม ของทั้ง Profit Margin, Return on Asset, Total Asset
Turnover แล้ว จะพบว่า การดําเนินงานของ กฟภ. ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม จากค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานที่สูงเกินไป ทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ราคาขายไฟฟ้า และ ราคาต้นทุนของไฟฟ้าที่รับซื้อมา ซึ่งล้วน
เป็นข้อบังคับที่ กฟภ.ไม่สามารถที่จะต่อรองได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มกําไรจากการดําเนินงานได้ สิ่งที่
กฟภ. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดย
หาก กฟภ.สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ จะสามารถเพิ่มได้ทั้ง Profit margin, ROA, Total Asset
Turnover ยิ่งหากพิจารณาเฉพาะ กฟภ. เทียบกับ กฟน. จะพบว่า ถึงแม้ Total Asset Turnover ของ
กฟภ. จะดีกว่า กฟน. ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในด้านผลลัพธ์ด้านการเงินตัวอื่นๆ กฟน. กลับมีผลประกอบการที่
ดีกว่ามาก
 นอกเหนือไปจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้ว การสร้างรายได้เสริมจากกิจการหลัก โดยที่ไม่ต้องลงทุนในส่วนของสินทรัพย์มากนัก และมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานที่ต่ํา เช่น การเป็นที่ปรึกษา ให้บริการด้านออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
การนํา สิน ทรั พย์ ที่ มี อยู่ ม าสร้ า งมูล ค่ า เพิ่ ม หรื อแม้ แ ต่ก ารขยายขอบข่ า ยของธุ ร กิ จ ออกไป จะส่ งผลไปยั ง
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการทํากําไร (Profit Margin) และ การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover) ให้ปรับตัวดีขึ้นได้เช่นกัน
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2) การเปรียบเทียบด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
2.1) ด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการ
ค่า SAIFI และ SAIDI ถือเป็นค่ามาตรฐานที่บ่งบอกถึงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยค่า
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ย
ความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
ภาพที่ 1 - 8: SAIFI และ SAIDI
SAIFI

ครั้ง/ราย/ปี

SAIDI (กฟภ. เมืองใหญ่) เทียบกับ กฟน.

SAIFI (กฟภ. เมืองใหญ่) เทียบกับ กฟน.
ครั้ง/ราย/ปี

นาที/ราย/ปี

2.50
2.00
1.50

SAIDI

นาที/ราย/ปี

1.915
1.369

1.568

1.351

1.00
0.50
0.00
2558
PEA (12 เมืองใหญ่)

2559
กฟน.

45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

39.963

35.700
28.018
21.182

2558

2559

PEA (12 เมืองใหญ่)

กฟน.
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จะเห็นได้ว่า ค่า SAIFI และ SAIDI ของ กฟภ.มีตัวเลขสูงสุด ซึ่งหมายความว่า ทั้งความถี่
และระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องมีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดในการเปรียบเทียบ ได้แก่ลักษณะทาง
กายภาพของระบบจําหน่ายในแต่ละประเทศ ซึ่งบางประเทศได้มีการวางระบบสายไฟลงดิน (Underground)
หากเปรียบเทียบเฉพาะในเมืองใหญ่ ผลการดําเนินงานระหว่าง กฟภ. กับ กฟน. ค่าเฉลี่ยความถี่ที่ระบบเกิด
ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) กฟน. มีผลการดําเนินงานปี 2559 ดีกว่า กฟภ. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI) กฟภ. มีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าในปี 2559 ในขณะที่ ผลการดําเนินงานของ กฟน. ด้อยลง
กว่าปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับการ
เปรียบเทียบอัตราการสูญเสีย สามารถบ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการบริการ การจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ให้แก่ผู้บริโภค ส่วนอัตราการสูญเสียนั้น ในปี 2559 กฟภ. มีอัตราการสูญเสียที่ร้อยละ 5.40 ซึ่งมิได้แตกต่าง
จากคู่เทียบมากนัก
ภาพที่ 1 - 9: อัตราการสูญเสีย (Loss)

2.2) การให้บริการลูกค้า
จากการสํารวจวิจัยค่าความพึงพอใจของลูกค้าประจําปี 2559 กฟภ. มีคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 4.30 มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 4.22 อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจากปี
2558 ซึ่งเกิดจากกลยุทธ์ทางด้านลูกค้าและตลาดที่ชัดเจน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตาม
ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าอื่นๆ และกลุ่มลูกค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนลดต่ําลงจากปี 2558
ทังนี้ หากเปรียบเทียบกับคู่เทียบ กฟภ. มีระดับความพึงพอใจที่สูงกว่า กฟน. Meralco และ Tenaga
ภาพที่ 1- 10: ความพึงพอใจของลูกค้า
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1.2.5 ข้อมูลส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
1) การกําหนดส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม โดยพิจารณาตามลักษณะและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกันและใช้ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าตามโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน รวมทั้งการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TSIC) เป็นเครื่องมือ
ในการจําแนกกลุ่มลูกค้าและพิจารณากําหนดส่วนตลาดตาม พ.ร.บ. กฟภ. ดังนี้
ภาพที่ 1- 11: ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
การจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ส่วนตลาด
กลุ่มลูกค้าตลาด
ลูกค้า

อุตสาหกรรม
แข่งขัน

พาณิชย์

บ้านอยู่อาศัย

อื่นๆ

ไม่แข่งขัน

ตารางที่ 1- 5: กลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กลุ่มลูกค้า
บ้านอยูอ่ าศัย
ความต้องการ
พื้นฐานและ
พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า
 ความต้องการ
ไฟฟ้าปริมาณ
น้อย
 ใช้ไฟเพือ่
กิจกรรมใน
ครัวเรือน ใช้ไฟ
เวลากลางวัน
โดยจะมีปริมาณ
การใช้ไฟมากขึ้น
ในช่วงเย็นถึง
หัวค่าํ และ
วันหยุด

ผลิตภัณฑ์
1. ไฟไม่ดับ
2. ไฟไม่ตก
3. ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย
4. มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
5. มีมาตรการในการ
ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า
เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าดับ*
6. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง*
7. ความเป็นระเบียบของ
สายสือ่ สารบนเสา
ไฟฟ้า*

ความต้องการ
บริการ
1. ตอบสนองฉับไว
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ
2. การจดหน่วย
และใบแจ้งค่า
ไฟฟ้ามีความ
ถูกต้อง ตรงเวลา
3. ให้บริการด้วย
ความเป็นมิตร
สุภาพ
กระตือรือร้น
โปร่งใส และให้
ข้อมูลถูกต้อง
4. ความรวดเร็วใน
การต่อกลับ
กรณีถูกงด
จ่ายไฟ**
5. มีเอกสารแจ้ง
เตือนก่อนงดจ่าย
ไฟฟ้า

สนับสนุน
1. สามารถเข้าถึง
และค้นหาข้อมูล
ของหน่วยงานได้
ง่าย
2. ตอบแจ้งสาเหตุ
กรณีไฟดับ/ไฟ
ตก/ไฟกระพริบ
3. อํานวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการแก่
ลูกค้า เช่น เพิม่
ช่องทางการ
ชําระเงินค่า
ไฟฟ้า,ช่อง
ทางการรับใบ
แจ้งค่าไฟฟ้า,การ
ขอใช้ไฟฟ้าผ่าน
1129 PEA Call
Center ,
ช่องทาง
ร้องเรียนติดต่อ
ง่าย
4. พนักงานมีความรู้
สามารถตอบข้อ
ซักถามได้ชัดเจน
5. ปัญหาที่รอ้ งเรียน
ได้รับการแก้ไข/
บรรเทา อย่าง

ผลิตภัณฑ์
1. ไฟฟ้ามีความ
เสถียร (ไม่
กระพริบ)
2. มีระบบไฟฟ้า
สํารอง สามารถ
จ่ายไฟทดแทนใน
กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
3. มีมาตรการบรรเทา
ความเสียหายจาก
ไฟฟ้าดับ
4. จ่ายไฟคืน หลังดับ
ไฟปฏิบัติงานตาม
กําหนดเวลา
5. ใช้อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
ยานพาหนะ ทีไ่ ด้
มาตรฐาน
ทันสมัย
ปลอดภัย รวมถึง
PPE ในการ
ปฏิบัติงานในการ
แก้ไขไฟฟ้า
6. ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและซ่อม
ย่อยภายในบ้าน*
7. ศึกษาการ
เชื่อมโยงระบบ

ความคาดหวัง
บริการ
1. การให้บริการ
ในวันหยุดและ
นอกเวลา
ราชการ
2. เจ้าหน้าที่
ภาคสนามมี
ความเชีย่ วชาญ
เป็นมืออาชีพ
สุภาพ แต่งกาย
เป็นเอกลักษณ์
3. ความเป็นธรรม
ในการ
ให้บริการ
4. ปรับปรุงการ
ปัดเศษสตางค์
การทอนเงิน
หรือยกยอดไป
เดือนถัดไป**
5. เสริมสร้าง
Service Mind
ให้พนักงาน**
6. พนักงาน
ให้บริการที่
เพียงพอ**
7. PEA Shop ไม่
ปิดก่อนเวลาทํา
การ และ
พนักงาน

สนับสนุน
1. มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์ของ
กฟภ. ทีค่ ้นหาง่าย
2. ตอบสนองข้อเสนอแนะ
อย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนใน
อนาคต
3. มีความเท่าเทียมในการ
บริการ
4. เอกสารแนะนําการใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย**
5. .ให้ความรูเ้ รือ่ งระบบ
ไฟฟ้าและการคิดค่า
ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
6. ความเรียบร้อยของการ
ตัดต้นไม้ใกล้แนว
สายไฟฟ้า**
7. ความชัดเจน ครบถ้วน
ของรายละเอียดใน
Website **
8. การชําระค่าไฟฟ้าผ่าน
บัตรเครดิต ผ่าน ATM,
Internet และ Mobile
App ที่มคี วามปลอดภัย
**
9. การแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
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พาณิชย์
ความต้องการ
พื้นฐานและ
พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า
 ความต้องการ
ไฟฟ้าปริมาณ
ปานกลาง-สูง
 ใช้ไฟเวลา
กลางวัน โดยบาง
ประเภทกิจการ
อาจใช้ถึง
กลางคืน
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ผลิตภัณฑ์

1. ไฟไม่ดับ
2. ไฟไม่ตก
3. ระบบไฟฟ้ามีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย
4. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
5. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า เพือ่ แก้ปญ
ั หาไฟ
ตกไฟดับ
6. มีมาตรการในการ
ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า
เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าดับ*
7. ความเป็นระเบียบของ
สายสือ่ สารบนเสา
ไฟฟ้า*

ความต้องการ
บริการ

1. ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ
2. การจดหน่วยและ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้ามี
ความถูกต้อง ตรง
เวลา
3. ให้บริการด้วย
ความเป็นมิตร
สุภาพ
กระตือรือร้น
โปร่งใส และให้
ข้อมูลถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่
ภาคสนามมีความ

สนับสนุน
รวดเร็ว
6. แจ้งแผนการดับ
ไฟเพื่อการ
ปรับปรุง
ก่อสร้าง ระบบ
จําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟ
ของ PEA*
7. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ให้บริการต่าง ๆ*
8. ติดตั้งกล่องรับใบ
แจ้งหนี้สาํ หรับ
ผู้ใช้ไฟไม่มีกล่อง
ใส่ใบแจ้งหนีค้ า่
ไฟฟ้า*

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ารองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ**
8. ตรวจสอบมิเตอร์
ชํารุด /ละเมิด
และสับเปลีย่ น
แก้ไข**
9. วิเคราะห์สาเหตุ
ไฟดับบริเวณกว้าง
และหาทาง
ป้องกัน**
10. การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า**
11. ไฟส่องสว่างตาม
ทางภายใน
ชุมชน**
12. ดําเนินการ
โครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าขนาด
เล็กจากชีวมวล
และชีวภาพ**
13. อยากให้ค่า
ไฟฟ้าถูกลง**
14. ส่วนลดค่าไฟ**
15. ให้ใช้ไฟฟรี
สําหรับคน
ยากจน**
16. ย้ายแนวระบบ
ไฟฟ้าออกจาก
พื้นทีข่ อง
ประชาชน**
17. แก้ปัญหาเสา
เอน/สายไฟฟ้า
หย่อนยาน เพือ่
ป้องกันอันตราย
ต่อผู้ใช้ไฟ**

1. สามารถเข้าถึง
และค้นหาข้อมูล
ของหน่วยงานได้
ง่าย
2. ตอบแจ้งสาเหตุ
และแนวทาง
ป้องกันเมือ่ มี
เหตุการณ์ไฟฟ้า
ขัดข้องทุกครั้ง
3. อํานวยความ
สะดวก
ในการให้บริการ
แก่ลูกค้า เช่น

1. ไฟฟ้ามีความเสถียร
(ไม่กระพริบ)
2. มีระบบไฟฟ้า
สํารอง สามารถ
จ่ายไฟทดแทนใน
กรณีไฟฟ้าขัดข้องได้
อย่างรวดเร็ว **
3. จ่ายไฟคืน หลัง
ดับไฟปฏิบัติงานตาม
กําหนดเวลา
4. มีมาตรการ
บรรเทาความเสียหาย
จากไฟฟ้าดับ

ความคาดหวัง
บริการ
สนับสนุน
เพียงพอ**
การใช้ไฟฟ้าและ
8. ลดขั้นตอนการ
ข่าวสารอื่น ๆ ที่
ปฏิบัติงาน เพือ่
ทันสมัย**
10. ความสะดวกของช่อง
ให้บริการ
ทางการแจ้งไฟฟ้า
ทันเวลาและ
ขัดข้อง**
เป็นไปตาม
11. แนะนําและสร้าง
มาตรฐาน**
เครือ่ งมือช่วยในการ
9. ตรวจสอบการ
คํานวณค่าไฟฟ้า พร้อม
งดจ่ายไฟให้ถูก
ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ราย **
ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม**
12. ปรับสถานะการชําระ
เงินใน App. ให้เป็น
ปัจจุบัน **
13. SMS แจ้งค่าไฟฟ้า
และแจ้งเตือนก่อนงด
จ่ายไฟ **
14. เพิม่ ช่องทางแจ้ง
แผนการดับไฟเพือ่ การ
ปรับปรุง ก่อสร้าง
ระบบจําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟของ
PEA เช่น SMS**
15. มีพนักงานที่ติดต่อได้
24 ชม.
16. เตรียมความพร้อมใน
การชําระค่าไฟฟ้าด้วย
บัตรประชาชน ePayment**
17. ลดขั้นตอนการ
ซักถามข้อมูลลูกค้าของ
1129 Call center
18. กฟภ.มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน**
19. นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม**
20. เพิม่ ความสะดวกใน
การติดต่อทางโทรศัพท์
สํานักงาน**
21. อํานวยความสะดวก
ให้ประชาชนกรณีปิด
ถนนปฏิบัติงาน **
22. จัดพื้นที่จอดรถให้
เพียงพอ**
23. โครงการบ้าน knock
down สําหรับผู้
ยากไร้**
1. ติดตั้งมิเตอร์
AMR ทั้งหมด
2. แนะนําการ
บํารุงรักษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการตรวจ/
บํารุงรักษา
ระบบภายใน
ของลูกค้า ที่
เหมาะสม
สําหรับแต่ละ
กิจการ และเป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน
4. ปรับปรุงการปัด
เศษสตางค์การ

1. ตอบสนองข้อเสนอแนะ
อย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนใน
อนาคต
2. เพิม่ ช่องทางการแจ้งค่า
ไฟฟ้าหลากหลาย เช่น
App. บน Smart Phone ,
email
3. แนะนําและสร้าง
เครือ่ งมือช่วยในการ
คํานวณค่าไฟฟ้า พร้อม
ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม
4. สนับสนุนการให้
ความรู้/ให้คําปรึกษาใน
ด้านระบบไฟฟ้า และ
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อุตสาหกรรม
ความต้องการ
พื้นฐานและ
พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า
 ความต้องการ
ไฟฟ้าปริมาณสูงสูงมาก
 ใช้ไฟอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดย
กิจการบาง
ประเภทต้องการ
ใช้ตลอด 24 ชม.

ผลิตภัณฑ์

1.
2.
3.
4.

ไฟไม่ดับ
ไฟไม่ตก
ไฟไม่กระพริบ
ระบบไฟฟ้ามี
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย
5. มีมาตรการป้องกัน
และมีระบบไฟฟ้า
สํารอง สามารถจ่ายไฟ
ทดแทนในกรณีไฟฟ้า
ขัดข้องได้อย่าง
รวดเร็ว*
6. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
7. การดับไฟเพือ่ ปรับปรุง
ทําได้ตามเวลาที่แจ้ง
8. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า เพือ่ แก้ปญ
ั หาไฟ
ตกไฟดับ
9. ความเป็นระเบียบของ
สายสือ่ สารบนเสา
ไฟฟ้า*

ความต้องการ
บริการ
เชี่ยวชาญ เป็น
มืออาชีพ สุภาพ
5. ความรวดเร็วใน
การต่อกลับ
กรณีถูกงด
จ่ายไฟ**
6. มีเอกสารแจ้ง
เตือนก่อนงดจ่าย
ไฟฟ้า ความ
โปร่งใสและเป็น
ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน*
7. ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าให้รวดเร็ว
และกําหนด
ระยะเวลาให้
ชัดเจน เช่น การ
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า**

1. ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ
2. การจดหน่วยและ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้ามี
ความถูกต้อง ตรง
เวลา
3. ให้บริการด้วย
ความเป็นมิตร
สุภาพ
กระตือรือร้น
โปร่งใส และให้
ข้อมูลถูกต้อง
4. แจ้งเตือนก่อนงด
จ่ายไฟฟ้า
5. ความโปร่งใส
และเป็นธรรม
ในการ
ปฏิบัติงาน
6. ก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าให้รวดเร็ว
และกําหนด

สนับสนุน
เพิม่ ช่องทางการ
ชําระเงินค่าไฟฟ้า
,ช่องทางการรับ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า,
การขอใช้ไฟฟ้า
ผ่าน 1129 PEA
Call Center ,
ช่องทาง
ร้องเรียนติดต่อ
ง่าย , เพิ่ม PEA
Shop
4. พนักงานมี
ความรู้ สามารถ
ตอบข้อซักถาม
ได้ชัดเจน
5. ความสะดวกของ
ช่องทางการแจ้ง
ไฟฟ้าขัดข้อง**
6. แจ้งแผนการดับ
ไฟเพื่อการ
ปรับปรุง
ก่อสร้าง ระบบ
จําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟ
ของ PEA ทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ*
7. ความเรียบร้อย
ของการตัดต้นไม้
ใกล้แนว
สายไฟฟ้า**

ผลิตภัณฑ์
5. ปรับปรุงระบบส่ง
ให้เป็น Loop
สมบูรณ์ในเมืองใหญ่
6. ใช้อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
ยานพาหนะ ทีไ่ ด้
มาตรฐาน ทันสมัย
ปลอดภัย รวมถึง
PPE ในการ
ปฏิบัติงานในการ
แก้ไขไฟฟ้า
7. มีการชดเชยผู้
ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้า**
8. พิจารณา
หลักเกณฑ์การคิด
ค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตประเภทอาคาร
พาณิชย์ให้เป็น
ธรรม**

1. สามารถเข้าถึง
และค้นหาข้อมูล
ของหน่วยงานได้
ง่าย
2. ตอบแจ้งสาเหตุ
และแนวทาง
ป้องกันเมือ่ มี
เหตุการณ์ไฟฟ้า
ขัดข้องทุกครั้ง
3. แจ้งแผนการดับ
ไฟเพื่อการ
ปรับปรุง
ก่อสร้าง ระบบ
จําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟ
ของ PEA*
4. อํานวยความ
สะดวก
ในการให้บริการ
แก่ลูกค้า เช่น
เพิม่ ช่องทางการ
ชําระเงินค่าไฟฟ้า
,ช่องทางการรับ

1. มีคณ
ุ ภาพไฟฟ้า
ที่ดี เช่น ความถี่
คงที่ ฮาร์โมนิ
กอยู่ในระดับ
มาตรฐาน เป็น
ต้น
2. เพิม่ ความ
รวดเร็วในการ
ดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุง
คุณภาพไฟฟ้า
3. ใช้อุปกรณ์
เครือ่ งมือ
ยานพาหนะ ที่
ได้มาตรฐาน
ทันสมัย
ปลอดภัย
รวมถึง PPE ใน
การปฏิบัติงาน
ในการแก้ไข
ไฟฟ้า
4. ปรับปรุงระบบส่ง
ให้เป็น Loop

ความคาดหวัง
บริการ
ทอนเงิน หรือ
ยกยอดไปเดือน
ถัดไป**
5. เสริมสร้าง
Service Mind
ให้พนักงาน**
6. การแต่งกายของ
พนักงาน
ภาคสนามเป็น
รูปแบบเดียวกัน
เพือ่ ลดการแอบ
อ้าง**
7. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงการ
บริการของ
ผู้รับเหมาติดตั้ง
มิเตอร์**
8. ซ่อมแซม
บํารุงรักษาโดย
ไม่คิด
ค่าใช้จ่าย**

สนับสนุน
การอนุรักษ์พลังงาน
5. เอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ
6. ให้คําปรึกษา/
ตรวจสอบ/ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์**
7. การชําระค่าไฟฟ้าผ่าน
บัตรเครดิต ผ่าน
Internet และ Mobile
App ที่มคี วาม
ปลอดภัย**
8. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
เพือ่ สนับสนุนการ
บริการ**
9. มี Website สอบถาม
ข้อมูล และคิดค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ**
10. แจ้งความคืบหน้าใน
การดําเนินการต่าง ๆ **
11. ขออนุญาตก่อนตัด
ต้นไม้ในพื้นที่ผู้ใช้ไฟ **

1. ติดตั้งมิเตอร์
AMR ทั้งหมด
2. ให้บริการ
ตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้าใน
โรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ให้บริการตรวจ/
บํารุงรักษา
ระบบภายใน
ของลูกค้า ที่
เหมาะสม
สําหรับแต่ละ
กิจการ และเป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน
4. เสริมสร้าง
Service Mind
ให้พนักงาน**
5. ปรับปรุง
กระบวนการ
ทางธุรกิจเพือ่
อํานวยความ

12. การแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าและ
ข่าวสารอื่น ๆ ที่
ทันสมัย**
13. นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม**
14. นํารถ PEA Mobile
Shopมาให้บริการใน
พื้นที่ **
15. วิเคราะห์และแจ้ง
แนวโน้มค่า Ft. ในอนาคต
16. จัดเจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลด้านการจัดซือ้
จัดจ้างอย่างโปร่งใส**
17. จัดพื้นที่จอดรถให้
เพียงพอ**
18. เยีย่ มเยือนลูกค้า
สม่าํ เสมอ**
1. แจ้งสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
ด้วยภาพผ่าน Social
Network
2. ตอบสนองข้อเสนอแนะ
อย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนใน
อนาคต
3. แนะนําและสร้าง
เครือ่ งมือช่วยในการ
คํานวณค่าไฟฟ้า พร้อม
ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม
4. จัดทําข้อมูลพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
ช่วงเวลา แบบเข้าใจง่าย
พร้อมเสนอแนะแนว
ทางการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด
5. มีความเท่าเทียมในการ
บริการและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
6. ให้คําปรึกษา/
ตรวจสอบ/ติดตั้งระบบ
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อื่นๆ
ความต้องการ
พื้นฐานและ
พฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า
 ความต้องการ
ไฟฟ้าไม่
สม่าํ เสมอ
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ผลิตภัณฑ์

1. ไฟไม่ดับ
2. ไฟไม่ตก
3. ระบบไฟฟ้ามี
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย
4. เพิม่ ความรวดเร็วใน
การแก้ไขไฟฟ้า
ขัดข้อง*

ความต้องการ
บริการ
ระยะเวลาให้
ชัดเจน เช่น การ
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า
7. แก้ไขจุดร้อนที่
ต้นหม้อแปลง
PEA และจุดร้อน
ภายในของ
ลูกค้า**

สนับสนุน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า,
การขอใช้ไฟฟ้า
ผ่าน 1129 PEA
Call Center ,
ช่องทาง
ร้องเรียนติดต่อ
ง่าย
5. เอาใจใส่ดูแล
เป็นพิเศษ

1. ความฉับไวในการ
ตอบสนองต่อการ
ขอใช้บริการต่างๆ
2. การจดหน่วยและ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้ามี
ความถูกต้อง ตรง
เวลา
3. มีการให้บริการ
ด้วยความเป็น
มิตร สุภาพ
โปร่งใส และให้
ข้อมูลถูกต้อง

6. พนักงานมีความรู้
สามารถตอบข้อ
ซักถามได้ชัดเจน
ให้ข้อมูล และ
คําแนะนํา
ครบถ้วน
7. ความสะดวกใน
การแจ้ง/ติดตาม
การแก้ไฟฟ้า
ขัดข้อง**
8. สนับสนุนการให้
ความรู้/ให้
คําปรึกษาใน
ด้านระบบไฟฟ้า
และ การอนุรักษ์
พลังงานใน
โรงงาน
อุตสาหกรรม
เช่น การประหยัด
พลังงาน การใช้ไฟ
อย่างปลอดภัย
การบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงค่า PF
เป็นต้น*
9. ความเรียบร้อย
ของการตัด
ต้นไม้ใกล้แนว
สายไฟฟ้า**
10. แนะนําการ
ตรวจสอบการใช้
ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์
AMR**
11. เพิม่ ช่องทางการ
แจ้งค่าไฟฟ้า
และ/หรือการ
ติดต่อสือ่ สาร
หลากหลาย เช่น
App. บน Smart
Phone , email
โดยเฉพาะ
ช่องทาง Line*
1. ตอบแจ้งสาเหตุ
กรณีไฟดับ/ไฟ
ตก/ไฟกระพริบ
2. อํานวยความ
สะดวก
ในการให้บริการ
แก่ลูกค้า เช่น
เพิม่ ช่องทางการ
ชําระเงินค่าไฟฟ้า
,ช่องทางการรับ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า,
การขอใช้ไฟฟ้า

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ผลิตภัณฑ์
สมบูรณ์ ในเมือง
ใหญ่
วางแผนความ
มั่นคงด้าน
ระบบไฟฟ้าให้
สัมพันธ์กับ
ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต**
การตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้า
Patrolling ก่อน
ฤดูกาลที่มไี ฟฟ้า
ขัดข้องบ่อยครั้ง
**
กําหนดวาระการ
บํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าให้มี
ความมั่นคงอยู่
เสมอ**
พิจารณา
ค่าชดเชยกรณี
ไฟฟ้าขัดข้องที่
เหมาะสม
ความรวดเร็วใน
การก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้า
ตามแผนงาน**
ติดตั้งอุปกรณ์
ครอบบุชชิ่ง
หม้อแปลง**

1. ความเป็น

ระเบียบของสาย
สื่อสารบนเสา
ไฟฟ้า**
2. บํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง **
3. ออกหน่วย
บริการ
ประชาชน**

ความคาดหวัง
บริการ
สนับสนุน
สะดวกแบบครบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
วงจร**
แสงอาทิตย์**
6. ซ่อมแซม
7. ช่องทางชําระเงินออนไลน์
บํารุงรักษาโดย
ที่มคี วามปลอดภัยสูง **
ไม่คิด
8. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ค่าใช้จ่าย**
เพือ่ สนับสนุนการ
บริการ **
9. มี Website สอบถาม
ข้อมูล และคิดค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ**
10. นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม**
11. การแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าและ
ข่าวสารอื่น ๆ ที่
ทันสมัย**
12. ประชาสัมพันธ์การ
ติดตั้ง RCD**
13. เข้าร่วมนําเสนอ/ให้
ความรู้ในกิจกรรมต่างๆ
ที่ลูกค้าจัดขึ้น**
14. วิเคราะห์และแจ้ง
แนวโน้มค่า Ft. ในอนาคต
15. จัดเจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลด้านการจัดซือ้ จัด
จ้าง อย่างโปร่งใส**
16. การปฏิสมั พันธ์ของ
ผู้บริหารระดับสูงของ
กฟภ. กับ ผู้บริหารของ
กิจการอย่างต่อเนือ่ ง**

1. สํานักงาน ไม่ปิด
ก่อนเวลาทําการ **
2. จัดพนักงานรับ
ชําระเงินสับเปลีย่ น
เวรระหว่างพัก
กลางวันให้
เพียงพอ**
3.ความเป็นธรรม
ในการให้บริการ

1. ตอบสนองข้อเสนอแนะ
อย่างรวดเร็วเพือ่ ไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนใน
อนาคต
2. แจ้งแผนการดับไฟเพือ่
การปรับปรุง ก่อสร้าง
ระบบจําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟของ
PEA
3. เพิม่ ช่องทางแจ้ง
แผนการดับไฟเพือ่ การ
ปรับปรุง ก่อสร้าง
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กลุ่มลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

ความต้องการ
บริการ
4. มีการแจ้งเตือน
ก่อนงดจ่าย
ไฟฟ้า

สนับสนุน
ผ่าน 1129 PEA
Call Center ,
ช่องทาง
ร้องเรียนติดต่อ
ง่าย
3. พนักงานมีความรู้
สามารถตอบข้อ
ซักถามได้ชัดเจน

ผลิตภัณฑ์

ความคาดหวัง
บริการ

สนับสนุน
ระบบจําหน่าย รวมถึง
แผนการจ่ายไฟของ
PEA เช่น SMS **
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย**
5. ความเรียบร้อยของการ
ตัดต้นไม้ใกล้แนว
สายไฟฟ้า**
6. เพิม่ ประสิทธิภาพข้อมูล
Mobile App**
7. ต้องการข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Social
Network**
8. มี Website สอบถาม
ข้อมูล และคิดค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ*
9. ช่องทางชําระเงินออนไลน์
ที่มคี วามปลอดภัยสูง
10. เพิม่ วัน/เวลาทําการ
ลงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า**
11. ตรวจสอบการเลี้ยง
สังสรรค์ของหน่วยงาน
ในยามวิกาล**

หมายเหตุ
*ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงจากความคาดหวังในปี 2558 ,
** ความต้องการ/ความคาดหวัง ที่เพิ่มขึ้นใหม่
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ภาครัฐ

พนักงาน
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ความต้องการและความคาดหวัง
รัฐบาล
 ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรม
 พัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
 ขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย
 เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลิต
ไฟฟ้าของภาคเอกชน
 มีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านพลังงาน
 พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 นําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทย
 มุ่งเน้นการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
กระทรวงการคลัง
 ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
นําส่งรายได้
 ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กรเข้าสู่
มาตรฐานสากล
 กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC
 เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มีการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
 มีการเตรียมความพร้อมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่
เพิ่มขึ้น และการเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
 มีมาตรการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
 มีการกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
 ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
 การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการบริหารจัดการที่ดี
 การได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ
 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
 เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชน์อันพึงได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 1- 6: กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 5 กลุ่มหลัก (ต่อ)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ
ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ
ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ความต้องการและความคาดหวัง
 ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
 การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา
 อ้างอิงตารางที่ 2-2 กลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 ให้มีความปลอดภัย
 ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ดั ง กล่ า วแล้ ว การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement
of Directions: SOD) ได้แก่ มุ่งพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สินและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับนโยบายภาครัฐจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
1) ด้านการดําเนินงานหลัก
กฟภ. มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในภาพรวม
และ 12 เมืองใหญ่ โดยพบว่า ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ในภาพรวมและ 12 เมืองใหญ่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้องในปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 11.47 ในภาพรวม และ
ลดลงร้อยละ 18.54 สําหรับ 12 เมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) กล่าวคือ
กฟภ. สามารถลดระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องได้เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 17.44 ในภาพรวม และร้อยละ
24.40 สําหรับ 12 เมืองใหญ่ ทั้งนี้ กฟภ. มีแผนงานและโครงการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่า SAIDI
และ SAIFI เช่น โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 12 เมืองใหญ่ แผนงาน Modern Quality Service Care และ
แผนงานเพิ่มสมรรถนะทางด้านการตลาดและการบริการเสริมทางธุรกิจขององค์กร เป็นต้น
ในปี 2559 กฟภ. มีหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5.40 ซึ่งต่ํากว่าปี 2558
ที่มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 5.50 โดยจะเห็นได้ว่า ร้อยละของหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค1 (Non-Technical
Loss) ผันผวนขึ้นลงในแต่ละปี ซึ่งเป็นผลให้หน่วยสูญเสียในระบบจําหน่ายโดยรวมผันผวนตามไปด้วย ในขณะ

1

กําลังไฟฟ้าสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss) คิดจากการนําหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่ายรวมหักด้วยกําลังไฟฟ้าสูญเสียทาง
เทคนิค ซึ่งกําลังไฟฟ้าสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัดปริมาณไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าไม่ครบถ้วน
ตลอดจนการจดหน่วยไฟฟ้า หรือการเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน และการลักลอบใช้ไฟฟ้า

45

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ที่ร้อยละของหน่วยสูญเสียทางเทคนิค2 (Technical loss) ค่อนข้างคงที่อยู่ในช่วงร้อยละ 3.6 - 3.9 ทั้งนี้ กฟภ.
มีกลยุทธ์และแผนงานรองรับเพื่อให้หน่วยสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss) ลดลง เช่น ก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้ า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น การตรวจสอบแก้ ไ ขจุ ด ต่ อ จุ ด สั ม ผั ส ในสถานี ไ ฟฟ้ า /สายส่ ง /ระบบจํ า หน่ า ย การแก้ ไ ข
กระแสไฟฟ้า Unbalance ในแต่ละเฟส เป็นต้น รวมถึงกลยุทธ์และแผนงานรองรับเพื่อให้หน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่
เทคนิค (Non Technical Loss) ลดลง เช่น การตรวจสอบมิเตอร์ การป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า
การแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SAP IS-U การปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้า การปรับปรุงการติดตั้งมิเตอร์ เป็นต้น
ภาพที่ 1- 12: ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปี 2552 - 2559
500
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ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
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ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
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0
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

0
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

ภาพที่ 1- 13: กราฟแสดงหน่วยสูญเสีย
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ปี 2555

5.12
3.90
1.22
ปี 2556
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5.46
3.68
1.78
ปี 2557
Non-Technical Loss
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3.79
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ปี 2558

5.40
3.77
1.63
ปี 2559

Total Loss

ในด้านจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าพบว่า ผู้ใช้ไฟในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ตามลําดับ โดยในปี 2559 พบว่า มีจํานวนผู้ใช้ไฟประเภท
บ้ า นอยู่ อ าศั ย มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.02 และมี จํ า นวนผู้ ใ ช้ ไ ฟประเภทอุ ต สาหกรรมน้ อ ยที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 0.18 ทั้งนี้ แม้ว่าจํานวนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม เป็นกลุ่มที่มี
การใช้ไฟมากที่สุด

2

กําลังไฟฟ้าสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss) ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกําลังไฟฟ้าสูญเสียใน 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ สายป้อนแรงดันสูง
หม้อแปลงจําหน่าย สายป้อนแรงดันต่ํา และจุดต่อของอุปกรณ์
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ตารางที่ 1- 7: จํานวนและอัตราการเติบโตของผู้ใช้ไฟฟ้า จําแนกตามกลุ่มลูกค้า
จํานวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
2556
2557
2558
15,469,011 15,919,566
16,339,328
1,399,973 1,458,920
1,516,430
31,441
32,894
33,766
257,068
268,615
501,401
17,157,493 17,679,995
18,390,925

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

2559
16,739,341
1,516,465
33,828
501,624
18,391,443

2556
3.08
4.51
6.44
14.61
3.35

อัตราการเติบโต
2557
2558
2.91
2.64
4.21
3.94
4.62
2.65
4.49 86.66
3.05
4.02

2559
2.45
5.23
2.89
4.46
2.73

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานพบว่า กฟภ. มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้น โดยดูได้จากรายได้ดําเนินงานต่อพนักงานดีขึ้น จากในปี 2553 รายได้ดําเนินงานต่อพนักงานอยู่ที่
11.64 ล้านบาท/ คน เพิ่มขึ้นเป็น 15.07 ล้านบาท/ คน ในปี 2559
ภาพที่ 1- 14: รายได้ดําเนินงานต่อพนักงาน ปี 2553 - 2559
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2) ด้านการเงิน
2.1) รายรับและต้นทุน
กฟภ. มีอัตราการเติบโตของรายได้หลักในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ -2.11 โดยในปี 2560
คาดว่า อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ จ ะอยู่ ใ นระดับ ที่ ร้อ ยละ 1.75 หลัง จากนั้ น อัต ราการเติ บ โตของรายได้
คาดการณ์ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.80 เนื่องจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าถูกกําหนดให้
คงที่ และเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ช่วงปี 2558 - 2565 เท่ากับ 0.1255 บาท/หน่วยจําหน่าย
ตามอัต ราเงิน ชดเชยรายได้ฯ ปี 2557 ซึ่ งมี แ นวโน้ ม ที่ ล ดลงจากอดี ต รวมถึง สัดส่ ว นผู้ใ ช้ไ ฟฟ้า ของกฟภ.
จะลดลงจากการเข้ามาของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งทําให้ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ กฟภ.
ลดลง โดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของลูกค้ารายสําคัญของ
กฟภ. และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง
ทั้ง นี้เ มื่ อพิ จ ารณาในส่ ว นรายได้จ ากค่ า ไฟฟ้า จะพบว่า รายได้ ค่า ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี แ รงผลั ก ดั น หลั ก มาจากการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของทุ ก กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายการผลิตจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีขึ้นกว่า
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ปี 2559 และกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าคิดเป็นอัตราก้าวหน้า เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนเลยขั้นการใช้
ไฟเดิม จะทําให้อัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง
ภาพที่ 1- 15: อัตราการเติบโตของรายได้หลัก
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560 - 2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ. โดยในช่วงปลายปี 2554
เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง

ภาพที่ 1- 16: รายได้ค่าไฟฟ้า และหน่วยจําหน่าย จําแนกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2555 - 2559

เมื่อพิจารณาในอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมกลับพบว่า ในปี 2556 อัตรา
การเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมากจากปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.10 ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากรายได้ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 124.75 โดยในปี 2556 มีการปรับปรุงระบบ
จําหน่ายพาดสายสื่อสารฯ จํานวนมาก แต่ในปี 2557 - 2558 กฟภ. กลับมีอัตราการเติบโตของรายได้จาก
ธุรกิจเสริมลดลงอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.34 และ -1.57 เนื่องจาก กฟภ. ได้รับรายได้จากค่าทดสอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบ และจากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟลดลง โดยในปี 2559 อัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.13 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมได้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
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ของ กฟภ. ในปี 2560 ทําให้การคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี
2564 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.89
ภาพที่ 1- 17: อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริม

2.2) อัตราส่วนการทํากําไร
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนกําไรขั้นต้นจะพบว่า สัดส่วนกําไรขั้นต้นในช่วงปี 2557 - 2559
โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 14.25 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2560 - 2564 สัดส่วนกําไรขั้นต้นมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.28 ในขณะที่สัดส่วนกําไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 5.52 ในปี
2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ในปี 2564 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
โดยนับตั้งแต่ปี 2557 จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่างๆ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
แต่อย่างไรก็ตามในปี 2559 อัตราส่วน ROE, ROA, ROIC มีค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 16.71
7.19 และ 6.54 ตามลําดับ โดยสัดส่วนดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 11.24 5.56 และ 4.80 ตามลําดับ
ในปี 2564 โดยสาเหตุหลักของการลดลงในสัดส่วนผลตอบแทนต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก กฟภ. มีการลงทุนเพิ่ม
ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของกําไรมาก โดย กฟภ. มีแผนการลงทุนโครงการหลักๆ ในอนาคต เช่น
โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 (51,950 ล้านบาท) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (15,085 ล้านบาท) เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเกิดจากการที่ กฟภ. ไม่สามารถกําหนด
ราคาค่าไฟฟ้าได้เอง ทําให้ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาตามต้นทุนได้ รวมทั้ง กฟภ. ยังเสียลูกค้าบางส่วนจากการ
เข้ามาของโรงไฟฟ้าขนาดย่อมอีกด้วย โดยนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2560 ค่าต้นทุนเงินทุน (WACC) โดยรวม
ค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559-2564 ค่าต้นทุนเงินทุนจะลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 6.65 ในปี
2559 เป็นร้อยละ 6.50 ในปี 2564 โดยต้นทุนจากการเงินกู้ยืม (Kd) มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ต้นทุน
จากเงินทุนของผู้ถือหุ้น (Ke) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจาก กฟภ. ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุน
แม้ว่าจะมีการใช้เงินรายได้จาก กฟภ. มาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนก็ตาม
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ภาพที่ 1- 18: สัดส่วนกําไรส่วนเพิ่ม ปี 2550 - 2564
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560 - 2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 1- 19: อัตราผลตอบแทน ปี 2550 - 2564
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560 - 2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ. (กรณี Best Case)

ภาพที่ 1- 20: อัตราส่วน ROIC และ WACC
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560-2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ.
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2.3) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า กฟภ. มีสัดส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
ที่ลดลง จากในปี 2559 อยู่ที่ 1.77 เท่า กลายเป็น 1.47 เท่า ในปี 2564 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินรวม
ต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) จะพบว่า ในช่วงปี 2561-2564 กฟภ. มีแนวโน้มสัดส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวมค่อนข้างคงที่ โดยคาดว่า กฟภ. จะสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่คงที่ที่
ประมาณ 0.57 เท่า ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio)
ของ กฟภ. เล็ ก น้ อ ยในช่ ว งปี 2561-2564 จาก 0.48 เท่ า กลายเป็ น 0.49 เท่ า เนื่ อ งจาก กฟภ. มี แ ผน
การลงทุนโครงการใหญ่หลายโครงการในอนาคต
ภาพที่ 1- 21: สัดส่วนสภาพคล่อง ปี 2550 - 2564
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560 - 2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 1- 22: สัดส่วนโครงสร้างเงินทุน ปี 2550 - 2564
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2559 ทั้งนี้ ปี 2560 - 2564 ประมาณการโดยฝ่ายงบประมาณ กฟภ.
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3) ด้านการจัดการทรัพยากร
3.1) พนักงาน
พนักงานของ กฟภ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยจํานวน
พนักงานทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในปี 2559 กฟภ. มีพนักงานรวม 30,116 คน เป็นพนักงาน
ในส่วนกลาง จํานวน 3,822 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของพนักงานทั้งหมด และเป็นพนักงานในส่วนภูมิภาค
จํานวน 26,294 คน คิดเป็นร้อยละ 87.31 ของพนักงานทั้งหมด
ภาพที่ 1- 23: จํานวนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2546 - 2559

เมื่อจําแนกจํานวนพนักงานตามอายุ พบว่า พนักงานของ กฟภ. ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่
46 ปีขึ้นไป โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50.72 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่สูงมาก แสดงให้เห็นว่า
พนักงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุมากและมีอายุการทํางานก่อนวัยเกษียณเพียงไม่กี่ปี ในขณะที่กลุ่มอายุ
18-25 ปี มีสัดส่วนที่น้อยเพียงร้อยละ 7.52 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งผลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และทําให้เห็นความจําเป็นของการจัดการและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
ภาพที่ 1- 24: จํานวนพนักงานจําแนกตามอายุ ปี 2559
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3.2) ที่ดิน
กฟภ. มีที่ดินทั้งหมดมูลค่า 8,536.20 ล้านบาท โดยมีที่ดินที่ใช้ประโยชน์แล้วจํานวน
6,496.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.11 และที่ดินที่รอการใช้ประโยชน์ จํานวน 1,750.14 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.50 และที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ จํานวน 289.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 แสดงให้เห็นว่า กฟภ.
มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์อยู่ในสัดส่วนที่ต่ํา
ภาพที่ 1- 25: สัดส่วนการใช้ที่ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559
ที่ดินรอการใช้
ประโยชน์
20.50%
ที่ดินใช้
ประโยชน์แล้ว
76.11%

ที่ดินไม่ได้ใช้
ประโยชน์
3.39%

1.3.2 การสํารวจและเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2559
โครงการสํารวจและเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของ กฟภ. ปี 2559 มีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการของ กฟภ. กับลูกค้าจํานวน 5,570 ราย โดยสรุปผลการสํารวจได้ ดังนี้
ตารางที่ 1- 8: การสํารวจความพึงพอใจในการบริการของ กฟภ.
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าปัจจุบัน
ลูกค้าคู่แข่ง
ลูกค้าในอนาคต
รวม

จํานวน (ราย)
5,370
100
100
5,570
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ภาพที่ 1- 26: กราฟสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของลูกค้าปัจจุบันของ กฟภ.

ภาพที่ 1- 27: กราฟสํารวจความพึงพอใจ/ภาพลักษณ์ ภาพรวม
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ภาพที่ 1- 28: กราฟผลสํารวจความพึงพอใจ/ภาพลักษณ์ โดยจําแนกลูกค้าตามบริบทขององค์กร

ภาพที่ 1- 29: กราฟผลสํารวจความพึงพอใจ/ภาพลักษณ์ โดยจําแนกตามพื้นที่ให้บริการ กฟภ. ตามภาค
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ภาพที่ 1- 30: กราฟผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพบริการ ความคุ้มค่า/ราคา และภาพลักษณ์องค์กร โดยจําแนกลูกค้าตามบริบทขององค์กร
คุณภาพผลิตภัณฑ์

คุณภาพบริการ

คุ

ความคุ้มค่า/ราคา
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ภาพที่ 1- 31: กราฟผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพบริการ ความคุ้มค่า/ราคา และภาพลักษณ์องค์กร โดยจําแนกตามพื้นที่ให้บริการ กฟภ.
ตามภาค
คุณภาพผลิตภัณฑ์

ความคุ้มค่า/ราคา

คุณภาพบริการ

ภาพลักษณ์องค์กร
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กลุ่มลูกค้ารายสําคัญ (Key Account) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของ กฟภ. อยู่ที่ระดับ
คะแนน 4.2412
ตารางที่ 1- 9: ความพึงพอใจในภาพรวมของ กฟภ. ของกลุ่มลูกค้ารายสําคัญ (KEY ACCOUNT)
ภาพรวม

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพไฟฟ้าและบริการ
คุณภาพไฟฟ้าและบริการโดยรวมเป็นไปตามที่คาดหวัง
ทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
รวม

KAM
MEAN
4.2154
4.2669
4.2412

S.D.
0.5258
0.5447
0.5228

4.2412

0.4115

ภาพที่ 1- 32: กราฟผลสํารวจความพึงพอใจ/ภาพลักษณ์ จําแนกตามลูกค้ารายสําคัญ (KAM)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานจากผลการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ
ตลาดประจําปี 2559 โดยการวิเคราะห์ตามมุมมองของ 7P (ส่วนประสมทางการตลาด : Marketing Mix) และ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร สรุปดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร (People)
ประเด็น
ขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ทั้ง
ด้าน Operation และการให้บริการลูกค้า

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 กําหนดและ ประเมิน Competency ของแต่ละตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการลูกค้า และมีการพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสู่การฝึกอบรมและประเมินผลขีดความสามารถของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งควรนําไปเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการดําเนินงาน และแรงจูงใจของพนักงาน
 พนักงานที่ให้บริการลูกค้า (Front Office) ต้องได้รับการอบรมอย่างสม่ําเสมอ โดยหลักสูตรที่จําเป็นสําหรับพนักงาน
ให้บริการลูกค้า ได้แก่ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ (Service
Mind)
เพื่อให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้า
มีความยิ้มแย้ม มีการให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ เต็มใจให้บริการ มีความสุภาพและเป็นมิตร รวมถึงการอบรมเรื่อง
เทคนิคการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skill ) เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี สําหรับงานบริการที่จําเป็นต้องพบเจอกับลูกค้า
ที่มีความหลากหลาย
 มีการดําเนินงานในแนวทางอื่นร่วมด้วย เช่น การจัดให้มีต้นแบบของพนักงานให้บริการ การจัดให้มีมาตรฐานสําหรับ
คุณลักษณะของพนักงานให้บริการ หรือการจัดอบรมพิเศษเรื่องเทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ เป็นต้น
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ประเด็น

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ความเป็นมืออาชีพ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 ดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Service Level Agreement)
ซึ่งควรครอบคลุมถึงบุคลิกลักษณะการแต่งกายที่เป็นมืออาชีพ (Professional Looking) โดยเป็นการแต่งกายที่เป็น
มาตรฐาน สื่อถึงความพร้อมปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมทั้งพนักงานและลูกจ้าง
 จัดให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ทําหน้าที่ซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง/ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า

ประเด็น
การแยกบทบาทที่ ชั ด เจนระหว่ า งพนั ก งานด้ า น
Operation และพนักงานที่ดูแลลูกค้า
(การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 การกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างพนักงานด้าน Operation (E/O) และพนักงานที่ดูแลลูกค้า(Key account
Manager, Call center) ในการรับแจ้งเหตุ/ตอบคําถามสถานะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และพนักงานที่แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
เพื่อกระบวนการทํางานมีความคล่องตัว และการทํางานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 พนักงาน Call Center ควรมีบทบาทหลักในการรับเรื่องจากลูกค้า การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิด และข้อร้องเรียนที่พบ
และประสานกับ E/O เพื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และประมาณการระยะเวลาที่ไฟฟ้าจะกลับมาใช้การ
ได้ดังเดิม เพื่อประสานกลับไปยังผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ระบบงานการให้บริการลูกค้า ควรรองรับในการเก็บข้อมูลสถานะของ
การแก้ไขไฟฟ้า
เพื่อเป็นข้อมูลให้ Call Center สามารถตอบกลับลูกค้าได้ถูกต้อง และสอดคล้องกัน ซึ่งในอนาคต
สามารถทําเป็นรูปแบบ Online Service โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูข้อมูล และสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผ่าน EChannel เช่น Website และ Mobile Application ได้
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1.2 ด้านกระบวนการ (Process)
ประเด็น
มาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นประจํา และควร
ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการติดตามประเมินผล และประเมินปัญหาอุปสรรค และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อนํา
ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
 นอกเหนือจากการรายงานผลการดําเนินงานตาม SLA ที่มีการกําหนดความถี่ในการประเมินผลที่เหมาะสม เช่น 6 เดือน
หรือ 1 ปีแล้ว กฟภ. ควรมีกระบวนการในการสุ่มทดสอบการดําเนินงานตามระดับความสําเร็จของแต่ละกระบวนการ
(Mystery Shopper)

ประเด็น
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 มีการทบทวนมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (Customer
Centric) ทั้งนี้ควรทบทวนถึงการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็ว
และคล่องตัวขึ้น (Streamline Business Process) และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการที่
กําหนดไว้
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ประเด็น
การรวมศูนย์ข้อมูลการให้บริการลูกค้า

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 ระบบการให้บริการลูกค้า (CRM Software) ควรสนับสนุนทั้งงานบริการ และงานด้านการตลาด

รวมถึงสนันสนุน
การรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าให้มีความถูกต้อง และบูรณาการกัน เช่น ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อทาง กฟภ. ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางใด ทั้ง Direct Channel และ Electronic Channel จะต้องถูกบันทึกลงในระบบ และส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการ การช่วยเหลือ หรือ/และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบควรบันทึกถึงผลการ
ดําเนินงาน การตอบสนองต่อปัญหาในแต่ละกรณี การตอบคําถามต่างๆ ซึ่งจะทําให้พนักงานสามารถค้นหา และนํามา
เป็นแนวทางในการดําเนินงานเมื่อเจอปัญหาในกรณีแบบเดิมได้ รวมถึงในกลุ่มลูกค้า High Value การเก็บข้อมูลของ
ลูกค้า รวมถึง Call Report หลังการเยี่ยมเยียนลูกค้าในแต่ละครั้ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทําการตลาดและการออกแบบ
Promotion ที่เหมาะสม รวมถึงการขยายการให้บริการธุรกิจเสริมที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้

1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ประเด็น
คุณภาพและความเพียงพอของไฟฟ้า

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ในปี 2560 กฟภ. มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ 12 ซึ่งควรมีการกําหนดแผนงานระยะยาว โดย
บูร ณาการระหว่างการเติบ โตของจํา นวนผู้ใช้ไ ฟฟ้ารายใหญ่ กับแผนที่ สํ าคั ญ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
ฉบับที่ 12 และทิศทางของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เป็นต้น
ทิศทางของ กฟภ. ได้มีการพัฒนาระบบคุณภาพไฟฟ้าที่สะท้อนในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาฯ 12 และ
โครงการเคเบิลใต้ดินสําหรับเมืองใหญ่ ซึ่งควรต้องชี้แจงให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมให้รับทราบถึงทิศทางของแผนฯ 12 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้วางแผนกําลังการผลิตที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ไฟฟ้า นอกจากนั้น สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบจําหน่ายไฟฟ้า คือ ความล่าช้าในโครงการลงทุนที่สําคัญ
ซึ่งปัจจัยหลัก ได้แก่ ความล่าช้าในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง Sub Station ให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของตัวเมือง
และการดําเนินงานตามแผนงานการซ่อมบํารุง
ดําเนินงานต่อเนื่องสําหรับแผนงาน Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid รวมถึงจัดทําแผนงานในการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษามิเตอร์ หม้อแปลง และอุปกรณ์หลักที่สําคัญในระบบไฟฟ้า
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ประเด็น
การรับประกันคุณภาพไฟฟ้า

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 การรับประกันคุณภาพไฟฟ้า ควรกําหนดเป็น Zoning ที่สัมพันธ์กับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของระบบจําหน่าย
และสัมพันธ์กับแผนการลงทุน รวมถึงแผนงานการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Plan)
 ทั้งนี้ การรับประกันคุณภาพไฟฟ้าหากมีการกําหนดอย่างเป็นระบบ จะส่งผลโดยตรงต่อการกําหนดอัตราค่าบริการพิเศษที่
สามารถตอบสนองต่อ คุ ณ ภาพไฟฟ้า ที่เ หนือ กว่ า ความคาดหวัง ดั ง นั้น จะสามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการและ
ความคาดหวังของลูกค้า High Value ที่มีความสามารถและความเต็มใจในการจ่ายค่าบริการในอัตราพิเศษ

ประเด็น
มีการชดเชยความเสียหายจากการจ่าย
ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 กําหนดกระบวนการดังกล่าวให้มีความชัดเจนในการชดเชยความเสียหาย กําหนดเงื่อนไขในระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับความเสียหายสูงสุด จํานวนเงินหรือสิทธิพิเศษอื่นที่ต้องจ่ายชดเชย โดยต้องกําหนดกระบวนการ ขั้นตอน ให้มีความ
ชัดเจนถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ กฟภ. และมีการเผยแพร่กระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มทราบ ทั้งนี้
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงลดอัตราการร้องเรียนหากเกิดการจ่ายไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

1.4 ด้านราคา (Price)
ประเด็น
ความคุ้มค่า/ราคา

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 ความคุ้มค่าต่อราคาในมุมมองของคุณภาพไฟฟ้า และบริการที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาค่าไฟนั้น ยังไม่คุ้มค่าเพียงพอกับ
ราคาที่จ่ายไป ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปรับปรุงคุณภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการลูกค้าทั้งภาคสนาม และการให้บริการลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียนหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 อย่ า งไรก็ ต าม ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ กฟภ. ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ และกํ า หนด
กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าดังกล่าว เนื่องจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการเชิงสังคม หรือการให้บริการกับ
หน่วยราชการแล้วนั้น โดยหมายถึงลูกค้าที่มีความต้องการใช้ไฟพิเศษ โดยอาจเป็นการใช้ไฟในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น
โครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการคิดอัตราค่าไฟในอัตราพิเศษ (สูงกว่าอัตราปกติ) ดังนั้น ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
จึงสะท้อนถึงคุณภาพของไฟฟ้ารวมถึงบริการที่ต้องมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าไฟที่สูงกว่าปกติ

1.5 ด้านช่องทาง (Place)
ประเด็น
การปรับปรุงช่องทางการให้บริการและ
สนับสนุนลูกค้า

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 มีการรวมศูนย์การรับแจ้งปัญหา และตอบคําถามให้กับลูกค้าที่ Call Center หรือการตอบรับ/แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าแบบ
อัตโนมัติ โดยปัญหาดังกล่าวจะถูกบันทึกลงระบบ และส่งต่องานไปยังพนักงาน E/O เพื่อให้ทราบสถานะและระยะเวลา
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Recovery Time) และข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในระบบการให้บริการลูกค้า เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ Call Center สามารถตอบกลับลูกค้าได้ถูกต้อง และสอดคล้องกัน ซึ่งในอนาคต สามารถทําเป็นรูปแบบ Online
Service โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูข้อมูล และสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผ่าน E-Channel เช่น Website และ
Mobile Application ได้
 ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ มี ค วามสะดวก และง่ า ยในการติ ด ต่ อ ในทุ ก ช่ อ งทาง นอกจากนี้ ค วรมี ก ารประเมิ น
ประสิทธิผลของแต่ละช่องทางในทุกปีรวมถึงเพิ่มกระบวนการคัดกรองปัญหา และมีการจัดกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อม
แนวทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทุกปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว
 เพิ่มศักยภาพในช่องทางในระบบออนไลน์ โดยมีช่องทางอื่นในการแจ้งค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟภ.จะมีการขยายผลในการแจ้งค่า
ไฟฟ้าผ่าน Smart Invoice ผ่านทางอีเมลในทุกกลุ่มลูกค้า และผ่าน Mobile Application (แผนงานปี 2560)
 มีการประเมินประสิทธิผล ของแต่ละช่องทางในการชําระค่าไฟฟ้า ทั้งในด้านการให้บริการที่ดีและรวดเร็ว ความถูกต้อง
ของข้อมูล รวมถึงด้านความปลอดภัย ในช่องทางที่ผ่าน Mobile Application หรือ บัตรเครดิต ในอนาคต
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1.6 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ประเด็น
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง


พนักงานที่ดูแลกลุ่มลูกค้าจะต้องมีการกําหนดแนวทางการเยี่ยมเยียนลูกค้าที่เป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลความต้องการ
และความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ําเสมอ และนําข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบ Promotion หรือสิทธิ
พิเศษเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าวในระยะยาว เช่น การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า และ/หรือให้คําปรึกษาเพื่อ
การใช้ไฟในรูปแบบประหยัดพลังงานรวมถึงขยายผลในการให้ธุรกิจเสริมในอนาคต
 Key Account Manager ต้องถูกกําหนดจํานวนลูกค้าที่จะต้องดูแลให้มีความชัดเจน โดยมีจํานวนลูกค้าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม และสื่อสารถึงพนักงานที่ดูแลลูกค้าดังกล่าวให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนึ้ควรมีการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลและแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม
 พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่าน Online Service รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น กลุ่ม Line ในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้สื่อสารให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
ทราบในแต่ละพื้นที่

1.7 ด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ (Physical Environment)
ประเด็น
กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง
บริ เ วณเคาน์ เ ตอร์ ที่ เ พี ย งพอ สะอาด
และทันสมัย และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการ
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 สร้ า งมาตรฐานของสํ า นั ก งานให้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยขยายผลการ
ดําเนินงาน ลงสู่สํานักงานให้บริการในระดับย่อย ได้แก่ การไฟฟ้าสาขา การไฟฟ้าสาขาย่อย (สํานักงาน
กฟภ. ชั้น 3-4) ซึ่งจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์องค์กร (Brand Image) ของ กฟภ. ให้ผู้ใช้บริการได้
ตระหนักและจดจําถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ
ของสํานักงานให้บริการ
1.8 ด้านภาพลักษณ์องค์กร (Image)
ประเด็น

กลุ่มลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
 กําหนดแนวทางการถ่ายทอดที่เป็นระบบสําหรับ Corporate Image จากส่วนกลางสู่แต่ละพื้นที่ ซึ่งต้อง
พิจ ารณาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ลั ก ษณะพิ เ ศษหรื อ ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะพื้น ที่ ป ระกอบกั บ การวางแผนการ
ดําเนินงาน
 การปรับปรุงการสร้าง Image Standardization ให้สอดคล้องกับทุกภาคทุกช่องทางที่เป็นจุด Touch
Points ของลูกค้า
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1.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strength)
1
2
3
4
5
6
7

ความพร้อมของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ระบบการจําหน่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือ
ภาพลักษณ์องค์กรเรื่องความโปร่งใส
และความเชื่อมั่นของประชาชนในการ
ดําเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานในระบบเครือข่าย
และจําหน่ายไฟฟ้า
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูงในธุรกิจ
จําหน่ายไฟฟ้า
คุณภาพการให้บริการที่ดีกว่าปีที่แล้ว
และเหนือกว่าคู่เทียบ
ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีกระจายอยู่ในระดับ
ภูมิภาค ทั้งลูกค้ารายย่อยและ
ภาคอุตสาหกรรม

จุดอ่อน (Weakness)
1

2
3
4
5
6
7
8

การวิเคราะห์และจัดทํา Business Model
ขององค์กรที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ และ
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ ยังไม่มีแนวทาง
ที่ชัดเจนเพื่อนําไปปฏิบัติ
โครงสร้างองค์กรปัจจุบันและความพร้อม
ของบุคลากรไม่เอื้อต่อการดําเนินงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
ยังไม่เป็นระบบ
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ขาดการบูรณาการยุทธศาสตร์ และแผนการ
ดําเนินงานจากระดับองค์กรสู่ระดับแผนย่อย
ที่เกี่ยวข้อง
ขาดการเชื่อมโยงระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานกับระบบแรงจูงใจ
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อนําไปสู่
การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
ยังไม่เพียงพอ
ระบบสารสนเทศที่สําคัญขององค์กร
ที่เริ่มจะล้าสมัยและกําลังจะหมดอายุสัญญา
เช่น ERP, SCADA, GIS และ AMR เป็นต้น
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โอกาส (Opportunity)
1
2
3
4
5
6

68

พันธมิตรทางธุรกิจให้ความสนใจใน กฟภ.
ทํ า ให้ เ กิ ด การเอื้ อ ต่ อ โอกาสในการลงทุ น
หรือสร้างความร่วมมือในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ในประเทศมี ก าร
เติบโตสูง
กลไกขับเคลื่อน Thailand 4.0 เอื้อต่อ
การยกระดับการพัฒนานวัตกรรม ทั้งบริการ
และการดําเนินงานขององค์กร
นโยบายของแผนบู ร ณาการพลั ง งาน
ระยะยาว (PDP AEDP EEP) เอื้อต่อ
การดําเนินธุรกิจขององค์กร
นโยบาย Smart Grid สนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานในการพั ฒ นาโครงข่ า ยไฟฟ้ า
อัจฉริยะ
นโยบายระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(EEC) ที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อุปสรรค (Threat)
1 การสู ญ เสี ย รายได้ จ ากผู้ ป ระกอบการ/
หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคครัวเรือนที่
สามารถผลิตไฟใช้เอง (Prosumer)
2 เทคโนโลยีและโครงสร้างของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลกระทบ
ต่ อ การเข้ า มาแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการ
รายใหม่
3 ข้อจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ
ที่จํากัดการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
4 การขยายตัวของ VSPP ส่งผลต่อเสถียรภาพ
ของระบบจําหน่าย
5 การปรั บ ปรุ ง /ทบทวนการกํ า หนดอั ต รา
โครงสร้ า งค่ า ไฟ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลประกอบการอย่างมีนัยสําคัญ
6 ความไม่ แ น่ น อนของการอนุ ญ าตให้ SPP
ขายไฟฟ้านอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้ กฟภ. อาจสูญเสียลูกค้ามูลค่าสูงให้กับ SPP
7 ภั ย ธรรมชาติ และความไม่ ส งบในพื้ น ที่
ชายแดนภาตใต้
8 ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Cyber Security)
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1.5 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลือ่ นมูลค่าเชิงลึกของรัฐวิสาหกิจ (Value Driver)
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเป็นพื้นฐานสําคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยช่วยให้
ผู้บริหารสามารถกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญต่อยุทธศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์ Sensitivity ของปัจจัย
ขับเคลื่อนค่า EP จะทําให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อน ที่มีผลกระทบ
ต่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ระดั บ องค์ ก ร เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นดั ง กล่ า ว
โดย กฟภ. ได้ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1.5.1 การจัดทํา EP Driver Model
ในการหาปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (Economic Profit Driver) กฟภ. ได้จําแนกปัจจัยขับเคลื่อน
ด้านการเงินและด้านปฏิบัติการของธุรกิจลงในแต่ละศูนย์ EVM จนถึงระดับปฏิบัติการ
ภาพที่ 1- 33: ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP

1.5.2 การทดสอบ Sensitivity ของ Value Driver และทดสอบความควบคุมได้ (Manageability)
การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจ จัยขั บเคลื่อนที่สําคัญขององค์กรทําได้โดยการ Simulation
เพื่อหาค่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1
ของปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อระบุถึงค่า EP
ที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งการวิเคราะห์ Sensitivity เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนนี้ จะช่วยให้องค์กรคํานึงถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่
สําคัญและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดลําดับความสําคัญของการวางแผนและแนวทางการบริหาร
จัดการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 1- 34: การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญขององค์กร

1.5.3 การจัดทํา Strategic Improvement Plan ระดับองค์กร
ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีนัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่า EP
ระดับองค์กร คือ รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะถ่ายทอดมายังปัจจัยขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือ
การลด SAIFI SAIDI การขยายเขตผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งผลต่อการกําหนดแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan) เช่น แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า แผนเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น
ซึ่งสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเชิงสังคม (PSO) การวิเคราะห์เชิงลึกในรายศูนย์ EVM นั้น ควรจะ
คํานึงถึงปัจจัยด้านผลประโยชน์เชิงสังคม นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรด้วย เพื่อให้ทราบว่า
ธุรกิจใด หรือหน่วยงานใด มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรมากหรือน้อยต่างกันอย่างไร โดยผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะนํามาใช้เพื่อกําหนดกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเพื่อสังคม ในระดับองค์กรและในระดับศูนย์
EVM ต่อไป
ภาพที่ 1- 35: ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP และ Strategic Improvement Plan ระดับองค์กร

70

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

บทที่ 2
กรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Strategic Direction)
ภาพที่ 2- 1: แนวทางการจัดทํายุทธศาสตร์องค์กร

2.1 นโยบาย (Policy)
2.1.1 นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ สําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มุ่งพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ และขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม 2555
แผนระยะสั้น
1. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ / Resource Sharing
2. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแล
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3. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับการไฟฟ้านครหลวง
4. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้มีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชย์กับสังคม/ Project Base)
แผนระยะยาว
1. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
2. จัดทําแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่
3. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter)
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. ให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยพัฒนาองค์กรให้เป็น Customer Centric Organization
2.1.2 นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มธุรกิจหลัก
1. ให้ความสําคัญกับลูกค้า และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
โดยในอนาคตรูปแบบธุรกิจจะต้องเปลี่ยนจาก Functional Based เป็น Area Based ดังนั้น
กลุ่มลูกค้าจะสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มประชาชน 2. กลุ่มเมือง และ 3. กลุ่ม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรม จะเป็นกลุ่มที่มีเอกชนเข้ามาแข่งขันกับ กฟภ. มากขึ้น
ดังนั้น ควรตระหนักในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้มีความรวดเร็ว และคล่องตัวต่อ
การแข่งขัน (Streamline Process)

2. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
วางแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นในการ
ปรับปรุงคุณภาพ และความมั่นคงในการจําหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการลดอัตราการสูญเสียในระบบ
จําหน่าย

4. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เช่น การวางแผน Smart Meter และ Smart
Grid ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ผลิต (เปลี่ยนจาก
Centralize เป็น Localize) และการบริหารสายส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับพลังงานทดแทน
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กลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
1. แสวงหาโอกาสในการลงทุนและสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
จากโครงสร้างอุตสาหกรรมของไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไป กฟภ. จําเป็นต้องแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนและสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนั้น กฟภ. ควรกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
กฟภ. โดยแยกเป็นธุรกิจที่ถูกกํากับ (Regulated Business) ซึ่งดําเนินการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจที่ไม่ถูกกํากับ (Non-regulated Business) รวมถึงควรพัฒนาธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว และยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพขององค์กร เช่น สาย Fiber Optic

2. การดําเนินธุรกิจในส่วนที่ไม่ถูกกํากับ (Non-regulated Business)
การดําเนินธุรกิจในส่วนที่ไม่ถูกกํากับ (Non-regulated Business) จําเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย
บริษัทในเครือ หรือในลักษณะเป็นบริษัทที่มีรูปแบบการดําเนินงานของเอกชนมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การดําเนินการร่วมกับพันธมิตร ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดเป้าหมาย (Ends) ทิศทางการดําเนินงาน
(Ways) และวิธีการทํางาน (Means) ที่ชัดเจน เพื่อกําหนดกระบวนการทํางานเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานและการบรรลุในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร
1. สร้างสมดุลการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สร้างสมดุลการบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารงานของ กฟภ. เป็นการ
บริหารงานแบบการกระจายทั่วประเทศ แต่อํานาจการบริหารอยู่ส่วนกลาง ในทางตรงกันข้าม
การสร้ า งรายได้ แ ละการเผชิ ญ ปั ญ หาส่ ว นมากอยู่ ที่ ภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น จึ ง ควรสร้ า งสมดุ ล การ
บริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. การสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์
เน้นการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้าง Talent Person ซึ่งเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานใน
ปัจจุบัน หรือ/และ การสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถในด้านที่องค์กร
ต้องการ เพื่อ ให้ร่ วมมือกันในการพัฒนาการทํางานของ กฟภ. การปรับโครงสร้างองค์ก รที่
เหมาะสมที่รองรับการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต การจัดทํา Succession Plan รวมถึงการ
กํ า หนดอั ต รากํ า ลั ง ที่ เ หมาะสม โดยในอนาคตต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาอั ต รากํ า ลั ง ที่ เ หมาะสมที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น Smart Grid และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เสริมประสิทธิภาพใน
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3. คํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล
คํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล โดยนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการทํา
กําไร และทําประโยชน์ให้สังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ นโยบาย PEA 4.0 สรุป
ดังนี้
รัฐบาลได้ริเริ่มการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และกําหนดนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้น
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้กําหนดนโยบาย PEA 4.0 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐดังกล่าว โดย
มุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”
การพัฒนาการดําเนินการหลัก 7 ด้านรองรับ PEA 4.0 มีดังนี้
1. Human Capital ในยุคแรก (HR1.0) มุ่งเน้นงานด้านบุคคลโดยทั่วไป
ยุคที่ 2 (HR2.0) งานด้านทรัพยากรมนุษย์เริ่มพัฒนาสู่การเป็นคู่คิดเชิง
ยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partner ยุคที่ 3 (HR3.0) เริ่มมีการนํา
สมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR Competency และ
สําหรับยุคที่ 4 (HR4.0) จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์
ที่มีความพร้อมในยุคดิจิทัล
2. Service ในช่วงเริ่มต้นการให้บริการเป็นแบบระบบราชการสมัยเก่า
(Bureaucracy) จากนั้นจึงเริ่มมีการให้บริการที่คํานึงถึงความต้องการของ
ลูกค้า (Customer Centric) มากขึ้น และสิ่งที่ กฟภ. มุ่งหวังสําหรับ
PEA4.0 คือ การเป็นเลิศในงานบริการ ด้วยการให้บริการที่เกินความ
คาดหวังของลูกค้า (Service Excellence : Beyond Customer
Expectation)
3. Grid ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นแบบระบบ Radial ต่อมาจึง
พัฒนาเพิ่มความมั่นคงของระบบเป็น Strong Grid และการพัฒนาช่วง
ต่ อ ไป คื อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า ให้ ทั น สมั ย (Grid
Modernization) รองรับ Smart Grid
4. Asset Management จากการดูแลสินทรัพย์ด้วยการใช้ระบบการ
บํารุงรักษา (Maintenance Management System : MMS) กฟภ. จึง
มุ่ ง เน้ น การจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง องค์ ก ร ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง วั ฏ จั ก รของ
สินทรัพย์ที่เริ่มตั้งแต่การจัดหาได้มา การบํารุงรักษา จวบจนเมื่อสิ้นอายุ
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“ก้าวสู่ PEA 4.0”

การใช้งานจึงนําออกจากระบบ
5. Innovation จุดเริ่มต้นของงานวิจัยในอดีต เริ่มจากการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า (Problem Solving) แล้วจึงเริ่มมีกระบวนการวิจัย และ
พัฒนาสร้างนวัตกรรมของ กฟภ. ขึ้นมา สิ่งที่ กฟภ.คาดหวังสําหรับ PEA
4.0 คือ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม จนนําไปสู่การ
ขยายผลสร้า งเครืองมือ หรืออุปกรณ์ข อง กฟภ. เชิงพาณิช ย์ (PEA
Brand) เพื่อนํามาใช้งานภายในองค์กรอย่างแพร่หลายทั่วทั้งองค์กร
ทดแทนหรือลดการจัดหาจากภายนอก ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ยกระดับ
มาตรฐานของอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานนาน ลดการบํารุงรักษา และเพิ่ม
อํานาจการต่อรองในการจัดหาจากผู้ผลิต
6. ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ในยุค Web 2.0 เน้นการสร้าง
ฐานข้อมูล (Database) ต่อมาจึงเข้าสู่ยุค ICT 3.0 ที่มุ่งเน้นการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management) และสําหรับ ICT 4.0 เป็นยุค
ที่นําระบบ ICT มารองรับการพัฒนาระบบ Smart Grid และการ
จัดการภายในองค์กรที่รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
things : IoT) ระบบ Cloud และการจัดการ Big Data โดยนําระบบ
ICT มาใช้รองรับงานในอนาคตทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
7. Business Investment โดยทั่วไปจุดเริ่มต้นของการให้บริการทาง
วิศวกรรม เริ่มจาก O&M (Operations and Maintenance) ซึ่งไม่ต้อง
พึ่งองค์ความรู้ที่ซับซ้อนมากนัก จากนั้นเมื่อบุคลากรมีความพร้อมและมี
ศักยภาพสูงขึ้น จึงมีความสามารถดําเนินการออกแบบด้านวิศวกรรมและ
ก่อสร้างเองได้ในรูปแบบของ EPC (Engineering,Procurement, and
Construction) และสุดท้ายจึงมีการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของโครงการหรือ
หุ้นส่วนโครงการ โดยบริษัท PEA ENCOM International Ltd. จะเป็น
ผู้ดําเนินการในการลงทุนดังกล่าว
สํ า หรั บ การทํ า ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารของ กฟภ. จากที่ ใ นอดี ต มุ่ ง แต่ ก าร
จําหน่า ยไฟฟ้า ให้แ ก่ลูก ค้า ปัจ จุบัน มีก ารให้บริ การธุ ร กิจ เสริม เพิ่ม เติ ม
อย่างไรก็ดีในยุค PEA 4.0 กฟภ. จะต้องสร้างธุรกิจเกี่ยวเนื่องรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
(Disruptive Technology) เช่น EV (Electric Vehicle), Solar
Rooftop, Smart Meter, Smart home เป็นต้น รวมถึงการให้บริการใน
ระดับสากล นอกจากตลาดในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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ภาพที่ 2- 2: Vision Mission Value (VMV)
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2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2.3 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.4 ค่านิยม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
2.5 ความสามารถหลัก (Core Competency)
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2.6 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
2.6.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1) การจัดทํา Business Model เพิ่มศักยภาพบุคลากร รวมถึงระบบการ
บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการรองรับธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง/
ธุรกิจเสริม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
จากโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวโน้มของผู้ซื้อ
ไฟฟ้าจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น (Prosumer) ทั้งนี้ เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่สามารถมีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น ที่ทดแทนการผลิต
ไฟฟ้าในระบบเดิม รวมถึงการส่งเสริมของภาครัฐของพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกอื่นที่มีเป้าหมายระบุไว้อย่างชัดเจน โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนจะมีมากขึ้นในอนาคต จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ธุร กิจ
ESCO และ ธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีอย่างก้าวกระโดด เอื้อต่อธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการเตรียมพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า จัดทํ า
โครงการนําร่องรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งแนวทางความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องมีการศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถดําเนินงานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้นผลประกอบการของ กฟภ. หากยังมุ่งสู่ธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้าเพียงธุรกิจเดียว จะถือ
เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เนื่องจาก กําไรขั้นต้นของธุรกิจขายไฟอยู่ในอัตราส่วนที่ต่ําและ
ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่การขยายตัวของสินทรัพย์ขององค์กรเพิ่มสูงมาก จากโครงการ
ลงทุนที่สําคัญ ดังนั้น การมุ่งหวังในด้านการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์เพื่อสร้างผล
ประกอบการ จึงจําเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมของธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจเสริม
เพื่ อ เป็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ที่ จ ะยกระดั บ ผลประกอบการขององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ความพร้อมของทรัพยากรบุคคลที่จะรองรับธุรกิจดังกล่าวเป็น
เรื่องที่จําเป็นมาก เนื่องจากทั้งโครงสร้างอัตรากําลัง และสมรรถนะหลักของบุคลากรใน
ปัจจุบัน ยังไม่สามารถรองรับหรือสนับสนุนต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจเสริมได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
2) การใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาโอกาสใน
การลงทุน
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยอยู่ ใ นยุ ค ดิ จิ ต อล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซึ่งในอนาคตตลาดธุรกิจทางด้านไอทีจะมี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากการวิเคราะห์จุดแข็งของ กฟภ. ที่มีฐานลูกค้าอยู่จํานวน
มาก ส่งผลให้เกิดโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงไปหาโอกาสทาง
ธุรกิจอื่น ดังนั้น แนวโน้มของการใช้ Big Data เพื่อนําไปสู่ Data Analytic จึงถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่มีการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น การลงทุนของ กฟภ. ด้าน IT ที่มี
การขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Data Warehouse หรือระบบสําคัญต่างๆ
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ที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร รวมถึง Fiber Optic ที่ถือเป็นสินทรัพย์สําคัญของ
องค์กรนั้น อาจนํามาวิเคราะห์ถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของสินทรัพย์ที่มี โดยการให้เช่า
หรือรับบริหารระบบงานสําคัญๆ กับองค์กรอื่น ถ้ามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT
ให้สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต
3) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะพบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ของ กฟภ. มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง กฟภ.จําเป็นต้องปรับแนวทางการดําเนินงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสร้ า งรายได้ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด จากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ จะเห็ น ได้ ว่ า
โครงสร้าง/เครือข่ายระบบการจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.นั้น ครอบคลุมทั่วประเทศ แทบ
ทุกครัวเรือนต่างมีไฟฟ้าใช้ นอกเหนือไปจากโครงข่ายนี้แล้ว กฟภ.ยังมีโครงข่ายใยแก้ว
นําแสงอีกด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อื่นๆได้อย่างมาก
เช่น การเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคม การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านโครงข่ายของ
กฟภ.ที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น และอนาคต ความพร้ อ มด้ า นการสื่ อ สารข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ย่อมเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการแข่งขันได้ หากเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ
ที่ให้บริการด้านนี้ ที่ไม่มีระบบสายส่ง ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงสินทรัพย์หลักขององค์กร
ว่ามีป ระเภทหลั ก ใดบ้าง และแต่ล ะประเภทมีอัต ราการใช้ งานอย่างไรเมื่ อเที ยบกั บ
ศักยภาพของสินทรัพย์ดังกล่าว การทดแทน การซ่อมบํารุงของแต่ละสินทรัพย์จะเกิดขึ้น
ในเวลาใดบ้าง ซึ่งแผนงาน Asset Management Roadmap จะเป็นแผนงานสําคัญที่
กํ า หนดกระบวนการสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ในแต่ละช่วงเวลาของสินทรัพย์
4) การสูญเสียรายได้จากผู้ประกอบการ/หน่วยงานราชการ รวมถึงภาค
ครัวเรือนที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และลูกค้าที่มีมูลค่าสูงให้กับ SPP
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งมีการกําหนด
เป้าหมายของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลต่อการสูญเสีย
รายได้ของ กฟภ. ที่ผู้ใช้ไฟจะเป็นผู้ผลิตไฟใช้เอง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ ดังนั้น กฟภ. จึงควรมีการทําแบบจําลองในการวิเคราะห์สถานการณ์
(Scenario Analysis) ถึงผลกระทบดังกล่าวต่อผลประกอบการขององค์กร เพื่อเป็น
ปัจจัยในการวิเคราะห์ถึงความเร่งด่วนในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสูญเสีย
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมให้กับ SPP เนื่องจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ และราคาไม่สามารถ
จูงใจผู้ประการได้ ทําให้ถึงแม้แนวโน้มของการสูญเสียลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมให้กับ
SPP จะลดลงก็ตาม แต่หาก กฟภ. มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และกําหนด
มาตรการในการรักษาลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไว้ ได้แก่ โครงการ Power Premium ก็อาจจะ
เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้
5) ทิศทางของการส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน
จากโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้องค์กร
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ต้องวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางธุรกิจทั้งการรักษาฐานลูกค้าเดิม และพัฒนาองค์ความรู้สู่
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งการส่งเสริมนวัตกรรมเป็นการใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ
รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรเพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา
การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่
ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
จะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ อ งค์ ก รก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รที่ มุ่ ง ฐานความรู้ (knowledge-based
Organization) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งใน
ปัจจุบัน การส่งเสริมนวัตกรรมของ กฟภ. อยู่ในระหว่างดําเนินการผลักดันผลงานวิจัย
เพื่ อ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องขององค์กร รวมถึงประเด็นสําคัญคือนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร เพื่อพัฒนาให้การดําเนินงาน
ในกระบวนการที่ สํ า คั ญ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น การลดระยะเวลาการ
ดําเนินงาน หรือการดําเนินงานร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็น
สําคัญและเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องมีการผลักดันให้นวัตกรรมขององค์กร เข้าไป
อยู่ ใ นทุ ก กระบวนการการทํ า งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ กฟภ. เป็ น องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรม
โดยผลสัมฤทธิ์ที่ได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องแล้ว
จะทําให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน
6) การเตรียมความพร้อมของระบบจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจาก
พลังงานทดแทน
จากการเติบโตของพลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายย่อยมีการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลั ง งานทดแทนเป็ น จํ า นวนมาก และกระจายอยู่ เ ป็ น วงกว้ า งในทั่ ว ประเทศ
ซึ่งผลกระทบของพลังงานทดแทนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อหน่วยสูญเสียของระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ทําให้ค่า Technical Loss สูงขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
กฟภ. จําเป็นต้องทราบถึงจํานวน กําลังการผลิต และสถานที่ของผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนก่อสร้าง
สถานี ไฟฟ้ า ในอนาคต รวมถึงได้ท ราบผลกระทบจากพลัง งานทดแทนดัง กล่า วที่จ ะ
กระทบต่อ Technical Loss เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในการบริหารจัดการต่อไป
รวมถึงการเสนอประเด็นดังกล่าวสู่ Regulator เพื่อพิจารณากําหนดนโยบายที่เหมาะสม
7) การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transformation

และ Cyber

Security
ในปั จ จุ บั น การเข้ า มาของเทคโนโลยี ส ารสนเทศทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงในธุ ร กิ จ และอุต สาหกรรมอย่า งมาก รวมถึง ความต้อ งการของลู กค้ า ที่
ต้องการให้สนองตอบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้ กฟภ. ต้องเริ่มมีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้มากขึ้น ทั้งในการบริหารงาน การบริการลูกค้า หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
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เพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน และสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึ ง แนวโน้ ม ของการใช้ ไ อที ม ากขึ้ น ทํ า ให้ อ งค์ ก รต่ า งๆจํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว
ด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ตลอดจนความต้องการใช้บริการ
ออนไลน์มากขึ้นทําให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการลงทุนและสร้างความ
ตระหนักให้แก่ผู้ใช้งานมากขึ้น ด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นประกอบกับ
การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง IoT จะทําให้องค์กรต่างๆต้องพิจารณาปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยไอทีให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดังนั้น กฟภ. ควรให้ความสําคัญถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการดูแลกระบวนการบริหาร
จั ด การระบบข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องมีการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2.6.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1) ภาพลักษณ์ขององค์กร นําไปสู่ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดําเนินงาน
ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร เป็ น แนวคิ ด ที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต่ า งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญอย่างสูง โดยองค์กรควรมีการพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็น
ระบบ โดยมุ่งหวังการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และการสร้างการยอมรับและ
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก ร ซึ่ ง ในประเด็ น ของการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กฟภ. ดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยสะท้อนทั้งความสําเร็จในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส รวมถึงคะแนน
ในการประเมิน ITA ปี 2559 เท่ากับ 92.67 แสดงถึงการเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ในวงกว้าง
2) ประสิทธิภาพของระบบจําหน่าย เพื่อมุ่งสู่ผู้นําในระดับภูมิภาค
กฟภ.มีความพร้อมด้านระบบโครงข่ายสายส่ง สถานีย่อยที่กระจายทั่ว
ประเทศ ระบบบริหารจัดการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชํานาญ
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อันเป็นโครงสร้างสําคัญในการดําเนินงาน หรือแม้แต่ที่ดินที่ต้อง
ใช้ในการก่อสร้าง และการพาดผ่านของสายไฟทั่วประเทศ รวมถึงตลาดยังมีความ
ต้องการด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้จะทําให้ กฟภ.
มี โ อกาสในการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง แผนงานที่ พั ฒ นา PEA
Standard เพื่อมุ่งไปสู่การวางระบบไฟฟ้า หรือการให้บริการระบบจําหน่ายในระดับ
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ภูมิภาค หรือประเทศกลุ่ม LMS
ประกอบกับ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฉบับที่ 12
มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจําหน่าย โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองใหญ่
และมุ่งเน้นความครอบคลุมในการให้บริการ โดย ณ ปัจจุบัน ค่า SAIFI และ SAIDI
ของ กฟภ. ดีกว่าเป้าหมายและดีขึ้นจากอดีตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากประกอบกับการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าฉบับที่ 12 อย่างสมบูรณ์ จะเป็นความได้เปรียบ
ขององค์กรที่ใช้ความมีประสิทธิภาพของระบบจําหน่าย ประสิทธิภาพของบุคลากรใน
ระบบจําหน่าย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค ทั้งความน่าเชื่อถือของระบบ
จําหน่าย รวมถึงการพัฒนา PEA Standard ให้กลุ่มประเทศยอมรับ
3) การใช้ประโยชน์จากพันธมิตรธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
จากการที่ กฟภ. ต้ อ งปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ มาสู่ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง
นอกเหนือจากการจําหน่ายไฟฟ้านั้น ในบางธุรกิจ ความเหมาะสมในการดําเนินการ
อาจไม่ได้ดําเนินการโดย กฟภ. เพียงฝ่ายเดียว หากแต่สามารถใช้ประโยชน์หรือความ
ร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันดําเนินงานลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่ง ณ
ปั จ จุ บั น จากการที่ กฟภ. เป็ น องค์ ก รที่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงาน และเป็นองค์กรที่ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทําให้มีพันธมิตร
ทางธุรกิจสนใจในการร่วมลงทุนหรือร่วมดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ถือเป็น
ความได้ เ ปรี ย บขององค์ ก รในการที่ มี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เอื้ อ ประโยชน์ ใ นการ
วิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง หรือใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
การเสริมความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในองค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น การลด
ต้นทุนในการทําธุรกิจ การเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และ
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า เป็นต้น
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในระบบ
เครือข่ายและจําหน่ายไฟฟ้า
การเพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง กฟภ.ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดทํา ICT Roadmap ขึ้นซึ่งจะต้องมีการ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้า และมุ่งหน้าสู่ Smart Grid รวมถึงการนํา ICT มาใช้บริหารจัดการ
ควบคุมดูแลการทํางานของ Grid ให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความเสถียร มีความ
ปลอดภัย และนําข้อมูลที่ได้จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ รวมถึงการ
พัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งระบบดังกล่าวหากดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ขององค์กร
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2.7 ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ภาพที่ 2- 3: ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์

Strategic Positioning

83

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

Strategic Positioning
Business Model

โครงสร้างระบบจําหน่าย
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Strategic Positioning
ลูกค้า

ความยั่งยืน
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ภาพที่ 2- 4: วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2561)

2.8 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
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2.8.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ ของทุกกลุ่มลูกค้า
การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

2.8.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4
พ.ศ. 2561) ได้มีการระบุ/กําหนดเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการทั้งสิ้น 11 ยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้
ภาพที่ 2- 5: ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

โดยมี ร ายละเอี ย ดแต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุท ธศาสตร์ ข องการไฟฟ้า ส่ ว นภู มิ ภ าค
พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) เป็นดังนี้
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SO1
ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร
2. ยกระดับการดําเนินงานตามแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ
DJSI
3. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการทํางานของ
องค์กร (มอก. 18001)
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ UN SDGs
(United Nations Sustainable Development Goals) รวมทั้งกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ DJSI (The
Down jones Sustainability Indies) โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ (Economic) มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
นอกจากนี้ ยังให้
ความสําคัญในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน รวมทั้งการกําหนดและสื่อสารแผนงานสู่
ความยั่งยืนขององค์กร
รวมถึงการมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่ม าตรฐานของ
OECD Principles (The Organisation for Economic Co-operation and Development) ภายในปี
2563 การสร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใส และขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ โดยการดําเนินงานด้วยความ
โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมองของสาธารณชน
นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยรักษามาตรฐานกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ตามมาตรฐาน ISO 26000 และการให้ความสําคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to
Operate” (การอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหาร
ความคาดหวังของชุมชน แต่จะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ (Ethical Business
Conduct and Transparency) การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงาน
ด้วย (Workers’ Rights and Safety)3

3

Unpacking the social Licence to operate,Merz Magazine
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน (OC1))
การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนด
ปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนําปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มา
กําหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่
มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการ
เติบโตของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกําไร (Economic Wealth) มิติสังคม
(Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทําให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความสุข ( Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม (Environmental Wellness)
โดยการให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมุ่ ง สู่
มาตรฐานสากลของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 1.การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม 3.เคารพบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders) 4.การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสและ 5.บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึง ยังมุ่งเน้นในการดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกการไฟฟ้า
โดยการต่อยอดจากต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลการดําเนินงานไปยังการไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งการ
ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตามแนวทางการประเมิ น ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกับและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการยกระดับผลการประเมินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ซึ่งสะท้อนมาจากผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ กฟภ. เป็นหน่วยงานชั้นนํา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนา กฟภ. เข้าสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนํา
แนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน ทั้งมาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs
และ DJSI ในการส่ง เสริม กิจ กรรมการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม โดยการพัฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และ
ชุมชนสําคัญ เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
มีการจ้างงานที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
และระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
การดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply Chain) การดําเนินงานที่ใส่ใจให้และ
ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
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ชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ (Accessibility) โดยการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
ภาพที่ 2- 6: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2 Stakeholder Engagement (OC2)
โดยให้ความสําคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเป็น
รากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังจาก กฟภ. ในมิติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ยังมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟ้าของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บริโภคและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร องค์กรจึงให้ความสําคัญทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุน
องค์กร และยังคงตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Based)
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ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งในประสิทธิภาพของระบบจําหน่ายไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการอย่างครบ
วงจร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร รวมถึง การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดลําดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การดําเนินงานโดย
ตอบสนองความต้องการของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้าง
ความมีส่วนร่วม และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
ภาพที่ 2- 7: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (RS1)
การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการที่กําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วย
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource Standard
(EERS)) ซึ่งโครงการ EERS ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency
Plan: EEP 2015) โดยมีการดําเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมผลการศึกษาและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ EERS จากต่างประเทศและในประเทศ และระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนของการ
ประมวลผลและปรับปรุงแผนในระยะยาวแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan
: EEP 2015) ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ใน
ปี 2579 โดยแบ่งออกเป็น เป้าหมายในภาคอุตสาหกรรม 31,843 ล้านหน่วย ภาคอาคารธุรกิจ 37,052 ล้าน
หน่วย ภาคที่อยู่อาศัย 13,633 ล้านหน่วย และภาครัฐ 7,144 ล้านหน่วย
ดังนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ
ในฐานะที่ กฟภ. เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทในการเป็นกลไกที่สําคัญ (mechanism) ในการผลักดัน
และส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน (Driving Position) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูง ตามการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจ และการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
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ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ในการพัฒนา/ ร่วมมือกันในการศึกษาเทคโนโลยีการ
ประหยัดพลังงาน และให้คําแนะนําในการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กฟภ. ด้วย
อย่างไรก็ตามในบทบาทของ กฟภ. ที่เป็น ESCO Facilitators จะมีส่วนสําคัญในการสร้าง
โอกาสทางการตลาดของบริษัทบริหารจัดการพลังงาน EE Suppliers รวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงิน ในด้าน
การบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบทบาทในการเป็น Buyer led Approach ดังกล่าว จะสนับสนุนในการขยาย
ธุรกิจ โดยบริษัทในเครือ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ กฟภ. ในอนาคตด้วย
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SO2
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
เป้าประสงค์
1. เพิ่ ม ความมั่ น คงในระบบจํ า หน่ า ย ลดการสู ญ เสี ย และดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
2. โครงสร้ า งองค์ ก รที่ มี ค วามเหมาะสมและคล่ อ งตั ว ในการดํ า เนิ น งาน หรื อ
เสริมสร้างกระบวนการดําเนินการทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
3. เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 (SO2) มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน
โดยองค์กรจะให้ความสําคัญในการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับใน
ระดั บ ภู มิ ภ าคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการยกระดั บ คุ ณ ภาพของระบบไฟฟ้ า ให้ มี ค วามมั่ น คง เชื่ อ ถื อ ได้ มี
ประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ รองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ พั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้างของระบบ
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
การพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงาน
ขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงินของ
องค์กร โดยจัดทําและดําเนินงานตาม Asset Management Roadmap รวมถึงมีการวางแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ และการวางแผนการบํารุงรักษา (Maintenace Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย์
ของระบบไฟฟ้าที่สําคัญขององค์กร
นอกจากนี้ องค์กรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กร ด้วยการ
สนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล (Streamline Process) เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึง
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชือถือของระบบจําหน่าย (OM1)
โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคง
เชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหน่วย
สูญเสียในระบบจําหน่าย รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและพื้นที่สําคัญ และการขยายพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได้ โดยแนวทางที่สําคัญ มีดังนี้
คุ ณ ภาพการจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า โดยกํ า หนดค่ า ดั ช นี ค วามมั่ น คงในการจ่ า ยไฟฟ้ า รวมถึ ง
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปรับปรุงคุณภาพ และความมั่นคงในการจ่าย
ไฟฟ้าให้สม่ําเสมอ ลดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย และเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม และเขตเมือง
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับพลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
การบริหารจัดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศ เช่น นโยบาย Energy 4.0 แผน PDP AEDP เป็นต้น
การเชื่อมระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และพลังงานทดแทน ที่เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น รวมถึงการกําหนดนโยบาย/มาตรการ เพื่อลดผลกระทบด้านเสถียรภาพ และลดความสูญเสีย
ในระบบจําหน่ายไฟฟ้า จากการเชื่อมต่อกับพลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ในแผนงาน/โครงการ
จะมีการทบทวนอยู่สม่ําเสมอให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานของโลก และนโยบายพลังงานของประเทศ
เพื่ อ ให้ กฟภ. สามารถปรั บ ตั ว ได้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลง รวมถึ ง สภาพการแข่ ง ขั น ที่ อ าจสู ง ขึ้ น และ
การสูญเสียรายได้ในอนาคต หากผู้ประกอบการ/ภาคครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง
นอกจากนี้ เร่งรัดในการปรับปรุงศูนย์การจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้างาน ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถ
ทํางานได้อัตโนมัติ โดยเน้นให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย
(Interoperability) เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และ Smart Grid ในอนาคตอีกด้วย
การกําหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อลดการสูญเสียหน่วยจําหน่าย (Loss) ทั้ง Technical
และ Non-Technical Loss รวมถึงพัฒนางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบ
Condition-Based Maintenance
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กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจําหน่าย โดย Smart Grid (OM2)
การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถ
รองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและกระจายอยู่ทั่วไป (Distributed
Energy Resource : DER) รวมทั้ง ให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล โดย กฟภ. จะ
ทบทวน/ปรับแผนที่นําทาง (PEA Smart Grid Roadmap) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4
ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการอยู่ในระหว่างปี 2558-2559 ในการกําหนดผู้รับผิดชอบ กําหนด Platform
ของการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid และการสนับสนุนการผลิต บุคลากรและการวิจัย 2) ระยะสั้นอยู่
ในช่วงปี 2560-2564 โดยสนับสุนนการศึกษาวิจัยโครงการนําร่อง และการกําหนดนโยบายให้การไฟฟ้าลงทุน
โครงการนําร่อง 3) ระยะกลางอยู่ในช่วงปี 2565-2574 โดยการปรับปรุงนโยบายและกฏระเบียบให้เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบ และสนับสนุนให้การไฟฟ้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) ระยะยาวอยู่ในช่วงปี 25752579 โดยสนับสนุนการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกําหนดนโยบาย
สนับสนุน และจูงใจผู้ใช้ไฟฟ้าให้มีการลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี
รวมถึงการทบทวนขีดความสามารถด้าน Smart Grid ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับแผน
และนโยบายของประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับความสามารถของ
ระบบไฟฟ้า (Smart System) 2) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart
Life) และ 3) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Society) และครอบคลุมถึงการจัดทําแผนงานในการรองรับที่ชัดเจน และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรให้
สอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการลงทุนในแต่ละช่วง โดย Pilot Projects ที่ให้ความสําคัญในช่วงระยะสั้น ปี
2560-2564 เช่น โครงการนําร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า HEMS/BEMS/FEMS
โครงการนําร่องด้านการตอบสนองของโหลด/การควบคุมการใช้ไฟฟ้าช่วงการใช้กําลังไฟฟ้าสูงสุด (Demand
Response (DR)) โครงการนําร่องด้านระบบไมโครกริด โครงการนําร่องด้านระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น

97

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตารางที่ 2- 1: นโยบายและกิจกรรมพัฒนา/ลงทุนพัฒนาในระบบจําหน่าย ตามโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2579
Smart System
- ICT Integration (Distr)
- Distribution Management
System (SCADA/DMS)
- Distribution/Feeder
Automation (DA/FA)
- Substation Automation
(Distr)

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์(OM3)
การบริหารจัดการสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นองค์กรที่มีการ
บริ ห ารและจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ จ ะมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระบบ Asset
Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุน
ในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร โดยมีแนวทางที่สําคัญ
ดังนี้
- จัดทําและดําเนินงานตาม Asset Management Roadmap ซึ่งมีการกําหนดกรอบ
นโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) และแนวทางในการดําเนินงาน (Plan) ใน
การบริหารสินทรัพย์ขององค์กร ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการได้มา (Acquire) การใช้งาน
(Utilize) การดูแลบํารุงรักษา (Maintenance) และการจําหน่าย (Dispose) เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้
งานอยู่ในจุดที่เหมาะสม (Life Cycle Cost Optimization)
- การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยศึกษาสภาพปัจจุบันในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. และวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อ
พัฒนาแผนที่นําทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. รวมถึง
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กําหนดให้มีการติดตามการประเมินผลในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในการ
บริหารสินทรัพย์ขององค์กรที่ตรงประเด็น และก่อให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับองค์กร
อย่ า งแท้ จ ริ ง นอกจากนี้ ในระยะยาวจะมี ก ารมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รเข้ า สู่
มาตรฐานสากล (ISO 55000) ด้วย
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าขององค์กร (IT/OT Integration) โดยข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์ที่สําคัญขององค์กร ทั้งในการประเมิน
ระดับความพร้อมในการใช้งาน หรือสุขภาพของสินทรัพย์ (Stages of health or operational readiness)
และนําข้อมูล หรือตัวชี้วัดดังกล่าวไปสู่การจัดลําดับความสําคัญ และวางแผนการบํารุงรักษา (Maintenace
Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย์ที่สําคัญขององค์กร
ภาพที่ 2- 8: หลักการในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร (Enterprise Asset Management)

ที่มา : Institute of Asset Management

99

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
และทิศทางองค์กร
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (OM4)
กลยุทธ์มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ และทิศทางองค์กร โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Streamline Process) เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร พร้อ มทั้งวิ เคราะห์ และปรับ ปรุงข้ อกําหนด ตั วชี้วัด ในแต่ล ะกระบวนการขององค์ กร (Business
Structure Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ให้มีความ
ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ขององค์กร
โดยทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงาน จะมีการวิเคราะห์ถึงระบบงาน และกระบวนการทํา งาน
(Work system & work process) เพื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการย่อยที่อาจต้องมีการปรับปรุง เช่น การลด
การทํางานที่ซ้ําซ้อน การลดรอบเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกให้ดีขึ้น การ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นที่อาจจะเกิดการ Rework การ
มีกระบวนการย่อยและซ้ําซ้อนโดยไม่จําเป็น เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กร มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ขึ้น (Streamline Business Process)
รวมถึงการให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสําค้ญในการทํางาน
มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการทํางานให้มีความคล่องตัว การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น
การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรที่ดีขึ้น การมีระบบที่สนับสนุนการดําเนินงานใน
ด้าน Operation แบบ Real time การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าผ่าน Digital Service เป็นต้น
โดยระบบงาน/กระบวนงาน จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับแรงกดดั นจาก
สภาพแวดล้อมได้อย่างคล่องตัว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมกําหนดระยะเวลาใน
การส่งมอบแต่ละกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA ) ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการหลัก
ขององค์กร ทั้งกระบวนการภายในขององค์กร และกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการหลักให้กับลูกค้า
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SO3
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
เป้าประสงค์
1.
2.

ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของของทุกกลุ่มลูกค้า
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเคียงกับคู่เทียบและดําเนินงาน
ตาม SLA ในทุกกระบวนการ
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3
ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

(SO3) มุ่งเน้นการตอบสนองความ

โดยเน้นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเสียงของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) เพื่อ
นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านลูกค้า (Customer Analytics) และการออกแบบกลยุทธ์
ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้า รวมถึงการมีข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าที่สมบูรณ์
(Fully
completed CRM) เพื่อประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด และการปรับปรุงการดําเนินงาน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการต่อไป
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของลู กค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ม บ้ า นอยู่ อ าศั ย พาณิช ย์ อุ ต สาหกรรม และอื่ น ๆ รวมถึ ง ยกระดั บ การ
ให้บริการ โดยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
และมุ่งเน้ นการสร้างความสัม พันธ์ กับลู กค้ าอย่ างยั่งยืน ทั้งในด้านการเพิ่ม ประสิ ท ธิภาพของช่องทางการ
ให้บริการ การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและภักดีต่อองค์กร
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ภาพที่ 2- 9: ทิศทางการดําเนินงานของกลยุทธ์ด้านลูกค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า

กลยุทธ์ที่ 8 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า(CR1)
โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่ม
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาด และนํามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศ
ดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และ
กระบวนการทํางาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าที่เหมาะสม
การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการลูกค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า รวมถึงยกระดับมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ ตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) กระบวนงานการให้บริการลูกค้า 11 กระบวนงาน
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(P1-P11)4 โดยเฉพาะกระบวนการ Call Center และกระบวนการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงกระบวนการ
ภายในที่เชื่อมกับกระบวนการให้บริการลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้ในระยะยาว จะมุ่งเน้นในการ Streamline
business Process และปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่เทียบที่สําคัญใน
ด้านการบริการ
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญ สําหรับก้าวต่อไป ของ
กฟภ. ในการ “พลิกโฉมการให้บริการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า”
โดยให้ความสําคัญในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Customer Data and Analytics) และการออกแบบกลยุทธ์การให้บริการในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มี
ความเหมาะสม
ตลอดจนการยกระดับบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ทั้งในด้านการ
นําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงต่างๆ ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร รวมถึ ง การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของ กฟภ. การเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า “รู้ สึ ก และสั ม ผั ส ได้
(Customer Experience)” ในการให้บริการของ กฟภ. ที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และเป็นไปในเชิงรุก
ได้
ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางในการให้บริการลูกค้า จะมุ่งเน้นในการ
พัฒนาการให้บริการผ่าน Digital Channel (Mobile Application และ Website) และรักษาระดับมาตรฐาน
การให้บริการลูกค้าในทุก touchpoints ของการให้บริการลูกค้า รวมถึงในระยะยาวข้อมูลและระบบการ
ให้บริการลูกค้าที่จะเป็นรูปแบบ Real-Time รองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี (Internet of Things: IoT) และ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาระบบการสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า CRM
Software) เนื่องจากเป็นระบบสําคัญในการจัดการฐานข้อมูลเชิงบูรณาการเพื่อนําไปสู่การวางแผนและ
ตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่าง Front และหน่วยงานที่ดูแล
Digital Technology ถึงการเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงข้อมูลระบบ เพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในระยะกลาง
(3-5 ปีข้างหน้า) จะเกิดการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนําไปสู่การออกแบบ และการวางกลยุทธ์รายกลุ่ม
ลูกค้า / ลูกค้ารายสําคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4

หมายเหตุ : กระบวนงานการให้บริการลูกค้า 11 กระบวนงาน (P1-P11) ประกอบด้วย
กระบวนงานที่ 1
กระบวนงานที่ 2
กระบวนงานที่ 3
กระบวนงานที่ 4
กระบวนงานที่ 5
กระบวนงานที่ 6
กระบวนงานที่ 7
กระบวนงานที่ 8
กระบวนงานที่ 9
กระบวนงานที่ 10
กระบวนงานที่ 11
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รับชําระค่าไฟฟ้า
แก้กระแสไฟฟ้า
ขอใช้ไฟ
บริการด้านมิเตอร์
ตอบข้อร้องเรียน
ดับไฟล่วงหน้า (แบบมีแผน)
จดหน่วย แจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้า
จดหน่วย พิมพ์บิล ค่าไฟฟ้า
โอนเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ําประกัน
การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
บํารุงรักษา
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(Customer Analytics) และในระยะยาว ข้อมูลและระบบในการสนับสนุนลูกค้าจะมีความสมบูรณ์ (Fully
completed CRM) เพื่อประโยชน์ในด้านการให้บริการลูกค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการ
ให้บริการอื่นๆที่สร้างรายได้ให้กับ กฟภ.ในอนาคต (Digitally-enhanced Selling) รวมถึงการออกแบบ
มาตรการการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย/แต่ละประเภท เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าแต่
ละประเภท
กลยุทธ์ที่ 9 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว(CR2)
การนําข้อมูลเสียงจากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
การกําหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และ
เสียงของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลูกค้า
ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชย์ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการดูแลในแต่ละ
กลุ่มลูกค้าในมิติต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสนับสนุนและด้านการบริหารข้อร้องเรียน เป็นต้น
การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละ
กลุ่ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และสร้ า งความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ตามเป้ า หมายของ กฟภ. โดยให้
ความสําคัญในการบูรณาการข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามาออกแบบกลยุทธ์รายกลุ่ม
ลูกค้า / ลูกค้ารายสําคัญ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้าที่อาจ
สูญเสียให้กับ SPP
นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลกลุ่มลูกค้า Key Account การกําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การทบทวนและสื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนา/สนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่ (Key Account)
(เชื่อมโยงกับ SO5 ยุทธศาสตร์ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ
พนักงานที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ทั้งในเรื่องอัตรากําลัง แรงจูงใจ ความรู้ความสามารถของพนักงาน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยปรับปรุงช่องทางข้อร้องเรียนให้มีความสะดวก และง่าย
ในการติดต่อในทุกช่องทาง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิผลของแต่ละช่องทางในทุกปี รวมถึงเพิ่ม
กระบวนการคัดกรองปัญหา และมีการจัดกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไขที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทุก
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วตามมาตรฐาน SLA ที่กําหนด
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ตารางที่ 2- 2: ทิศทางการดําเนินงานของกลยุทธ์ด้านลูกค้า

 วิเคราะห์และรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า
ที่ จํ า เ ป็ น เ พื่ อ นํ า ไ ป สู่ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
ลูกค้า
 การให้ Requirement ในการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนการให้บริการลูกค้า
(CRM Software) เนื่องจากเป็นระบบ
สํ า คั ญ ในการจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง
บูรณาการเพื่อนําไปสู่การวางแผนและ
ตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและ
กํ า หนดบทบาทที่ ชั ด เจนระหว่ า ง
Front และหน่วยงาน IT ถึงการเป็น
ผู้ ดู แ ลและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ระบบ เพื่ อ
การบริหารจัดการ

 การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า เพื่ อ  การมีข้อมูลและระบบในการสนับสนุน
นํ า ไปสู่ ก ารออกแบบ และการวาง
ลูกค้าที่สมบูรณ์ (Fully completed
กลยุ ท ธ์ ร ายกลุ่ ม ลู ก ค้ า / ลู ก ค้ า ราย
CRM) เพื่ อ ประโยชน์ ในด้ า นการ
สําคัญ และตอบสนองความต้องการ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า การตลาด การ
และความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ที่ มี
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการให้บริการ
อื่ น ๆที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ กฟภ. ใน
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น (Customer
อนาคต (Digitally-enhanced Selling)
Analytics)
 ออกแบบมาตรการการส่ ง เสริ ม การ
ขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย/แต่
ละประเภท เพื่อ สร้ างความภั กดี ของ
ลูกค้าแต่ละประเภท

 พัฒนาการให้บริ ก ารผ่าน Digital
Channel (Mobile Application และ
Website)
 รั ก ษาระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ลูกค้าในทุก touchpoints ของการ
ให้บริการลูกค้า

 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางที่สนับสนุน  ข้อมูลและระบบการให้บริการลูกค้า
และให้บริการลูกค้า และใช้ประโยชน์
แ บ บ Real-Time ที่ ร อ ง รั บ ก า ร
จากการประเมินประสิทธิผลของแต่ละ
เชื่อมต่อเทคโนโลยี (IoT) และรองรับ
ช่องทางที่ กฟภ. มี เพื่อเพิ่มศักยภาพ
พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
การใช้ประโยชน์และการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด
 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้า
ให้สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจเมื่อ
เที ย บกั บ คู่ เ ที ย บ รวมถึ ง พิ จ ารณา
Sub-Service Level Agreement ที่
เหมาะสม
 ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การ
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า มากยิ่ ง ขึ้ น เน้ น การ
ให้บริการแบบ Self Service และ
Proactive Customer Care

Streamline
 การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการ  รั ก ษาระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร  มุ่ ง เน้ น ในการ
business Process และ ปรับปรุง
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
ให้ บ ริ ก ารลู กค้ า ที่ ส อดคล้อ งกั บความ
กระบวนก ารให้ ร วดเร็ ว และมี
ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม
ต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประสิทธิ ภาพเมื่ อ เทีย บกับ คู่เที ย บที่
ลูกค้า
ลูกค้า
สําคัญในด้านการบริการ
 ยกระดับมาตรฐาน ในกระบวนการที่
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
แก้ไขไฟฟ้าขั ดข้อง และกระบวนการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน
 พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการ  โครงสร้างที่ชัดเจนที่เป็นผู้รับผิดชอบ  Decentralized Organization
ในการดู แ ลด้ า นลู ก ค้ า และกํ า หนด
ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งมื อ อาชี พ ทั้ ง
มาตรการที่ ชั ด เจนในการกระจาย
Technical และ Non-Technical
อํานาจ และบทบาทระหว่างหน่วยงาน
Skill
 โครงสร้างการทํางานและผู้รับผิดชอบ
ในการดู แ ลลู ก ค้ า ทั้ ง ในธุ ร กิ จ การ
จํ า หน่ า ยไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง
ตาม Area Based
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SO4
การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มีโครงสร้างและแผนการดําเนินงานของบริษัทในเครือที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร
2. ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาค
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4) การบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อความยั่งยืน
เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยองค์กรจําเป็นต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า
เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมของระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจุบัน
รายได้ขององค์กรมาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม Core Competency และ
ทรัพยากรขององค์กร ทําให้ กฟภ. มีโอกาสทางธุรกิจ และมีความได้เปรียบเหนือเอกชนรายอื่น ๆ เช่น ธุรกิจ
บริการงานด้านระบบไฟฟ้ากับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ ESCo Solar Rooftop ที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมขององค์กรในอนาคต
รวมถึง บทบาทการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการดําเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด และบริษัทในเครือในอนาคต ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุนหลัก และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ
กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน
พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 10

ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (NM1)

มุ่ง เน้ น ในการส่ ง เสริม การลงทุ น /ร่ว มลงทุน และพั ฒ นาธุร กิ จ เพื่ อ ปรั บตั ว รองรั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี แ ละโครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมระบบไฟฟ้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลง โดยในอนาคตผู้ใช้ไฟจะสามารถผลิตไฟใช้เอง และหากมีเหลือเกินความต้องการ ก็สามารถขาย
ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนอื่น โดยอาจไม่จําเป็นต้องผ่านระบบของ กฟภ. ดังนั้นการดําเนินงานในธุรกิจปัจจุบันที่
ให้บริการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก จะทําให้อัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคตลดลง อย่างไร
ก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนําไปสู่โอกาสในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงสร้างรายได้/ผลตอบแทนให้กับองค์กรได้
ในอนาคต ซี่ง กฟภ. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กฟภ. จึงมุ่งเน้นในการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ กฟภ. มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive
Strength) และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ และมีอัตราการเติบโตสูง (Industry Attractiveness)
ดังนั้น กลยุทธ์ดังกล่าว จะเน้นส่งเสริมการลงทุน และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ใน
การดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงจัดทํา Business Model สําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นไปได้
ในเชิงธุรกิจ (Potential Business) และเริ่มดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามแผนงานที่กําหนดไว้
นอกจากนี้จะให้ความสําคัญในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมขององค์กร เพื่อเพิ่มสัดส่วน
รายได้จากธุรกิจเสริมต่อรายได้รวมขององค์กร เช่น งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า งานตรวจสอบทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า งานประเภทให้
เช่ า และขายอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า งานฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น ต้ น โดยรายได้ เ สริ ม ดั ง กล่ า วจะเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการหารายได้รวมขององค์กรต่อไป และภายใน 6-10 ปี
ข้างหน้า จะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด) ในระดับประเทศ เน้นการสร้าง PEA Brand และมาตรฐานในระบบไฟฟ้า เพื่อให้
ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
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กลยุทธ์ที่ 11

ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (NM2)

มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุร กิจอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน โดยดําเนินการ/ร่วมลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็น
พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นต้นทางของแหล่ง
พลังงานสะอาด (Green Investment) รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน
ซึ่งบทบาทการสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ผ่านการดําเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุนหลัก และ
ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมี
บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
กลยุทธ์ที่ 12

Change Management (OC3)

เนื่องจากเทคโนโลยี และโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นแนวทางในการดําเนินธุร กิจของ กฟภ.จําเป็นจะต้องปรับให้มีความคล่องตัว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
รายได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นเสมือนปัจจัยขับเคลื่อน และการบูรณาการงาน
ระหว่างหน่วยงานในการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบธุรกิจในการจําหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน (Current State) ไปสู่
รูปแบบ หรือ โมเดลธุรกิจใหม่ที่คาดหวังในอนาคต (Desired State) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างวิสัยทัศน์ ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย เข้ากับแนวทางในการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมของ
องค์กร ในทุกๆด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง (Structure) ระบบงาน/กระบวนการ (Process) และบุคลากร
(People) ด้วยการระบุแผนงานในการปรับเปลี่ยนองค์กร (Change Management Plan) ที่บูรณาการกัน
ทั้งนี้การดําเนินงานที่สําคัญสําหรับการรองรับกลยุทธ์ NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังนี้
การปรับโครงสร้างองค์ก รหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการดําเนินงานธุร กิจ ที่
เกี่ยวเนื่อง โดยจากการวิเคราะห์ Business Model ของ Potential Product ขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้
กฟภ. อาจมีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินงานมีความ
คล่องตัว และพร้อมต่อการแข่งขัน
การวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารงาน การกําหนดกลยุทธ์ และการกํากับดูแลระหว่าง
กฟภ. และบริษัทในเครือเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการกํากับติดตาม
ของบริษัทในเครือ และมีแนวทางในการกํากับที่เป็นระบบ (Direct) การมีเกณฑ์วัดคุณภาพงาน และผลสําเร็จ
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ของกลยุทธ์หรือนโยบาย (Measure) และการติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด ในระดับความถี่ที่
เหมาะสม (Monitor) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในแต่ละกลยุทธ์
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทในเครือสามารถลงทุน และดําเนินการ โดยสร้าง/เพิ่มมูลค่าให้กับ
กฟภ. ได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ 13

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
เพื่อให้เกิด Synergy (RS2)

มุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงานในธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อ งขององค์ กร รวมถึง การส่ ง เสริ ม การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฏระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ นโยบาย และ
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดยปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทั้งนี้ ในอนาคตหาก กฟภ. มีการจัดตั้งบริษัทในเครือ/การร่วมลงทุน
กลยุทธ์ดังกล่าว จะรองรับในการจัดตั้ง/ร่วมทุนให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีนโยบาย และ
หลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือ ที่ดีและเหมาะสม
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SO5
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. การยกระดับการบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตอบสนอง
ต่อทิศทางองค์กร
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ
3. ยกระดับบทบาทของนวัตกรรมสู่การพัฒนากระบวนการทํางาน และการ
ขยายผลเชิงพาณิชย์
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 (SO5) ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยสําคัญที่เป็น Enabler ในการขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ซึ่งได้แก่
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
ทุนมนุษย์จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (Human Resource Management:
HRM) และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Human Resource Development: HRD) ให้มีความพร้อม
และมีศักยภาพที่เพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตด้วย
รวมถึงทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล มีความหยืดหยุ่น และสามารถทํางานแบบบูรณากัน
เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นในการสนับสนุนให้องค์กรก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Utility
โดยให้ความสําคัญใน 3 มิติ ได้แก่ Digital Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า Digital
Operational Excellence เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ Productivity ให้สูงขึ้น และ Digital
Business เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบัน และนําไปสู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) และการให้
ความสําคัญกับการนํานวัตกรรมเป็นป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ (Driver) ในการดําเนินธุรกิจหลักและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการนํางานวิจัย นวัตกรรม มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
กระบวนการดําเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยน Business Model ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และโครงสร้างอุสาหกรรมไฟฟ้าที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เพื่อการคัดกรองงานวิจัย เทคโนโลยีที่มีศักยภาพของ กฟภ. ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้
(Commercialized)
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 14

ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM) (HR1)

โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Strategic HRM)
ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยให้
ความสําคัญในการพัฒนาระบบ Competency เป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จําเป็น
สําหรับพนักงานในแต่ละตําแหน่งงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร
รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในอนาคต เพื่ อ ให้ พ นั ก งานในตํ า แหน่ ง งานนั้ น ๆ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงเป้าหมายขององค์กร โดยมีการทบทวนสมรรถนะ
ประจําปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency
Gap Analysis) และนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนา/ทบทวนระบบ Competency โดยครอบคลุม Competency 3 กลุ่ม
ได้แก่ Core Competency, Management Competency และ Functional Competency ให้มีความ
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษที่จําเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึง การนําระบบ Competency ดังกล่าว
มาใช้สําหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) และฝึกอบรมพนักงาน
(Training and Development) โดยแนวทางที่สําคัญ มีดังนี้
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) โดยเป็นเกณฑ์หนึ่ง
ในการพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานที่รับเข้าทํางานในตําแหน่งนั้น รวมถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ในอนาคต ระบบ Competency ที่กําหนดขึ้นจะถูกนําไปใช้เป็น
เกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง
- การฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development) โดยการกําหนด Competency
ที่ชัดเจนรายตําแหน่งงาน ซึ่งจะทําให้ทราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนในแต่ละตําแหน่งได้
โดยข้อมูลจากการประเมินผลดังกล่าว จะถูกนําไปใช้ในการวางแผนการจัดอบรมเพื่อความก้าวหน้าของ
พนักงานในแต่ละตําแหน่งงานต่างๆ และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน โดยครอบคลุมในตําแหน่งที่
สําคัญ ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการฝ่ายขึ้นไป โดยการกําหนด Competency ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและครบถ้วน มาเป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor) รวมถึงมีการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เหล่านั้น ให้มีความพร้อมในการสืบทอด
ตําแหน่งต่อไป
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานให้สอดคล้องกับ Competency ที่ได้ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนา
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หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติใ ห้ส ามารถวัด ผลการปฏิบัติงานได้จ ริง และเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจขององค์ก ร
สามารถแยกกลุ่มบุคลากรได้จากผลการประเมินอย่างเป็นธรรม
ภาพที่ 2- 10: ความเชื่อมโยงในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าว ให้ความสําคัญในการรองรับกับทิศทาง/ตําแหน่งขององค์กร
ในการ “พลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility” โดยปัจจัยความสําเร็จหนึ่งในการที่องค์กรจะก้าวสู่การเป็น
Digital Utility ได้ คือ การมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการดําเนินงาน การมีอัตรากําลังที่เหมาะสม
รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และพนักงานมี Empowerment ในการทํางานใน
ระดับที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกันของพนักงานในองค์กร การมุ่งเน้นในการสร้าง
นวัตกรรม และความสามารถขององค์กรในการปรับเปลี่ยนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และ Disruptive
Technology
กลยุทธ์ที่ 15

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)(HR2)

การเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการดําเนินงานของ
ธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังนี้
การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) โดยจะมีการเสาะแสวงหาบุคลากร
(Sourcing) ที่มีศักยภาพ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานในอนาคต
เช่น การดําเนินในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การเตรียมความพร้อมในการพลิกองค์กรสู่ Digital Utility การพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงให้ความสําคัญกับการคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) เพื่อให้เกิด
Talent Pool ที่มีคุณภาพภายในองค์กร นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ (Development)
บุคลากรกลุ่มดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้พนักงาน talent มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมีทักษะสอดคล้องกับที่
องค์กรคาดหวัง โดยกลุ่มพนักงานดังกล่าวจะเป็นตัวจักรสําคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขององค์กรในทุกมิติ
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การวางแผนและพัฒนาบุคลากร เพื่อปิด Gap ของ Competency ในแต่ละบุคคล ตามที่
ได้มีการประเมินผล Competency รายตําแหน่งงานที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี้ยังเน้นในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) ให้สอดคล้องกับ Career Path ของพนักงานในแต่ละตําแหน่ง
รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เป็น Sucessor ในการสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญขององค์กรต่อไป
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรของ กฟภ.
จํ า เป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ และมี ค วามสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี นวั ต กรรม และพร้ อ มปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมถึงยังให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การระบุองค์ความรู้ที่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของ
องค์กร การจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge รวมถึงการ
เผยแพร่ การแบ่งปันองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน/ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร นอกจากนี้กลยุทธ์ดังกล่าวจะสนับสนุนให้เกิดการ
จัดเก็บและพัฒนานวัตกรรมขององค์กร ให้เกิดการต่อยอด การนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทํางานที่เป็น
มาตรฐาน และผลักดันองค์กรสู่การเป็น “Digital Utility” ที่สมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)

กลยุทธ์ที่ 16

พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (DT1)

โดยกลยุ ท ธ์ จ ะมุ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) เพื่อ “พลิกองค์กรในการเป็น Digital Utility” ซึ่งเป็นตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
กฟภ. ในปี 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สําคัญ ได้แก่
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ลูกค้า โดยการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
และการให้บริการลูกค้าผ่าน Digital Channel (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO3)
2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย
ด้วย Smart Grid
และให้ความสําคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี
(Interoperability) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มี
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ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า (สนับสนุนการดําเนินงานของ
SO2)
3. Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการในปัจจุบัน และนําไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจนําไปสู่รูปแบบของ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต (New platform and business models) (สนับสนุนการดําเนินงานของ SO4)
ภาพที่ 2- 11: Transition to the Era of The Digital Utility

โดยกลยุทธ์ดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนําไปสู่การ
วิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านระบบงานและข้อมูล โดยมีการบริหารและจัดการข้อมูลจํานวนมาก ทั้งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
และข้อมูลที่ยังไม่มีระบบจัดการ (Unstructured Data) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนําไปใช้ต่อยอด
ให้เกิดผล (Big Data& Analytics) รวมถึงการบูรณาการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดที่กระจัดกระจายอยู่ในหลาย
หน่วยงานให้เป็นระบบ และสอดคล้องเป็นภาพเดียวกันเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพ
งานบริการและการบริหารของ กฟภ. และเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์ก รให้มีประสิ ท ธิภาพ เกิด การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และขยายผลถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจะให้ความสําคัญใน
การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง (Shared platform) เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในวงกว้าง ควบคู่กับมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่
เหมาะสม
นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึง
พอใจของลูกค้าภายในองค์กร/พนักงาน และลูกค้า/ผู้ใช้ไฟ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยําและเป็นไปในเชิง
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รุก ทั้งในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Customer Data
and Analytics) การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data
Driven Execution) และการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
กลยุทธ์ดังกล่าว ยังให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitizing Operational Processes) ซึ่งจะมุ่งเน้นที่การเพึ่มประสิทธิภาพในทุก
กระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ การบูรณาการเทคโนโลยี IT & OT (IT & OT Integration)
โดยบทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ในการชี้แนะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ การมองภาพรวมของระบบงาน และกระบวนการขององค์กรให้มีความบูรณาการกัน
รวมถึงการสนับสนุนการทํางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น จะพบว่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะเข้ า มามี บ ทบาทสํ า ค้ ญ ในการทํ า งานมากขึ้ น
เพื่อสนับสนุนการทํางานให้มีความคล่องตัว การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น การบูรณา
การฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรที่ดีขึ้น การมีระบบที่สนับสนุนการดําเนินงานในด้าน
Operation แบบ Real time การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าผ่าน Digital Service เป็นต้น
นอกจากนี้ จะมี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ มี
มาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Digital Operational Excellence) โดยที่จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology Infrastructure) และการพัฒนาด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (System
and Application) ซึ่งระบบต่างๆ ที่ในอดีตถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายงาน
ซึ่งอาจมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จะถูกปรับปรุง/พัฒนาให้มีการวางวิสัยทัศน์ร่วมกันในการดําเนินงาน รวมถึงมี
มาตรฐาน และถูกนํามาใช้งานร่วมกันได้ (Interoperability) มากยิ่งขึ้น
รวมถึง ก้าวต่อไปเพื่อสนับสนุนการ “พลิกองค์กรในการเป็น Digital Utility” คือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ซึ่งในอดีต จะเป็นรูปแบบ Business Driven Organization ซึ่งมุ่งเน้นใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยเทคโนโลยี จ ะเป็ น ส่ ว นสนั บ สนุ น ในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร โดยต่ อ ไปจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็น “การผสมผสานการทํางานร่วมกัน ระหว่าง Business Driven Organization
และ Digital Driven Organization” กล่าวคือ มุ่งเน้นการทํางานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานด้าน
Operations และ Technology Digital รวมถึงยุทธศาสตร์และทิศทางการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามทิศทางและเทรนด์ของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น (Digital technology trend)
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ยุทธศาสตร์ที่ 10

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable
and Secured Digital Technology)

กลยุทธ์ที่ 17

พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล (DT2)

โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการดําเนินงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital
Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
(privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์
เช่น จัดให้มีระบบการชําระค่าบริการที่ตรงตามความต้องการมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เป็นต้น การ
กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานผู้ให้บริการทั่วประเทศในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งาน mobile commerce หรือ
smart phone แนวปฏิบัติในการใช้งาน social media เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต รวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวด
(critical infrastructure) เช่น ระบบ SCADA เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการดําเนินงาน
ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ และการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในองค์กร
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทั้ง ด้านปฏิบัติการ
และด้านบริหารจัดการและบริการ โดยที่จะมุ่งที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการทางด้าน Digital Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างแท้จริง มีการนําเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้
อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนากระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการด้าน Digital Technology เช่น IT
Government, Cobit, ITIL, และ ISO เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 11

ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 18

ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (IP1)

มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ (Process)
และ ผลงานทางด้านนวัตกรรม (Output) โดยงานนวัตกรรมจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความ
มั่ น คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และทั น สมั ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการที่สําคัญขององค์กร ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กําลังเปลี่ยนไป
โดยกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบทั้งการนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสร้างความยั่งยืน
ของความสามารถในการทํากําไรให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และ/หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจใหม่ๆ ของ กฟภ.
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ องค์กร สถาบัน หน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. รวมถึงแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ระหว่าง
กัน รวมถึงจะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ. โดยแนวทางการวิจัยพัฒนาจะสอดรับ
กับทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างการเรียนรู้ นวัตกรรม และสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้มี Productivity ที่สูงขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 19

ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล(IP2)

โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการคัดกรอง
งานวิจัย นวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized) กล่าวคือ หาก
พิจารณาจากระดับ Technology Readiness Level (TRL) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
พัฒนา (R&D Tools) กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการผลักดันงานวิจัยที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ Level 7-9 ซึ่ง
การผลั ก ดั น งานวิ จั ย นวั ต กรรมดั ง กล่ า ว จะสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร
มาตรฐานระบบไฟฟ้า มาตรฐานการดําเนินงาน (PEA Standard) รวมถึงในอนาคต นวัตกรรมดังกล่าว
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ เป็นโอกาสในการทําธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรใน
อนาคตได้
หมายเหตุ :

 นวัตกรรมที่จะได้ระดับ TRL 6 จะต้องเป็นนวัตกรรมที่มีจัดทําเป็นโครงการนําร่องแล้ว
 นวั ต กรรมที่ จ ะได้ ร ะดั บ TRL
7
จะต้ อ งเป็ น นวั ต กรรมที่ มี ก ารขยายผลในเชิ ง อุ ต สาหกรรม
มีการผลิตเพื่อใช้งาน โดยนวัตกรรมนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานของ กฟภ.(PEA Standard) หรือมีข้อกําหนดทาง
เทคนิคของ กฟภ.(PEA Specification) หรือมีข้อกําหนดขอบเขตงาน[PEA TOR(Team of Reference)] หรือ
มาตราฐานสากลหรือมีอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ไทยหรือขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
 นวัตกรรมที่จะได้ระดับ TRL 8 จะต้องเป็นนวัตกรรมที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ มีการผลิตเพื่อการค้า
 นวัตกรรมที่จะได้ระดับ TRL 9 จะต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถดําเนินการเป็นธุรกิจได้
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ภาพที่ 2- 12: ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สาขาพลังงาน และยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ปี 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 ปี 2561)

2.8.3 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์สาขาพลังงาน และยุทธศาสตร์ของ กฟภ. ปี 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 4 ปี 2561)
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บทที่ 3
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฟภ.
จะสามารถดําเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) โดย กฟภ.
มีการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานทุกระดับ
3.1 บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการ กฟภ. กํากับดูแลและสนับสนุนการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใน กฟภ.
ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดของ กฟภ.
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับดูแลในการนํานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิ บัติ ติด ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งถึ ง ความเพี ย งพอของการจัด การความเสี่ ย งที่สํ าคั ญ และมี
การรายงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส
3) ผู้บริหารรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตาม รวมถึงการนําไปใช้
อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัตติ ามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
3.2 กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร และถูกรวมกับกิจกรรม
ปกติทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สําหรับ กฟภ. นั้นได้สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
โดยผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกสายงานจะร่วมกันระดม
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น (Participation Management) และระดมสมองด้ ว ยการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Thinking) เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ งมี ความเชื่ อ มโยงกับ กระบวนการวางแผนเชิงยุ ท ธศาสตร์ ข อง กฟภ.
โดยผลที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และสถานะ
ความเสี่ ย งในปั จ จุ บั น ประเด็ น สํ า คั ญ จากการบริ ห ารความเสี่ ย ง และข้ อ สั ง เกตข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยนําเข้าหนึ่งในการประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
ตามกระบวนการดังนี้
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ภาพที่ 3- 1: กระบวนการบริหารความเสีย่ ง

8. การ
ติดตามและ
ประเมินผล

1.
สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร

7.
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

2.
การกําหนด
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

3. การระบุ
เหตุการณ์

6. กิจกรรม
การควบคุม
5.
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

4.
การประเมิน
ความเสี่ยง

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กําหนดวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
3. ระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
4. ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
5. พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนการบริหารความเสี่ยง
6. กําหนดกิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศสําหรับการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารทําความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
8. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
กฟภ. ได้กําหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติได้
ในแนวทางเดียวกันดังนี้
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ตารางที่ 3- 1: กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
Suppliers

ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปัจจัยนําเข้า
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
Inputs

Process

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้า/ผู้นําไปใช้/
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

กรอบ
เวลา
Time
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ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
Suppliers
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ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปัจจัยนําเข้า
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ
Inputs

Process

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ/ลูกค้า/ผู้นําไปใช้/
กรอบเวลา
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers
Time

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

3.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทและกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ของความเสี่ยงแต่ละประเภทไว้ดังนี้
ตารางที่ 3- 2: ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ประเภทความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ใ น
แผนยุทธศาสตร์

ด้านการเงิน
(Financial Risk)

สามารถรักษาระดับความสามารถใน
การสร้ า งความมั่ น คงทางการเงิ น ใน
ระยะยาว (ตามแผนยุทธศาตร์ กฟภ.
ที่ระบุในแต่ละปี)
ด้านการดําเนินงาน
ความมั่นคงเชื่อถือได้ในคุณภาพระบบ
(Operation Risk)
ไฟฟ้าค่า SAIFI และค่า SAIDI
(ตามแผนยุทธศาตร์ กฟภ. ที่ระบุใน
แต่ละปี)
ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม กฟภ.จะดํา เนิ น การภายใต้ ก ฎหมาย
กฎระเบี ย บและนโยบายของรัฐ บาล
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานอื่น
(Compliance Risk)
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หาก
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ก ณ ฑ์ ชี้ วั ด ใ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หาก
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ก ณ ฑ์ ชี้ วั ด ใ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หาก
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ก ณ ฑ์ ชี้ วั ด ใ น
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
-

3.4 ประเด็นความเสี่ยง
3.4.1 การยกระดับการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ภารกิ จ หลั ก ของ กฟภ. คื อ การให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ มั่ น คง และตามวั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 2 (SO2) ที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุ ก ระบบงาน แม้ ที่ ผ่ า นมาก กฟภ. จะสามารถดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบการจ่ า ยไฟให้ มี
ประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยมีแนวโน้มของ SAIFI และ SAIDI ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การให้ บ ริ ก ารและจํ า หน่ า ยกระแสไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี คุ ณ ภาพยั ง เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ รวมทั้งเพื่อให้ กฟภ. มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมาย
การดําเนินงานที่กําหนด
ปี
SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี)
SAIDI (นาที/ราย/ปี)

2555

2556

7.81
7.15
281.19 249.45

2559
(สถานะ ณ ก.พ. 2560)
6.46 5.84
5.17 0.49 ครั้ง/ราย/2 เดือน
217.89 185.48 153.13 16.92 นาที/ราย/2 เดือน
2557

2558

2559
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3.4.2 การบริหารหน่วยสูญเสียในภาพรวม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสูญเสียในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
ปี

2555

2556

2557

2558

2559

2560
(สถานะ ณ เม.ย. 2560)

หน่วยสูญเสียภาพรวม
5.91
5.12
5.46
5.50
5.40
6.41
จากข้อมู ลข้างต้นพบว่า กฟภ. ยังคงมีหน่วยสูญเสียในภาพรวมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนดและมีความผันผวน ทั้งนี้ กฟภ. ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการหน่วยสูญเสียทั้งที่เป็นด้าน
เทคนิค (Technical Loss) และไม่ใช่เทคนิค (Non-Technical Loss) ทั้งนี้เพื่อให้ กฟภ. ลดการสูญเสียรายได้
จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนจากการจําหน่วยกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
3.4.3 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการคาดการณ์ข้อมูลทางการเงินพบว่า อัตราส่วน ROA มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กฟภ. ยั ง มี จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ยั ง ไม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การดู แ ล
บํารุงรักษาสินทรัพย์ในระบบไฟฟ้า ยังเน้นที่การบํารุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้ระยะเวลากําหนด ซึ่งยังขาด
การบํารุงรักษาเชิงป้องกันโดยคํานึงถึงสภาพของสินทรัพย์ ดังนั้นการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการบํารุงรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยืด
อายุสินทรัพย์ที่มีใช้งานอยู่ การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการลงทุนที่ไม่จําเป็น
รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.
3.4.4 ความสําเร็จของการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Model)
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 4 (SO 4) ที่ให้ความสําคัญการบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
จําเป็นต้ องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิ ดการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุร กิจ ให้สามารถรองรับ
การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามี
การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง กฟภ. จํ า เป็ น ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ในการแสวงหาโอกาสในการลงทุ น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ ขยายการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การรองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน
โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค
3.4.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
จากนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องการสร้างกลไกในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด และให้บุคลากรมีทักษะการทํางานที่เป็นเลิศ รวมทั้งการรองรับทิศทางองค์กร
ตาม PEA 4.0 และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาขีดความสามารถองค์กร ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ต้องสามารถรองรับและขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยได้ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 5 (SO 5)
นอกจากนี้ ต าม OFIs (Opportunity for Improvement) พบว่ า ระบบการเตรี ย มบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลัง ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร
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3.4.6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security)
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 5 (SO 5) ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งในปี 2561 กฟภ. มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น
ในการดํ า เนินงานด้ ว ยเทคโนโลยี ดิจิทั ล ให้กับ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุก ภาคส่ วน ซึ่ง เป็ นปัจ จัยพื้ นฐานที่ ช่ว ย
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทําธุรกรรม
ต่างๆทางออนไลน์ รวมถึงการกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานผู้ให้บริการทั่วประเทศใน
การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับบริการ เพื่อรองรับการเติบโตของ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต รวมถึงการกําหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่
เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งยวด (critical infrastructure) เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการดําเนินงาน ตลอดจนการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ และการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่า
ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องในองค์กร ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล อาจทําให้เกิดช่องโหว่ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้ การให้
ความสําคัญเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่องค์กรต้องให้
ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สู่
มาตรฐานสากลทั้ง ด้านปฏิบัติการและด้านบริหารจัดการและบริการ โดยที่จะมุ่งที่การพัฒนาและส่งเสริม
หลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง
3.4.7 การปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีมาตรฐาน และมีความมั่นคง ปลอดภัย และรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ เป็นการพัฒนาที่สําคัญของ กฟภ. เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็น Digital Utility ได้
โดยจําเป็นต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารและการให้บริการลูกค้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เพื่อนําไปสู่ Productivity ที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในปัจจุบัน และ
นํ า ไปสู่ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารใหม่ ๆ รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ใหม่ ใ นอนาคต ที่ ร องรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์องค์กรที่ 5 (SO 5) ในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว
หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันจะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจและความยั่งยืนขององค์กร
3.4.8 การวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในเครือ และบริษัทลูกที่เกี่ยวข้อง
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กรที่ 4 (SO 4) ที่ให้ความสําคัญการบริหารจัดการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
กฟภ. จําเป็นจะต้องปรับให้มีความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และ
การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับโครงสร้าง
องค์ ก รหรื อ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์
Business Model ของ Potential Product ขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลให้ กฟภ. อาจมีการปรับโครงสร้าง
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องค์กร หรือการจัดตั้งบริษัทในเครือเพิ่มเติม เพื่อให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว และพร้อมต่อการแข่งขัน
ทั้งนี้ กฟภ.จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการบริหารงาน การกําหนดกลยุทธ์ และการกํากับดูแล
ระหว่าง กฟภ. และบริษัทในเครือเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องขององค์กร โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการกํากับ
ติดตามของบริษัทในเครือ และมีแนวทางในการกํากับที่เป็นระบบ (Direct) การมีเกณฑ์วัดคุณภาพงาน และ
ผลสําเร็จของกลยุทธ์หรือนโยบาย (Measure) และการติดตามผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าบริษัทในเครือสามารถลงทุน และดําเนินการ โดยสร้าง/เพิ่มมูลค่าให้กับ กฟภ. ได้อย่างแท้จริง
3.4.9 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียรายได้จากกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่
ไปใช้พลังงานทดแทน
การที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน ส่งผลให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้
พลังงานทดแทนทั้งในส่วนที่ผลิตเอง และจากหน่วยงานที่ผลิตและจําหน่ายเข้าระบบ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของ
กฟภ. โดยเฉพาะจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ กฟภ. การเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ กฟภ. รวมทั้งการวิเคราะห์การสูญเสียรายได้ที่เกิดจากกิจการขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน จึงเป็นเรื่องที่ กฟภ. ให้ความสําคัญเพื่อให้สามารถ
ตอบบสนองความต้องการความคาดหวังรวมทั้งการรองรับการส่งเสริมนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐได้
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กฟภ. ได้กําหนด กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation
เพื่อรองรับการดําเนินงานสําหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 4
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่าน Balanced Scorecard (BSC)
โดยกําหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการที่สอดรับยุทธศาสตร์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมาย
องค์กร (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้
และพัฒนา (Learning & Growth)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4- 1: แผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

4.1 แผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4) (Strategy Map)
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4.2 Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561-2565
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด
1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment :FSE)
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทน ร้อยละ
สินทรัพย์รวม (ROA)
1.2 การบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (CPI-X)

ล้าน
บาท

2561

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน (Best Case)
2562
2563
2564
2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

6.60

6.46

5.79

5.13

4.71

รผก.(บ)

32,029

31,334

31,549

31,518

31,526

รผก.(บ)

4.37

4.40

4.43

4.47

4.50

รผก.(ภ3)

4.41
4.33
4.36
4.32

4.44
4.36
4.39
4.35

4.48
4.39
4.42
4.38

4.51
4.43
4.46
4.42

4.55
4.46
4.49
4.45

4.28

4.31

4.34

4.38

4.41

รผก.(ภ3)

100

100

100

100

100

รผก.(ภ3)

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

-

-

-

-

25%
(8,792ลบ )

คณะกรรมการ

2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customer
CR1
ยกระดับ
2.1 ความพึงพอใจของ ระดับ
มาตรฐานของ
ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์และ
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ระดับ
การให้บริการ
 กลุ่มพาณิชย์
ระดับ
ของลูกค้า
 กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับ
 กลุ่มอื่น ๆ
ระดับ
CR2
การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับลูกค้าใน
2.2 ความพึงพอใจของ ระดับ
ระยะยาว
กลุ่ ม ลู ก ค้ า สํ า คั ญ
(Key Account)
2 . 3 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ข้ อ ร้อยละ
ร้ อ ง เ รี ย น ที่
ดําเนินการได้แล้ว
เสร็จตาม SLA ที่
กําหนด

New Market
NM1

NM 2

ส่งเสริมการ
ลงทุน และใช้
ประโยชน์ความ
ร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

ส่งเสริมการลงทุน
และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือ เพื่อ
พัฒนาธุรกิจด้าน
อนุรักษ์พลังงาน
และพลังงาน
ทดแทน

2.4 ความสํ า เร็ จ ของ ร้อยละ
แผนงานการ
ดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง
2.5 สั ด ส่ ว น กํ า ไ ร ล้าน
ขั้นต้นของ Non- บาท
Regulated
Business

2.6 ความสําเร็จของ ร้อยละ
การดํ า เนิ น งาน
ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น
เครือ

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด "สัดส่วนกําไรขั้นต้นของ Non-Regulated
Business" เป็นตัวอย่างค่าคาดการณ์รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้อาจมีการ
เปลี่ ย นแปลงตั ว เลขค่ า คาดการณ์ ดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี

100

100

100

100

100

ขับเคลื่อนการ
พัฒนาธุรกิจ
ใหม่ ของ กฟภ.

รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และความ
น่าเชื่อถือของ
ระบบจําหน่าย

3.1 ดัชนีจํานวนครั้ง
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
3.2 ดัชนีจํานวนครั้ง
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) เมือง
ใหญ่
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่
ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)
3.4 ดัชนีระยะเวลาที่
ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) เมือง
ใหญ่
3 . 5 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ห น่ ว ย สู ญ เ สี ย
(Loss)

2561

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน (Best Case)
2562
2563
2564

3.00

2.85

2.70

2.67

2.22

รผก.(ป)

ครั้ง/
ราย/ปี

1.543

1.396

1.263

1.143

1.008

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ปี

107

106

105

104

78.22

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ปี

22.335

19.224

16.546

14.242

11.709

รผก.(ป)

ร้อยละ

5.28

5.28

รผก.(ป)

100

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

5.28
5.28
5.28
โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ระบบจําหน่าย
โดย Smart Grid

3.6 ความสําเร็จของ
แผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ร้อยละ

100

100

100

100

OM3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
สินทรัพย์

3.7 ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามแผน Asset
Management
Roadmap

ร้อยละ

100

100

100

100

134

ผู้รับ
ผิดชอบ

ครั้ง/
ราย/ปี

OM2

OM4

2565

3.8 ความสําเร็จของ ร้อยละ
ปรับปรุง
การดํ า เนิ น การ
กระบวนการ
ต า ม Service
ดําเนินงานให้มี
Level Agreement
ประสิทธิภาพ
ที่ ร ะบุ ใ นห่ ว งโซ่
โดยให้ครอบคลุม
อุปทาน
ทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน 3.9 ค่าใช้จ่ายการ
ลบ.
ดําเนินงานที่
ลดลงจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการหลัก

คณะทํางาน
100
และได้รับ จัดทําแนวทาง
มาตรฐาน บริหารจัดการ
ISO 55000 สินทรัพย์

ระบบไฟฟ้าของ
กฟภ.

98

98

x

X+10%

98

98

X+20%

X+30%

98

รผก.(ย)

X+40%

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
3.10 จํานวน
กระบวนการที่
สําคัญที่มีการใช้
ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

หน่วย
วัด
จํานวน

2561
3

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน (Best Case)
2562
2563
2564
3
3
3

2565
3

ผู้รับ
ผิดชอบ
รผก.(ย)
รผก.(ทส)

Innovation Process

IP1

ส่งเสริมและ
ผลักดันงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

3.11 จํานวน
นวัตกรรมใน
ระดับ TRL7-9

ระดับ

5
(TRL 6
จํานวน
2 ชิ้น)

5
(TRL 7-9
จํานวน
1 ชิ้น)

5
(TRL 8-9
จํานวน
1 ชิ้น)

5
(TRL 8-9
จํานวน
1 ชิ้น)

5
(TRL 8-9
จํานวน
1 ชิ้น)

รผก.(ว)
รผก.(ย)

IP2

ส่งเสริม วิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

3.12 กระบวนการที่มี
การพัฒนา
นวัตกรรม
ทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
บริการ และ
กระบวนการ

ระดับ

5

5

5

5

5

(จํานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
จํานวน 2
ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และปรับปรุง
ให้เข้าสู่
มาตรฐานหรือ
ข้อกําหนดทาง
เทคนิคหรือ
ข้อกําหนด
ขอบเขตงาน
ของ กฟภ.)

(จํานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
จํานวน 1
ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และปรับปรุงให้
เข้าสู่
มาตรฐานสากล)

(จํานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
จํานวน 2
ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และปรับปรุงให้
เข้าสู่
มาตรฐานสากล)

(จํานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
และพัฒนาสู่
การนําไปใช้
งานในระดับ
นานาชาติ
จํานวน 1
ประเทศชิ้นงาน/
กระบวนการ)

(จํานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
และพัฒนาสู่
การนําไปใช้
งานในระดับ
นานาชาติ
จํานวน 1
ประเทศชิ้นงาน/
กระบวนการ)

รผก.(ว)
รผก.(ย)
รผก.(ท)

3.13 มาตรการ
ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
สําหรับผู้ผลิต
และจําหน่าย
พลังงาน (Energy

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ว)

40 ล้าน

60 ล้าน

80 ล้าน

100 ล้าน

120 ล้าน

รผก.(ว)

Regulatory & Social Process

RS1

สนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Efficiency Resources
Standards : EERS)

3.14 จํานวนหน่วย
(kWh)
ที่ประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
ได้สะสม

kWh
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กลยุทธ์
RS2

ตัวชี้วัด

ทบทวนกฎหมาย 3.15 ความสําเร็จของ
ระเบียบ ข้อบังคับ
การจัดทําหรือ
เพื่อรองรับการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ดําเนินงานใน
กฏระเบียบ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ข้อบังคับ
รวมถึงกํากับการ
หลักเกณฑ์ต่างๆ
ดําเนินงานของ
ทั้งภายในและ
บริษัทในเครือ
ภายนอกองค์กร
เพื่อให้เกิด
รวมถึงเพื่อรองรับ
Synergy
การดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

หน่วย
วัด

2561

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน (Best Case)
2562
2563
2564

2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

ระดับ

5

5

5

5

5

อส.กม.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

คะแนน

4.42

4.44

4.46

4.48

4.50

รผก.(ท)

ร้อยละ

80

80

80

80

80

รผก.(ท)

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1

HR2

ส่งเสริมการ
บริหารทุน
มนุษย์ (HRM)
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
(HRD)

4.1 ความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
PMS ตามแผนฯ
4.2 Engagement
Score
4.3 ร้อยละของ
พนักงานที่ผ่าน
ระดับ
Competency
ที่คาดหวัง
4.4 ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามแผน KM

Digital Technology
DT1

DT2
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พัฒนาขีด
4.5 ความสําเร็จของ
ความสามารถ
แผนปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ กฟภ.
ดิจิทัล
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ด้าน Cyber
Security และ
การบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
สู่มาตรฐานสากล

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วย
วัด

Organization Capital
OC1

ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน

2561

การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน (Best Case)
2562
2563
2564

2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

80-100
80-100
80-100
80-100
80-100
หรือมี
หรือมี
หรือมี
หรือมี
หรือมี
คะแนน คะแนนติด คะแนนติด คะแนนติด คะแนนติด
ติดอันดับ อันดับ 1 ใน อันดับ 1 อันดับ 1 ใน อันดับ 1
1 ใน 3
3 ของ
ใน 3 ของ
3 ของ
ใน 3 ของ
ของ
รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดที่
ทัง้ หมดที่ ทั้งหมดที่เข้า ทัง้ หมดที่
ทั้งหมดที่
เข้าร่วม
เข้าร่วม ร่วมประเมิน เข้าร่วม
เข้าร่วม
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน

อส.วก.

-

0.1027

0.0976

0.0927

0.0881

0.0837

อส.วก.

4.8 ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และ
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
กรอบ DJSI
4.9 ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ISO 26000
4.10 ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามแผนตาม
มาตรฐาน
OECD

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ส)

ร้อยละ

100

100

100

-

-

อส.วก.

4.6 คะแนนประเมิน
ITA

คะแนน

4.7 ค่าดัชนีการ
ประสบอุบัติภัย
(Disabling
Injury Index:√DI

OC2

Stakeholder
Engagement

4.11 ผลสํารวจความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินงานของ
กฟภ. ที่
ตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ
กลุ่มคู่ค้า กลุ่ม
พนักงาน และ
กลุ่มลูกค้า

ระดับ

4

4

4

4

4

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

OC3

Change
Management

4.12 ความสําเร็จของการ
ปรับโครงสร้างองค์กร
หรือจัดตั้งบริษัทใน
เครือเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ย)
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนแม่บท

S1 มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการ1 แผนแม่บ ทความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คม
เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560แ น ว ท า ง SDGs แ ล ะ แ น ว 2564
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI
แผนแม่บทด้านการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต
คอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ปี 2560-2564)

แผนยุ ท ธศาสตร์ ค วามปลอดภั ย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มใน
การทํางานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2557 - 2561

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

แผนงาน/โครงการ
(จํานวน)

การปรั บ ปรุ ง กระบวนการดํ า เนิ น งาน
ภายใน กฟภ. เพื่อยกระดับมาตรฐานงาน
ด้าน CSR สู่ระดับสากลลดผลกระทบเชิง
ลบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนานวัตกรรมในด้าน CSR
เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติที่
ดีให้ กฟภ. มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่
ดี ที่ ค รบถ้ ว นและได้ ม าตรฐานในระดั บ
สากล และเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคม
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ที่ มุ่ ง ต่ อ ต้ า นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น รวมถึ ง เพื่ อ พั ฒ นากลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นเชิงรุก และส่งเสริมบทบาทภาค
ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ของ PEA มุ่งเน้นให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับ PEA มีความปลอดภัย ลดการ
สู ญ เสี ย รวมทั้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า มี ค วาม
ปลอดภัย และมีความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้า
ของ PEA

19

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทําการ
ไม่ได้ระบุ

27

10

ไม่ได้ระบุ

52.885

847

รวม
ไม่ได้ระบุ

52.885

508

1,355

ก-1

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนแม่บท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

แผนงาน/โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

S2 การให้ความสําคัญและ และ แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์และการ มุ่ ง เน้ น การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ที่
ตอบสนองต่ อ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น สื่ อ สารองค์ ก ร ของ การไฟฟ้ า ส่ ว น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ บ า ล
ได้ส่วนเสีย
ภูมิภาค ปี 2559-2566
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุด
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งเตรียม
องค์ก รให้ พร้อ มรองรับ การดํา เนิน งานที่
สากลยอมรับ รวมถึงเพื่อเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กร
กับ ผู้มีส่ว นได้ ส่วนเสี ยที่เกี่ ยวข้องอย่า งมี
ประสิทธิภาพ

11

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

S3 มี ก า ร จํ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ที่ ไ ด้ แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ใ น ช่ ว ง
คุ ณ ภาพในระดั บ ชั้ น นํ า ของ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง ค ม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 ภูมิภาค
2564)

13

118,678

-

118,678

พั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ของการไฟฟ้ า ส่ ว น
ภูมิภาค (กฟภ.) ให้มีความเพียงพอ ทั่วถึง
มั่นคงตามมาตรฐานคุณภาพบริการ และ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า กฟภ. ให้
เป็ น โครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ หรื อ PEA
Smart Grid โดยจะพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานระบบไฟฟ้ า ในรู ป แบบใหม่ เ พื่ อ
รองรั บ พลั ง งานทดแทน และเทคโนโลยี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล และหน่วยงาน
ต่างๆ

ก-2

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนงาน/โครงการ
ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
งบประมาณ (ลบ.)
(จํานวน)
องค์กร
งบลงทุน งบทําการ
15
101,848.81
87.3
แผนแม่ บ ทเพื่ อ สนั บ สนุ น ประชาคม เพิ่มศักยภาพในระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้า
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การไฟฟ้ า ส่ ว น ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ
ภูมิภาค ปี 2559-2561 (ฉบับทบทวน ใช้ ไฟฟ้ าจากการขยายตั วทางเศรษฐกิ จใน
พื้นที่ บริ เวณเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษที่ มี
ครั้งที่ 1 ปี 2559
การเชื่ อ มต่ อ กั น ของประเทศในภู มิ ภ าค
อาเซียน รวมถึงสร้างการยอมรับและเชื่อถือ
มาตรฐานด้านระบบไฟฟ้าของไทยและ กฟภ.
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศ CLMV และแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศ
กั บ ประเทศ (Government
to
Government) และระดับองค์กรกับองค์กร

แผนแม่บท

S4 การบริหารและจัดสรร 11111
สิ น ทรั พ ย์ และสร้ า งความ
มั่นคงทางการเงิน

-

-

S5 ปรับปรุงกระบวนการ 111111
ดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุร กิจ และ
ทิศทางองค์กร

-

-

รวม
101,936.11

ก-3

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนแม่บท

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

แผนงาน/โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

S6 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า แผนแม่ บ ทการบริ ก ารลู ก ค้ า (พ.ศ. มุ่ ง เน้ น ในการตอบสนองการพั ฒ นา
2560-2564)
นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารเพื่ อ สนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
รวมถึ ง การยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารแบบ
ค ร บ ว ง จ ร แ ล ะ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มให้เกิดความ
พึ ง พอใจและความผู ก พั น ต่ อ กฟภ.
เพิ่มขึ้น

20

1,546.53

104.80

1,651.33

S7 แสวงหาโอกาสในการลงทุนใน แผนยุ ท ธศาสตร์ บริ ษั ท พี อี เ อ เอ็ น ให้ความสําคัญในการลงทุน/ร่วมลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ค อ ม อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล จํ า กั ด ธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบ วงจรใน
ประจําปี 2560-2564
ประเทศ และเป็นกลไก ของ กฟภ. ในการ
ลงทุ น/ร่ วมลงทุนในธุ รกิจ พลั งงานไฟฟ้า
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ
แผนแม่ บ ทเพื่ อ สนั บ สนุ น ประชาคม เพิ่ ม ศั ก ยภาพในระบบส่ ง และจํ า หน่ า ย
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น การไฟฟ้ า ส่ ว น ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความ
ภูมิภาค ปี 2559-2561 (ฉบับทบทวน ต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า จากการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณเขตพั ฒ นา
ครั้งที่ 1 ปี 2559
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั น ของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้า ง
การยอมรั บ และเชื่ อ ถื อ มาตรฐานด้ า น
ระบบไฟฟ้ า ของไทยและ กฟภ. ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

15

101,848.81

87.3

101,936.11

ก-4

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)
ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนแม่บท

แผนงาน/โครงการ
ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
(จํานวน)
องค์กร
กลุ่มประเทศ CLMV และแสวงหาโอกาส
ทา ง ธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ทั้ ง ใน
ระดับประเทศกับประเทศ (Government
to Government) และระดับองค์กรกับ
องค์กร

S8 ยกระดับการบริหารและ 1 แผนแม่บทสายงานทรัพยากรมนุษย์ ปี เพื่อตอบสนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์ของ
ศักยภาพของทุนมนุษย์
2553-2563 (ทบทวนครั้ ง ที่ 6 พ.ศ. กฟภ. ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นําในธุรกิจ
2559)
จําหน่ายไฟฟ้า โดยการส่งเสริมการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ภายใต้การบริหารทุนมนุษย์ใน
ลั ก ษณะเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น (Strategic
HRM) ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารคน
ให้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พแล ะประสิ ท ธิ ผ ล
ร ว ม ทั้ ง ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร นํ า
Competency เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร และระบบ
สื บ ทอดตํ า แหน่ ง ควบคู่ กั บ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากร ให้ มี ค วาม
พร้อมต่อการเติบ โตของธุ รกิจ ในอนาคต
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ที่กา
ลังจะเกิดขึ้น

23

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

1,130.32

1,130.32

ก-5
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ยุทธศาสตร์องค์กร

แผนแม่บท

S9 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความสามารถด้วยเทคโนโลยี สื่ อ ส า ร ข อ ง ก ฟ ภ . ร ะ ย ะ ที่ 3
ดิจิทัล(Digital Technology) ปี 2556-2560
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital
Transformation)

ประเด็นที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

แผนงาน/โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (ลบ.)
งบลงทุน งบทําการ

รวม

มุ่ง เน้น พั ฒ นาระบบและดํา เนิ น การด้า น
ICT
เพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร โดยการพั ฒ นา
ระบบ ICT ให้สามารถรองรับการมุ่งสู่
ระบบ Smart ต่างๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการระบบ ICT ในทุก
ด้านให้เป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กร

30

20,249.90

20,249.90

แผนแม่ บทด้ านวิ จั ยและพั ฒนาระบบไฟฟ้ า
2559 - 2563 ถูกนําเสนอตามนโยบายการ
บริ หาร และพั ฒนา กฟภ. โดยแบ่ งกลุ่ ม
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
 เสริมสร้างความมั่นคง
 สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ
 มุ่งสู่ความทันสมัย
 เติบโตอย่างยั่งยืน

126

2,848.84

2,848.84

S10 เสริมสร้างความมั่นคง 1111
ปลอดภั ย และมี เ สถี ย รภาพ
ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล
(Sustainable and111111
Secured Digital11111111
Technology)
S11 ส่งเสริมและสร้างความ 1 แผนแม่บทด้านวิจัยและพัฒนาระบบ
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ไฟฟ้า ปี 2559-2563
พั ฒ นานวั ต กรรมในการ
พั ฒ นาธุร กิ จ หลัก และธุร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง
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ภาคผนวก ข
ความสอดคล้องเชื่อมโยงของตัวชี้วัดองค์กร
และแผนการดําเนินงาน
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กลยุทธ์

Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน

1. มุมมอง Goal
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม (ROA)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (CPI-X)

1. แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม
(รผก. (ภ3))
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย ตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย (รผก. (บ))
3. แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.
(ผชก.ป)
(คณะทํางานจัดทําแนวทางบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของ กฟภ.) (แผนงานเดียวกับ
กลยุทธ์ OM3.1)

2. มุมมอง Customer
Satisfying Existing Customers
CR1 ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของลูกค้า

2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า
2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
สําคัญ (Key Account)
2.3 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับ
SLA ที่กําหนด
ลูกค้าในระยะยาว

CR1.1 แผนงานการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
(Market Research) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์การให้บริการของลูกค้า
(รผก. (ภ3))
CR1.2 แผนงานทบทวนมาตรฐานการให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า (รผก. (ภ1-4))
CR1.3 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
(เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.1)
(รผก. (ภ1-4) และ รผก.(ทส))
CR1.4 แผนงานการพัฒนา Call Center ระยะที่ 4
(เชื่อมโยงกับ SO5)
(รผก. (ภ1-4) และ รผก.(ทส))
CR1.5 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)
(เชื่อมโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT1.2)
(รผก. (ภ1-4) (รผก.(ทส) และ(รผก.(ย))
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กลยุทธ์

Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน
CR2.1 แผนงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
แต่ละกลุ่ม (รวมถึงการรักษาฐานกลุ่ม
ลูกค้าที่อาจสูญเสียให้กับ SPP)
(รผก. (ภ1-4))
CR2.2 แผนงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ให้กับลูกค้า (รผก. (ภ1-4))
CR2.3 แผนงานพัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดูแล
ลูกค้ารายใหญ่ (Key Account) (เชื่อมโยง
กับ SO5) (รผก. (ภ1-4) และ รผก.(ท))

New Market
NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

2.4 ความสําเร็จของแผนงานการ
ดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

NM1.1 แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(รผก. (ย))

2.5 สัดส่วนกําไรขั้นต้นของ NonRegulated Business
NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจด้าน
อนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน
3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความน่าเชือถือของ
ระบบจําหน่าย

ข-2

2.6 ความสําเร็จของการดําเนินงาน NM2.1 แผนงานลงทุนในพลังงานทดแทน
ของบริษัทในเครือ
(PEA ENCOM)

3.1 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
3.2 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) เมืองใหญ่
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)
3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) เมืองใหญ่

OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า (รผก. (วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย
(รผก. (วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.3 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้า (รผก. (วศ) และ รผก.(กบ))
OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid
(รผก. (ภ1-4))

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

กลยุทธ์

OM2 การเสริมสร้างศักยภาพ
ของระบบจําหน่าย โดย
Smart Grid

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์

Corporate KPI

3.5 ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
(Loss)
3.6 ความสําเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

3.7 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน Asset
Management Roadmap

แผนการดําเนินงาน
OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
(คพพ.1) (รผก. (กบ))
OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่2
(คพพ.2) (รผก.(ว))
OM1.7 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1 (รผก. (กบ))
OM1.8 แผนงานบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (Condition- Based
Maintenance) (รผก. (ป))
OM1.9 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical) (รผก. (ป))
OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3 (รผก. (ว))
OM2.2 แผนงานพัฒนา Distribution
Automation (รผก. (ว))
OM2.3 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับ
ระบบ Smart Grid (รผก. (ว))
OM2.4 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (รผก. (ทส))
OM2.5 แผนงานการดําเนินงานตามโครงการ
Smart Grid (รผก. (ว))
OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.
(ผชก.(ป))
(คณะทํางานจัดทําแนวทางบริหารจัดการ
สินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.)
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กลยุทธ์
OM4 ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน

Innovation Process
IP1 ส่งเสริมและผลักดัน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน

OM4.1 แผนงานจัดทํา/ปรับปรุง SLA และ QA
3.8 ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตาม Service
for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
Level Agreement ที่ระบุใน
(รผก. (ย))
ห่วงโซ่อุปทาน
OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
3.9 ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่
ขององค์กร (Digital Operational
ลดลงจากการปรับปรุง
Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
กระบวนการหลัก
เทคโนโลยีดิจิทัล (เชือ่ มโยงกับ SO5)
3.10 จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่
(รผก. (ย) รผก. (ภ1-4) และ รผก.(ทส))
มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

3.11 จํานวนนวัตกรรมในระดับ
TRL7-9
3.12 กระบวนการที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมทั้งนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการ

IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัย
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
ส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆขององค์กร (รผก. (ว))
IP2.1 แผนงานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ขององค์กร (รผก. (ว))

Regulation & Social Process
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงาน 3.13 มาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟ
สําหรับผู้ผลิตและจําหน่าย
สาธารณะ (รผก. (ว))
พลังงาน (Energy Efficiency
Resources Standards :
EERS)
3.14 จํานวนหน่วย (kWh) ที่
RS1.2 โครงการนําร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร
สะสม
สํานักงานใหญ่ กฟภ. (รผก. (ว))
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RS2

ทบทวนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ
รองรับการดําเนินงานใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง
กํากับการดําเนินงานของ
บริษัทในเครือ เพื่อให้
เกิด Synergy

Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน

RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
3.15 ความสําเร็จของการจัดทํา
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงกฎหมาย กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้มีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายใน
เกี่ยวเนื่อง (สกม.)
และภายนอกองค์กร รวมถึง RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่อง
ให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
(สกม. และ สวก.)

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

4.1 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผล
PMS ตามแผนฯ
การปฏิบัติงาน (PMS) (รผก. (ท))
4.2 Engagement Score

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากร (HRD)

4.3 ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน
ระดับ Competency ที่
คาดหวัง

4.4 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน KM

HR1.2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของบุคลากร (รผก. (ท))
HR2.1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของ
บุคลากร (Competency) (รผก. (ท))
HR2.2 แผนงาน Succession Plan (รผก. (ท))
HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) (รผก. (ท))
HR2.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับการดําเนินงานในธุรกิจใหม่ๆ
(เชื่อมโยงกับ SO4)
(รผก. (ท)และ (รผก. (ย))
HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (รผก.(ท) และ
(รผก. (ทส))
HR2.6 แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา กฟภ.
อย่างยั่งยืน (เชื่อมโยงกับ SO2)
(รผก. (ท) รผก. (ว) และ (รผก. (ย))
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กลยุทธ์
Digital Technology
DT1 พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
DT2 พัฒนาขีดความสามารถ
ด้าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล

Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน

4.5 ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ DT1.1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับ
ดิจิทัลของ กฟภ.
การบริหารจัดการองค์กร (Digital
Operational Excellence) (รผก. (ทส))
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology
Infrastructure)
ข-5
- พัฒนาด้านระบบงานและโปรแกรม
ประยุกต์ (System and Application)
DT1.2 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)
(เชื่อมโยงกับ SO2 และSO3)
(รผก.(ภ1-4) รผก. (ทส) และ (รผก. (ย))
- การบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อ
นําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
(Customer Data and Analytics)
- สนับสนุนการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
องค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการ
บริหารจัดการ (Data Driven Execution)
- สนับสนุนการพัฒนาการให้บริการ
ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Service) **ไม่มีรายละเอียดกิจกรรม
เนื่องจากสายงาน ทส สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนงานของ รผก.(ภ1-4)
และ รผก.(ย) ใน CR1.5
DT1.3 แผนงานสนับสนุนการปรับปรุง
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitizing
Operational Processes) (เชื่อมโยงกับ
SO2) (รผก. (ทส) และ (รผก. (ย))
- เพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- บูรณาการเทคโนโลยี IT & OT (IT &
OT Integration) **ไม่มีรายละเอียด
กิจกรรมเนื่องจากสายงาน ทส สนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนงานของ รผก.(ย)
ใน OM4.2
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Corporate KPI

แผนการดําเนินงาน
DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
(รผก. (ทส))

Organization Capital
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร 4.6 คะแนนประเมิน ITA
สู่ความยั่งยืน
4.7 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury
Index:√ )
4.8 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแนวทาง SDGs
และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ
DJSI

OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (สวก.)
OC1.2 แผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย (มอก. 18001) (สวก.)
OC1.3 แผนงานยกระดับการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
(รผก. (ส))

4.9 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000
4.10 ความสําเร็จในการดําเนินงาน OC1.4 แผนงานการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ตามแผนตามมาตรฐาน
OECD (สวก.)
OECD
OC2 Stakeholder
Engagement

OC3 Change Management

4.11 ผลสํารวจความพึงพอใจใน OC2.1 แผนงานสํารวจความพึงพอใจในการ
การดําเนินงานของ กฟภ. ที่
ดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง
คาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่ม
ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
พนักงาน และกลุ่มลูกค้า
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
(รผก. (ย) รผก. (กบ) รผก. (อ)
รผก. (ภ3) และ รผก. (ท))
4.12 ความสําเร็จของการปรับ
OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรหรือ จัดตั้ง
โครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้ง
บริษัทในเครือเพื่อรองรับการดําเนินงาน
บริษัทในเครือเพื่อรองรับการ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (รผก. (ย))
ดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment :FSE)
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์
รวม (ROA)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ระดับ 1

ระดับ 2

6.32

6.39

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4
6.46

6.53

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

6.60

รผก.(บ)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

รผก.(บ)
1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ล้านบาท
32,233
32,182
32,131
32,080
32,029
ดําเนินงาน (CPI-X)
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดทางการเงิน อาจปรับเปลี่ยนได้ตามประมาณการที่ กฟภ. นําเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customer
CR1
ยกระดับมาตรฐานของ 2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์และการ
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
ให้บริการของลูกค้า
 กลุ่มพาณิชย์
 กลุ่มอุตสาหกรรม
CR2
การสร้างความสัมพันธ์
 กลุ่มอื่น ๆ
กับลูกค้าในระยะยาว
2.2 ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ลู ก ค้ า
สําคัญ (Key Account)
2.3ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ข้ อร้ อ ง เ รี ย น ที่
ดํ า เนิ น การได้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
SLA ที่กําหนด

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4.17
4.21
4.13
4.16
4.12

4.22
4.26
4.18
4.21
4.17

4.27
4.31
4.23
4.26
4.22

4.32
4.36
4.28
4.31
4.27

4.37
4.41
4.33
4.36
4.32

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ

4.16

4.19

4.22

4.25

4.28

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ภ3)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

New Market
NM1

NM 2

ส่งเสริมการลงทุน และ 2.4 ความสํ า เร็ จ ของแผนงานการ
ใช้ประโยชน์ความ
ดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
ส่งเสริมการลงทุน และใช้
2.5 ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อ
ของบริษัทในเครือ
พัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงาน
ทดแทน

ร้อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ย)

-

ร้อยละ

60

70

80

90

100

รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด

-

3.1 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)

ครั้ง/ราย/
ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

3.2 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) เมืองใหญ่

ครั้ง/ราย/
ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ SAIFI
ของ กฟภ. ที่
ทําได้จริงในปี
2560
ค่าดัชนีฯ SAIFI
เมืองใหญ่ ที่ทํา
ได้จริงในปี 2560

3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

นาที/
ราย/ปี

นําค่าข้อมูล 7 ปียอ้ นหลัง
(ใช้คา่ 2554-2560)
มาทํา Exponential
Regression เพือ่ หาค่า
SAIFI กฟภ. ของ ปี 2561
นําค่าข้อมูล 7 ปียอ้ นหลัง
(ใช้คา่ 2554-2560)
มาทํา Exponential
Regression เพือ่ หาค่า
SAIFI เมืองใหญ่ ของ ปี
2561

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ SAIDI
ของ กฟภ. ที่ทํา
ได้จริงในปี 2560

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

3. มุมมอง Internal Process

Operation Management
OM1
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือของ
ระบบจําหน่าย

ค-2

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

นําค่าข้อมูล 7 ปียอ้ นหลัง
(ใช้คา่ 2554-2560)
มาทํา Exponential
Regression เพือ่ หาค่า
SAIDI กฟภ. ของ ปี 2561

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) เมืองใหญ่

นาที/
ราย/ปี

ค่าระดับ 2 + ค่า
Interval

ค่าระดับ 3 +
ค่า Interval

ค่าดัชนีฯ SAIDI
เมืองใหญ่ ที่ทํา
ได้จริงในปี 2560

ค่าระดับ 3 ค่า Interval

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

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

ร้อยละ

นําค่าข้อมูล 7 ปียอ้ นหลัง
(ใช้คา่ 2554-2560)
มาทํา Exponential
Regression เพือ่ หาค่า
SAIDI เมืองใหญ่ ของ ปี
2561

5.52

5.46

5.40

5.34

5.28

รผก.(ป)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

OM2

การเสริมสร้างศักยภาพ
ของระบบจําหน่าย
โดย Smart Grid

3.6 ความสําเร็จของแผนโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ทส)

OM3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์

3.7 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน Asset
Management Roadmap

ร้อยละ

80

85

90

95

100

คณะทํางานจัดทําแนวทาง
บริหารจัดการสินทรัพย์
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

-

OM4

ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทัง้ ห่วง
โซ่อุปทาน

3.8 ความสําเร็จของการดําเนินการ
ตาม Service Level Agreement
ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
3.9 ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่
ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการหลัก

ร้อยละ

90

92

94

96

98

รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

3.10 จํานวนกระบวนการที่สําคัญ
ที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระดับ

ระดับ 1
1

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
2

3

4

4
(TRL 6
จํานวน
1 ชิ้น)

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

5

รผก.(ย)
รผก.(ทส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ระดับ 5

Innovation Process

IP1

ส่งเสริมและผลักดัน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์

3.11 จํานวนนวัตกรรมในระดับ
TRL5-6

ระดับ

1
(TRL 5 จํานวน
1 ชิ้น)

2
(TRL 5 จํานวน
2 ชิ้น)

3
(TRL 5 จํานวน
3 ชิ้น)

5
(TRL 6 จํานวน
2 ชิ้น)

รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

IP2

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

3.12 กระบวนการที่มีการพัฒนา
นวัตกรรม
ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ

ระดับ

1
(มีกระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน
จํานวน 3 ชิ้นงาน/
กระบวนการ)

2
(มีกระบวนการ
หรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
จํานวน 4
ชิ้นงาน/
กระบวนการ)

3
4
5
(มีกระบวนการ
(จํานวน
(จํานวน
หรือนวัตกรรมที่ กระบวนการ กระบวนการหรือ
ก่อให้เกิด
หรือนวัตกรรม
นวัตกรรมที่
ประสิทธิภาพการ ที่ก่อให้เกิด
ก่อให้เกิด
ดําเนินงาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการ
จํานวน 5
การดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ชิ้นงาน/
จํานวน 1
จํานวน 2
กระบวนการ)
ชิ้นงาน/
ชิ้นงาน/
กระบวนการ กระบวนการและ
และปรับปรุง ปรับปรุงให้เข้าสู่
ให้เข้าสู่
มาตรฐานหรือ
มาตรฐานหรือ ข้อกําหนดทาง
ข้อกําหนดทาง
เทคนิคหรือ
เทคนิคหรือ
ข้อกําหนด
ข้อกําหนด
ขอบเขตงานของ
ขอบเขตงาน
กฟภ.)
ของ กฟภ.)

รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4),
รผก.(ท)
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

Regulatory & Social Process

RS1

สนับสนุนการใช้พลังงาน 3.13 มาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สําหรับผู้ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency

ระดับ 1

ระดับ 2

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ว)

ตัวชี้วัดร่วม
รผก.(ภ1-ภ4)

kWh

20 ล้าน

25 ล้าน

30 ล้าน

35 ล้าน

40 ล้าน

รผก.(ว)

-

ระดับ

1

2

3

4

5

อส.กม.

-

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ท)

คะแนน

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

รผก.(ท)

ร้อยละ

60

65

70

75

80

รผก.(ท)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

ร้อยละ

60

70

80

90

100

รผก.(ท)

Resources Standards : EERS)

3.14 จํานวนหน่วย (kWh)
ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ได้สะสม
RS2

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 3.15 ความสําเร็จของการจัดทําหรือ
ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ
ดําเนินงานในธุรกิจ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้ง
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการ
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
ดําเนินงานของบริษัทใน
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
เครือ เพื่อให้เกิด Synergy
เกี่ยวเนื่อง

4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1

HR2

ส่งเสริมการบริหารทุน
มนุษย์ (HRM)
เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร (HRD)

4.1 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
PMS ตามแผนฯ
4.2 Engagement Score
4.3 ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน
ระดับ Competency
ที่คาดหวัง
4.4 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน KM

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ 1

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

100

รผก.(ทส)

-

Digital Technology
DT1

พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

DT2

พัฒนาขีดความสามารถ
ด้าน Cyber Security
และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล

4.5 ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ กฟภ.

ร้อยละ

80

4.6 คะแนนประเมิน ITA

คะแนน

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

ร้อยละ

85

90

95

Organization Capital
OC1

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน

4.7 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
(Disabling Injury Index:√DI)
4.8 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตาม
กรอบ DJSI

ค-6

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

60-79.99
หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1
ใน 5 ของ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประเมิน

80-100
หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1
ใน 3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

0.1248

20-39.99
หรือมี
คะแนนติด
อันดับ 1
ใน 15 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน
0.1189

0.1132

0.1078

0.1027

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

60

70

80

90

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับ 1

4.9 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO 26000

ร้อยละ

60

4.10 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนตามมาตรฐาน OECD

ร้อยละ

60 - 69.99

ระดับ 2
70

ค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ระดับ 3
ระดับ 4
80

90

70 - 79.99

80 - 89.99

ระดับ 5

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

100

รผก.(ส)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

90 - 99.99

100

อส.วก.

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน

OC2

Stakeholder
Engagement

4.11 ผลสํารวจความพึงพอใจใน
การดําเนินงานของ กฟภ.
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

ระดับ

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

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

-

OC3

Change
Management

4.12 ความสําเร็จของการปรับ
โครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้ง
บริษัทในเครือเพื่อรองรับ
การดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ร้อยละ

80

85

90

95

100

รผก.(ย)

ตัวชี้วัดร่วม
ทุกสายงาน
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คําจํากัดความตาม Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ประจําปี 2561
ตัวชี้วัด
คําจํากัดความ (Definition)
1. มุมมอง Goal
1.1 อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
(ROA)

 โดยพิจารณาจากสัดส่วนของกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ทั้งหมดขององค์กร เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพในการสร้างกําไรจากสินทรัพย์ของกิจการ และ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 สูตรคํานวณ :
ROA = กําไรสุทธิ (เบ็ดเสร็จ) x 100
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-0.07 สรุปดังนี้
6.32
6.39
6.46
6.53
6.60

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (CPI-X)

ค-8

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายดําเนินงานทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารผู้ใช้ไฟฟ้าหักบัญชี และค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ที่ กฟภ. ขออนุมัติเพิ่มเติมผ่านกระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ในระหว่างปีบัญชี 2561 หลังหักค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมโอนเข้างานระหว่างก่อสร้าง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
- ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
- เงินชดเชยพิเศษพนักงานเกษียณก่อนอายุ (Early Retirement)/เกษียณอายุทางเลือก
- โบนัส
- ค่าเสื่อมราคา
- ต้นทุนของธุรกิจเสริม เช่น ต้นทุนงานก่อสร้าง ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น
- ต้นทุนผลประโยชน์พนักงาน

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)
-

ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพลังงาน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามแผนงาน/นโยบายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดตั้งบริษัทในเครือ
ค่าใช้จ่ายจากเหตุวิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจลาจล การก่อการร้าย
ค่าใช้จ่ายจากภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากมติ ครม.
- รายการพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผลของการปรับเงินชดเชยให้กับพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุปี 2557 เป็นต้น
- การประเมินผลจะปรับค่า CPI และหน่วยจําหน่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อสิ้นปีบัญชี
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-51 ล้านบาท สรุปดังนี้
32,233
32,182
32,131
32,080
32,029

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

2. มุมมอง Customer Value Proposition
2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า
 พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟภ. ด้วยหลักการทางสถิติ
และระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดําเนินการ ทั้งนี้ก่อนดําเนินการ
สํารวจกระทรวงการคลังโดย IRDP จะเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบข้อสังเกตการพิจารณากลุ่มตัวอย่างและร่างแบบสอบถามของการสํารวจความพึง
พอใจ ซึ่งจะมีการประเมินผลตามกลุ่มลูกค้าของ กฟภ. ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอื่นๆ
 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.17
4.22
4.27
4.32
4.37
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มบ้านอยู่อาศัย จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนําระดับความพึงพอใจมาประเมินตาม
ระดับค่าเกณฑ์วัดที่กําหนด
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.21
4.26
4.31
4.36
4.41
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เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
 กลุ่มพาณิชย์

คําจํากัดความ (Definition)
 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มพาณิชย์ จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสํารวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ
ตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนําระดับความพึงพอใจมาประเมินตามระดับ
ค่าเกณฑ์วัดที่กําหนด
 กลุ่มพาณิชย์ โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.13
4.18
4.23
4.28
4.33

 กลุ่มอุตสาหกรรม

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่มอุตสาหกรรม จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสํารวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า
และตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) และนําระดับความพึงพอใจมาประเมินตามระดับ
ค่าเกณฑ์วัดที่กําหนด
 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.16
4.21
4.26
4.31
4.36

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
 กลุ่มอื่นๆ
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คําจํากัดความ (Definition)
 เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร สูบน้ําเพื่อการเกษตร ไฟชั่วคราว เป็นต้น จากการสํารวจ
ความพึงพอใจลูกค้า ตามโครงการสํารวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการโดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก
(Third party) และนําระดับความพึงพอใจมาประเมินตามระดับค่าเกณฑ์วัดที่กําหนด
 กลุ่มอื่นๆ โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.05 ระดับ สรุปดังนี้
4.12
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
4.17
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
4.22
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
4.27
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.32
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  พิจารณาจากการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสําคัญ (Key Account) จากการสํารวจความพึงพอใจลูกค้าตามโครงการสํารวจ
สําคัญ (Key Account)
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจําปี 2560 ซึ่งดําเนินการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของ กฟภ.
ด้วยหลักการทางสถิติและระเบียบวิธีปฏิบัติทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ โดยหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third party) มาดําเนินการ
ทั้งนี้ก่อนดําเนินการสํารวจ กระทรวงการคลังโดย IRDP จะเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบข้อสังเกตการพิจารณากลุ่มตัวอย่างและร่างแบบสอบถามของ
การสํารวจความพึงพอใจ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+0.03 ระดับ สรุปดังนี้
4.16
4.19
4.22
4.25
4.28

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

2.3
ร้ อ ยละของข้ อ ร้อ งเรี ย นที่  พิจารณาจากความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม SLA
Level Agreement :SLA) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ที่กําหนด
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

2.4 ความสําเร็จของแผนงานการ  เป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 10 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

2.5 ความสําเร็จของการดําเนินงาน  เป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานในธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ของบริษัทในเครือ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 10 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

ค-14

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.1 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIFI)


SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นดัชนี
ที่แสดงค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
สูตรคํานวณ :
SAIFI = ผลรวมของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : ครั้ง/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• ค่า SAIFI ในที่นี้ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณี อุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติและเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIFI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอน (RCS) ที่กําหนดใช้ในปีบัญชี 2561
โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้



ค่าระดับ 2 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIFI ของ กฟภ. ที่ทําได้จริงในปี 2560 ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นําค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2554-2560) มาทํา Exponential Regression เพื่อหาค่า SAIFI กฟภ. เทียบเท่ากับ ระดับ 5
ของปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี
หมายเหตุ 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนําระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคํานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทําการปรับค่าเกณฑ์์วัดฯ SAIFI ของ กฟภ. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.2 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) ของเมืองใหญ่

ค-16

คําจํากัดความ (Definition)
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยจํานวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
 สูตรคํานวณ : SAIFI ของเมืองใหญ่ = ผลรวมของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ไฟดับในแต่ละครั้ง
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเมืองใหญ่
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : ครั้ง/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• เมืองใหญ่ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, รังสิต,เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,
หัวหิน, ภูเก็ตและ หาดใหญ่
• ค่า SAIFI ของเมืองใหญ่ นับรวมเฉพาะเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอดับไฟปฏิบัติงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกันที่
สถานีไฟฟ้าต้นทางทํางานเท่านั้น
• ค่า SAIFI ของเมืองใหญ่ ในที่นี้ ไม่่นับรวมในส่วนของเหตุการณ์์อันเกิดจากกรณี อุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ และ
เหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIFI ของเมืองใหญ่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอน (RCS) ที่กําหนดใช้ใน
บัญชี 2561
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIFI เมืองใหญ่ ที่ทําได้จริงในปี 2560 ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval ครั้ง/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นําค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2554-2560) มาทํา Exponential Regression เพื่อหาค่า เทียบเท่ากับ ระดับ 5
SAIFI เมืองใหญ่ ของปี 2561 ครั้ง/ราย/ปี
หมายเหตุ 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนําระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคํานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทําการปรับค่าเกณฑ์์วัดฯ SAIFI ของเมืองใหญ่ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI)


SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นดัชนี
ที่แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
สูตรคํานวณ :
SAIDI = ผลรวมของ (จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับในแต่ละครั้ง x ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในแต่ละครั้ง)
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : นาที/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• ค่า SAIDI ในที่นี้ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์อันเกิดจากกรณี อุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย
ภัยพิบัติ และเหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIDI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการติดตั้งอุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอน (RCS) ที่กําหนดใช้ในปีบัญชี 2561



โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
ค่าดัชนีฯ SAIDI ของ กฟภ. ที่ทําได้จริงในปี 2560 นาที/ราย/ปี
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval นาที/ราย/ปี
นําค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2554-2560) มาทํา Exponential Regression เพื่อหาค่า
SAIDI กฟภ. ของปี 2561 นาที/ราย/ปี
หมายเหตุ

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนําระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคํานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทําการปรับค่าเกณฑ์์วัดฯ SAIDI ของ กฟภ. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง 
(SAIDI) ของเมืองใหญ่


SAIDI (System Average Interruption Duration Index) คือ ค่าดัชนีสากลที่ใช้ในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายในระบบ
สูตรคํานวณ : SAIDI เมืองใหญ่ = ผลรวมของ (จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ไฟดับในแต่ละครั้ง x ระยะเวลาที่ไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ไฟดับในแต่ละครั้ง)
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเมืองใหญ่
• ไฟฟ้าดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับนานตั้งแต่ 1 นาที ขึ้นไป
• หน่วย : นาที/ผู้ใช้ไฟ 1 ราย/เวลา (ปี)
• เมืองใหญ่ ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,
หัวหิน, ภูเก็ตและ หาดใหญ่
• ค่า SAIDI ของเมืองใหญ่ นับรวมเฉพาะเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และขอดับไฟปฏิบัติงานฉุกเฉินที่เกิดจากอุปกรณ์ป้องกัน
ที่สถานีไฟฟ้าต้นทางทํางานเท่านัน้
• ค่า SAIDI ของเมืองใหญ่ ในที่นี้ ไม่่นับรวมในส่วนของเหตุการณ์์อันเกิดจากกรณีอุบัติเหตุร้ายแรง เหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ และ
เหตุขัดข้องร้ายแรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้า
• หักส่วนของ SAIDI ของเมืองใหญ่ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการการติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ตัดตอน (RCS) ที่กําหนดใช้ในบัญชี 2561
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-1 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าระดับ 2 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ค่าระดับ 3 + ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ค่าดัชนีฯ SAIDI เมืองใหญ่ ที่ทําได้จริงในปี2560 นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ค่าระดับ 3 - ค่า Interval นาที/ราย/ปี
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
นําค่าข้อมูล 7 ปีย้อนหลัง (ใช้ค่า 2554-2560) มาทํา Exponential Regression เพื่อหาค่า เทียบเท่ากับ ระดับ 5
SAIDI เมืองใหญ่ ของปี 2561 นาที/ราย/ปี
หมายเหตุ 1. ค่า Interval = (ค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 - ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5)/2
2. เนื่องจาก กฟภ. จะนําระบบ OMS (Outage Management System) ซึ่งมีเงื่อนไขการคํานวณค่าดัชนีฯ ที่แตกต่างจากระบบ
เดิมมาใช้ในการรายงานค่าดัชนีฯ ความเชื่อถือได้ ทดแทนโปรแกรมเดิม โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว กฟภ. จะทําการปรับค่าเกณฑ์์วัดฯ SAIDI ของเมืองใหญ่ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ตัวชี้วัด
3.5 ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

คําจํากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากการประเมินร้อยละของหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจําหน่ายซึ่งจะรวมทั้งหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Techincal Loss)
และหน่วยสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss)
 สูตรคํานวณ :
• ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย = [(หน่วยซื้อ - หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ] x 100
• หน่วยซื้อ = หน่วยซื้อ กฟผ. + DEDE + VSPP + กฟภ. ผลิตเอง
• หน่วยขาย = หน่วยขาย+ไฟฟรี
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ+/- ร้อยละ 0.06 สรุปดังนี้
5.52
5.46
5.40
5.34
5.28

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.6 ความสําเร็จของแผนโครงข่าย  พิจารณาจากความสําเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในปี 2561 ตามโครงการย่อย ดังนี้
ไฟฟ้าอัจฉริยะ
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) (ค่าถ่วงน้ําหนักร้อยละ 80) ซึ่งภายในปี 2561
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการดําเนินงานของงานติดตั้งระบบ AMI (Advanced Metering Infrastructure) ให้ กฟภ.พิจารณา
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (คพล.) (ค่าถ่วงน้ําหนักร้อยละ 20)
ซึ่งภายในปี 2561 จะต้องสามารถติดตั้งระบบ Battery Management System แล้วเสร็จ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ผลความสําเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 80
ผลความสําเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 85
ผลความสําเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 90
ผลความสําเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 95
ผลความสําเร็จของโครงการตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ร้อยละ 100
** ผู้รับผิดชอบหลัก คือ รผก.(ว)**

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 เป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยพิจารณาจากร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนงานใน
ปี 2561 ที่นําเสนอรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับแผนปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เทียบกับแผนปฏิบัติการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เทียบกับแผนปฏิบัติการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เทียบกับแผนปฏิบัติการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 เทียบกับแผนปฏิบัติการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดนี้ รผก.(ทส) สนับสนุนแผนของ รผก.(ว) โดยการให้ข้อมูลและสนับสนุนระบบ ICT ในการขับเคลื่อนแผน
** ผู้รับผิดชอบรอง คือ รผก.(ทส)**
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.7 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม  พิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน Asset Management Roadmap ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแผนปฏิบัติ (Implementation Plan)
แผน Asset Management Roadmap
แผนการลงทุน ที่จะต้องดําเนินการในช่วงปี 2561
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ-/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : สามารถกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากได้แผนการดําเนินงานจากที่ปรึกษาฯ โครงการแล้ว
3.8 ความสําเร็จของการดําเนินการ  พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และติดตาม ประเมินผลการ
ตาม Service Level Agreement ที่ระบุ
ใช้ SLA ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) ตามที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน ของ กฟภ.
ในห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งนี้เพื่อให้ กฟภ. มีการจัดทํา SLA และ QA for SLA ทั่วทั้งองค์กรตามห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ (Supplier) จนถึงลูกค้า (Customer) และ
มีข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานมาพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยมีการดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (2559) ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับสายงาน
ระยะที่ 2 (2560) ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับฝ่าย
ระยะที่ 3 (2561) ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ในระดับกอง
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ-/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
ร้อยละ 90 ของจํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
ร้อยละ 92 ของจํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
ร้อยละ 94 ของจํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
ร้อยละ 96 ของจํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
ร้อยละ 98 ของจํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทํา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)
 วิธีการดําเนินการจัดทํา SLA& QA for SLA
1. กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA
2. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ประกอบด้วย การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศนโยบายจัดทําข้อตกลงฯ
4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA)
5. สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.

3.9 ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ลดลง  พิจารณาจากค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญของ กฟภ. ตามระบบโดยรวมของ กฟภ. (Value Chain)
จากการปรับปรุงกระบวนการหลัก
ซึ่งสอดคล้องตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
จัดทําแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จ โดยคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วย สายงานสารสนเทศและสื่อสาร ฝพธ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ปรับปรุง ร่วมกันกําหนดกระบวนการที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้วย
การสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่คาดหวังของค่าใช้จ่ายที่ลดลง
โดยสัมพันธ์กับการปรับปรุงกระบวนการ
แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ โดยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence)
เป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งระบุปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการในปี 2561 จํานวน X ล้านบาท (ตามเป้าหมายที่กําหนด)
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เทียบเท่ากับ ระดับ 1

เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.10 จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มี  พิจารณาจากจํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องตามแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
จัดทําแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จ โดยคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย สายงานสารสนเทศและสื่อสาร และ ฝพธ.
ร่วมกันกําหนดจํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการพิจารณาและอนุมัติ โดยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจํานวน 1 กระบวนการ
จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจํานวน 2 กระบวนการ
จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจํานวน 3 กระบวนการ
3.11 จํานวนนวัตกรรมในระดับ
TRL 5 - 6

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ในระดับ TRL 5-6 (Technology Readiness Level : TRL คือ ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี)
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และนําไปใช้งานได้จริงในกิจการของ กฟภ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่ TRL 7-9
ในปี 2562
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
จํานวนนวัตกรรม ในระดับ TRL 5 จํานวน 1 ชิ้น
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
จํานวนนวัตกรรม ในระดับ TRL 5 จํานวน 2 ชิ้น
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
จํานวนนวัตกรรม ในระดับ TRL 5 จํานวน 3 ชิ้น
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
จํานวนนวัตกรรม ในระดับ TRL 6 จํานวน 1 ชิ้น
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
จํานวนนวัตกรรม ในระดับ TRL 6 จํานวน 2 ชิ้น
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
 หมายเหตุ : - นวัตกรรมที่จะได้ระดับ TRL 5 จะต้องมีการทดลองใช้งานในพื้นที่กว้างแล้ว (มากกว่า 1 ภาค/มากกว่า 3 เขต)
- นวัตกรรมที่จะได้ระดับ TRL 6 จะต้องมีการจัดทําเป็นโครงการนําร่องแล้ว (ทั่วประเทศ)
- ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สายงานยุทธศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ค-23

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

3.12 กระบวนการที่ มี ก ารพั ฒ นา  พิจารณาจากการนํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และนําไปใช้งานได้จริงในกิจการของ
นวัตกรรมทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ
กฟภ. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
และกระบวนการ
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+1 ระดับ สรุปดังนี้
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
มีกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน จํานวน 3 ชิ้นงาน/กระบวนการ
มีกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน จํานวน 4 ชิ้นงาน/กระบวนการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
มีกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน จํานวน 5 ชิ้นงาน/กระบวนการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน จํานวน 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
และปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิคหรือข้อกําหนดขอบเขตงานของ กฟภ.
จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน จํานวน 2 ชิ้นงาน/กระบวนการ
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
และปรับปรุงให้เข้าสู่มาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิคหรือข้อกําหนดขอบเขตงานของ กฟภ.
 เงื่อนไข :
1) เป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ ที่จับต้องได้/ใช้ได้ โดยไม่เป็นเพียงความคิดใหม่หรือแนวคิด
2) นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ (R&D) หมายถึง ผลงานที่เกิดจากโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากการต่อยอด/
ประดิษฐ์/คิดค้นขึ้นใหม่ โดยอาจเกิดจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการหรือองค์ความรู้เดิม ที่นํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรโดย
สามารถ ลดต้นทุน/ระยะเวลา/เพิ่มคุณค่า และประโยชน์ให้กับองค์กร
3) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุง พัฒนา ประดิษฐ์/คิดค้นจากบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ โดยหากเป็นนวัตกรรมของหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกที่ได้รับการสนับสนุนหรือรับทุนจากรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจหรือบุคลากรของรัฐวิสาหกิจต้องมีส่วนร่วมในนวัตกรรมด้วย
มากกว่าการแค่ให้ทุน
4) กฟภ. ต้องมีการรายงานผลในแต่ละผลิตภัณฑ์ว่าได้ดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลตามต้องการหรือไม่ และให้แสดง
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการลดต้นทุน/ระยะเวลา/เพิ่มคุณค่า ที่เกิดขึ้นจริง
5) เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องหรือการเรียกร้องสิทธิความเป็นเจ้าของทางกฎหมาย
6) ผลผลิตจาก R&D ที่จะนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ และ/หรือกระบวนการ ในปีบัญชี 2561 ต้องได้รับการเห็นชอบจาก
SubPAC ด้วย หากไม่ได้รับการเห็นชอบ SubPAC มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่นับรวมเป็นผลการดําเนินงาน หากเป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
และ/หรือ กระบวนการที่ไม่สร้างมูลค่า/ประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญ
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7) เป็นนวัตกรรม ที่นําไปใช้งานจริงแล้ว และต้องจัดทํารายงานผลการนําไปใช้งานว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และประเทศได้ใน
ภาพรวมอย่างไร โดยมีข้อมูลที่สามารถแสดงถึงประสิทธิผลของนวัตกรรมดังกล่าว
8) ต้องมีการจัดทําแผนงานเพื่อบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) โดยมีการกําหนดโครงสร้างการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการด้วยนวัตกรรม (เบื้องต้นเป็นการดําเนินงานร่วมกันของ สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานยุทธศาสตร์) และกําหนดกิจกรรมและแผนการดําเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ
นวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมให้เกิดในองค์กร (Innovation Process)
หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2562 สายงานยุทธศาสตร์ และสายงานทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.13 มาตรการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม  พิจารณาจากความสําเร็จของกิจกรรมที่ผู้ผลิตและผู้จาํ หน่ายพลังงานไฟฟ้าจะต้องส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดการประหยัดพลังงาน โดยการทําโครงการนําร่อง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับผู้ผลิต
ให้บริการจัดการพลังงานกับลูกค้า เพื่อเข้าไปทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ศักยภาพการลดการใช้พลังงาน และประเมินผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น
แ ล ะ จํ า ห น่ า ย พ ลั ง ง า น ( Energy
ทั้งนี้ กําหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ในกรณีที่ กฟภ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สํารวจและวิเคราะห์การใช้
Efficiency Resources Standards :
พลังงานของกลุ่มเป้าหมาย และกําหนดค่าเกณฑ์วัดระดับ 4-5 มีการบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และมีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
EERS)
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
หมายเหตุ : จะสามารถระบุรายละเอียดของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับผู้ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards : EERS) ประมาณปลายปี 2560
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3.14 จํานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัด  พิจารณาจากผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น ที่เกิดจากการไปให้บริการจัดการพลังงานในภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคครัวเรือน
พลังงานไฟฟ้าได้สะสม
และอาคารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคไฟฟ้าสาธารณะ และสํานักงาน กฟภ. โดยไปทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ศักยภาพการลดการใช้พลังงาน
เพื่อประเมินผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการเปลี่ยนอุปกรณ์
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 5 ล้านหน่วย(kWh) สรุปดังนี้
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 20 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 25 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 30 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 35 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
มีผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น 40 ล้านหน่วย (kWh)
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
3.15 ความสําเร็จของการจัดทําหรือ  พิจารณาจากในการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรองรับการดําเนิน
ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 1 ระดับ สรุปดังนี้
องค์กร รวมถึงเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจ
มี ก ารศึ ก ษาร่ ว มกั บ ฝ่ า ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในประเด็ น ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ทํ า หรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เกี่ยวเนื่อง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กําหนดแผนงาน เป้าหมาย และระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดทํา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ เทียบเท่ากับ ระดับ 2
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดํา เนินงานต่ างๆ โดยแผนงาน
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ดําเนินการปรับปรุงได้ร้อยละ 90 ตามกิจกรรมที่ถูกกําหนดให้ดําเนินงานให้เสร็จสิ้นในช่วงปี 2561
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ดําเนินการปรับปรุงได้ร้อยละ 95 ตามกิจกรรมที่ถูกกําหนดให้ดําเนินงานให้เสร็จสิ้นในช่วงปี 2561
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ดําเนินการปรับปรุงได้ร้อยละ 100 ตามกิจกรรมที่ถูกกําหนดให้ดําเนินงานให้เสร็จสิ้นในช่วงปี 2561 เทียบเท่ากับ ระดับ 5
และมีการนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. เพื่อมอบนโยบาย/พิจารณา
หมายเหตุ : หากไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การจัดตั้งบริษัทในเครือ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความต้องการในการปรับปรุง
กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จะไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 3.15
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4. มุมมอง Learning & Growth
4.1 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ  พิจารณาจาการประเมินความสําเร็จของแผนงานการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการดําเนินงานของพนักงาน กฟภ.
PMS ตามแผนฯ
ในปี 2561 โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามกําหนดเวลา
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

 เงื่อนไข : ผลสําเร็จของกิจกรรมตามแผนคือ สามารถทบทวนแนวทางในการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทํา Calibration
ของการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการกําหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อเสริมสร้างให้ระบบ PMS
มีการเชื่อมโยงแรงจูงใจอย่างแท้จริงในทุกสายงาน และต้องมีการเตรียมการในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยระบบสารสนเทศ
โดยการเก็บความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดสอบการใช้งานระบบ IT ในการประเมินผลที่ผ่านมา เพื่อเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนาระบบ PMS ให้เชื่อมกับระบบเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้งานในปี 2565 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้จริง
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ตัวชี้วัด
4.2 Engagement Score

คําจํากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร (พนักงานและลูกจ้าง) (Employee Engagement Index) ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลให้ กฟภ. นํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของ กฟภ.
ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของบุ ค ลากรมากขึ้น และเพื่ อ ยกระดั บ ความผูก พั น ในด้ า นความเชื่ อ มั่น ยอมรับ เป้า หมาย พร้อ มทุ่ม เททํ า งาน
ด้วยความเต็มใจ และปรารถนาเป็นสมาชิกองค์กรในระยะยาว
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 0.01 คะแนน สรุปดังนี้
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.3 ร้อยละของพนักงานที่ผ่านระดับ  พิจารณาจากร้อยละของพนักงานที่ผ่านระดับ Competency ที่คาดหวัง ในปี 2561 เพื่อเป็นตัวสะท้อนและแสดงให้เห็นว่าพนักงานของ กฟภ.
Competency ที่คาดหวัง
มีขีดความสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บุคลากรได้เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
 สูตรคํานวณ :
จํานวนพนักงานทุกระดับและทุกตําแหน่งที่มี ระดับ Competency เป็นตามที่คาดหวัง x 100
จํานวนพนักงานทั้งหมด
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 65
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 70
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 75
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

4.4 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม  พิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ขององค์กรที่ได้กําหนดไว้ในปี 2561 เพื่อวัดประสิทธิภาพการนํา
แผน KM
แนวทางการจัดการความรู้มาใช้ใน กฟภ. โดยค่าตัวชี้วัดจะแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของ กฟภ.
ซึ่งได้ถูกออกแบบตามวงจรการจัดการความรู้ที่เริ่มต้นตั้งแต่การกําหนดความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และกิจกรรม
สร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งตัวเลขการดําเนินงานจะสามารถนํามาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 10 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.5 ความสํา เร็จ ของแผนปฏิบัติก าร  พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนงานใน
ดิจิทัลของ กฟภ.
ปี 2561 ที่นําเสนอ รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร ทราบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด
4.6 คะแนนประเมิน ITA

คําจํากัดความ (Definition)
 พิจารณาจากระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน จะพิจารณาเป็นระดับคะแนน โดยใช้คะแนนจากผลการประเมินล่าสุดของ
สํานักงาน ป.ป.ช. โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะประเมินโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ได้แก่
1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ-/+1 ระดับ สรุปดังนี้
0 - 19.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 20 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
20 - 39.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 15 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
40 - 59.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
60 - 79.99 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
80 - 100 หรือมีคะแนนติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
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เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

4.7 ค่ า ดั ช นี ก า รประสบอุ บั ติ ภั ย  เป็นการกําหนดค่าเกณฑ์วัดในการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงาน PEA ลูกจ้าง และคนงานจ้างเหมาแรงงาน
(Disabling Injury Index:√DI
โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ +/-0.0051 ระดับ สรุปดังนี้
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ตั้งแต่ 0.1190 ถึง 0.1248
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ตั้งแต่ 0.1133 ถึง 0.1189
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ตั้งแต่ 0.1079 ถึง 0.1132
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ตั้งแต่ 0.1028 ถึง 0.1078
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ตั้งแต่ 0.1027 ลงมา

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.8 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม  พิจารณาจากความสําเร็จในการศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)
แนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีตาม
โดยการศึกษาแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย และกําหนดระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่จะ
กรอบ DJSI
ดําเนินการและบรรลุนั้นต้องมีการจัดลําดับความสําคัญที่เชื่อมโยงกับบริบทของ กฟภ. และแนวปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI รวมทั้งนําผลการศึกษา
ทําการวิเคราะห์ กําหนดแนวทางการการดําเนินงาน เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว การกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทาง และตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญสําหรับ กฟภ. และสรุปผลการศึกษา และจัดทําเป็นแนวทางการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัดเท่ากับ -/+ร้อยละ 10สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

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

4.9 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม  พิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 โดยดําเนินการตามแผนจากประเด็นสําคัญที่ได้
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO
จากปี 2560 ซึ่งมีการทบทวนวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. (Gap) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนจาก 7 หัวข้อ
26000
หลักของ ISO 26000 เพื่อยกระดับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีกระบวนการตามมาตรฐานสากลอย่างเป็น
ระบบ และพัฒนาการดําเนินงาน CSR In Process ตามมาตรฐาน ISO 26000
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 10 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

เทียบเท่ากับ ระดับ 1
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
เทียบเท่ากับ ระดับ 5

4.10 ความสํา เร็จ ในการดํา เนิน งาน  พิจ ารณาจากความสํา เร็ จ ของแผนปฏิบั ติก ารด้ า นการกํา กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริตคอร์ รัป ชั่ น ของ กฟภ. (CG)
ตามแผนตามมาตรฐาน OECD
ประกอบด้วย 4
แผนงาน ดังนี้ 1. งานพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. งานเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3. งานปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ 4. การดําเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ ร้อยละ 10 สรุปดังนี้
ร้อยละ 60 - 69.99
ร้อยละ 70 - 79.99
ร้อยละ 80 - 89.99
ร้อยละ 90 - 99.99
ร้อยละ 100
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

4.11 ผลสํารวจความพึงพอใจในการ  พิจารณาจากการประเมินจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) คู่ค้า/คู่ความ
ดํ า เนิ น งานของ กฟภ.ที่ ต อบสนองต่ อ
ร่วมมือ/ผู้ส่งมอบ 3) พนักงาน 4) ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ประจําปี 2561
ความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า  สูตรการคํานวณ :
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
ผลรวมของคะแนนผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ทุกกลุ่ม (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ที่ถูกประเมินทั้งหมด
 โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ 0.2 คะแนน สรุปดังนี้
3.2
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
3.4
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
3.6
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
3.8
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
4.0
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561)

ตัวชี้วัด

คําจํากัดความ (Definition)

4.12 ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ป รั บ  เป็นการพิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
โครงสร้างองค์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือ  โดยรายละเอียดค่าเกณฑ์วัด และ การปรับค่าเกณฑ์วัด เท่ากับ -/+ร้อยละ 5 สรุปดังนี้
เพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร้อยละ 80
เทียบเท่ากับ ระดับ 1
ร้อยละ 85
เทียบเท่ากับ ระดับ 2
ร้อยละ 90
เทียบเท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 95
เทียบเท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100
เทียบเท่ากับ ระดับ 5
 วิธีกําหนดค่าเกณฑ์วัด : เป็นการวัดผลความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 วิธีการดําเนินการ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ประสานงาน/ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
5. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานให้ รผก.(ย) ทราบ
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