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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาค ได้ ท บทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภาค พ.ศ. 2557-2566 และจั ด ทํ า เป็ น
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) ที่เป็นการมองภาพรวม
องค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลัก (Core Business) และในระยะ
5-10 ปีต่อมา จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ครบวงจร (Transformation Business) โดย
ดําเนินธุรกิจเสริมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
การจัดทําแผนฯ ครั้งนี้ ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบแนวทางและทิศทาง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จึงประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อผลักดันให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรก และก้าวไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นลําดับต่อไป
โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1
พ.ศ. 2558) เป็นจํานวน 163,403.478 ล้านบาท แยกตามแผนแม่บทของสายงาน 9 แผนแม่บท (219แผนงาน/
โครงการ/งาน)
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. บริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence)
2. เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ (Role Model of SOE)
3. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์: บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
2.1 กลยุท ธ์ : มุ่ งเน้ นการเป็ นองค์กรที่ มี ลูกค้ าเป็ นศู น ย์กลาง โดยตอบสนองความต้อ งการของลูกค้ า
ทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3. มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
3.1 กลยุทธ์: มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธ์: พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
4. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
4.1 กลยุทธ์: มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมี
บุคลากรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
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5. เป็นองค์กรที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
5.1 กลยุทธ์: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร
ลูกค้า คู่ค้า และสังคม
6. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
6.1 กลยุทธ์: พัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
7. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
7.1 กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
8.1 กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาและการวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ และการดําเนินงาน
ภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภาคได้ ดํา เนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ก ารปฏิบั ติ โดยได้ จัด ทํา เป็ น แผนที่ ยุท ธศาสตร์
และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้
- การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- การดําเนินงานตามมุมมองทั้ง 5 ด้าน มีจํานวน 23 เป้าประสงค์
- เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานตาม BSC มีจํานวน 39 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา

1
4
2
26
6

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/งาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทต่ า งๆ ในช่ ว งระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 219 แผนงาน/โครงการ/งาน มีวงเงินดําเนินการที่ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น
163,403.478 ล้านบาท โดยเป็นงบลงทุน 161,299.214 ล้านบาท และงบทําการ 2,104.264 ล้านบาท สรุปเป็น
ตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารและจัดสรร
สินทรัพย์ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. มีการบริการลูกค้าทีเ่ ป็น
เลิศและครบวงจร

- บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
- มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ สร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้า และองค์กร
และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
- มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ มั่นคง
เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

3. มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพ ทันสมัย
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

5
4. เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง ซึ่ง
ขับเคลื่อน โดยบุคลากร
ที่มีคุณภาพ
5. เป็นองค์กรที่คาํ นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

- มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยมี
บุคลากรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ลูกค้า คูค่ ้า
และสังคม

แผนแม่บท
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3
ปี 2556-2560

แผนงาน/
โครงการ/งาน
31

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
19,987.353
262.550

20,249.903

รวม

- แผนแม่บทการบริการลูกค้า
(พ.ศ. 2556-2563)
- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปี 2557-2559

13

1,972.464

431.771

2,404.235

4

-

-*

-

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
- แผนแม่บทการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กฟภ. ปี 2555-2559
- แผนแม่บทเพื่อรองรับรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2558
- แผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553- 2563

14

102,929.957

200.043

103,130.000

30

-

-*

-

4

2,230.440

8.000

2,238.440

39

600.000

319.900

919.900

8

-

-*

-

9

847.000

508.000

1,355.000

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปี 2557- 2559
- แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561**
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนแม่บท

แผนงาน/
โครงการ/งาน
5

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
-*

รวม

6

6. มีการกํากับดูแลกิจการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล

- พัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปี 2557-2559

7. เป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้าน
พลังงานทดแทน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
อนุรักษ์พลังงาน
8. เป็นผู้นําทางด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน
พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2557-2561) บริษัท
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด***

6

32,732.000

-

32,732.000

- ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการพัฒนา และ
การวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า ระบบการให้บริการ และการดําเนินงาน
ภายในของ กฟภ.
รวม

- แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

56

-

374.000

374.000

219

161,299.214

2,104.264

163,403.478

หมายเหตุ: เป็นกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการ
* งบประมาณใช้งบทําการของสายงาน
** อยู่ระหว่างดําเนินการขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กฟภ.
*** แผนยุทธศาสตร์(ปี 2557-2561) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

-
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1. สถานภาพองค์กร (Overview)
1.1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจด้าน
สาธารณู ป โภคสาขาพลั ง งาน สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ
510,000 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย ปัจจุบันมีสถานีไฟฟ้า 523 แห่ง สามารถ
แบ่งพื้นที่การจําหน่ายเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมี
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขตภาคละ 3 เขต รวมทั้งสิ้น 12 เขต และสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด/อําเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาย่อยครอบคลุมการให้บริการพื้นที่ 74 จังหวัด จํานวน 76,121 หมู่บ้าน
ตารางที่ 2 สํานักงานและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พื้นที่
สํานักงาน
สํานักงานใหญ่
สํานักงาน กฟข.
สํานักงาน กฟภ.
จังหวัด/อําเภอ
สํานักงาน กฟภ.
สาขา
สํานักงาน กฟภ.
สาขาย่อย
สถานีไฟฟ้า

ภาค
ภาคกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

รวม

1
-

3
38

3
39

3
57

3
38

1
12
172

-

84

85

52

60

281

-

122

181

66

92

461

-

107

103

225

93

528
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สําหรับการบริการธุรกิจเสริม มี 7 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซม
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ โดยมีกลไกดําเนินการส่งมอบโดยสายงานที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการดําเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ หม้อแปลง มิเตอร์ เครื่องมือในการ
ก่อสร้าง ยานพาหนะ และเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษา โดยมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 300,045 วงจรกิโลเมตร ระบบจําหน่ายแรงต่ํา 440,968 วงจร-กิโลเมตร ระบบสายส่งไฟฟ้า 11,206 วงจร-กิโลเมตร หม้อแปลง
74,265 MVA เป็นต้น
1.2 บุคลากร (Human Resource)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบุ คลากรที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหน่ง จําแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย พนักงาน และลูกจ้าง
พนักงาน
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคมี พนั กงานรวมทั้ งสิ้ น 28,109 คน เป็ นเพศชาย 20,837 คน หรื อร้ อยละ 74.13
และเพศหญิง 7,272 คน หรือร้อยละ 25.87 อายุต่ํากว่า 45 ปี จํานวน 12,680 คน หรือร้อยละ 45.11
และสูงกว่า 45 ปี ขึ้นไป จํานวน 15,429 คน หรือร้อยละ 54.89 มีการแบ่งกลุ่มพนักงานตามลักษณะงาน
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- รองผู้ว่าการฯ
- ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต/ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
- ผู้อํานวยการฝ่าย/ ผู้อํานวยการสํานัก /ผู้จัดการประจําการไฟฟ้าเขต/ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ชั้น 1
- ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย, รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
- ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานัก, ผู้อํานวยการศูนย์, ผู้อํานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.,
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2 และตําแหน่งเทียบเท่า (นักวิชาการระดับ11)
- รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง, รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก, รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์,
รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ., ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3, ผู้ช่วย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-2
- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 3
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- นักวิชาการระดับ 9-10, ผู้ชํานาญการระดับ 9
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริหารระดับต้น ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
- นักวิชาการระดับ 7-8, ผู้ชํานาญการระดับ 8
- พนักงานวิชาชีพระดับ 7
กลุ่มที่ 4 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 1 (คุณวุฒิขั้นระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- นักวิชาการระดับ 4-6
กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 2 (คุณวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาตรี) ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- พนักงานวิชาชีพระดับ 2-6
- เสมียนพนักงานระดับ 1-3
พนักงานมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 0.04 ปริญญาโทร้อยละ 3.59 ปริญญาตรีร้อยละ
24.90 และต่ํากว่าปริญญาตรีร้อยละ 71.46
ตารางที่ 3 พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ
เพศ (คน)
กลุ่ม
ผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหาร
ระดับกลาง
ผู้บริหาร
ระดับต้น
กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ 1
กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ 2
รวม

ระดับการศึกษา

อายุ

ปริญญา ปริญญา ปริญญา อนุปริญญา
ต่ํากว่า
ปวช.
เอก
โท
ตรี
/ปวส.
ปวช.

<32
ปี

3245 ปี

46ปี
ขึ้นไป

อายุ
เฉลี่ย

รวม
ทั้งหมด

หญิง

ชาย

21

93

-

12

102

-

-

-

-

-

114

57.48

114

542

1,737

4

326

1,636

211

101

1

-

201

2,078

53.30

2,279

2,825

6,898

7

439

2,873

3,920

2,338

146

15

2,001

7,707

50.16

9,723

1,092

1,529

-

232

2,389

-

-

-

1,282

1,116

223

33.42

2,621

2,792

10,580

-

-

-

9,046

2,933

1,393

3,949

4,116

5,307

40.20

13,372

7,272

20,837

11

1,009

7,000

13,177

5,372

1,540

5,246

7,434

15,429

44.15

28,109

ที่มา: กองการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)
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ลูกจ้าง
ลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างรายเดือน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึ่งจ้างตาม
แผนอัตรากําลัง รวมถึงจ้างประจําสํานักผู้ว่าการ, สํานักรองผู้ว่าการ และสํานักผู้ช่วยผู้ว่าการ เช่น
พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างรายวัน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายวัน ซึ่งจ้างประจํา
แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ลูกจ้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ตารางที่ 4 ลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กลุ่ม
ลูกจ้างรายเดือน
ลูกจ้างรายวัน
รวม

จํานวน
3,726
500
4,226

ที่มา: กองการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ ก.ย. 2557)

1.3 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
เพื่อให้การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการดําเนินงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้นํา
สูงสุดขององค์กร ได้มาจากการสรรหาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และได้รั บความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี แบ่งการบริ หารออกเป็ นสายงานโดยมี
รองผู้ว่าการบริหารสายงาน และผู้ช่วยผู้ว่าการช่วยดูแลการบริหารในสายงาน
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการคือ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน สํานักผู้ว่าการ
สําหรับสายงานต่างๆ ได้จัดเป็นกลุ่มตามลักษณะงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนา ประกอบด้วยสายงานยุทธศาสตร์ และสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 2) กลุ่มเครือข่ายและ
บริการ ประกอบด้วยสายงานวิศวกรรม สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ สายงานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา และสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 และ 3) กลุ่มสนับสนุน ประกอบด้วยสายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานอํานวยการ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
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ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผวก.
สํานักผู้ว่าการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนา

สายงาน
ยุทธศาสตร์
หน่วย
ธุรกิจ

สายงาน
วางแผน
และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า

สํานักตรวจสอบ
ภายใน

สํานักกฎหมาย

กลุ่มเครือข่ายและ
บริการ

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน
ก่อสร้าง
และบริหาร
โครงการ

สายงาน
ปฏิบัติการ
และ
บํารุงรักษา

กลุ่มสนับสนุน

สายงาน
การไฟฟ้า
ภาค 1-4
การไฟฟ้า
เขต 1-12

สายงาน
สารสนเทศ
และสื่อสาร

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
อํานวยการ

สายงานกิจการ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

การกํากับดูแลและควบคุมกิจการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่มีการควบคุมดูแลจากกระทรวง
พลังงานและกระทรวงการคลัง ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีผู้แทนของ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลั ง เข้ ามามี บ ทบาทในการกํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารกิ จ การที่ ดี ใ น
รัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governance) รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐสู่การดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้
การปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ 6 คณะ และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานก่อน
นําเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่
- คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าการ
- คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
1.4 กรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Operational Framework)
คณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดรายละเอียดของวิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยมร่วม
(Core Value) รวมทั้ง ความสามารถหลัก (Core Competency) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ไว้เพื่อเป็นกรอบในการ
วางยุทธศาสตร์และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
ความสามารถหลัก (Core Competency)
1. ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
อย่างครบวงจร
2. ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า
ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศ
3. ความสามารถในการพั ฒนาธุ ร กิ จที่ เ กี่ยวเนื่ อ งกับ ธุร กิ จหลักได้ อ ย่ างเหมาะสม และพร้ อ มรั บ ต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในอนาคต1

1

ความสามารถหลักที่ควรมีในอนาคต

12

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1. เครือข่ายระบบจําหน่ายและบริการไฟฟ้า รวมทั้งเครือข่ายสื่อสารที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ
2. ฐานลูกค้าผู้ใช้ไฟจํานวนมากสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทั้ง
องค์กรและอุตสาหกรรมของประเทศ
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1. การเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่เป็นอยู่ไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ
2. การสร้างความยั่งยืนขององค์กร (มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม)
3. ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤติและภัยพิบัติ
4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
5. การมีบทบาทและความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการลงทุนของประเทศเพื่อเข้าสู่ AEC
7. นโยบายและการกํากับดูแลของรัฐบาลและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
8. ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
9. การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองค์กร/บุคลากรเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based)
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2. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจัดทําเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยได้บูรณาการแผนแม่บทของสายงานต่างๆ
เข้าด้วยกัน (มีหน่วยงานในระดับรองผู้ว่าการรวมทั้งสิ้น 14 สายงาน รับไปดําเนินการ) เพื่อให้มั่นใจว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ถ่ายทอดเป็นลําดับขั้น จากระดับสายงานจนถึงระดับ KPI รายบุคคล
นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังนําการบริหารความเสี่ยงเข้ามาบูรณาการในแผนยุทธศาสตร์โดยมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่อยู่ในระดับรุนแรงมาบริหารเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไปหรือลด
ระดับความรุนแรงลง รวมทั้งได้นําเครื่องมือ Economic Profit Drivers (EP Drivers) มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) ให้กับองค์กรอีกด้วย
2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process)
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 2 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ PEA
ผู้สง่ มอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

ฝนย.

Inputs
- ร่างปฏิทินการทบทวนแผน
ประจําปี
- หนังสือระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน)
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

- ตารางแสดงรายละเอียดปั จจัย
นําเข้ าเพื่อการทบทวนแผนฯ

ฝนย.

ฝนย.
ฝพบ.
ฝบส.
ฝนศ.
ฝงป.
ฝคฟ.
ฝบค.
ฝบช.
คณะทํางาน SEPA
หมวด 3
ที่ปรึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้ า/
กรอบเวลา
ผู้นําไปใช้ /กระบวนการ
ถัดไป

Process

Outputs

เริ่ มต้ น

- ปฏิทินการ
ทบทวนแผน
ประจําปี
- รายการข้ อมูล
ที่จะใช้ ในการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
ประจําปี

1. พิจารณากําหนดปฏิทินการทบทวน
แผนประจําปี และพิจารณารายการ
ข้ อมูลที่จะใช้ ในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ให้ ครบถ้ วน
ฝนย.

- ปฏิทินการทบทวนแผนประจําปี
- รายการข้ อมูลที่จะใช้ ในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็ นปั จจัยนําเข้ า
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
โดยจัดส่งให้ ฝนย.ตามเวลาที่กําหนด

ปั จจัยภายนอก
- ข้ อมูลสัญญาณบ่งชี ้แต่เนิ่นๆ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญด้ านเทคโนโลยี ตลาด
การแข่งขัน สภาพแวดล้ อมด้ านกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ (ฝนย., ที่ปรึกษาฯ)
- ลูกค้ า กลุม่ ลูกค้ า ส่วนตลาด และลูกค้ า
เป้าหมาย (คณะทํางาน SEPA หมวด 3)
- ข้ อมูลและสารสนเทศความต้ องการและ
ความคาดหวังของของลูกค้ า (คณะทํางาน
SEPA หมวด 3 ตามตารางที่ 3.1 ก(2) - 3)
- ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(คณะทํางาน SEPA)
- นโยบายภาครัฐ (ฝนย., ที่ปรึกษาฯ)
- Statement of Directions (ฝนย.)
ปั จจัยภายใน
- วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร (ฝนย.)
- จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
รัฐวิสาหกิจ (ฝนย., ที่ปรึกษาฯ)
- ความยัง่ ยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว
และความสามารถพิเศษขององค์กรที่
จําเป็ น (ความรู้ ขีดความสามารถ
อัตรากําลังบุคลากร ) (ฝพบ., ฝบค.)
- ข้ อมูลด้ านการบริหารความเสี่ยง(ฝบส.)
- ปั จจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers) (ฝนย.)
- การวิเคราะห์ความสามารถในการนําแผน
ยุทธศาสตร์ไปดําเนินการให้ สําเร็จ (ฝนย.)
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ผลการ
ดําเนินงาน (ฝนศ., ฝงป., ฝคฟ., ฝบค.,
ฝบช., ฝนย., ฝบส.)
- สรุปผลการดําเนินงานตามระบบ EVM
(ฝนย., ฝงป.)
- ผลสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (ฝบค.)
- ผลสํารวจความคิดเห็นจากพนักงาน (ฝนย.)
- สรุปแผนงาน/โครงการ/งานที่สําคัญและ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์องค์กร (ฝนย.)
มุมมองของผู้บริหารระดับสูง
- นโยบาย/ข้ อมูลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร
ระดับสูง (ฝนย., ที่ปรึกษาฯ)

ฝนย., ฝพบ., ฝบส., ฝนศ., ฝงป.,
ฝคฟ., ฝบค., ฝบช., คณะทํ างาน
SEPA หมวด 3, ที ่ปรึ กษาฯ
3. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปั จจัย
ภายใน และมุมมองของผู้บริ หาร
ระดับสูงโดยใช้ เครื่ องมือ PESTEL
Analysis, Porter’s Five Force,
SWOT Analysis, TOWS Matrix
และ EP Drivers
คณะทํ างานยกร่ างการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA, ฝนย.
และที ่ปรึ กษาฯ
A
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- ข้ อมูลปั จจัย
นําเข้ าในการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์

- ผลการวิเคราะห์
PESTEL Analysis,
Porter’s Five
Force, SWOT
Analysis,
TOWS Matrix
EP Drivers
และ ร่างกรอบ
ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์

Customers

Time

ฝนย., ฝพบ.,
ฝบส., ฝนศ.,
ฝงป., ฝคฟ.,
ฝบค., ฝบช.,
คณะทํางาน SEPA
หมวด 3, ที่ปรึกษาฯ

ม.ค.

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ม.ค. – มี.ค.

คณะกรรมการ
กนย.

มี.ค.- เม.ย.
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ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ PEA
ผู้สง่ มอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

- ปั จจัยภายนอก
- ปั จจัยภายใน
- มุมมองของผู้บริ หารระดับสูง
- ผลการวิเคราะห์ PESTEL
Analysis, Porter’s Five Force,
SWOT Analysis, TOWS Matrix
และ EP Drivers

A

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

- ปั จจัยภายนอก
- ปั จจัยภายใน
- มุมมองของผู้บริ หารระดับสูง
- วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม
องค์กร
- ความยัง่ ยืนในระยะยาว
- ความสามารถพิเศษ
- ความได้ เปรี ยบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
- ข้ อสังเกตจากที่ปรึกษาฯ ตาม
ขันตอนที
้
่ 4 และคณะกรรมการ
PEA ตามขันตอนที
้
่5
- ข้ อมูลจากการประชุม/หารื อ กับ
องค์กรกํากับดูแล เช่น
กระทรวงมหาดไทย และ สคร.
เป็ นต้ น
- ข้ อสรุป และผลการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่ 3-6
- ผลการประเมินคุณภาพตัวชี ้วัด
ระดับองค์กร
- แผนยุทธศาสตร์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ และ ตัวชี ้วัด BSC
ระดับองค์กรในปั จจุบนั

4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
กําหนดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม และ
กรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ และ
องค์ประกอบที่สําคัญอื่นๆ โดย
พิจารณาจาก PESTEL Analysis,
Porter’s Five Force, SWOT
Analysis, TOWS Matrix, EP Drivers
และปั จจัยความยัง่ ยืนขององค์กร
คณะกรรมการ กนย.,
คณะทํ างานยกร่ างการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ PEA

5. กําหนดนโยบาย และให้ คําแนะนํา
ในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ทิศทางยุทธศาสตร์ และข้ อสังเกต
เกี่ยวกับจุดบอด
คณะกรรมการ PEA

6. สรุปหาจุดบอด
ฝนย. ร่ วมกับที ่ปรึ กษาฯ

7. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Pre – Workshop)
เพื่อพิจารณาจัดทํา Project Charter,
แผน SIP, แผนที่ยทุ ธศาสตร์ และ
ตัวชี ้วัดBSC ระดับองค์กร
คณะทํ างานร่ วมกับที ่ปรึ กษาฯ,
ผูแ้ ทนสายงาน
B
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ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้ า/
กรอบเวลา
ผู้นําไปใช้ /กระบวนการ
ถัดไป

Outputs

Customers

พ.ค. – มิ.ย.

- วิสยั ทัศน์ ภารกิจ
และค่านิยมองค์กร
- ความยัง่ ยืนใน
ระยะยาว
- ความสามารถพิเศษ
- ความได้ เปรี ยบ
เชิงยุทธศาสตร์
- ความท้ าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
- ทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์
- Operational
Driver Tree
- ข้ อสังเกต
เกี่ยวกับจุดบอด
- นโยบายจาก
คณะกรรมการ PEA
- ข้ อสังเกต/
คําแนะนําใน
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร์
- ข้ อสังเกต
เกี่ยวกับจุดบอด
- จุดบอดเพื่อนําไป
ปรับปรุ งยุทธศาสตร์
ต่อไป

- ร่าง Project Charter
- ร่างแผน SIP
- ร่างแผนที่ยทุ ธศาสตร์
และ ร่างตัวชี ้วัด BSC
ระดับองค์กร

Time

คณะกรรมการ PEA,
คณะทํางานยกร่าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA,
คณะทํางาน
ร่วมกับที่ปรึกษาฯ,
ที่ปรึกษาฯ

คณะทํางานยกร่าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA,
ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

คณะทํางานยกร่าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA,
คณะทํางาน
ร่วมกับที่ปรึกษาฯ,
ผู้แทนสายงาน
คณะทํางานยกร่าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA

มิ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)
ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ PEA
ผู้สง่ มอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้ า/
กรอบเวลา
ผู้นําไปใช้ /กระบวนการ
ถัดไป

Outputs

Customers

Time

B

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

ฝนย.

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

- ข้ อสรุป และผลการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่ 3 -7

8. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) เพื่อพิจารณา
- ร่างยุทธศาสตร์
- ร่าง Project Charter
- ร่างแผน SIP
- ร่างแผนที่ยทุ ธศาสตร์ และ
ร่างตัวชี ้วัด BSC ระดับองค์กร
- ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ PEA
คณะทํ างานยกร่ างการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ PEA

- ร่างยุทธศาสตร์
- ร่าง Project
Charter
- ร่างแผน SIP
- ร่างแผนที่
ยุทธศาสตร์ และ
ร่างตัวชี ้วัด BSC
ระดับองค์กร
- ความเสี่ยงระดับ
องค์กร/ สายงาน

คณะกรรมการ กนย.,
สายงานต่างๆ

ก.ค.

- ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่8

9. ทบทวนความสอดคล้ องเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท
และจัดทํายกร่างแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ที่สอดคล้ องกับร่างแผน
ยุทธศาสตร์ ในเบื ้องต้ น

คณะทํางานยกร่าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA

ก.ค .- ส.ค.

ฝนย., ทุกสายงาน

- รายงานความ
สอดคล้ องเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์
และแผนแม่บท
- ยกร่ างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
เบื ้องต้ น

10. ประชุมจัดทํายกร่างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

- ร่างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

คณะกรรมการ กนย.

ส.ค.

- แผนยุทธศาสตร์
(รวมถึงแผน SIP,
แผนที่ยทุ ธศาสตร์,
ตัวชี ้วัด BSC
ระดับองค์กร) และ
แผนการดําเนินงาน
ประจําปี ที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กนย.

คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการ
PEA

ส.ค.

- แผนยุทธศาสตร์
และแผนการ
ดําเนินงาน
ประจําปี (ส่ง สคร.
ในเดือน พ.ย.)

ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กร, หน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้ อง

ส.ค. – ก.ย.

- ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่ 8-9

คณะทํ างานยกร่ างการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ PEA

N

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

- ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่8
และ 10

11. คณะกรรมการ กนย.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

Y

N

ฝนย., ที่ปรึกษาฯ

- ผลลัพธ์ในขันตอนที
้
่ 11

12. คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการ PEA
พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ
Y
C
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ชื่อกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ PEA
ผู้สง่ มอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู
้
้ รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้ า/
กรอบเวลา
ผู้นําไปใช้ /กระบวนการ
ถัดไป

Outputs

Customers

Time

ทุกสายงาน

ก.ย.

ทุกสายงาน, ฝนย.

ก.ย. - ธ.ค.

- เกณฑ์ประเมินผล
การดําเนินงาน
ระดับสายงาน,
ระดับฝ่ าย, ระดับกอง,
ระดับแผนก และ
บุคคล

ทุกสายงาน, ฝนย.

ก.ย. – ธ.ค.

- แผนปฏิบตั ิการฯ
ที่ทบทวนระหว่างปี
- รายงานผล
การดําเนินงานของ
PEA

คณะกรรมการ PEA,
ผวก., ฝนย.

ม.ค. – มิ.ย.
ปี ถัดไป

- สรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อใช้
เป็ นปั จจัยนําเข้ าใน
การวางแผน
ยุทธศาสตร์ ในปี
ต่อไป

ฝนย.

สิ ้นปี ของ
ปี ถัดไป

C

13. สัมมนาชี ้แจงแผนยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตัวชี ้วัด BSC
ระดับองค์กร และแผนการดําเนินงาน
ประจําปี รวมถึงเผยแพร่ค่มู ือการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ PEA
ผ่านทาง Intranet และสื่อสิ่งพิมพ์
ฝนย.

- ทุกสายงานได้
รับทราบถึงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ ตัวชี ้วัด
BSC และแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
ขององค์กร

14. ทบทวนแผนแม่บท และจัดทํา
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตัวชี ้วัด BSC และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของสายงาน
และขอตังงบประมาณประจํ
้
าปี เพื่อ
รองรับแผนปฏิบตั ิการ
ทุกสายงาน

- แผนแม่บทที่
สอดคล้ องกับ
แผนยุทธศาสตร์
- แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ตัวชี ้วัด BSC และ
แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของสายงาน

ฝนย.

- แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยทุ ธศาสตร์
และตัวชี ้วัด BSC ระดับองค์กร
- แผนการดําเนินงานประจําปี

ฝนย.

- แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยทุ ธศาสตร์
และตัวชี ้วัด BSC ระดับองค์กร
- แผนการดําเนินงานประจําปี

ทุกสายงาน

- แผนยุทธศาสตร์ แผนที่ยทุ ธศาสตร์
และตัวชี ้วัด BSC ระดับองค์กร
- แผนการดําเนินงานประจําปี
- แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ตัวชี ้วัด BSC
และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของ
สายงาน

15. จัดทําเกณฑ์ประเมินผล
การดําเนินงานระดับสายงาน,
ระดับฝ่ าย, ระดับกอง, ระดับแผนก
และบุคคล

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี ้วัด BSC และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของสายงานทุกไตรมาส

16. ติดตามผลการดําเนินงาน และ
งบประมาณ เพื่อทบทวนแผนปฏิบตั ิการฯ
ระหว่างปี และนําเสนอ ผวก. รวมทัง้
นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการ PEA

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน, ฝนย.

ทุกสายงาน

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี ้วัด BSC และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของสายงาน ณ สิ ้นปี

17. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ณ สิ ้นปี เพื่อใช้ เป็ นปั จจัยนําเข้ าในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ในปี ต่อไป
ฝนย.

สิ ้นสุดกระบวนการ
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ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
2.1.1 ข้อมูลทิศทางระดับองค์กรประกอบไปด้วย นโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรและข้อมูลส่วนตลาด
กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายที่สําคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
นโยบายรัฐบาล
- การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
 ดําเนินการให้มีการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเล
และบนบก
 ดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจาก
การใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุ กชนิด ด้วยวิธีที่เปิ ดเผย
โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม
 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน
 พิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
- การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
 ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ โดยใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
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- การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง
เดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
 ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)
และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
- การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัดช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
- เสริ ม สร้ า งระบบคุ ณ ธรรมและนํ า บริ ก ารที่ ดี สู่ ป ระชาชน ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก าร
ประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายกระทรวงการคลัง
- ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
- สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ
- ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
- เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างเต็มรูปแบบ
- เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
- เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล
- กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของ
รัฐวิสาหกิจ
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
- มุ่งพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และ
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พัฒนาและขยายระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- บริหารต้นทุนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เสริมสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้ง
ดูแลคุณภาพ ความปลอดภัยของชุมชน และมลภาวะอันอาจเกิดจากการประกอบการ
- มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้องค์กร
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและสถานะทางการเงิ น ที่แ ข็ง แกร่ ง รองรับ ต่ อ การแข่ งขั น ในอนาคต
รวมทั้งการเป็นแหล่งรายได้ของภาครัฐอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
นโยบายกระทรวงพลังงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
การเตรียมความพร้อมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น
และการเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
- สนับสนุนและเร่งรัดการดําเนินนโยบายด้านพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต
- Beyond to SMART GRID พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายอัจฉริยะที่มีศักยภาพและ
ทันสมัย
- Road to LED เป็นผู้นําในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน
- Green Investment เร่งรัดการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นต้นทางของแหล่ง
พลังงานสะอาด
- Green Office การพัฒนาสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เป็นสํานักงานประหยัดพลังงาน
- 100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- ZERO Accident ยกระดับเรื่องความปลอดภัยให้เป็นยุทธศาสตร์
- Community Partnership เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร
- Move to AEC พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- High Quality & Qualified Labor ผลักดันการพัฒนาศักยภาพแรงงานและจดทะเบียน
แรงงาน
- PEA Rebranding ปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ และรองรับการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร
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ข้อมูลส่วนตลาด กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคแบ่ ง ลู ก ค้ า ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ตามลั ก ษณะของกิ จ กรรมการใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการ โดยพิ จ ารณาจากปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ความต้ อ งการคุ ณ ภาพไฟฟ้ า
ความจําเป็นของลูกค้า และหลักตามแรงผลักความต้องการไฟฟ้า (Electricity Demand Driver)
ที่แตกต่างกันโดยใช้ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) เป็นเครื่องมือ
ในการจําแนกลูกค้า และแบ่งส่วนตลาด ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลกลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ความต้องการ

กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
-

(แข่งขัน,
ไม่แข่งขัน)

-

พาณิชย์

-

บริการ

ไฟไม่ตก/
ไฟไม่ดับ/
ไฟไม่กระพริบ
ความถี่คงที่
ราคาเหมาะสม
จ่ายไฟคืนอย่าง
รวดเร็ว
ความมั่นคง
ความมี
เสถียรภาพ
เชื่อถือได้

-

ไฟไม่ตก/
ไฟไม่ดับ
ราคาเหมาะสม

-

ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ

ความคาดหวัง
สนับสนุน

-

ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็น
พิเศษ
เพิ่มช่องทางการชําระ
ค่าไฟฟ้า, เพิ่มช่องทาง
การส่งใบแจ้งหนี้

ผลิตภัณฑ์
-

-

-

ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ

-

เพิ่มช่องทางการติดต่อ
สื่อสาร, การชําระค่าไฟฟ้า

-

-

บริการ

ความมี
ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
ไฟไม่ตก/
ไฟไม่ดับ/
ไฟไม่กระพริบ
ความถี่คงที่
ความเชื่อถือได้
ในแรงดันไฟฟ้า

-

ความมี
ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
ความถี่คงที่
ความเชื่อถือได้
ด้านแรงดัน
ไฟฟ้า

-

-

-

-

-
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สนับสนุน

แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
ความเชื่อถือได้ใน
การชําระค่าไฟฟ้า,
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ตอบสนองทันที
พนักงานเป็นมิตร
และสุภาพ
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

-

แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
ความเชื่อถือได้ใน
การชําระค่าไฟฟ้า,
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ตอบสนองทันที
พนักงานเป็นมิตร
และสุภาพ
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

-

-

-

-

-

ผ่อนผัน
กฎเกณฑ์/
ระเบียบ/
หลักปฏิบัติ
มีช่องทางการ
ชําระเงินค่า
ไฟฟ้าสะดวก
และหลากหลาย
รูปแบบ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น
ตัดกิ่งไม้,
นําสายลงดิน
ผ่อนผัน
กฎเกณฑ์/
ระเบียบ/
หลักปฏิบัติ
มีช่องทางการ
ชําระเงินค่า
ไฟฟ้าสะดวก
และหลากหลาย
รูปแบบ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น
ตัดกิ่งไม้,
นําสายลงดิน
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ความต้องการ

กลุ่มลูกค้า
บ้านอยู่
อาศัย

ผลิตภัณฑ์
-

ไฟไม่ตก/
ไฟไม่ดับ
ราคาเหมาะสม

บริการ
-

ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ต่อการขอใช้
บริการต่างๆ

สนับสนุน
-

-

อื่นๆ

-

ไฟไม่ตก/
ไฟไม่ดับ

-

บริการรวดเร็ว

ความคาดหวัง

-

-

อํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น
เพิ่มช่องทางการชําระเงิน
ค่าไฟฟ้า, การขอใช้ไฟฟ้า
ผ่าน 1129 PEA Call
Center, เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้
รวดเร็วและทั่วถึง
มีความยืดหยุ่นเรื่องการ
ชําระค่าไฟฟ้า/การงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า
อํานวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเช่น
เพิ่มช่องทางการชําระเงิน
ค่าไฟฟ้า, การขอใช้ไฟฟ้า
ผ่าน 1129 PEA Call
Center, เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้
รวดเร็วและทั่วถึง
มีความยืดหยุ่นเรื่องการ
ชําระค่าไฟฟ้า/การงดจ่าย
กระแสไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์
-

ความมี
ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

บริการ
-

-

ความมี
ประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

-

-

แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
ความเชื่อถือได้ใน
การชําระค่าไฟฟ้า,
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ตอบสนองทันที
แจ้งเตือนก่อนงด
จ่ายไฟ/ต่อกลับ
พนักงานเป็นมิตร
และสุภาพ
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
ความเชื่อถือได้ใน
การชําระค่าไฟฟ้า,
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ตอบสนองทันที
พนักงานเป็นมิตร
และสุภาพ
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

การกําหนดส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนตลาด
กลุ่มลูกค้า
ลูกค้า
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สนับสนุน
-

-

-

-

มีช่องทางการ
ชําระเงินค่า
ไฟฟ้าสะดวก
และหลากหลาย
รูปแบบ
ให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย

มีช่องทางการ
ชําระเงินค่า
ไฟฟ้าสะดวก
และหลากหลาย
รูปแบบ
ให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย
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ปริม าณการใช้ ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคมี อัต ราการเติ บโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา
(ปี 2552-2556) เท่ากับร้อยละ 4.79 ต่อปี โดยมีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ในปี 2556 และลูกค้ากลุ่มพาณิชย์เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.34
ตารางที่ 6 การใช้ไฟฟ้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อุตสาหกรรม

สัดส่วน
(ร้อยละ)
53

พาณิชย์
บ้านอยู่อาศัย

20
22

อื่นๆ

5

กลุ่มลูกค้า

รวม

100.00

อัตราการเติบโต
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่ออัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ)
3.75
ปริมาณการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (GDP) และประเทศคูค่ ้า
9.34
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP)
6.38
การขยายตัวของชุมชน การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และ
รายได้ภาคครัวเรือน
5.20
นโยบายของภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
(GDP)
4.79

ที่มา: กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ซึ่งมีความต้องการและความ
คาดหวังแตกต่างกันดังนี้
ตารางที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐ

ความต้องการและความคาดหวัง
รัฐบาล
- ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรม
- พัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
- ขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และ
ปลอดภัย
- เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
การผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน
- มีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านพลังงาน
- พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
- นําการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
- ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
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ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

พนักงาน

ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ
ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการและความคาดหวัง
กระทรวงมหาดไทย
- มุ่งเน้นการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- มุ่งเน้นการพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
กระทรวงการคลัง
- ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนําส่งรายได้
- ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กร
เข้าสู่มาตรฐานสากล
- กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC
- เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
- การเตรียมความพร้อมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานทดแทน
ที่เพิ่มขึ้น และการเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
- การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการบริหารจัดการที่ดี
- การได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ
- คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
- เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชน์อันพึงได้จาก กฟภ.
- ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
- การปฏิบัตติ ามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา
- อ้างอิงตารางที่ 5 - ข้อมูลกลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ให้มีความปลอดภัย
- ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจาก กฟภ.
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ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือที่สําคัญ มีดังนี้
ตารางที่ 8 ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือสําคัญ
บทบาทในระบบงานกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบ
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง - จําหน่ายไฟฟ้าในระบบ 115 kV
ประเทศไทย (กฟผ.)
22-33 kV
ประกอบด้วย

ผู้ส่งมอบ
พลังงาน
ไฟฟ้า

ผู้ส่งมอบ
อุปกรณ์
คู่ค้า

คู่ความ
ร่วมมือ

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก (VSPP)

- จําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.ไม่เกิน 10
MW

3. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)
Supplier อุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่นหม้อแปลงมิเตอร์
เป็นต้น

- จําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
ทดแทน
- จําหน่ายอุปกรณ์ตามทีท่ ําสัญญา
กับ กฟภ.

บทบาทในการสร้าง
นวัตกรรม
N/A

ความต้องการ
ที่สําคัญ
ต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่เพียงพอ
ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ

- พัฒนาประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
- พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการผลิตและจัดส่ง
N/A

ต้องการคุณภาพ
ของสินค้าและ
ตรงตามเวลา

1. ผู้รับเหมาก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าและระบบ
ไฟฟ้า

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบ
ไฟฟ้าให้ได้เป้าหมายตามสัญญาจ้าง

2. บริษัทผู้ให้บริการ
ภายนอกด้าน ICT

- รับจ้างพัฒนาระบบงาน ICT
รวมถึงตรวจสอบบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- นําระบบ ICT
สนับสนุนกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. บริษัทจัดหาแรงงาน

- จัดหาแรงงานให้เพียงพอตาม
แผนงานของ กฟภ.
- สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน

N/A

1. หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
2. สถาบันการศึกษา
(งานวิจัย)

- สนับสนุนงานการศึกษาวิจัยฯ

3. หน่วยงานต่างประเทศ

- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
และเทคโนโลยี

27

ต้องการปริมาณ
ของสินค้า/
บริการ/แรงงาน
ที่มคี ุณภาพและ
ตรงตามเวลา

สามารถนํา
ผลงานไป
ปฏิบัติงานได้จริง
- มีผลงานวิจัยที่สามารถ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นําไปต่อยอดในการ
และสามารถ
ให้บริการที่คมุ้ ค่า
พัฒนาต่อยอดได้
N/A
N/A
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2.1.2 ข้ อ มู ล ระดั บ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกและภายในที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ประกอบด้วย
-

ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Five Forces Analysis
PESTEL Analysis
Value Chain Analysis
ผลการดําเนินงานในอดีต
EP Driver Analysis

รวมทั้งยังมี การสอบถามความคิด เห็นของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละสายงานเพื่ อนํามาร่วม
วิเคราะห์เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Five Forces Analysis และ PESTEL Analysis ดังนี้
2.2.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
1. ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการ
ดัชนีด้านความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการในภาพรวมและดัชนีด้านการรับรู้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 3.69 ตามลําดับ แสดงถึงลูกค้ามีการรับรู้ในคุณภาพบริการต่ํากว่า
ความคาดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความฉับไวในการตอบสนอง ทั้งนี้มิติที่มีความคาดหวัง
และการรับรู้สูงสุดคือมิติความเชื่อถือได้ในด้านการชําระค่าไฟฟ้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44
และ 4.06 ตามลําดับ และมิติที่มีความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการต่ําสุดคือมิติ
ความเชื่อถือได้ด้านคุณภาพแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 และ 2.93 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความคาดหวังในคุณภาพบริการจําแนกกลุ่มลูกค้าพบว่าในภาพรวมกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมมีความคาดหวังสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และกลุ่มบ้านอยู่อาศัย มีความ
คาดหวังต่ําสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เช่นเดียวกับการรับรู้ในคุณภาพบริการที่กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมมีการรับรู้สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีการรับรู้
คุณภาพบริการต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
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ดั งนั้นการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคควรพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด การกั บ ระดั บ ความ
คาดหวั ง โดยการกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพบริก ารจํ า แนกตามกลุ่ ม ลู กค้ า ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาดจําแนกตามส่วนตลาด และควรยกระดับคุณภาพ
บริการในมิติความเชื่อถือได้ด้านคุณภาพแรงดันไฟฟ้าอย่างจําแนกตามส่วนตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกระดับคุณภาพบริการด้านแรงดันไฟฟ้าในเขตพื้นที่การแข่งขันในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจควรเน้นการดําเนินงานใน
3 ประเด็น คือ 1) การจัดการหรือบริหารระดับความคาดหวังให้อยู่ในระดับที่การไฟฟ้า
2) ปรับปรุงกระบวนงานในเรื่อง
ส่วนภูมิภาคสามารถดําเนินการตอบสนองได้จริง
ความรวดเร็ ว ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การที่ ลู ก ค้ า ติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร/แก้ ไ ขปั ญ หา และ
3) ยกระดับคุณภาพบริการด้านแรงดันไฟฟ้า
2. ภาพลักษณ์ในสายตาของลูกค้า
ดัชนีด้านภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสายตาของลูกค้าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.87 และเมื่อจําแนกกลุ่มลูกค้าตามประเภทและรายภาค พบว่ากลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันมอง
ภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การที่ ภ าพลั ก ษณ์ ข องการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคในสายตาของลู ก ค้ า ดี ก ว่ า คู่ แ ข่ ง และคู่ เ ที ย บ
จึงทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีศักยภาพในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้มีความ
แข็งแกร่งมากขึ้น ตลอดจนช่วยยกระดับความภักดีของลูกค้าให้สูงขึ้นได้ง่ายกว่า โดยในเรื่อง
เกี่ยวกับภาพลักษณ์นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรให้ความสําคัญ โดยนอกจากจะรักษาระดับ
ภาพลักษณ์ในมิติต่างๆ ไม่ให้ต่ําลงแล้ว ควรมีแผนงานที่จะยกระดับภาพลักษณ์ให้สูงขึ้นด้วย
3. คุณค่าที่รบั รู้ได้
ดัชนีด้านคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 โดยกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีค่าสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และกลุ่มลูกค้า
พาณิ ช ย์ มี ค่ า ต่ํ า สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.60 นอกจากนี้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น มี
ความคิดเห็นในคุณค่าที่รับรู้ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามเมื่อจําแนก
ลูกค้าออกตามรายภาค พบว่าลูกค้าในภาคต่างๆ มีการรับรู้ในคุณค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้ ถ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความยืดหยุ่นในด้านนโยบายราคาในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อแข่งขันกับ SPP และถือเป็นนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้ามาดําเนินงานในเขตนิคม
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อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ก็เชื่อได้ว่าคุณค่าที่รับรู้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะสูงกว่าเดิม นอกจากนั้นการที่ลูกค้ารายใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมยังทําให้ต้นทุนในการให้บริการต่อรายของลูกค้าลดลงอีกด้วย
4. ดัชนีความพึงพอใจโดยรวม
ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหมดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 แต่ถ้า
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ลู ก ค้ า มี ค่ า ความพึ ง พอใจต่ อ การดํ า เนิ น งานของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคที่ทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจสูงสุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.92 และการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อ
จําแนกกลุ่มลูกค้าตามประเภทและรายภาคไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการดําเนินงานในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนี้ ถือเป็นข้อได้เปรียบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อเทียบกับ SPP เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์การ
ขนาดใหญ่และมีขอบเขตการดําเนินงานทั่วประเทศตามพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมี
ศั ก ยภาพในการดํ าเนิ น กิ จ กรรมและสื่ อ สารทางการตลาดในด้ านนี้ ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิผ ล
มากกว่า
5. ความภักดีของลูกค้า
ดัชนีด้านความภักดีของลูกค้าที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และเมื่อแบ่ง
ลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อจําแนก
กลุ่มลูกค้าออกตามรายภาค ลูกค้าในภาคเหนือมีระดับความภักดีสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.01 และในภาคกลางมีระดับความภักดีต่ําสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
ทั้ ง นี้ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคควรมี แ ผนงานเกี่ ย วกั บ การจั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า
(Customer Relationship Management: CRM) อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่การ
แข่งขันจะยิ่งทําให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรักษาลูกค้าในตลาดเป้าหมายนี้ได้ต่อไปใน
ระยะยาว และเป็นการยากที่ SPP จะเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ สําหรับ
ประเด็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้แก่มิติความเชื่อถือได้ด้าน
คุณภาพแรงดันไฟฟ้า ขณะที่ในเรื่องราคาพบว่าลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมองว่ามี
ความสมเหตุสมผลมากกว่าลูกค้าของ SPP ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการกําหนดราคาค่าไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือยกระดับคุณภาพ
บริการพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์สร้างความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
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ควบคู่กับแผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพแรงดันไฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็น
การเฉพาะ
2.2.2 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) พนักงาน
3) ผู้ส่งมอบ คูค่ ้า และคู่ความร่วมมือ 4) ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ และ 5) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
แต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังแตกต่างกันดังตารางที่ 7
2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะวิเคราะห์ผ่าน Five Forces Analysis และ PESTEL
Analysis ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4 และตารางที่ 9 ดังนี้
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ภาพที่ 4 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลังงานและการแข่งขัน (Five Forces Analysis)
อุปสรรคของผูเ้ ข้าใหม่
 มีข้อจํากัดจากเงินลงทุนสูง
 กฎเกณฑ์/ข้อบังคับเชิงผูกขาดของภาครัฐ จึงไม่มคี ู่แข่งสําคัญในระบบ
จําหน่ายหลัก
 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) สามารถขายตรงในกับลูกค้าบาง
พื้นที่ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม แต่ไม่สามารถแข่งขันในระบบสายส่ง
(Distribution) หรือระบบกําลังไฟฟ้าสูง
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
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อํานาจต่อรองของ
ผู้ขาย
(Supplier power)

อํานาจต่อรองของผู้ขาย
 กฟผ. เป็นผู้ผลิตที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเกือบครึ่งหนึง่ ของตลาดรวม
การกําหนดราคาขึ้นกับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟ้า
 กฟผ. เป็นผู้ขายรายใหญ่และเป็นรายเดียวของ กฟภ.
อุปสรรคของสินค้าทดแทน
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนพลังงานประเภทอื่น แต่ยังไม่ได้ผลเต็มที่
ในทางปฏิบัติ
 แหล่งพลังงานทดแทนมีเพิม่ ขึ้นมาก

อุปสรรคของ
ผู้เข้าใหม่
(Threat of new
entry)

ความรุนแรงของการแข่งขัน
(Competitive rivalry)

อุปสรรคของสิ นค้า
ทดแทน
(Threat of
substitution)

ความรุนแรงของการแข่งขัน
 ปริมาณและความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตสูงต่อเนื่อง
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. มีปริมาณสูงสุด ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาดเฉลี่ยกว่าร้อยละ 70
 จะมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นและคู่แข่งขันมากขึ้นหลังเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

อํานาจต่อรอง
ของผู้ซื้อ
(Buyer power)

อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ
 ลูกค้ามีอํานาจต่อรองน้อยเนื่องจาก กฟภ. เป็นผู้จําหน่ายไฟฟ้า
รายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งตลาดพลังงานไฟฟ้าในไทยยังมี
ลักษณะตลาดแบบผูกขาด/กึ่งผูกขาด
 ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
มีอํานาจการต่อรองสูงขึ้น เนื่องจากมีทางเลือกซื้อไฟฟ้าจาก SPP
ในบริเวณใกล้เคียง
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ตารางที่ 9 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก – การวิเคราะห์ PESTEL
สภาพแวดล้อม
การเมือง และนโยบาย
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสาขาพลังงาน
(Political and Legal)
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ
(Economic)
ความต้องการของลูกค้าที่
ซับซ้อนและแตกต่างกันมากขึ้น
(Social)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
(Technological)

ข้อจํากัดด้านพลังงานฟอสซิล
และภาวะโลกร้อน
(Environmental)

ผลการวิเคราะห์
- นโยบายหลักของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงาน มุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงของกําลัง
การผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
- นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วระหว่างประเทศ ได้ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน
สู่ประเทศกําลังพัฒนา ทําให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สนับสนุนการขยายตัวของประเทศใน
กลุ่มฯ รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรของโลกนําไปสู่การพัฒนาสู่สังคมเมืองมากขึน้
และกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทําให้ภาคธุรกิจรวมถึงผู้จําหน่ายไฟฟ้า
จําเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาสู่สังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลให้ภาคธุรกิจมุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้า
กลุ่มเมืองมากขึ้น รวมถึงมีการปรับตัวในการบูรณาการการให้บริการของผู้เล่นในธุรกิจ
ด้านต่างๆ (Integrated competency)
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิเช่น หลอด LED
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อาคารอัจฉริยะ (Smart Building) รวมถึงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในเมืองต่างๆ ซึ่งนําไปสู่รูปแบบธุรกิจ
การผลิตไฟฟ้าแบบ Distributed Generation ซึ่งที่พักอาศัยหรือชุมชน สามารถเป็นแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กได้
- ต้นทุนด้านพลังงานในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากความจํากัดของพลังงาน
ฟอสซิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ํามัน และถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลัก
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะโลกร้อน
(Global Warming) ก่อให้เกิดการรณรงค์เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง ส่งผลให้
ภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดถี่ขึ้น มีความรุนแรงมากขึ้น และมีมูลค่าความเสียหาย
มากขึ้น
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2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในจะประกอบไปด้ วยความคิ ดเห็นของผู้ บริ หารระดับสู งของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.3.1 ความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการนําเสนอผลการ
ทบทวนและสรุ ปศักยภาพ และอุ ปสรรคของการไฟฟ้ าส่วนภูมิ ภาค มี ผ ลสรุปแกนความคิด และ
ทิศทางจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานและมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
- การเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรโดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อควบคุมคุณภาพการจําหน่ายไฟฟ้า
- การพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business) ให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
- การบูรณาการด้านระบบเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
2.3.2 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทําห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เห็นความชัดเจนของกิจกรรม
ที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรโดยแบ่งออกเป็น3 ส่วนคือ 1) Inbound Logistics 2) Operation &
Outbound Logistics และ 3) Marketing Sale & Service ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นการเชื่อมต่อตาม Value Chain คือตั้งแต่การนําพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่
ระบบผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงการจัดส่งไปยังลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ประเภทต่างๆ
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ภาพที่ 5 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ในส่วน Inbound Logistic จะสามารถแบ่งกลุ่มผู้จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดังนี้
ตารางที่ 10 กลุ่มผู้จําหน่ายไฟฟ้าประเภทต่างๆ
กลุ่มผู้จําหน่ายไฟฟ้า
รายละเอียด
กลุ่มที่ 1
พลังงานไฟฟ้าที่ซอื้ มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดส่งให้กับลูกค้า
(ผู้ใช้ไฟฟ้า) ประเภทต่างๆ
กลุ่มที่ 2
พลังงานไฟฟ้าที่ซอื้ โดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer: VSPP) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ซึ่งผลิตจากเชือ้ เพลิงรูปแบบต่างๆ เช่น นํ้ามัน พลังงานน้ําขนาดเล็ก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวภาพ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3
พลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผลิตเองจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งผลิตจากพลังงาน
รูปแบบต่างๆ เช่น พลังน้ําขนาดเล็ก น้ํามันดีเซล เป็นต้น
กลุ่มที่ 4
ปัจจัยนําเข้าที่เป็นพัสดุอุปกรณ์ในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า)
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ผู้จําหน่ายไฟฟ้าแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทของไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ซึ่ง
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการตอบสนองความต้องการลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันที่แตกต่างกันอีกทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มผู้จําหน่ายไฟฟ้าที่
หลากหลายจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนไฟฟ้าหากผู้จําหน่ายไฟฟ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่
สามารถจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
ในส่วน Operation & Outbound Logistic จะแบ่งประเภทการดําเนินการและการจัดจําหน่ายตาม
แรงดันไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) 115kV.-115kV. 2) 115kV.-33kV., 22kV.
และ 3) 33kV.-400/230V., 22kV.-400/230V. ซึ่งแต่ละประเภทมีวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดํ า เนิ น การและจั ด จํ า หน่ า ยที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการดํ า เนิ น การและ
จัดจําหน่ายเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) แต่ละประเภท
ในส่วน Marketing Sale & Service จะสามารถแบ่งลูกค้าได้ตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะจําหน่ ายไฟฟ้าที่ มี แรงดั นที่ เ หมาะสมตามความต้ อ งการของลูกค้ า และให้ บ ริการในการดูแ ล
ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) โดยมีการใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) เช่น มิเตอร์ และ
สายไฟฟ้า และมีสํานักงานให้บริการลูกค้า (ผู้ใช้ไฟฟ้า) ที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ให้บริการ ทําให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง
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2.3.3

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ตารางที่ 11 ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ปี 2553-2556
ปี 2553
8.85
350.06

ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ปี 2554
8.45
319.41

ปี 2555
7.81
281.19

ปี 2556
7.15
249.45

หมายเหตุ: ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ไม่นับรวมเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

ครั้ง/ราย/ปี
10
9

8.85

นาที/ราย/ปี
400
350

8.45
7.81

8

350.06
319.41

300

281.19

7.15
7

249.45

250

6

200
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ผลการดําเนินงานปี 2556 ค่า SAIFI เท่ากับ 7.15 ครั้ง/ราย/ปี ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ที่เท่ากับ 8.6 ครั้ง/ราย/ปี
สําหรับค่า SAIDI เท่ากับ 249.45 นาที/ราย/ปี ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ที่เท่ากับ 273 นาที/ราย/ปี
โดยรวมค่า SAIFI และ SAIDI มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินงานดังนี้
- ควบคุมค่าดัชนีความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เพื่อลดจํานวนครั้งและเวลาไฟดับของ
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
- ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับพนักงาน
- ก่อสร้างระบบจําหน่าย ขยายปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (คจฟ.2) เพื่อสร้างความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
- คณะกรรมการด้านความเชื่อ ถื อได้ ของระบบไฟฟ้ า กําหนดแผนงานและมาตรการใน
การควบคุมค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
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- กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่าย (EBITDA)
ตารางที่ 12 กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่าย (EBITDA) ปี 2553-2556
EBITDA (ล้านบาท)

ล้านบาท
40,000

ปี 2553
27,010

ปี 2554
26,000

ปี 2556
34,916

กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่าย
(EBITDA)
34,916

35,000
30,000

ปี 2555
27,636

27,010

26,000

ปี 2553

ปี 2554

27,636

25,000
20,000
15,000
ปี 2555

ปี 2556

ผลการดําเนินงานปี 2556 ค่า EBITDA เท่ากับ 34,916 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่งเท่ากับ 31,000 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 7,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้โดยเฉพาะรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและการบริหารค่าใช้จ่าย
จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital: ROIC)
ตารางที่ 13 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) ปี 2553-2556
ปี 2553
5.36

ROIC(ล้านบาท)

ปี 2555
4.72

ปี 2556
6.12

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return On Invested Capital: ROIC)

ร้อยละ
7
6

ปี 2554
4.62

6.12
5.36

5

4.62

4.72

ปี 2554

ปี 2555

4
3
ปี 2553

ปี 2556

ผลการดําเนินงานปี 2556 ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) เท่ากับร้อยละ 6.12
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 5.73 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 1.4 มีสาเหตุมาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน
ปี 2556 สูงขึ้นกว่าปี 2555 เท่ากับ 6,001 ล้านบาท
- คะแนนระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ตารางที่ 14 คะแนนระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
คะแนนประเมินด้าน
กระบวนการ (คะแนน)

ปี 2553
-

ปี 2554
-

ปี 2555
222.25

ปี 2556
237.00

มติ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ เรื่ อ งการเข้ า สู่ ร ะบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) กําหนดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
รัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BA โดยผลการดําเนินงานปี 2556 ตามระบบ SEPA มีคะแนนประเมิน
ด้านกระบวนการเท่ากับ 237.00 คะแนน ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่งเท่ากับ 350 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน)
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จากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (OPR)
และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคะแนนประเมินด้านกระบวนการเท่ากับ 237.00 คะแนน อยู่ในช่วง
ร้อยละ 30-45 เนื่องมาจากแนวทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถตอบสนอง
ข้อกําหนดพื้นฐานของระบบ SEPA และสามารถนําไปปฏิบัติในทุกพื้นที่ แต่ในบางพื้นที่เป็นเพียง
ขั้นเริ่มต้นและเริ่มมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญเท่านั้น ทั้งนี้คะแนนประเมินผล
แต่ละหมวดในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 15 สรุปคะแนนประเมินตามระบบ SEPA ปี 2556
หมวด

คะแนนเต็ม
120
80
110
80
100
110
600

หมวดที่ 1 การนําองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
รวม
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คะแนนสุทธิ
50.50
34.00
38.50
36.00
39.50
38.50
237.00
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- ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หัวข้อ
ด้านการเงิน

ด้านการบริการ
และลูกค้า

ผลการวิเคราะห์
โอกาสในการพัฒนา
- มีความสามารถในการทํากําไรอยู่ในระดับ - ลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างประสิทธิภาพ
ที่ต่ํากว่าผู้เล่นอื่นในภูมิภาค
และศักยภาพขององค์กร

- มีคุณภาพในการให้บริการทีด่ ีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
- ตัวชี้วัดด้านการบริการยังด้อยกว่าคู่แข่ง
ในภูมิภาค
- กระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร
มีความยืดหยุ่นน้อยและมีขั้นตอนมาก
- ภาพลักษณ์ขององค์กรยังไม่แข็งแกร่ง
และยังไม่สอื่ ถึงการบริการที่เป็นเยี่ยม
- การให้บริการแก่ลูกค้ามักเป็นตามคําร้อง
ขอ ยังไม่มีการให้บริการนําเสนอแบบ
เชิงรุก
- ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการ
ความรวดเร็วในการบริการได้อย่าง
เพียงพอเนื่องจากระบบที่ล่าช้าและ
ข้อจํากัดต่างๆ

ด้านเครือข่ายและ
สินทรัพย์

- เพิ่มการบริการและการลงทุนในธุรกิจ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้
- นโยบายการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาคและความหลากหลายของ
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น
เกิดโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
และบริการให้มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการบริการที่เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น การบํารุงรักษาเพื่อความ
ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพและความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ไฟทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ครัวเรือน
- มีการแยกหน่วยงานให้บริการออกจาก
ผู้ปฏิบัติการระบบเพื่อให้สามารถ
พัฒนาการให้บริการและต่อยอดธุรกิจ
การบริการได้อย่างเป็นระบบและอิสระ

- มีเครือข่ายระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมที่สดุ
และมีศักยภาพสูง รวมถึงมีสํานักงาน
ให้บริการในพืน้ ที่บริการอย่างทั่วถึง

- พัฒนาช่องทางการจําหน่ายและบริการ
ให้ครบวงจรและเพิ่มความสะดวกสบาย
แก่ผู้ใช้ไฟ
- สร้างรายได้จากการให้เช่าหรือร่วมทุนกับ
องค์กรภายนอกเพื่อการบริหารสินทรัพย์
ที่มีประสิทธิภาพ

- มีสินทรัพย์ที่ยงั ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ เช่น สาย Fiber เสาไฟฟ้า
เป็นต้น

- แสวงหารายได้อื่น นอกเหนือจากธุรกิจ
หลักจากการจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
ใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ
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หัวข้อ
ด้านบุคลากร

ผลการวิเคราะห์
- มีผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีความชํานาญการ
ปฏิบัติการระบบจําหน่ายและเครือข่าย
ระบบไฟฟ้าเป็นอย่างสูง

โอกาสในการพัฒนา
- ให้บริการและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบก่อสร้าง ปฏิบัติการ และ
บํารุงรักษากับเอกชนในภูมิภาค

- บุคลากรส่วนใหญ่มอี ายุการทํางานก่อน
วัยเกษียณไม่กี่ปี

- บริหารศูนย์การฝึกอบรมและระบบการ
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั้งเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร
ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับพนักงานภายใน
และให้บริการภายนอกเพื่อรองรับกับ
AEC

- การพัฒนาความรู้ความสามารถเน้นใน
เชิงเทคนิคมากกว่าในเชิงบริหารและ
ความเป็นผู้นํา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ

- พัฒนาการจัดวางโครงสร้างและระบบ
การทํางานขององค์กร และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน
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2.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. กฟภ. ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคม
2. มีโครงข่ายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมถึงสํานักงาน
ให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
3. มีประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจไฟฟ้าเป็นอย่างดี
ทั้งความสามารถเชิงวิศวกรรมที่ครอบคลุมกระบวนการ
ด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าอย่างครบวงจร และ
ความสามารถในการบริการแก่ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
4. กฟภ. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยในการควบคุม
ระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
5. กฟภ. มีศักยภาพในการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ รวมถึง
พัฒนาบริการใหม่และสร้างช่องทางบริการใหม่ๆ
แก่ลูกค้า

S
1. กฟภ. สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทาง
บริการและสินทรัพย์ ที่ครอบคลุมในการ
นําเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value-added product) ให้ทงั้ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เช่น ที่ปรึกษาด้านการ
ประหยัดพลังงาน
2. ใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่
ภาคอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการไฟฟ้าคุณภาพสูง
(Premium Power) กับภาคเอกชน
3. บริหารและจัดสรรสินทรัพย์แบบบูรณาการให้เกิดผลิตภาพ
และประโยชน์สูงสุด โดยเหมาะสมกับการลงทุนทีจ่ ะเกิดขึ้น
ในอนาคต
4. ต่อยอดสินทรัพย์ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการส่งผ่านข้อมูล โดยการลงทุนด้าน โครงข่าย
ใยแก้วนําแสง (Last-mile fiber optic) ร่วมกับ
ภาคเอกชน
5. โอกาสการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้า
อันส่งผลมาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการ VSPP
และ Smart Grid ในระยะยาว

1. ระบบข้อมูลการตลาด ยังไม่ได้ถกู นํามาวิเคราะห์และใช้ใน
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทตี่ อบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด
2. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตลาดใหม่ บริการใหม่
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งด้านพนักงานและ
โครงสร้างองค์กร
3. กฎเกณฑ์ต่างๆไม่เอื้ออํานวยต่อการบริหารธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเสริม
4. กระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรมีความยืดหยุ่นน้อย
และมีขั้นตอนมาก
5. การบริหารจัดการพัสดุทั้งในด้าน Logistics และ Supply
Chain มีประสิทธิภาพต่ํากว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน
6. การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มอี ยู่
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

W

1. ส่วนแบ่งการตลาดในเขตนิคม

O

T

อุตสาหกรรมถูกช่วงชิงโดยผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) เนื่องจากต้นทุนราคาทีต่ ่ํากว่า
และคุณภาพไฟฟ้าที่เสถียรมากกว่า ทําให้ กฟภ.
กลายเป็นผู้จําหน่ายไฟฟ้าสํารองและสูญเสีย
รายได้

2. การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงานไฟฟ้า ส่งผลให้การจัดหาบุคลากร
มีความยากมากขึ้น
3. ข้อจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐที่จํากัด
ขอบเขตการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
4. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายในแต่ละรัฐบาล เช่น
การเปลี่ยนแปลง พรบ. และสถานะขององค์กร เป็นต้น
5. แนวโน้มการปรับรูปแบบธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้าขององค์กร
ชั้นนําอื่นๆ สู่ระบบ Distributed Energy ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้
6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความไม่มั่นคงทางสถานการณ์
ทางการเมือง
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2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Driver Analysis)
ภาพที่ 6 แผนผังปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Tree)
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
418,888
รายได้
431,350

รายได้จากการดําเนินงาน
12,462
รายได้จากศูนย์ EVM อื่น
0

NOPBT
21,102
ต้นทุนขายและบริหาร
387,080
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
24,103

ค่าใช้จ่าย
410.247

NOPAT
14,771
TRUE

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายศูนย์ EVM อื่น
0

Economic Tax
30%
6,331

EP
-1,439

สินทรัพย์หมุนเวียน
49,615

TRUE

รวมสินทรัพย์
301,825

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
252,210

Invested Capital
244,716

Capital Charge
16,210

NIBCL
47,773

TRUE

WACC
6.71%

Average Invested
Capital
241,412

NIBLL
8,991

รายการปรับปรุง
ด้านสินทรัพย์
-345

รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ
รายได้จากการดําเนินงานอื่น

3,576
8,885

รับจาก น 1-3
รับจาก ฉ 1-3
รับจาก ก 1-3
รับจาก ต 1-3
รับจาก สนญ
รับจากก่อสร้างและบํารุงรักษา
รับจากวิศวกรรม

0
0
0
0
0
0
0

ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนขายและบริการอื่นๆ
ต้นทุนงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ

360,831
21,551
2,846

จ่ายให้ น 1-3
จ่ายให้ ฉ 1-3
จ่ายให้ ก 1-3
จ่ายให้ ต 1-3
จ่ายให้ สนญ
จ่ายให้ก่อสร้างและบํารุงรักษา
จ่ายให้วิศวกรรม

0
0
0
0
0
0
0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,938
ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า-สุทธิ
29,983
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
1,382
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
2,870
เงินดอกผลเงินประกันการไฟฟ้า+
เงินกองทุน KFW
2,325
รายได้ค้างรับส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. 0
เงินดอกผลกองทุน KFW
0
เงินสนับสนุนตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ
0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9,117
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
345
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
219,470
งานระหว่างก่อสร้าง
29,533
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
2,703
สินทรัพย์ที่รอการใช้ประโยชน์
72
เงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน กฟภ. 21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
67
เงิน กฟภ. ค้ําประกันการกู้เงินของพนักงาน 0
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างนําส่งคลัง
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,033
27,301
338
809
8,562
1,057
3,224
1,449

ประมาณการหนี้สิน
ภาระผูกพันในการก่อสร้าง
รายได้รอการรับรู้
รายได้จากการรับบริจาครอรับรู้
เงินประกันการขายและบริการ
กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน

0
8,991
0
0
0
0

หัก: Excess cash from normal business operation
0
หัก: Investment in subsidiaries/associated companies 0
หัก: Non-operating Investment or non-core business 0
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การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Analysis) จะใช้วิธีการวิเคราะห์อัตรา
ความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Sensitivity Analysis) เพื่อ
ค้นหาปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์พบว่าปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์มาก
ที่สุด คือ รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และปัจจัยรองลงมา คือ ต้นทุนการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
กําไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ WACC ตามลําดับ
ภาพที่ 7 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์
% การเปลี่ยนแปลงค่า EP เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 1% ในปัจจัยขับเคลื่อน (ระดับองค์กร)
WACC
กําไรขั้นต้น
Invested Capital
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจํากัดการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
งานระหว่างการก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนการก่อสร้างให้ผใู้ ช้ไฟ
ต้นทุนการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื่นจากการดําเนินงาน
รายได้จากการก่อสร้างให้ผใู้ ช้ไฟ
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
NOPBT

11.4%
17.8%
7.2%
0.8%
0.1%
0.9%
6.5%
0.3%
0.1%
0.0%
0.9%
0.1%
0.1%
11.7%
1.4%

0.0%

186.1%

4.3%
1.7%

203.9%

10.3%
50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

เมื่อวิเคราะห์อัตราความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์แล้ว จากนั้นจะนําแต่ละ
ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์มาทําการวิเคราะห์
ความสามารถในการจัดการ (Manageability) ของแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินผ่าน EP Driver
Matrix เพื่อค้นหาความสามารถขององค์กรในการจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลต่อค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์สูง (ปัจจัยทางการเงินที่มีอัตราความอ่อนไหวต่อค่า EP สูง) และ
องค์กรมีความสามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินได้ดี
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ภาพที่ 8 EP Driver Matrix บ่งบอกถึงความสามารถในการจัดการปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP
EP Driver Matrix
250.00%
ต้นทุนขายและบริการอื่นๆ

Sensitivity

200.00%

รายได้จากการจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

150.00%
100.00%
50.00%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้อจํากัดการใช้

0.00%
-1.0

0.0

1.0

2.0

-50.00%

พัสดุคงเหลือ-สุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้จากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
รายได้อื่นจากการดํ
3.0
4.0าเนินงาน
5.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

Manageability

ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่ากําไรทาง
เศรษฐศาสตร์สูง และองค์กรมีความสามารถบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินได้ดี (Key Value
Drivers) คือ รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทั้งนี้ จากปัจจัย
ขั บ เคลื่ อ นทางการเงิ น ดั ง กล่ า วสามารถวางแนวทางการบริ ห ารจั ด การโดยระบุ ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นด้ า น
การดําเนินงาน (Operational Driver Tree) และกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan) ได้ ดังนี้
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ภาพที่ 9 แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP
(EP Drivers Tree)
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า

ปัจจัยขับเคลื่อนการดําเนินงาน
(Operational Drivers Tree)

แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan)

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

1. เพิ่มสมรรถนะการให้บริการของธุรกิจ
หลัก

203.9%
Revenue
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

NOPAT

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

181.6%

2. ควบคุมต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการ
ดําเนินงาน

Expense
EP
Invested Capital
Capital Charge
WACC

จากการนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน และความคิด เห็นจาก
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค มาทํ า การทบทวนและวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น ก่ อ นจั ด ทํ า
Five Forces Analysis, PESTEL Analysis, SWOT Analysis, TOWS Matrix และ EP Drivers Analysis
เพื่อระบุความสามารถหลัก ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงเพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ภาพรวมทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และเสาะหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. กรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Operational Framework)
ผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และองค์ประกอบสําคัญในการ
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากกรอบนโยบาย
ของภาครัฐ นโยบายสําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มที่
สําคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ซึ่งรวมถึงการนําความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มลูกค้า
ตลอดจนข้อคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นปัจจัยนําเข้า
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
ที่ยั่งยืน
3.2 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3 ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
3.4 นโยบาย (Policy)
1. มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสร้างผลประกอบการทางการเงินเพื่อให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจที่
เกี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ ตอบสนองโอกาสทางธุ ร กิ จ และต่ อ ยอดธุ ร กิ จ หลั ก ขององค์ ก ร ตลอดจน
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหาร
จัดการองค์กรระดับสากล
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2. กําหนดบทบาทและเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC แสวงหาโอกาสในการลงทุนและ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ พลั ง งานไฟฟ้ า และนวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
แสวงหาโอกาสในการลงทุน และพัฒนาธุ รกิจที่ เกี่ยวเนื่ อ งกั บพลังงานไฟฟ้ า และนวั ตกรรมด้ า น
เทคโนโลยี ทั้ งในประเทศและต่า งประเทศโดยเฉพาะในภูมิ ภาคอาเซี ยน ผ่ านช่ อ งทางการสร้ า ง
พันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการลงทุนของบริษัทในเครือ โดยมีการเตรียมความพร้อมองค์กร
ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การจัดเตรียมบุคลากร และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรทีม่ ีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer- Centric Organization)
ให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและนําเสนอบริการที่ครบวงจร และ
มุ่งเน้นการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและเชือ่ ถือได้ตามมาตรฐานสากล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งขยายโครงข่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ รวมถึงการพัฒนา
และปรั บ ปรุ งระบบเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณภาพของการให้ บ ริ การพลังงานไฟฟ้ าได้ อ ย่ า ง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
5. มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าและรองรับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีในอนาคต
มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี ใ นอุ ต สาหกรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยบู ร ณาการระบบไฟฟ้ า ระบบ
สารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้า และรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า แบบ
Distributed Generation ในอนาคต
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6. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้นําด้านการประหยัดพลังงาน และผู้ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน
เพื่ อ สนองตอบต่ อ วิ ก ฤติ ภ าวะโลกร้ อ นและเตรี ย มความพร้อ มรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ ด้ า นพลั ง งานและ
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในอนาคต
7. มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรทีส่ ามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรเป็นตัวขับเคลือ่ น
การเป็นองค์กรที่สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา สร้างความผูกพันที่ดีของบุคลากรให้มีต่อองค์กร ส่งเสริม
การเรียนรู้การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างและ
รั ก ษาความสามารถทางการแข่ ง ขั น ที่ เ หนื อ กว่ า เพื่ อ นํ า องค์ ก รไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ด้ า นการเงิ น
การดําเนินงาน การบริการลูกค้า การรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. นําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร
นําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างความน่าเชื่อถือแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนําไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน
3.5 ความสามารถหลัก (Core Competency)
1. ความสามารถและเชี่ ยวชาญในงานเชิ งวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ด้ านระบบจํ าหน่ ายพลั งงานไฟฟ้ า
อย่างครบวงจร
2. ความสามารถในการให้บริการ และพร้อมตอบสนองความต้องการสาธารณูปโภคด้านกิจการไฟฟ้า
ครอบคลุมลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วประเทศ
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในอนาคต*

หมายเหตุ: *ความสามารถหลักทีค่ วรมีในอนาคต
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3.6 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1. เครือข่ายระบบจําหน่ายและบริการไฟฟ้า รวมทั้งเครือข่ายสื่อสารที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือ
2. ฐานลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ ไ ฟจํ า นวนมากสร้ า งโอกาสการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น
แก่ทั้งองค์กรและอุตสาหกรรมของประเทศ
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการควบคุมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ
3.7 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1. การเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่เป็นอยู่ไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ
2. การสร้างความยั่งยืนขององค์กร (มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม)
3. ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤติและภัยพิบัติ
4. ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
5. การมีบทบาทและความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
6. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการลงทุนของประเทศ เพื่อเข้าสู่ AEC
7. นโยบายและการกํากับดูแลของรัฐบาลและองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
8. ความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
9. การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารองค์กร/บุคลากรเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based)
3.8 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. บริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence)
2. เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ (Role Model of SOE)
3. มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)
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ภาพที่ 10 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ส่งเสริมและ
พัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กร และประสิทธิภาพในการ
 แสวงหาโอกาสการลงทุนทั้ง
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ด้านพลังงานไฟฟ้า และนวัต กรรม
แข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเทคโนโลยี
 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
(Energy efficiency) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม  นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กร
 ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้ไฟ และ
 ผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ การ
ส่งเสริมโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาบุค ลากร และการสร้ างนวัตกรรม
ของชุมชน
ภายในองค์กร
 พัฒนาความสามารถในการสร้า ง
 พัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงาน
รายได้ในภาพรวม และสร้างประโยชน์
วัตถุประสงค์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อ
จากการ Synergy ธุรกิจต่างๆ
เชิงยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาและปรับสถานะองค์กร
ที่เกี่ยวเนื่องเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริม
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โอกาสในเชิงธุรกิจ และมีผลการดําเนินงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามเป้าหมาย
 มีการบริหารและจัดการสินทรัพย์แ บบ
บูรณาการ ให้เ กิด ประสิทธิภาพและประโยชน์สูง สุด โดยมีความ
เหมาะสมกับ การลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็น ศูนย์ก ลางโดยตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ าให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ
(Customer Loyalty)
 เพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การจําหน่ ายไฟฟ้าอย่า งต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
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3.9 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการสินทรัพย์แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ
เหมาะสมกั บ การลงทุ น ที่ จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต โดยมีก ารสรรหาแนวทางการใช้ สิน ทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ เช่ น การเพิ่ ม รายได้ จ ากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ การลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงาน (OPEX) และการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) ที่เหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุน
2. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization) โดยตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ สร้ า งความภั ก ดี ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
(Customer Loyalty) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์ ก ร โดยเพิ่ ม สมรรถนะและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นํ า เสนอ
การให้บริการที่ครบวงจร รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจบริการเสริม เพื่อสร้าง
ผลกําไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
3. มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล
พั ฒ นาระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า ให้ ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยมุ่ งเน้น การบริ ห ารจัด การระบบไฟฟ้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและได้มาตรฐานสากลอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพ (Quality) และความเชื่อถือได้ (Reliability) เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด เพื่อรั กษาความสามารถในการให้บริ การต่อเนื่องได้ตลอดเวลา และ
ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และการขยายระบบขนส่งมวลชนพื้นฐานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ในการขั บ เคลื่ อ น นอกจากนี้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง มุ่ ง พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
(Smart Grid) เพื่อเชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และรองรับกับโครงสร้าง
ของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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4. เป็นองค์กรที่มขี ีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลือ่ นโดยบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยให้ความสําคัญกับบุคลากร
มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา โดยพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญใหม่ๆ ที่จําเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต มีระบบโครงสร้างและ
ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work-Life Balance)
และการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร (Employee Engagement) ในระยะยาว
5. เป็นองค์กรที่คาํ นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ลูกค้า
และคู่ค้า รวมถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน
การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและภัยพิบัติ
เพื่อให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว
6. มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค์ ก ร ซึ่ ง มี
การสอดแทรกหลักธรรมาภิบาล เข้าไปในทุกกระบวนการ กิจกรรมการดําเนินงาน และการบริหาร
จัดการในทุกขั้นตอน โดยคํานึงถึงหลักการที่สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ (Accountability) หน้าที่ (Responsibility) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสร้างการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

54

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

7. เป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในด้ า นพลั ง งานทดแทนการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
อนุรักษ์พลังงาน
มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวม และสร้างประโยชน์จากการ Synergy ธุรกิจต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งเข้ า ด้ ว ยกั น รวมถึ ง การสร้ า งโอกาสในเชิ ง ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่
- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในด้านการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green
Energy) เป็นแหล่งพลังงาน รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักในบางโครงการพลังงานทดแทน
- การลงทุ น ในธุ รกิ จ พลั งงานทดแทน ซึ่ ง ถื อ เป็ นธุ รกิ จ สํ า คัญ ที่ มี โ อกาสเติ บ โตสู ง ผ่า นการ
ดํ า เนิ น การโดยบริ ษั ท ในเครื อ ได้ แ ก่ บริ ษั ท พี อี เ อ เอ็ น คอม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด
ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน
โดยดําเนินการเป็นผู้ลงทุนหลัก หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายทางธุรกิจ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งดําเนินธุรกิจ
การจัด การพลังงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ธุรกิ จเสริม ประสิ ทธิ ภาพพลั งงาน (Energy
efficiency) ธุรกิจบริหารโครงการเพื่อจัดการการประหยัดพลังงาน (Super ESCO) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ และต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
และสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์พลังงาน
8. เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การลงทุ น การพั ฒ นาและการวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ และการดําเนินงาน
ภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดตั้ง
กองทุนนวัตกรรม การวางแผนและบริหารงานวิจัย การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
สิ่งประดิ ษฐ์ใหม่ การพัฒ นากระบวนการและการบริการใหม่ที่ส ร้างคุณ ค่าให้กับ ลูกค้า เพื่อช่วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างรายได้ส่วนเพิ่มและมูลค่าองค์กรที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
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3.10 ภาพรวมทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic Direction)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยมุ่งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรโดยได้กําหนดกลยุทธ์ไว้ 9 กลยุทธ์เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1: บริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1: เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
1.1. กลยุทธ์: บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีค่าเป้าหมายสําหรับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.96 ภายใน
ปี 2562
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2: มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
2.1. กลยุทธ์: มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ สร้ า งความภั ก ดี ใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร รั ก ษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
โดยมีค่าเป้าหมายสําหรับระดับความพึงพอใจของลูกค้าคือ มีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนน TopTwo-Box แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ภายในปี 2562
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3: มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
3.1. กลยุทธ์: มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้มีประสิทธิภาพ
3.2. กลยุทธ์: พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
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โดยมีค่าเป้าหมายที่สําหรับดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ไม่สูงกว่า 1.77 (ครั้ง/ราย/ปี)
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ ไม่สูงกว่า 0.35 (ครั้ง/ราย/ปี) ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ไม่สูงกว่า 87.78 (นาที/ราย/ปี) และดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI)
12 เมืองใหญ่ ไม่สูงกว่า 11.35 (นาที/ราย/ปี) ภายในปี 2562
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2: เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ (Role Model of SOE)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4: เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
4.1. กลยุทธ์: มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
โดยมีค่าเป้าหมายสําหรับความทุ่มเทให้กับองค์กร (Employee Engagement) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 81
และสัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency เป็นไปตามระดับ
ที่คาดหวัง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2567
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5: เป็นองค์กรที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
5.1 กลยุทธ์: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้กับ
บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และสังคม
โดยมีค่าเป้าหมายสําหรับระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อโครงการ CSR ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ต่อปี มีความสําเร็จของแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจําปี ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 90 ต่อปี และมีจํานวนของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของ
องค์กร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของพนักงานทั้งหมด ภายในปี 2567
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6: มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
6.1. กลยุทธ์: พัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร
โดยมีเป้าหมายสําหรับความสําเร็จในการนํามาตรฐานความรับผิตชอบต่อสังคม ISO: 26000 มาใช้
ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ต่อปี ภายในปี 2567
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3: มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7: เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
7.1. กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green
Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ มีค่าเป้าหมายสําหรับจํานวน
การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าตามโครงการ VSPP เท่ากับ 200 MW ภายในปี 2567 ด้านการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานทดแทน มีค่าเป้าหมายสําหรับกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมจากพลังงานทดแทน ที่เป็นหนึ่ง
ในห้าอันดับสูงสุดในภูมิภาค คือ มีกําลังการผลิตไม่ต่ํากว่า 1,000 MW และมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เท่ากับร้อยละ 15 ภายในปี 2567 และด้านการสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน มีเป้าหมายที่จะได้รับรางวัล ESCO Award และมี
จํานวนลูกค้ารายใหญ่ไม่ต่ํากว่า 600 ราย ภายในปี 2567
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8: เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
8.1. กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาและการวิจัยด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ
และการดําเนินงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยมีค่าเป้าหมายสําหรับขนาดเงินลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ต่ํากว่า 9,143 ล้านบาท
และมีจํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไม่
ต่ํากว่า 30 กระบวนการ/นวัตกรรม ภายในปี 2567
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วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริก ารพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชือ่ ถือได้ เพือ่ คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ

จัดหา ให้บริก ารพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งด้านคุณภาพและบริก าร โดยการพัฒนาองค์ก รอย่างต่อเนือ่ ง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

บริหารและปฏิบตั ิการที่เป็นเลิศ
(Operation Excellence)
เป็นองค์กรที่มี
การบริหารและ
จัดสรรสินทรัพย์
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

มีการบริการ
ลูกค้าที่เป็นเลิศ
และครบวงจร

มีการจําหน่าย
ไฟฟ้าที่ ได้
คุณ ภาพ ทันสมัย
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล

 ให้ควา มสํ า คั ญ กั บ กา ร  มุ่งเน้น การเป็น องค์กร ที่ มี  มุ่งเน้น การพัฒนาโครงข่าย
ลูกค้า เป็น ศูน ย์กลาง โ ดย
ไฟฟ้า อั จ ฉริ ย ะ (Smart
บริหารจัดการทรัพยากร
ตอบสนองความต้ อ งกา ร
Grid) ให้มีประสิทธิภ าพ
ขององค์ ก ร โ ดยเฉพ า ะ
ของลูกค้า ทุกกลุ่ ม เพื่ อ ใ ห้  พัฒนาระบบจํา หน่ายไฟฟ้า
อย่า งยิ่งการบริหารจัดการ
เกิดความพึงพอใจ สร้ า ง
สิน ทรัพย์แบบบูร ณากา ร
ให้ทั่วถึง เพียงพ อ มั่ น คง
ความภักดีใ ห้กับผู้ใ ช้บริการ
เพื่อให้เกิดประสิท ธิ ภ า พ
เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความ
และประโ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
รักษาคว า มสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
ปลอดภัย เพื่อรองรับกา ร
องค์กร และเหมาะสมกั บ
ระหว่า งลูกค้า และองค์ ก ร
พัฒนาทางเศรษฐกิจและ
การลงทุน ที่จะเกิด ขึ้ น ใ น
แล ะ ส่ งเ ส ริ มใ ห้ เ กิ ด
สังคม
อนาคต
ภาพลักษณ์ที่ดี

เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ
(Role model of SOE)
เป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง
ซึ่งขับเคลื่อน
โดยบุคลากรที่มี
คุณภาพ

เป็นองค์กร
ที่คํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

 มุ่งไปสู่การเป็น องค์กร ที่ มี  ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มใ น  พัฒนาและส่ ง เสริ ม กา ร
ขีดสมร ร ถน ะสู ง (High การรับผิดชอบ ต่ อ สั ง คม กํา กับดูแลกิจการที่ดี ต า ม
Performance
ชุ ม ชน และสิ่ ง แว ดล้ อ ม หลักธรรมาภิบาลในกา ร
Organization) โ ด ย มี ให้กับบุคลากร ลูกค้า คู่ค้า บริหารองค์กร
บุคลากรเป็น กลไกสํา คัญใน และสังคม
การขับเคลื่อน

มุ่งสู่ก ารเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainability)
เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
ในด้านพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลังงาน

 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน พลังงาน ห มุ น เวี ย น (Green
Energy) และการใ ช้ พ ลั ง งา น อย่ า งมี
ประสิทธิภ าพ

เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า

 ส่งเสริมและสนับสนุน การลงทุ น กา ร
พัฒนาและการวิจัยด้า นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ
สนับสนุน ระบบจํา หน่า ยไฟฟ้า ระบบการ
ให้บริการ และการดํา เนิน งานภายในของ
กฟภ.
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การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวน
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) ได้แบ่งช่วงเวลาตามทิศทางการดําเนินธุรกิจที่องค์กรต้องการมุ่งเน้นเป็น 2 ช่วงได้แก่
ระยะ 3-5 ปีแรก มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลัก (Core Business) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ การให้บริการลูกค้า และการจําหน่ายไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ในระยะ 5-10 ปี
ต่อมา เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ครบวงจร(Transformation Business) มุ่งเน้นให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดําเนินธุรกิจเสริมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทน และด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ทั้งนี้ การแบ่งช่วงเวลาในภาพรวมทิศทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ที่องค์กรมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน และตรงประเด็น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะผลักดันและเริ่มการ
ดําเนินการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ในปัจจุบัน เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภาพรวมทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ถื อ เป็ น พื้ น ฐานที่ จ ะสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รในทุ ก ๆด้ า น
โดยสะท้อนออกมาเป็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรมุ่งเน้นให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปัจจุบันและ
ต่อเนื่องไปตลอดแผนยุทธศาสตร์นี้
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ภาพที่ 12 ภาพรวมทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระยะเวลา 10 ปี

3 – 5 ปี

61

ขอบเขตการให้บริการ

มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลัก
(Core Business)

5 – 10 ปี
เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่ครบวงจร
(Transformation Business)

7
8

1

เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2

มีการบริการลูกค้าที่ เป็น เลิศ และครบวงจร

3

มีการจําหน่า ยไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทีย บเท่า
มาตรฐานสากล

4

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ

5

เป็นองค์กรที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

6

มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

บริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

เป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบ

เป็นผู้ส่ง เสริม และสนั บสนุนในด้านพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิภาพและอนุรักษ์พ ลังงาน
เป็นผู้นํา ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า

มุ่งสู่ก ารเติบโตอย่างยั่งยืน

ขอบเขตธุรกิจ
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4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฟภ. จะสามารถ
ดําเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530), ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) โดย กฟภ. มีการบริหารความเสี่ยง
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานทุกระดับ
4.1 บทบาทและความรับผิดชอบ
1.1 คณะกรรมการ กฟภ. กํากับดูแล และสนับสนุนการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใน
กฟภ. ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดของ กฟภ.
1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับดูแลการนํานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบัติ ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ และรายงาน
ให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส
1.3 ผู้บริหารรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนําไปใช้
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.4 พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในการบริหารความเสี่ยงของ กฟภ. ผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ทุกสายงานจะร่วมกันระดมความคิดเห็นร่วมกัน (Participation Management) และระดมสมองด้วยการคิดอย่าง
เป็นระบบ (Systematic Thinking) เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามกระบวนการดังนี้
2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.2 กําหนดวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
2.3 บ่งชี้เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
2.4 ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ
จากความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
2.5 พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงโดยพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนการบริหารความเสีย่ ง
2.6 กําหนดกิจกรรมควบคุม
2.7 สื่อสารและทําความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2.8 ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
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4.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
กฟภ. แบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทและกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของความเสี่ยง
แต่ละประเภทไว้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)

ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
ด้านการเงิน
(Financial Risk)

สัดส่วนในการเป็นผู้จําหน่ายกระแสไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สุดของประเทศ
สามารถรั ก ษาระดั บ ความสามารถในการทํ า กํ า ไร
(EBITDA ไม่ต่ํากว่าค่าระดับ 3 ตามเกณฑ์ชี้วัดใน
Balanced Scorecard ของ กฟภ.)
ด้านการดําเนินงาน ความมั่นคงเชื่อถือได้ในคุณภาพระบบไฟฟ้า
(Operation Risk) ค่า SAIFI และค่า SAIDI อยู่ในระดับ 3 ตามเกณฑ์
ชี้วัดใน Balanced Scorecard ของ กฟภ.
ด้านการปฏิบัติตาม กฟภ. จะดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและ
กฎระเบียบที่
นโยบายของรั ฐ บาล หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลและ
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดการความเสี่ยง
(Compliance Risk) เพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น งานตามและตอบสนองต่ อ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดังกล่าว

ช่วงเบี่ยนเบนของระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Tolerance)
-

4.4 ประเด็นความเสี่ยง
4.4.1 กฟภ. มีแนวโน้มที่จะสูญเสียลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ในอนาคตคาดการณ์ว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จะหมดไปในอีก 6-7 ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐบาลจึงมีแผนสนับสนุนการนําเข้า
ก๊าซ LNG จากต่างประเทศ ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า และความสะดวกคุ้มค่าในการขนส่งทําให้
ในอนาคตโรงไฟฟ้าประเภท SPP อาจมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ กฟภ. อาจสูญเสียลูกค้ารายสําคัญที่เป็นกลุ่ม
กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้กับ SPP เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้รั ฐบาลมี นโยบายในการเสริ มสร้ างความมั่ นคงด้ านพลั งงานให้แก่ ประเทศโดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้ง Solar PV Rooftop ซึ่งมีแนวโน้ม
ของต้นทุนลดลงทุกปี รวมทั้งมีความสะดวกในการจัดหาง่ายขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ กฟภ. สูญเสียรายได้จาก
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้ามากขึ้นได้ในอนาคต
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แนวทางบริหารจัดการ: กฟภ. ได้จัดทําแผนงานรักษาลูกค้าของ กฟภ. ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือน โดยแผนงานดังกล่าวจะเน้นการเร่งรัดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
รายสํ าคัญ รวมทั้ งศึ กษาถึ ง แนวโน้ มความเป็ นไปได้ แ ละผลกระทบต่ อ ธุ รกิจจํ าหน่า ยกระแสไฟฟ้า ของ กฟภ.
จากการนําก๊าซ LNG และพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาติ เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ. ที่เหมาะสมต่อไป
4.4.2 กฟภ. ไม่สามารถให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
กฟภ. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหาก กฟภ. ไม่สามารถจําหน่าย
กระแสไฟฟ้ า หรื อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ ไ ฟได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จะส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ ความพึ ง พอใจ
ของลูกค้าและภาพลักษณ์ขององค์กร
แนวทางบริหารจัดการ: กฟภ. ได้จัดทํางานแผนงานรองรับความมั่นคงของระบบจําหน่ายและ
บริหารความต่อเนื่องในการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยแผนงานดังกล่าวจะเน้นการเร่งรัดแผนงานและ
งานโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจําหน่าย และดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดค่า SAIFI
และ SAIDI รวมทั้งพัฒนาระบบ BCM เพื่อรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด
4.4.3 การบริหารงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายส่งและขยายเขตระบบจําหน่ายไม่แล้วเสร็จ
ตามแผน
เพื่อให้ กฟภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในการตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ในส่วนภูมิภาคให้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งต้องสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เติบโตขึ้น กฟภ. จึงได้มีการลงทุนในงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสายส่งและขยายเขตระบบ
จําหน่ายในหลายๆ โครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามในการดําเนิน
ตามโครงการดังกล่าวอาจมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างล่าช้า, การปรับราคากลางขึ้นไม่ทันกับ
ราคาตลาด ส่ ง ผลให้ ก ารประกวดราคาเพื่ อ หาผู้ รั บ จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ กํ า หนด,
การจัดหาพัสดุไม่ทันตามความต้องการ เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดําเนินการของ
โครงการล่าช้ากว่าแผนงานที่กําหนดซึ่งนําไปสู่การสูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของ กฟภ. โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กรที่อาจเสียไปหากระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ. ไม่มั่นคงเพียงพอ
แนวทางบริหารจัดการ: กฟภ. ได้จัดทําแผนงานเร่งรัดการบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายโดยแผนงานดังกล่าวจะเน้นการเร่งรัดกระบวนการดําเนินการก่อสร้างงานโครงการสถานีไฟฟ้าสายส่ง
และขยายเขตระบบจําหน่ายให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้แผนงานรองรับความมั่นคงของระบบ
จําหน่ายและบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าตามข้อ 4.4.2 บรรลุผลสําเร็จได้อีกด้วย
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4.4.4 หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง
หน่วยสูญเสียของ กฟภ. ประกอบด้วย Technical Loss และ Non - Technical Loss
โดย Technical Loss เป็นหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยง เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
ความสู ญเสี ย ในขดลวดหม้ อ แปลง ความสู ญเสี ยในสายส่ ง เป็ นต้น ซึ่ ง หากจะบริ ห ารจั ด การอาจไม่ คุ้ ม ค่ า กั บ
การลงทุน สําหรับ Non – Technical Loss กฟภ. บริหารจัดการได้เนื่องจากเป็นหน่วยสูญเสียที่เกิดจาก
การละเมิดการใช้ไฟฟ้า การละเลยการอ่านหน่วย มิเตอร์ชํารุด ความผิดพลาดของการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งหาก กฟภ.
ไม่ ส ามารถตรวจสอบให้ พ บการละเมิ ด การใช้ ไ ฟฟ้ า หรื อ ความผิ ด พลาดในการจดหน่ ว ยก็ จ ะทํ า ให้ กฟภ.
สูญเสียรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ามากขึ้น
แนวทางบริหารจัดการ: สายงานการไฟฟ้าภาค 1 – 4 ได้จัดทําแผนงานลดหน่วยสูญเสีย
ทั้งด้าน Technical Loss และ Non Technical Loss เพื่อเร่งรัดมาตรการต่าง ๆ ในการดําเนินการให้
หน่วยสูญเสียในภาพรวมของ กฟภ. ลดลงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4.4.5 IT Risk
ปั จจุ บั นระบบสารสนเทศนั บเป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานของการดํ าเนิ นธุ รกิ จและธุ รกรรมต่ างๆ
ขององค์ ก ร และยิ่ ง การที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ องค์ ก รมากขึ้ น เท่ า ใดก็ ย่ อ มมี ค วามเสี่ ย ง
ที่ เกิ ดจากการนํ าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ด้ ว ยเช่ นกัน ความเสี่ ยงที่เ กิ ดจากการนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk) มาใช้สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 IT Service Delivery Risk เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ระบบสารสนเทศ ไม่สามารถ
ตอบสนองการให้บริการได้
 IT Solution Delivery Risk เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กับกระบวนการธุรกิจที่เกิดใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
 IT Benefit Realization Risk เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ไม่สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ง านตอบสนองธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า เพี ย งพอในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการทางธุรกิจ
แนวทางบริหารจัดการ:
1) มีการจัดทําแผนดําเนินการ กิจกรรมที่จะทํา กําหนดวันเวลาที่จะดําเนินการอย่างชัดเจน
ในการตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย หากมี ค วามจํ า เป็ น ในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ แ ละ
ระบบเครื อ ข่ า ย สามารถดํ า เนิ น การได้ ใ นช่ ว งนอกเวลาทํ า การ รวมทั้ งดํ า เนิ น การจ้ า งบริ ษั ท เพื่ อ รั บ ประกั น
เครื่อง Server และดูแล Database
2) จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพิ่มเติมภายหลังจากได้มีการนําระบบออกใช้งาน และ

ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงกระบวนงานใหม่ รวมทั้ ง มี พ นั ก งานใหม่ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ง าน
โดยเนื้อหาในการอบรมจะเป็นเรื่องของ Function งานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน
ของการทํ า งานในแต่ ล ะระบบซึ่ ง จะปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาของคู่ มื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ข องระบบ
สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
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3) มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมของเครื่องแม่ข่าย (Server) ของโครงการ รซธ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบให้ ส ามารถรองรั บ งานได้ ม ากขึ้ น และในกรณี เ กิ ด ระบบขั ด ข้ อ ง เครื อ ข่ า ยไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
ระบบสามารถรองรับกับการดําเนินงานแบบ Offline ได้
4.4.6 ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต
อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร ที่จะส่งผลกระทบทางลบ
ต่อมูลค่าขององค์กร สามารถจัดกลุ่มได้ 3 ประเภท ดังนี้
 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดเงิน (Financial Market Risk) ได้แก่
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
 ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนจากการไม่ชําระราคา หรือชําระหนี้ตามที่ตกลงไว้
(Credit Risk) ซึ่งได้แก่ การเก็บชําระหนี้จากลูกหนี้ค่าไฟฟ้าไม่ได้หรือเก็บได้ล่าช้า เป็นต้น
 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการหรือกระบวนการทํางานจนส่งผลกระทบ
ทางลบต่อด้านการเงินขององค์กร (Operation Risk) เช่น การบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
แนวทางบริหารจัดการ: มีคณะทํางานในการติดตามภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อนํามาปรับแผนบริหารการเงินและบริหารหนี้เงินกู้ รวมทั้งเร่งรัดเก็บหนี้ วิเคราะห์
หาสาเหตุ และแก้ไขหากไม่สามารถดําเนินการเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
4.4.7 การขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรขาดแคลนทักษะสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต
กฟภ. มีบุคลากรหลากหลายทั้งในด้านความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ง ทั้งนี้
กฟภ. มีบุคลากรในระดับผู้บริหารที่กําลังจะเกษียณอายุราชการตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2560 เป็นจํานวนมาก ในขณะที่
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแต่ยังขาดความพร้อมและทักษะในการเป็นผู้บริหารส่งผลให้ กฟภ.
มีบุคลากรที่ไม่มีความพร้อมในการบริหารงานภายในองค์กรทั้ง Core Business และ Transformation Business
และการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่งแทนยังไม่มีความเหมาะสม ทําให้เกิดความไม่ตอ่ เนือ่ ง
ในการดําเนินงานและอาจทําให้ กฟภ. สูญเสียรายได้จากการที่บุคลากรไม่มคี วามพร้อมในการดําเนินงาน
แนวทางบริหารจัดการ: มีการจัดทําแผนงานพัฒนาการวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารให้มีความพร้อมรับตําแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้ง
จัดทําระบบบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) เพื่อสร้างบุคลากรและพัฒนาให้มี
ความพร้อมสําหรับงานในอนาคต
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5. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Management)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ
Balanced Scorecard (BSC) โดยกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
- การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard มีมุมมอง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- การดําเนินงานตามมุมมองทั้ง 5 ด้าน มีจํานวน 23 เป้าประสงค์ ดังนี้

1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social)
- ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
2. ด้านการเงิน (Financial)
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านลูกค้า (Customer)
- ลูกค้ามีความพึงพอใจ
- สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
ยุทธศาสตร์: เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ
- บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์: มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
- เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์: มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล
- พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และทั่วถึง
ยุ ท ธศาสตร์ : เป็ นผู้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน ในด้ านพลัง งานทดแทน การใช้ พลั ง งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน
- ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานหมุ น เวี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
- สนับสนุนให้มีการดําเนินธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์: มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร
- ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์: เป็นองค์กรที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและภาคประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)
ยุทธศาสตร์: เป็นองค์กรที่มขี ดี สมรรถนะสูงซึ่งขับเคลือ่ นโดยบุคลากรที่มคี ุณภาพ
- พัฒนาขีดความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทํางานขององค์กร
ยุทธศาสตร์: เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว
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- เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานตาม 23 เป้าประสงค์ มีจํานวน 39 ตัวชี้วัด

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา

1
4
2
26
6

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
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5.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ กฟภ.: มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถื อได้ เพื่ อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
Financial

F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

Social

F2 สร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer

C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ

S1 ชุมชนและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ

C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร

Internal
1

2
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เป็นองค์ก รที่มีก าร
บริหารและจัดสรร
สินทรัพย์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

มีก ารบริการลูกค้าที่เป็น
เลิศและครบวงจร

I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง
I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
จัดหาและบริหารพัสดุ
I3 บริหารสินทรัพย์และค่าใช้จา่ ย
อย่างมีประสิทธิภาพ

Learning and
Growth

3

7

มีก ารจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพ ทันสมัย
เทียบเท่ามาตรฐานสากล

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่าง
อัจฉริยะ (Smart Grid)
ต่อเนื่อง
I6 เพิม่ ขีดความสามารถระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
ทั่วถึง

4

เป็นผูส้ ่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านพลังงาน
ทดแทน การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
อนุรักษ์พลังงาน

I7 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานใน
ทุกภาคส่วน
I8 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
I9 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
I10 สนับสนุนให้มกี ารดําเนินธุรกิจ
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นองค์ก รที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ

L1 พัฒนาขีดความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทํางานขององค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

บริหารและปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

6

8

5

มีก ารกํากับดูแลกิจการ
ที่ดืตามหลัก ธรรมาภิบาล
I11 ยึดหลักบรรษัทภิบาลใน
การบริหารองค์กร
I12 ความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการองค์กร

เป็นองค์ก รที่คํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
I13 ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและ
ภาคประชาชน
I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม

เป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

L4 ลงทุนด้านวิจ ัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว

เป็นรัฐวิส าหกิจต้นแบบ

มุ่งสู่ก ารเติบโตอย่างยั่งยืน
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5.2

Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558-2560 (Balanced Scorecard)

มุมมอง

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

Social

-

-

S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึงพอใจ

Financial

-

-

F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
F2 สร้างรายได้จากการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

-

Internal
Process

เป็นองค์กรที่มี
การบริหารและ
จัดสรรสินทรัพย์
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

-
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Customer

บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรแบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ
เหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ
C2 สร้าง Brand Awareness
ต่อองค์กร
I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
งานอย่างต่อเนื่อง
I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การจัดหาและบริหารพัสดุ
I3 บริหารสินทรัพย์และ
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบริการ
ลูกค้าที่เป็นเลิศ
และครบวงจร

มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างลูกค้าและองค์กร และส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของชุมชนและ
สังคมต่อผลงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
ค่ากําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและ
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)
รายได้รวมต่อจํานวนพนักงาน
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
Brand Awareness
ค่าเฉลี่ยความสําเร็จของโครงการ
ตามแผนแม่บท ICT ที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณเทียบกับ
ค่าเป้าหมายที่กําหนดในปีนั้น
อัตราการหมุนเวียนพัสดุ
ค่าเฉลี่ยความสําเร็จของทุกแผนงาน
ตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
ร้อยละของความสามารถ
ในการเบิกจ่ายตามแผน
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจําหน่าย
ร้อยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริการ
ลูกค้า

ร้อยละ

ค่าคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการ
(ค่าเป้าหมาย)
2558 2559 2560
75
78
80

ล้านบาท
ล้านบาท

-5,628 -7,881 -9,731
33,946 33,478 33,895

หน่วยวัด

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ส)
รผก.(บ)
รผก.(บ)

ร้อยละ

4.38

3.61

3.02

รผก.(บ)

ล้านบาท/
คน
ร้อยละ
ระดับ

15.88

16.15

16.64

รผก.(บ)

75
3

78
3

80
4

รผก.(ภ3)
รผก.(ส)

ร้อยละ

80

80

80

รผก.(ทส)

เท่า
ร้อยละ

1.90
80

1.95
80

2.00
80

รผก.(อ)
รผก.(อ)

ร้อยละ

90

90

90

รผก.(บ)

ร้อยละ

90

90

90

รผก.(บ)

ล้านบาท
ร้อยละ

0.2898 0.2933 0.2944
80
80
80

รผก.(บ)
ประธาน
คณะทํางาน
จัดทําแผนการ
บริการลูกค้า
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มุมมอง

ยุทธศาสตร์

มีการจําหน่าย
ไฟฟ้าที่ได้
คุณภาพ ทันสมัย
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ทวั่ ถึง เพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้
มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม

เป้าประสงค์

I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid)
I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
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เป็นผู้ส่งเสริมและ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงาน
สนับสนุนในด้าน หมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงาน
พลังงานทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และอนุรักษ์
พลังงาน

I7 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด
พลังงานในทุกภาคส่วน
I8 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
I9 ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน
I10 สนับสนุนให้มีการดําเนิน
ธุรกิจการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพงานตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (QA for SLA)
ร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ตามแผน Smart Grid Roadmap
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)12 เมืองใหญ่
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าทีข่ ัดข้อง (SAIDI)
12 เมืองใหญ่
ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าทีข่ ัดข้อง (SAIDI)
ร้อยละของหน่วยสูญเสีย(Loss)
การขยายเขตการบริการไฟฟ้า
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า
จํานวนโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปริมาณการตอบรับซื้อไฟฟ้าตาม
โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
(การพิจารณาทางด้านเทคนิค
ในความรับผิดชอบของ กฟภ.)
กําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนที่ลงทุนทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
จํานวนผู้ใช้ไฟประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ กฟภ. ให้คําแนะนํา
ด้านการจัดการพลังงาน หรือ
เสนอแนะ/แนะนํา การประหยัด
พลังงานรูปแบบบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO)

ระดับ

ค่าคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการ
(ค่าเป้าหมาย)
2558 2559 2560
3
3
4

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ย)

ร้อยละ

80

80

80

รผก.(ว)

ครั้ง/ราย/ปี

2.305

2.138

1.952

รผก.(ป)

ครั้ง/ราย/ปี
นาที/ราย/ปี

6.54
6.14
5.77
39.542 35.667 31.042

รผก.(ป)
รผก.(ป)

นาที/ราย/ปี
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

221.2
5
95
80

รผก.(ป)
รผก.(ป)
รผก.(ว)
รผก.(ว)

จํานวน

3

3

3

รผก.(ว)

MW

200

200

200

รผก.(ว)

MW

24.5

60

132

ราย

24

24

24

บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่น
แนล จํากัด
รผก.(ว)

198.73 181.08
5
5
95
95
80
80

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

มุมมอง

ยุทธศาสตร์
มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
พัฒนาและส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร

เป้าประสงค์
I11 ยึดหลักบรรษัทภิบาล
ในการบริหารองค์กร
I12 ความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการองค์กร

เป็นองค์กร
ที่คํานึงถึง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ลูกค้า คู่ค้า และสังคม

I13 ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งภายใน
องค์กรและภาคประชาชน
I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม

73
Learning
& Growth

เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง
ซึ่งขับเคลื่อนโดย
บุคลากรที่มี
คุณภาพ

มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

L1 พัฒนาขีดความสามารถ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาการ
จัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีมี
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างและ
ระบบการทํางานขององค์กร

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสําเร็จของการนํา
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO : 26000 มาใช้ใน กฟภ.
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีและ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบ
ของ กฟภ.ต่อผู้ใช้ไฟ

ร้อยละ

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยของกฟภ.
(Disabling Injury Index: √DI)
ร้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
การด้าน CSR ประจําปี
จํานวนของพนักงานและผู้บริหารที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร
สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency
และ Functional Competency
เป็นไปตามระดับที่คาดหวัง
ความสําเร็จในการถ่ายทอด
แผนดําเนินการด้านวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ จากจํานวนพนักงานที่จะต้อง
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ความทุ่มเทให้กับองค์กร
(Employee Engagement)

ร้อยละ
ครั้ง/
จํานวน
ผู้ใช้ไฟ/ปี
ดัชนี

ค่าคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการ
(ค่าเป้าหมาย)
2558 2559 2560
80
80
80
80

80

80

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ส)
อส.วก.

0.8145 0.7738 0.7333

อส.วก.

0.1138 0.1081 0.1024

อส.วก.

ร้อยละ

80

80

80

รผก.(ส)

ร้อยละ

7

8

9

รผก.(ส)

ร้อยละ

65

68

70

รผก.(ท)

ระดับ

3

4

4

รผก.(ท)

ร้อยละ

80

80

80

รผก.(ท)

ร้อยละ

65

65

70

รผก.(ท)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

มุมมอง

ยุทธศาสตร์
เป็นผู้นําทางด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า

กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาและการวิจัย
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
เพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ
และการดําเนินงานภายในของ กฟภ.

เป้าประสงค์
L4 ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่องค์กรใน
ระยะยาว

ตัวชี้วัด
ขนาดเงินลงทุนด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
จํานวนกระบวนการและนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

หน่วยวัด
ล้านบาท
จํานวน

ค่าคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการ
(ค่าเป้าหมาย)
2558 2559 2560
20
25
30
2

2

2

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ว)
รผก.(ว)
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ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ก-1

และแผนแม่บท

สรุปความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์

แผนแม่บท

1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ อย่างเต็มประสิทธิภาพ - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3
ปี 2556-2560
2. มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
- แผนแม่บทการบริการลูกค้า (พ.ศ. 2556-2563 )
3. มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ก-2

4. เป็นองค์กรที่มีขดี สมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
5. เป็นองค์กรที่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
6. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์พลังงาน
8. เป็นผู้นําทางด้านวัตกรรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2557 – 2559
- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
- แผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฟภ. ปี 2555-2559
- แผนแม่บทเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556 – 2558
- แผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553 - 2563
- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 – 2559
- แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561**
- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 - 2559
- แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2557-2561) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด***
- แผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

แผนงาน/
โครงการ/งาน
31

งบประมาณ(ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
19,987.353
262.550

20,249.903

13

1,972.464

431.771

2,404.235

4
14

102,929.957

-*
200.043

103,130.000

30
4

2,230.440

-*
8.000

2,238.440

39
8
9

600.000
847.000

319.900
-*
508.000

919.900
1,355.000

5
6

32,732.000

-*
-

32,732.000

56

-

374.000

374.000

รวม
219
161,299.214
2,104.264
หมายเหตุ : เป็นกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการ
* งบประมาณใช้งบทําการของสายงาน
** อยู่ระหว่างดําเนินการขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กฟภ.
*** แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2557-2561) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

รวม

163,403.478

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ก-3

แผนแม่บท และแผนการดาเนินงาน

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

1. เป็ นองค์ กรที่มีการบริหาร และจัดสรรสินทรั พย์ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการทรั พยากรขององค์ กรแบบบูรณาการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์ สูงสุดต่ อองค์ กร และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
หน่ วยวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยี - ค่าเฉลี่ยความสําเร็ จของโครงการตามแผ่นแม่บท ICT
สารสนเทศมาใช้ งานอย่างต่อเนื่อง
ที่ดําเนินการในปี งบประมาณเทียบกับค่าเป้าหมายในปี นัน้

I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหา และบริ หารพัสดุ

I3 บริ หารสินทรัพย์ แผนการ/การลงทุน และค่าใช้ จา่ ย

ร้ อยละ

80

80

80

แผนแม่ บท
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของ กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2556-2560

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.
- งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ปสําหรั บ
ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานทีเ่ กี่ยวข้ อง

เท่า

1.90

1.95

2.00

-

- งานจัดส่งพัสดุให้ กฟฟ.ต่างๆ อย่างรวดเร็ วทันตามระยะเวลาที่กําหนด

- ค่าเฉลี่ยความสําเร็ จของทุกแผนงานตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.

ร้ อยละ

80

80

80

-

- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการด้ าน Logistic และ Supply Chain

- ร้ อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ ้นจริงในช่วงปี

ร้ อยละ

90

90

90

-

- งานประมวลผลภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในช่วงปี 

- ร้ อยละของความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
- ค่าใช้ จา่ ยต่อหน่วยจําหน่าย

ร้ อยละ

90

90

90

-

- แผนงานปรับปรุงฐานข้ อมูลอุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้า
- งานประมวลผลความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 

ล้ านบาท

0.2898

0.2933

0.2944

-

- งานประมวลผลค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินงานขององค์กร

- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ

อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์

2. มีการบริการลูกค้ าที่เป็ นเลิศ และครบวงจร

มุ่งเน้ นการเป็ นองค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง โดยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่มเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ สร้ างความภักดีให้ กับผู้ใช้ บริการรั กษาความสัมพันธ์ ท่ ดี ีระหว่ างลูกค้ า และองค์ กร และส่ งเสริมให้ เกิดภาพลักษณ์ ท่ ดี ี
หน่ วยวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
แผนแม่ บท
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- งานสํารวจเพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับลูกค้ าและตลาด
I4 เพิ่มสมรรถนะ และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริ การ
- ร้ อยละของความสําเร็ จในการดําเนินงานตามแผนแม่บทการให้ บริ การลูกค้ า
ร้ อยละ
80
80
80 - แผนแม่บทการบริ การลูกค้ า พ.ศ. 2556-2563
กลยุทธ์

อย่างต่อเนื่อง

- งานสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าด้ วย KAM
- งานระบบบริ หารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ
- งานขยายสัดส่วนการแจ้ งค่าไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
- งานเปิ ดศูนย์บริ การลูกค้ า (Front Office)
- งานขยายผลการพัฒนาข้ อตกลงระดับการให้ บริ การ (SLA) ระยะที่ 1-2
- งานจัดหารถยนต์แก้ กระแสไฟฟ้าขัดข้ องขนาด 1 ตัน
- งานจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้ า
- งานจัดหาเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าสํารองจ่าย
- งานจัดทําระบบการบริหารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า (CRM)
- แผนงานเพิ่มสมรรถนะทางด้ านการตลาด และการบริการเสริ มทางธุรกิจ
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ขององค์กร 
- โครงการให้ บริการลูกค้ าผ่ าน Applications และ Website
แบบครบวงจร (PEA Smart Application for Customer Services)
- โครงการให้ บริการขอใช้ ไฟฟ้าผ่ าน Website ของ PEA
- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service
- โครงการจัดการระบบการแจ้ งสถานะไฟฟ้าขัดข้ อง
- โครงการ MOR : Mobile Outage Report (รายงานกระแสไฟฟ้า
ขัดข้ องผ่ าน โทรศัพท์ เคลื่อนที)่
- ความสําเร็ จของการจัดทําระบบประกันคุณภาพงานตามข้ อตกลงระดับ
การให้ บริการ (QA for SLA)

ระดับ

3

3

4

-

- แผนงานติดตามผลและประเมินผลการจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข้ อตกลงระดับการให้ บริ การ (QA for SLA) 
- แผนงานติดตามผลการจัดทําข้ อตกลงระดับการให้ บริ การ (Service Level
Agreement : SLA) กระบวนงาน P1-P11 กฟฟ. จุดรวมงาน 
- แผนงานการจัดทําระบบประกันคุณภาพงานตามข้ อตกลงระดับการให้ บริ การ
(QA for SLA) 
- แผนงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพบริ การ (Service Quality Assurance :
SQA) 

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

3. มีการจําหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ ามาตรฐานสากล
มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริ ยะ(Smart Grid)

- ร้ อยละความสําเร็ จของโครงการตามแผน Smart Grid Roadmap

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

แผนแม่ บท

ร้ อยละ

80

80

80

-

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้ วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด
และเกาะหมาก จ.ตราด
- แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงาน
หมุนเวียน
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Micro-Grid) ที่ อ.แม่ สะเรี ยง จ.แม่ ฮ่องสอน
- โครงการพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

3. มีการจําหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ ามาตรฐานสากล
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พัฒนาระบบจําหน่ ายไฟฟ้าให้ ท่ วั ถึงเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรั บการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
หน่ วยวัด ปี 2558
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพพอเพียงและทัว่ ถึง

ปี 2559

ปี 2560

1.952 - แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนา
5.770 เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

ครัง้ /ราย/ปี

2.305

2.138

- ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)

ครัง้ /ราย/ปี

6.540

6.140

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

นาที/ราย/ปี

39.542

35.667

31.042

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)

นาที/ราย/ปี

221.200

198.730

181.080

แผนแม่ บท

พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) 
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4) 
- โครงการก่อสร้ างและปรับปรุงเสริ มระบบจําหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7) 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจําหน่าย (คปจ.) 
- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) 

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

3. มีการจําหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ ามาตรฐานสากล
พัฒนาระบบจําหน่ ายไฟฟ้าให้ ท่ วั ถึงเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรั บการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
หน่ วยวัด ปี 2558
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพพอเพียงและทัว่ ถึง

ปี 2559

ปี 2560

แผนแม่ บท

1.952 - แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

ครัง้ /ราย/ปี

2.305

2.138

- ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)

ครัง้ /ราย/ปี

6.540

6.140

5.770

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

นาที/ราย/ปี

39.542

35.667

31.042

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)

นาที/ราย/ปี

221.200

198.730

181.080 - แผนแม่บทการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ปี 2555-2559

พ.ศ. 2555-2559

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- แผนงานการติดตั ้งระบบ CSCS โดยงบ คปศ.
- งานควบคุมการจ่ายไฟให้ มีความมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
- แผนงานปรับปรุงดูแล และบํารุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า
- งานความสําเร็ จในการจัดทําแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้ านพลังงานไฟฟ้า
- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.
- งานควบคุมการจ่ายไฟให้ มีความมัน่ คง และมีประสิทธิภาพ
- งานก่อสร้ างระบบไฟฟ้าใต้ ดนิ 

- ร้ อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ร้ อยละ

5

5

5

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนา

- โครงการพัฒนาไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 12 เมือง 
- แผนงาน Modern Quality Service Care
- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ 

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

พ.ศ. 2555-2559

- งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 
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- แผนงานตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า 
- แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
- แผนงานติดตั ้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า 
- แผนงานจัดการงานสถานีไฟฟ้า 
- แผนงานบํารุงรักษาเครื อข่ายสื่อสาร 
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้ าน Technical Loss 
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้ าน Non - Technical Loss 
หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : บริหาร และปฏิบัตกิ ารที่เป็ นเลิศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

3. มีการจําหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ ามาตรฐานสากล
พัฒนาระบบจําหน่ ายไฟฟ้าให้ ท่ วั ถึงเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรั บการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
หน่ วยวัด ปี 2558
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

ร้ อยละ

95

ปี 2559

ปี 2560

95

95

แผนแม่ บท
- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ พื้นทีท่ ํากินทางการเกษตรระยะที่ 2

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ ครัวเรื อนที่หา่ งไกล

พ.ศ. 2555-2559

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ บ้านเรื อนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
- โครงการพัฒนาระบบส่ งและจําหน่ ายระยะที่ 1
- โครงการก่อสร้ างเคเบิลใต้ นํ ้าระบบ 115 เควี (วงวรที่ 3) ไปยัง
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี 
- โครงการก่อสร้ างเคเบิลใต้ นํ ้าไปยังเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ ธานี 
- โครงการก่อสร้ างระบบจําหน่ายด้ วยสายเคเบิลใต้ นํ ้าไปยังเกาะต่างๆ
(คคก.2) (เกาะกูด,เกาะหมาก) 

- ร้ อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า

ร้ อยละ

80

80

80

- แผนแม่บทเพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2556-2558

ก-8
หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

้
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตังเขตพั
ระยะแรก 

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : เป็ นรัฐวิสาหกิจต้ นแบบ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

4. เป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งไปสู่การเป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยมีบุคลากรเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

L1 พัฒนาขีดความสามารถพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้ างทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั งิ าน

- สัดส่วนพนักงานที่มี Core Competency และ Functional Competency
เป็ นไปตามระดับที่คาดหวัง

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้ อยละ

65

68

70

แผนแม่ บท
- แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
- โครงการจัดทําระบบการประเมินความพร้ อมของบุคลากรเพื่อการพัฒนา
- โครงการพัฒนาผู้บริ หารด้ านงาน HR (HR for Non HR Manager)
- โครงการจัดตัง้ สถาบันวิชาการ PEA (PEA Academy) 
- โครงการสถาบันฝึ กอบรมช่ างเฉพาะทาง 
- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ 
- โครงการพัฒนาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2559-2563 
- โครงการ PEA Think Tank 
- โครงการสร้ างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (วิศวกรรม) 

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผนดําเนินการด้ านวัฒนธรรม

ระดับ

3

4

4

- แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563

- โครงการใช้ สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก (Competency-based
Recruitment and Selection)
- โครงการจัดทําข้ อสอบมาตรฐานสําหรับการสอบข้ อเขียนเพื่อใช้ ในการสอบ
คัดเลือกบุคลากรตําแหน่งต่างๆ สําหรับการสอบคัดเลือกในแต่ละครัง้

ก-9

- โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกและภายใน
- โครงการสร้ างความโปร่งใสและมีสว่ นร่วมในระบบงานบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการสื่อสารและสานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
- โครงการจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่ขบั เคลื่อนและเสริ มสร้ าง
สมรรถนะบนระบบสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริ การตนเองของ
บุคลากร (Employee Self-Service: ESS)
- โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับโครงสร้ างองค์กรในอนาคต
- โครงการปรับปรุงการจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ์อตั รากําลัง
- โครงการวางแผนอัตรากําลังประจําปี
- โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ
(Individual Development Plan : IDP)
- โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นศูนย์กลางการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ตาม
โครงสร้ างตําแหน่งงานในอนาคต
หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : เป็ นรั ฐวิสาหกิจต้ นแบบ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

4. เป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งไปสู่การเป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยมีบุคลากรเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

L2 ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา
การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความสําเร็ จในการถ่ายทอดแผนดําเนินการด้ านวัฒนธรรม

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ระดับ

3

4

4

แผนแม่ บท
- แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารที่มีประสิทธิภาพ
(Succession Plan)
- โครงการจัดทําระบบการบริหารบุคลากร ผู้มีความสามารถสูง
(Talent Management)

- ค่าเฉลี่ยร้ อยละของพนักงานที่เข้ าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการ

ร้ อยละ

90

90

90

จัดการความรู้ จากจํานวนพนักงานที่จะต้ องเข้ าร่วมโครงการทั ้งหมด
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อ
L3 บุคลากรมีคณ
โครงสร้ างและระบบการทํางานขององค์กร

- ความทุม่ เทให้ กบั องค์กร Employee Engagement

- แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

- โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563
ร้ อยละ

65

65

70

- แผนแม่บทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553-2563

- โครงการสํารวจปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุม่ ของ กฟภ.
- โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรั พยากรมนุษย์ ปรั บปรุ งระบบ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและพัฒนากระบวนการประเมิน
สมรรถนะ

ก-10

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : เป็ นรั ฐวิสาหกิจต้ นแบบ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

5. เป็ นองค์ กรที่คํานึงถึงความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมให้ กับบุคลากร ลูกค้ า คู่ค้า และสังคม
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั ้งภายในองค์กร

- จํานวนอุบตั เิ หตุที่เกิดจากระบบของ กฟภ. ต่อผู้ใช้ ไฟ

และภาคประชาชน

แผนแม่ บท

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ครัง้ /จํานวน
ผู้ใช้ ไฟ/ปี

0.8145

0.7738

0.7333 - แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ดัชนี

0.1138

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- งานจัดประชุมหน่วยงานความปลอดภัยทุกเขต

และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561

- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ. (Disabling Injury Index: √DI)

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

0.1081

0.1024 - แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

- โครงการลดอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ าน (PEA Zero Accident)

และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน การไฟฟ้า

- โครงการ PEA ห่ วงใยใส่ ใจทุกชีวิต 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2561

- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ ไฟ PEA

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : เป็ นรั ฐวิสาหกิจต้ นแบบ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

5. เป็ นองค์ กรที่คํานึงถึงความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมให้ กับบุคลากร ลูกค้ า คู่ค้า และสังคม
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I14 ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

- ร้ อยละความสําเร็ จของแผนปฏิบตั กิ ารด้ าน CSR ประจําปี

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้ อยละ

80

80

80

แผนแม่ บท

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม และสิ่งแวดล้ อม - แผนงานมาตรฐานการรายงานผลการดําเนินงานด้ าน ความรับผิดชอบ
ของ กฟภ. ปี 2557-2559

ต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน (Global Reporting Initiative)
- แผนงานพัฒนาความร่วมมือด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ PEA
กับอาเซียน
ุ ค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบ
- แผนงานศึกษาการสร้ างสรรค์คณ
ต่อสังคม
- โครงการ PEA LED เพื่อแหล่ งท่ องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมไทย
- โครงการ PEA สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 
- โครงการควันไฟเป็ นไฟฟ้า 
- โครงการ PEA LED เพื่อชุมชนประมงไทย 

- จํานวนพนักงานและผู้บริ หารที่มีสว่ นร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร

ร้ อยละ

7

8

9

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม และสิ่งแวดล้ อม - แผนงานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม (Soft Control)
- แผนงานรักษาฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของ กฟภ. ปี 2557-2559
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- แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : เป็ นรั ฐวิสาหกิจต้ นแบบ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

6. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและส่ งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์ กร
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I11 ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริ หารองค์กร

- ร้ อยละความสําเร็ จของการนํามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้ อยละ

80

80

80

ISO : 26000 มาใช้ ใน กฟภ.

แผนแม่ บท

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม และสิ่งแวดล้ อม - แผนงานการนําระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้
สําหรับ กฟภ.
ของ กฟภ. ปี 2557-2559
- แผนงานส่งเสริ มบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

I12 ความโปร่งใสในการบริ หารจัดการองค์กร

- การกํากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

ร้ อยละ

80

80

80

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม และสิ่งแวดล้ อม - โครงการปลูกจิตสํานึก และค่ านิยมคุณธรรมให้ แก่ ผ้ ูบริหาร
ของ กฟภ. ปี 2557-2559

และพนักงาน PEA
- แผนปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันปราบปรามการ
คอร์ รัปชัน่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter
คือแผนงาน/โครงการ/งาน ตามข้ อสังเกตคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : มุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

7. เป็ นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนในด้ านพลังงานทดแทน การใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์ พลังงาน
ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
หน่ วยวัด
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I7 ส่งเสริ มให้ เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

- จํานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

แผนแม่ บท

3

3

3

-

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- แผนงานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์
เพื่อการประหยัดพลังงานด้ วยเทคโนโลยีหลอดไฟประสิทธิภาพสูง
ความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับ ม.เกษตรฯ
- แผนงานทดลองเพิ่มประสิทธิภาพไฟถนนสาธารณะประเภท
หลอดแสงจันทร์ ในพื ้นที่เทศบาล และองค์กรปกครองในท้ องถิ่น
- โครงการนําร่ องติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED
- โครงการติดตังโคมไฟถนนประหยั
้
ดพลังงานชนิดหลอด LED
- โครงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ประหยัดพลังงานสําหรับโคมเสาสูง (High Mast)
ขนาด 400 วัตต์
- โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ร่วมกับธนาคารโลก
- แผนดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนนประเภท
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ จํานวน 3,000,000 หลอด
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วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : มุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

7. เป็ นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนในด้ านพลังงานทดแทน การใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์ พลังงาน
ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

I8 ส่งเสริ มให้ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- ปริ มาณการตอบรับซื ้อไฟฟ้าตามโครงการรับซื ้อไฟฟ้าจาก VSPP

และพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

(การพิจารณาทางด้ านเทคนิคในความรับผิดชอบของ กฟภ.)

I9 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

- กําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ลงทุนทังหมดที
้
่ได้ รับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท PEA ENCOM

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

MW

200

200

200

MW

24.5

60

132

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

แผนแม่ บท

-

- แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2557-2561) บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ จํากัด

(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- งานรับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและขนาดเล็กมาก

- งานพัฒนาระบบบริ หารจัดการการผลิต ไฟฟ้าด้ วยพลังงานทดแทน
ของ กฟภ.
- แผนงานการลงทุนด้ านพลังงานทดแทนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : มุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

7. เป็ นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนในด้ านพลังงานทดแทน การใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์ พลังงาน
ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน

หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

แผนแม่ บท

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)

I10 สนับสนุนให้ มีการดําเนินธุรกิจการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- จํานวนผู้ใช้ ไฟประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ กฟภ. ให้ คําแนะนําด้ านการ

ราย

24

24

24

-

จัดการพลังงานหรื อเสนอแนะ/แนะนํา การประหยัดพลังงานรูปแบบ

- งานเพิ่มประสิทธิภาพให้ บริการด้ านการจัดการพลังงาน
สําหรั บโรงงานอุตสาหกรรม
- งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสําหรับลูกค้ าในกลุ่มพื ้นที่อตุ สาหกรรม

บริ ษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

และกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและห้ างสรรพสินค้ าทัว่ ประเทศ
- งานแนะนําการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในกลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : มุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

8. เป็ นผู้นําด้ านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
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ส่ งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนา และการวิจัยด้ านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ ายไฟฟ้า ระบบการให้ บริการ และการดําเนินงานภายในของ กฟภ.
หน่ วยวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
แผนแม่ บท

L4 ลงทุนด้ านวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม
แก่องค์กรในระยะยาว

- ขนาดเงินลงทุนด้ านวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ล้ านบาท

20

25

30

- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน

2

2

2

การดําเนินงาน

- แผนยุทธศาสตร์ งานวิจยั และพัฒนาของ กฟภ.

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- งานวิจยั และพัฒนาระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ ตดิ ตั ้งในระบบไฟฟ้า
- งานทดลองติดตั ้งใช้ งานและประเมินผล Smart Meter และ DCU
ต้ นแบบ รุ่นที่ 1 พื ้นที่ตวั อย่าง
- งานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดและบริหารจัดการหม้ อแปลง
จําหน่ าย
- งานวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์สําหรับหาจุดลัดวงจรในระบบจําหน่ายแรงตํ่า
- งานศึกษา พัฒนา และขยายผลอุปกรณ์หรื อนวัตกรรมที่เหมาะสม
สําหรับแก้ ไขปั ญหาในระบบไฟฟ้า
- งานวิจยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้ากลุม่ คอนเนคเตอร์
ต่อแยกสายในระบบจําหน่าย
- งานการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่ องกังหันสําหรับ
โรงไฟฟ้าพลังนํ ้า ขนาดเล็กของ กฟภ.
- งานการพัฒนาและติดตั ้งระบบไฟส่องสว่าง ถนนแบบประหยัดพลังงาน
โดยใช้ หลอด LED โดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์พร้ อมระบบติดตามการ
ทํางานแบบไร้ สายที่เกาะเต่า

หมายเหตุ : ตัวเอียงหนา คือ Project Charter

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA : มุ่งสู่การเติบโตอย่ างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

8. เป็ นผู้นําด้ านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ส่ งเสริมและสนับสนุนการลงทุนการพัฒนา และการวิจัยด้ านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนระบบจําหน่ ายไฟฟ้า ระบบการให้ บริการ และการดําเนินงานภายในของ กฟภ.
หน่ วยวัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
แผนแม่ บท
เป้าประสงค์

L4 ลงทุนด้ านวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม
แก่องค์กรในระยะยาว

- ขนาดเงินลงทุนด้ านวิจยั นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ล้ านบาท

20

25

30

- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อเพิ่มประสิทธิภาพ

จํานวน

2

2

2

- แผนยุทธศาสตร์ งานวิจยั และพัฒนาของ กฟภ.

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)
- งานการวิจยั และพัฒนามอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงชนิด
ไม่ใช้ แม่เหล็กถาวรสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

การดําเนินงาน

- งานการศึกษาวิจยั โครงการสาธิตรถโดยสารไร้ มลพิษสําหรับ กฟภ.
- โครงการวิจยั และพัฒนาบ้ านอัจฉริยะของ กฟภ.
- โครงการศึกษาและทดลองติดตั ้ง Smart Substation เพื่อรองรับ
Smart Grid
- งานวิจยั และพัฒนาเครื่ องวัดกระแสรั่วในกับดักฟ้าผ่า 22 kV และ 33 kV
ระยะที่2
- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ PEA :
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ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
หน่ วยวัด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้ อยละ

75

78

80

- ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

ล้ านบาท

-5,628

-7,881

9,731

-

- งานประมวลผลค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์

- ค่ากําไรก่อนหักดอกเบื ้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

ล้ านบาท

33,946

33,478

33,895

-

- งานประมวลผลค่ากําไรก่อนหักดอกเบี ้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
- งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

เป้าประสงค์
S1 ชุมชนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีความพึงพอใจ

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงานด้ านสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมของ กฟภ.

F1 สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสีย

แผนแม่ บท

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
(แผนงาน/โครงการ/งาน/Project Charter)

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคม และสิ่งแวดล้ อม - งานสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ของ กฟภ.

ร้ อยละ

4.38

3.61

3.02

-

- รายได้ รวมต่อจํานวนพนักงาน

ล้ านบาท/คน

15.88

16.15

16.64

-

C1 ลูกค้ ามีความพึงพอใจ

- ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า

ร้ อยละ

75

78

80

- แผนแม่บทการบริ การลูกค้ า พ.ศ. 2556-2563

C2 สร้ าง Brand Awareness ต่อองค์กร

- Brand Awareness

ระดับ

3

3

4

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้ อม - แผนงานติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างภาพลักษณ์องค์กร
ของ กฟภ. ปี 2557-2559

F2 สร้ างรายได้ จากการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- งานสํารวจเพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับลูกค้ าและตลาด

- แผนงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารด้ านการตลาด
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มการบริ หารจัดการที่ดี
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2558

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

S1 ชุมชนและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและ
สังคมต่อผลงานด ้านสังคมและ
สิง่ แวดล ้อม ของ กฟภ.

- งานสํารวจและประเมินผลความ
พึงพอใจด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อม
ของ กฟภ.

- สํารวจ และวิเคราะห์ประเมินผลความ
สําเร็จของโครงการด ้านสังคมและ
สิง่ แวดล ้อม

ร ้อยละ 75

-

0.100

รผก.(ส)

่ ให ้แก่ผู ้มีสว่ นได ้
F1 สร ้างมูลค่าเพิม
ส่วนเสีย
- ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- งานประมวลผลค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์

- คํ านวณ,วิเคราะห์และรายงานผลค่ากําไร
ทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ขององค์กร

-5,628 ล ้านบาท

-

-

รผก.(บ)

- งานประมวลผลค่ากําไรก่อนหักดอกเบี้ย
่ มราคา (EBITDA)
ภาษี และค่าเสือ

- คํ านวณ, วิเคราะห์ และรายงานผลค่ากําไรก่อนหัก
่ มราคา (EBITDA)
ดอกเบี้ยภาษี และค่าเสือ
ขององค์กร

33,946 ล ้านบาท

-

-

รผก.(บ)

- งานประมวลผลอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม (ROA)

- คํ านวณ วิเคราะห์ และรายงานผลอัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)

ร ้อยละ 4.38

-

-

รผก.(บ)

15.880 ล ้านบาท

-

-

รผก.(บ)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4

-

5.000

รผก.(ภ1-ภ4)

- ค่ากําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
่ มราคา (EBITDA)
และค่าเสือ
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F2 สร ้างรายได ้จากการดํ าเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)
- รายได ้รวมต่อจํานวนพนักงาน

C1 ลูกค ้ามีความพึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า

-

่ เรียนรู ้เกีย
่ วกับลูกค ้า
- งานสํารวจเพือ
และตลาด

-

-

ทบทวนกระบวนการสํารวจฯ เพือ
่ ปรับปรุงแนวทาง
จัดทํา TOR จ ้างหน่วยงานภายนอกทําการสํารวจฯ
ขออนุมัติ TOR และอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
ดํ าเนินการสํารวจฯ
สรุปผลและรายงานหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

C2 สร ้าง Brand Awareness ต่อองค์กร
- Brand Awareness

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- แผนงานติดตามและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
(งานวิจัยภาพลักษณ์ องค์กร)
: แผนงานวิจัยภาพลักษณ์ องค์กร
จ ้างสถาบั นศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ กฟภ.
: งานประเมินผลงานสร ้างภาพลักษณ์
องค์กร

่ สร ้าง
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
ภาพลักษณ์ องค์กร
: งานสร ้างภาพลักษณ์ องค์กร
(Rebranding)
1. แผนงาน PEA Rebranding
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ื่ ประชาสัมพันธ์
2. งานผลิต/เผยแพร่สอ
สร ้างภาพลักษณ์ กฟภ.

: งานประชาสัมพันธ์งาน/โครงการตาม
นโยบาย กฟภ.
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย กฟภ.

ื่ ประชาสัมพันธ์
2. งานผลิต/เผยแพร่สอ
ตามนโยบาย กฟภ.
: งานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันสถาปนา
กฟภ. ปี ที่ 55
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โอกาส
วันสถาปนา กฟภ.
ื่ ประชาสัมพันธ์
2. งานผลิต/เผยแพร่สอ
โอกาสวันสถาปนา กฟภ.

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

- จ ้างสถาบั นการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ (Brand)
กฟภ. ทีส
่ อดคล ้องกับการดําเนินงาน ด ้านการสร ้าง
Brand กฟภ.ในปี 2558
- ประเมินผลสําเร็จของการสร ้างแบรนด์ PEA
ในปี 2558 และจัดทํารายงานสรุปผลโดยมี
ขอบเขตการประเมินผล

100% ตามแผน

-

5.000

รผก.(ส)

100% ตามแผน

-

2.000

รผก.(ส)

- จ ้างบริษัทภายนอกดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
่ สารแบบ
การสร ้างแบรนด์ PEA ผ่านการสือ
360° ในปี 2558

100% ตามแผน

-

10.000

รผก.(ส)

- ผลิตสปอตโฆษณา และเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
่ ต่างๆ เพือ
กฟภ. ตามสือ
่ สร ้างภาพลักษณ์ องค์กร
- จ ้างประชาสัมพันธ์ กฟภ. ทางเว็บไซต์ยอดนิยม

100% ตามแผน

-

22.000

รผก.(ส)

- จัดงานแถลงข่าว/งานเปิ ดตัวโครงการ
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย/ร่วมจัด
กิจกรรมกับ กฟข. 12 เขต (สว่ นกลางและ กฟข.)

100% ตามแผน

-

2.100

รผก.(ส)

ื่ ประชาสัมพันธ์ ตามสือ
่ ต่างๆ
- ผลิต และเผยแพร่สอ

100% ตามแผน

-

15.500

รผก.(ส)

่ งในวันสถาปนา กฟภ.
- จัดงานแถลงข่าว เนือ
่ งในวันสถาปนา
- จัด Event/กิจกรรมภายนอก เนือ
กฟภ.
ื่ ประชาสัมพันธ์ ตามสือ
่ และ
- ผลิต และเผยแพร่สอ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ

100% ตามแผน

-

0.100
3.000

รผก.(ส)

100% ตามแผน

-

9.100

รผก.(ส)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

C2 สร ้าง Brand Awareness ต่อองค์กร
- Brand Awareness

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

่ สาร
- แผนงานประชาสัมพันธ์การสือ
ด ้านการตลาด
ื่ ประชาสัมพันธ์สําหรับ
: งานผลิต/เผยแพร่สอ
ลูกค ้า

่ สังคมและ
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
สิง่ แวดล ้อม
: จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด ้านสังคมและ
สิง่ แวดล ้อม
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ื่ ประชาสัมพันธ์
: งานผลิต/เผยแพร่สอ
นโยบาย/กิจกรรม/โครงการ/งานของ กฟภ.
ด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อม
่ ส่งเสริม
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
การบริหารจัดการทีด
่ ี
ื่ ประชาสัมพันธ์
: งานผลิต/เผยแพร่สอ
ด ้านการบริหารจัดการทีด
่ ี CG

่ ส่งเสริม
- แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
วัฒนธรรมองค์กร
ื่ ต่างๆ ให ้หน่วยงาน
: งานผลิต/เผยแพร่สอ
ภายในองค์กร

ื่ สารวัฒนธรรม
: งานประชาสัมพันธ์สอ
ภายในองค์กร

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ร ับผิดชอบ

หน่วยงาน

- ประชาสัมพันธ์งานบริการลูกค ้าประเภทต่างๆ
ทัง้ รายย่อยและรายใหญ่ เช่น Front Office,
ช่องทางการชําระเงินค่าไฟฟ้ า, 1129 PEA Call
ื ถือ,
Center, บริการส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มอ
ข ้อควรรู ้เรือ
่ งไฟฟ้ า, งานเยี่ยมเยียนลูกค ้า ฯลฯ
่
ผ่านสือ

100% ตามแผน

-

21.300

รผก.(ส)

่ มวลชนสัญจรโครงการด ้าน CSR
- จัดกิจกรรมสือ
- สนับสนุน/ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด ้าน CSR

100% ตามแผน

-

1.000

รผก.(ส)

ื่ ประชาสัมพันธ์ ตามสือ
่ และ
- ผลิต และเผยแพร่สอ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ

100% ตามแผน

-

17.100

รผก.(ส)

่ ี CG
- ประชาสัมพันธ์ด ้านการบริหาร จัดการทีด
ในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ กฟภ. เช่น
กิจกรรมตามแผนงาน soft control ฯลฯ
่ ต่างๆ
ผ่านสือ

100% ตามแผน

-

4.900

รผก.(ส)

่ ต่างๆ ให ้หน่วยงานภายใน
- เผยแพร่ขา่ วสารทางสือ
องค์กร อาทิ ป้ าย, โปสเตอร์, วารสารสายใจไฟฟ้ า,
โทรทัศน์ภายในองค์กร (PEA Channel),
ฐานข ้อมูลประชาสัมพันธ์ Website กฟภ.,
เสียงตามสาย
ื่ ประชาสัมพันธ์ ตามสือ
่ และ
- ผลิต และเผยแพร่สอ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ภายในองค์กร
่ สารวัฒนธรรมองค์กรให ้
- จัดกิจกรรมรณรงค์และสือ
กับพนักงานในส่วนกลาง และ กฟข. 12 เขต

100% ตามแผน

-

-

รผก.(ส)

100% ตามแผน

-

6.800

รผก.(ส)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ สมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ
I1 เพิม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
งานอย่างต่อเนือ
่ ง
่ ความสําเร็จของโครงการ
- ค่าเฉลีย
ตามแผนแม่บท ICT ทีด
่ ํ าเนินการใน
ปี งบประมาณเทียบกับค่าเป้ าหมาย
ในปี นัน
้

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
่ สารของ กฟภ.
สารสนเทศและสือ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- งานจัดหาระบบรักษาความปลอดภั ย สําหรับ
เครือ
่ งลูกข่ายและอุปกรณ์ พกพา
(PC Security and Bring Your Own
Device (BYOD))

100% ตามแผน

29.590

-

รผก.(ทส)

- งานจัดหาระบบตรวจสอบความปลอดภั ยและ
ช่องโหว่ของเครือข่าย

100% ตามแผน

32.300

-

รผก.(ทส)

100% ตามแผน

-

-

รผก.(ทส)

- ดํ าเนินงานตามโครงการก่อสร ้างศูนย์ข ้อมูล
(Data Center) ของ กฟภ.

100% ตามแผน

755.170*

-

รผก.(ทส)

่ รึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร
- งานจ ้างทีป
่ มโยงข ้อมูลระบบสารสนเทศ
เกีย
่ วกับการเชือ

100% ตามแผน

-

4.000

รผก.(ทส)

่ รึกษาเพือ
่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
- งานจ ้างทีป
่ มโยงสารสนเทศ
การเชือ

100% ตามแผน

-

5.000

รผก.(ทส)

- งานศึกษาออกแบบและก่อสร ้างศูนย์สํารอง
ข ้อมูล (Disaster Recovery Cente :DRC)
ของ กฟภ.

100% ตามแผน

(ผูกพั น 9.797)

-

รผก.(ทส)

้ หาภายในองค์กร
- งานพัฒนาระบบจัดการเนือ
(ECM: Enterprise Content Management)

100% ตามแผน

75.000*

-

รผก.(ทส)

่ สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- งานเพิม
สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) และระบบงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

100% ตามแผน

(ผูกพั น 9.654)

-

รผก.(ทส)

(งบลงทุนปี 2558 เบิกจ่ายปี 2559 : 32.3000 ล ้านบาท)

- งานจัดหาระบบรักษาความปลอดภั ยพร ้อม
อุปกรณ์ สําหรับการไฟฟ้ าจังหวัดการไฟฟ้ าอําเภอ
(งบลงทุนปี 2558 เบิกจ่ายปี 2559 : 30.7500 ล ้านบาท)
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หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ สมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพ
I1 เพิม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
งานอย่างต่อเนือ
่ ง
่ ความสําเร็จของโครงการ
- ค่าเฉลีย
ตามแผนแม่บท ICT ทีด
่ ํ าเนินการใน
ปี งบประมาณเทียบกับค่าเป้ าหมาย
ในปี นัน
้

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
่ สารของ กฟภ.
สารสนเทศและสือ

- งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.)
ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง**
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หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- งานบริหารจัดการสารสนเทศของ กฟภ.

100% ตามแผน

-

-

รผก.(ทส)

- งานพัฒนาระบบ IT Portfolio Management

100% ตามแผน

-

10.000

รผก.(ทส)

่ สารและสาย
- งานขยายโครงข่ายระบบสือ
เคเบิลใยแก ้วนําแสงให ้ครอบคลุมการไฟฟ้ า
และสถานีไฟฟ้ า ส่วนที่ 2

100% ตามแผน

45.720*

-

รผก.(ทส)

่ รึกษาจัดทําข ้อกําหนด (TOR) และ
- จ ้างทีป
จัดทํากระบวนการคัดเลือกผู ้รับจ ้าง
่ รึกษา (4 งวด)
: ตรวจรับงานทีป
่ รึกษาจัดทําข ้อกําหนด (TOR) และจัดทํา
- ทีป
กระบวนการคัดเลือกผู ้รับจ ้าง
: เตรียมความพร ้อมโครงการ
: ศึกษาและรวบรวมข ้อมูลทีจ่ ําเป็ นร่วมกับ
ผู ้รับผิดชอบการทํางาน/ระบบงาน ประเด็นปั ญหา
อุปสรรคและความต ้องการเพิม
่ เติม
สรุปความต ้องการทางธุรกิจ/การออกแบบ
: จัดทํารายละเอียดข ้อกําหนดการจ ้าง (TOR)
เพือ
่ จัดหาผู ้พัฒนาระบบ
: e-Auction

100% ตามแผน

-

60.000

รผก.(ทส)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหา
และบริหารพัสดุ
- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ

่ ความสําเร็จของทุกแผนงาน
- ค่าเฉลีย
ตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- งานจัดส่งพัสดุให ้ กฟฟ.ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
ทันตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด

- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการด ้าน
Logistic และ Supply Chain**
: โครงการระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช ้
เทคโนโลยี RFID และ Barcode
ระยะที่ 2**
้ ที่
: งานปรับปรุงกองคลังพัสดุ (ปรับปรุงพืน
อุปกรณ์ ) แผนการจัดหา Pallet Racking
System และรถยกโฟล์คลีฟไฟฟ้ า**
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: งานพัฒนาซอฟท์แวร์วางแผน Load
สินค ้า และเส ้นทางขนส่ง**

I3 บริหารสินทรัพย์ แผนการ/
การลงทุน และค่าใช ้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ร ้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึน
้ จริงในช่วงปี

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ร ับผิดชอบ

85% ของเอกสาร
ทีแ
่ จ ้งให ้จัดส่ง
85% ของเอกสาร
ทีแ
่ จ ้งให ้จัดส่ง

-

50.925

รผก.(อ)

- ฝจห. ดําเนินการจัดหา
- จัดทําสัญญา
- ติดตัง้ ระบบงาน RFID/ฝึ กอบรมผู ้ใช ้งาน

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3-4

(ผูกพัน 66.660)

-

รผก.(อ)

- ส่งมอบ/ติดตัง้ /ตรวจรับ

ส่งมอบ/ติดตัง้
และตรวจรับ

-

-

รผก.(อ)

-

-

รผก.(อ)

- จัดส่งพัสดุเร่งด่วน นับจากวันทีไ่ ด ้รับการแจ ้ง
ให ้จัดส่งภายใน 3 วันทําการ
- จัดส่งพัสดุตามปกติ นับจากวันทีไ่ ด ้รับการแจ ้ง
ให ้จัดส่ง ภายใน 5 วันทําการ

- ฝจห. ดําเนินการจัดหา
- จัดทําสัญญา
- ดําเนินการ/ออกแบบ/ส่งของ/ติดตัง้ และตรวจรับ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

- งานประมวลผลภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึน
้ จริงในช่วงปี

- ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปี

ร ้อยละ 90

-

-

รผก.(บ)

- แผนงานปรับปรุงฐานข ้อมูลอุปกรณ์ หลัก
ในสถานีไฟฟ้ า

- จัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาจัดทําฐานข ้อมูลฯ
- กําหนดกรอบความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- ประสานงาน จัดเตรียม สํารวจ และตรวจสอบ
ข ้อมูลเพือ
่ นําไปใช ้ในการสร ้างฐานข ้อมูล
อุปกรณ์ หลักในสถานีไฟฟ้ า

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2

-

-

รผก.(บ)

ร ้อยละ 90

-

-

รผก.(บ)

0.2898 ล ้านบาท

-

-

รผก.(บ)

- ร ้อยละของความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน

- งานประมวลผลความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน

- ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส

- ค่าใช ้จ่ายต่อหน่วยจําหน่าย

- งานประมวลผลค่าใช ้จ่ายในการ
ดําเนินงานขององค์กร

- คํานวณ วิเคราะห์ และรายงานผล
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร

หมายเหตุ : **Project Charter

หน่วยงาน

ไตรมาส 3-4

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

่ สมรรถนะและปรับปรุง
I4 เพิม
ประสิทธิภาพการให ้บริการอย่างต่อเนือ
่ ง
- ร ้อยละของความสําเร็จในการดําเนิน
งานตามแผนแม่บทการบริการลูกค ้า

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุม
่ ลูกค ้า
่ เรียนรู ้เกีย
่ วกับลูกค ้าและตลาด
- งานสํารวจเพือ

- งานสร ้างความสัมพันธ์กับลูกค ้าด ้วย KAM

ก-22

- งานระบบบริหารจัดการคิว และกล่อง
ประเมินความพึงพอใจ

แผนพัฒนาการบริการลูกค ้า
- งานขยายสัดส่วนการแจ ้งค่าไฟฟ้ าผ่าน
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่

- งานเปิ ดศูนย์บริการลูกค ้า (Front Office)

- งานขยายผลการพัฒนาข ้อตกลงระดับการ
ให ้บริการ (SLA) ระยะที่ 1-2

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

-

ทบทวนกระบวนการสํารวจฯ เพือ
่ ปรับปรุงแนวทาง
จัดทํา TOR จ ้างหน่วยงานภายนอกทําการสํารวจฯ
ขออนุมัติ TOR และอนุมัตก
ิ ารจ ้าง
ดําเนินการสํารวจฯ
สรุปผลและรายงานหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- พัฒนาระบบการรวบรวมรายงานและการประเมินผล
KAM ผ่านโปรแกรม BIC-SAP
- กําหนดพนักงาน KAM และลูกค ้ารายสําคัญพร ้อม
จัดทําแผนเยี่ยมเยียนลูกค ้า
- บั นทึกผลการติดต่อเยี่ยมเยียน และการแก ้ปั ญหาให ้
ลูกค ้าในโปรแกรม BIC-SAP
- สรุปผลและประเมินการสร ้างความสัมพันธ์ของ KAM
แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- จัดหาและติดตัง้ ระบบบริหารจัดการคิว และกล่อง

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ไตรมาส 1

-

5.000

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4
100% ตามแผน

่ ศูนย์บริการลูกค ้าในศูนย์การค ้าให ้กับ กฟฟ.
- เพิม
กลุม
่ เป้ าหมาย
- จัดหาอัตรากําลังลูกจ ้างประจํา (ปวส.) แห่งละ 2 คน

- ขยายผลการใช ้งาน SLA ไปยั งการไฟฟ้ าสาขา

-

3.600

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

43 แห่ง

9.0945*

-

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกคา้

100% ตามแผน

-

2.606

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

29 แห่ง

12.180*

33.524

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

58 คน

-

6.672

ไม่น ้อยกว่า

-

-

90% ของ
รอยละ
้
จํานวนการไฟฟ้ าสาขา

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ ง
ั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

ประเมินความพึงพอใจให ้กับ กฟฟ.จุดรวมงาน
ทุกแห่ง และ กกง.

- จัดหาผู ้ให ้บริการ SMS
่
- พัฒนาช่องทางการแจ ้งข ้อมูล และข่าวสารผ่านสือ
่ ๆ ทีเ่ หมาะสม
Online อืน

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ สมรรถนะและปรับปรุง
I4 เพิม
ประสิทธิภาพการให ้บริการอย่างต่อเนือ
่ ง
- ร ้อยละของความสําเร็จในการดํ าเนิน
งานตามแผนแม่บทการบริการลูกค ้า

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

แผนพัฒนาการบริการลูกค ้า
- งานจัดหารถยนต์แก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง
ขนาด 1 ตัน

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- จัดหารถยนต์แก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้องขนาด 1 ตัน
พร ้อมเครือ
่ งมือประจํารถยนต์

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

60 คัน

14.364*

80.208

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

- งานจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช ้า

- จัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช ้า

7 คัน

18.760*

-

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

่ งกําเนิดไฟฟ้ าสํารองจ่าย
- งานจัดหาเครือ

่ งกําเนิดไฟฟ้ า
- จัดหาเครือ
: ขนาด 500 กว.
: ขนาด 800 กว.

ประธานคณะ

่ ง
24 เครือ
่ ง
12 เครือ

240.000*
144.000*

-

ทํางานจัดทํา
แผนการ

ก-23

บริการลูกค ้า

- งานจัดทําระบบการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค ้า (CRM)**

่ สมรรถนะทางด ้านการตลาด
- แผนงานเพิม
และการบริการเสริมทางธุรกิจขององค์กร

่ วข ้องพร ้อมกําหนด
- ศึกษาระบบงานเดิมทีเ่ กีย
แผนการปรับปรุงระบบ
่ รึกษาเพือ
่ จัดทําข ้อกําหนดโครงการ
- จัดจ ้างทีป
และข ้อกําหนดทางเทคนิค
่ ันสมัย
- จัดตัง้ ทีม Service Package ทีท
(Modern Quality Care) เมืองอุตสาหกรรม
และหรือเมืองธุรกิจ

ภายในไตรมาส 4

-

-

คณะกรรมการ
พัฒนางาน
บริการ

จํานวน 3 ทีม

-

1.866

ประธานคณะ
ทํางานการบรก
ิ าร
เสรม
ิ ทางธุรก จิ
รผก .(ภ3)

- โครงการให ้บริการลูกค ้าผ่าน Applications
และ Website แบบครบวงจร
(PEA Smart Application for Customer
Services) **

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

- จัดทํา/พัฒนาโปรแกรมผ่าน Applications และ
Website
- ทดสอบโปรแกรม
่ ต่างๆเน ้นผ่าน
- ประชาสัมพันธ์ให ้ลูกค ้าทราบในสือ
Social Media
่ ฟั งก์ชั่นงานบริการอืน
่ ๆ
- ขยายผลการบริการโดยเพิม
ใน Applications และ Website
- วิเคราะห์และประเมินผล

100% ตามแผน

3.000*

4.000

รผก.(ภ2)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ สมรรถนะและปรับปรุง
I4 เพิม
ประสิทธิภาพการให ้บริการอย่างต่อเนือ
่ ง
- ร ้อยละของความสําเร็จในการดํ าเนิน
งานตามแผนแม่บทการบริการลูกค ้า

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- โครงการให ้บริการขอใช ้ไฟฟ้ าผ่าน Website
ของ PEA**

- ประเมินโครงการนําร่องที่ PEA ดํ าเนินการแล ้ว
่ แบน, กฟอ.สามพราน,
(กฟภ.อ ้อมน ้อย, กฟอ.กระทุม
กฟอ.นครชัยศรี, กฟอ.บางปะกง, กฟจ.ฉะเชิงเทรา,
กฟอ.ธัญบุร,ี กฟภ.รังสิต, กฟจ.ปทุมธานี)
- มีแนวทางในการพัฒนา Website
- พัฒนาและทดสอบ Website ของ PEA
- ขยายผลขอใช ้ไฟฟ้ าผ่าน Website ของ PEA

100% ตามแผน

-

3.000

รผก.(ภ3)

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA
One Touch Service **

- ศึกษา/ทบทวนกระบวนงานบริการด ้าน One Touch
่ หาแนวทางพัฒนา
Service 16 กระบวนงาน เพือ
่ อกแบบ/ปรับปรุงใหม่
- มีระบบงานด ้านการบริการทีอ
- พัฒนาระบบสารสนเทศและสร ้างกระบวนงานใหม่

100% ตามแผน

12.000*

3.000

รผก.(ภ3)

- โครงการจัดการระบบการแจ ้งสถานะไฟฟ้ า
ขัดข ้อง**

- จัดทํามาตรฐานระยะเวลาแก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง
่ มโยง
่ เชือ
- สร ้างระบบสมาชิกและฐานข ้อมูลลูกค ้า เพือ
กับข ้อมูล GIS และ Call Center
่ สารระหว่างหน่วยแก ้
- สร ้างระบบการจัดการและการสือ
กระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง, Call Center และ OMS
- ทดลองการดํ าเนินงานและประเมินผล

100% ตามแผน

3.000*

3.000

รผก.(ภ3)

- โครงการ MOR : Mobile Outage Report
(รายงานกระแสไฟฟ้ าขัดข ้องผ่าน
โทรศัพท์เคลือ
่ นที)่ **

้ จง
่ ชีแ
- คัดเลือกและแต่งตัง้ คณะทํางานเพือ
วัตถุประสงค์และแนวทางในการดํ าเนินการ
่ ะ
- ศึกษาความเป็ นไปได ้ของ Applicationทีจ
พัฒนาขึน
้ และจํานวนผู ้ใช ้งานโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ประเภท Smart phone
- จ ้างเอกชนจัดทํา Application
้ ที่ กฟต.1-2-3
- ทดลองใช ้งาน Application ในพืน
่ พิจารณานําเสนอขอ
- ติดตามและประเมินผล เพือ
อนุมัตข
ิ ยายผลออกใช ้งาน

ทดลองใช ้ Application

-

2.000

รผก.(ภ4)

- แผนงานติดตามผล และประเมินผล
การจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข ้อตกลงระดับการให ้บริการ
(QA for SLA)

- ติดตามและประเมินผลการจัดทํา
่ ก
ี ารใช ้
QA for SLA กับ กฟฟ. ทีม
SLA กระบวนงาน P1-P11 แล ้ว
- สรุปรายงานผลการดํ าเนินงาน

-

0.610

รผก.(ย)

ก-24
- ความสําเร็จของการจัดทําระบบประกัน
คุณ ภาพงานตามข ้อตกลงระดับการ
ให ้บริการ (QA for SLA)

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

ในพื้นที่ กฟต.1-3

100% ตามแผน

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้ าอัจฉริยะ
(Smart Grid)
- ร ้อยละความสําเร็จของโครงการตาม
แผน Smart Grid Roadmap

ก-25
่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าด ้วย
พลังงานหมุนเวียนบนพืน
้ ทีเ่ กาะกูด
และเกาะหมาก จ.ตราด**

-

นําเสนอโครงการจาก ครม.
ออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
จัดหาและติดตัง้ ระบบสะสมพลังงาน
จัดหาและติดตัง้ ระบบ Micro Energy
Management System
่ สาร
- ปรับปรุงระบบสือ

100% ตามแผน

110.000

-

รผก.(ว)

- แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับ
ผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กจาก
พลังงานหมุนเวียน

- ก่อสร ้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟ้ า
รองรับ VSPP

200 วงจร-กม.

-

-

รผก.(ว)

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก
(Micro-Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง
่ งสอน**
จ.แม่ฮอ

- ออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
- จัดหาและติดตัง้ ระบบสะสมพลังงาน ระบบ
่ สาร
ควบคุมไมโครกริด และปรับปรุงระบบสือ

100% ตามแผน

155.000*

-

รผก.(ว)

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ
้ ทีเ่ มืองพัทยา
(Smart Grid) ในพืน
จ.ชลบุร*ี *

- วางแผนและกําหนดรายละเอียดงาน
- จัดทําเอกสารประกวดราคา, ประกวดราคา,
คัดเลือกผู ้ดํ าเนินการติดตัง้ ระบบ Smart Grid

100% ตามแผน

173.000*

-

รผก.(ว)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)

- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี

100% ตามแผน
จํานวน 1 สถานี

162.231

-

รผก.(วศ)

(ผูกพัน 2.418)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้ าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2
(คพส.6.2)

- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสายส่งระบบ
115 เควี

100% ตามแผน
จํานวน 1 สถานี

(ผูกพัน 104.877)

-

รผก.(วศ)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้ าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1
(คพส.8.1)

- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานี
ไฟฟ้ าระบบ115 เควี

100% ตามแผน
จํานวน 5 สถานี
100% ตามแผน
จํานวน 4 สถานี

302.000*

-

รผก.(กบ)

-

-

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

ก-26
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้ าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานี
ไฟฟ้ าระบบ115 เควี

- เร่งรัดงาน งานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
่ /เปลีย
่ น หม ้อแปลง
- เร่งรัดงาน งานเพิม
- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างระบบสายส่ง
115 เควี ในเขต กฟน.
- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานี
ไฟฟ้ าระบบ115 เควี

่
- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างเพิม
Bay 115 เควี และหม ้อแปลงไฟฟ้ า
- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานี
ไฟฟ้ าระบบ115 เควี

- เร่งรัดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115-22 เควี
- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานี
ไฟฟ้ าระบบ115 เควี

่ หม ้อแปลงสถานีไฟฟ้ าเดิม
- เร่งรัดงานจ ้างเหมาเพิม

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

100% ตามแผน
จํานวน 2 สถานี

229.116

-

รผก.(วศ)

(ผูกพัน 108.300)

-

รผก.(กบ)

100% ตามแผน
จํานวน 9 สถานี

719.000
(ผูกพัน 668.880)

จํานวน 4 สถานี
106.5 วงจร-กม.

-

-

จํานวน 10 สถานี

-

-

127.000

-

รผก.(กบ)

-

รผก.(กบ)

-

รผก.(กบ)

-

รผก.(กบ)

100% ตามแผน
จํานวน 6 สถานี

(ผูกพัน 382.066)

จํานวน 15 สถานี

100% ตามแผน
จํานวน 8 สถานี

1,000.000
(ผูกพัน 290.315)

จํานวน 13 สถานี

100% ตามแผน
จํานวน 5 สถานี

316.000
(ผูกพัน 635.386)

- ออกประกวดราคางานก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ115 เควี
- โครงการก่อสร ้างและปรับปรุงเสริม
ระบบจําหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงสูง

จํานวน 8 สถานี

100% ตามแผน
1,350 จงจร-กม.

943.634
(ผูก พัน 3,331.610)

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงตํ่ า

90 วงจร-กม.

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

่ ประสิทธิภาพ
- โครงการปรับปรุงเพิม
ระบบจําหน่าย (คปจ.)

่ ถือได ้ของ
่ ความเชือ
- โครงการเพิม
ระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงสูง
- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า
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- ปรับปรุงระบบจําหน่ายเดิมเป็ นสายชนิด
หุ ้มฉนวน SAC
- ปรับปรุงระบบจําหน่ายเป็ นเคเบิลใต ้ดิน
ระบบ22 เควี
- ก่อสร ้างระบบสายส่ง 115 เควี
(Loop line)
่ เติม
- ติดตัง้ สวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิม
- ปรับปรุงอุปกรณ์ ตัดตอนระบบ 115 เควี
จาก Air Break Switch
- ปรับปรุงสถานีไฟฟ้ าให ้มีประสิทธิภาพ
- ก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ าลานไกระบบ 115 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาปรับปรุง
สถานีไฟฟ้ าจาก Outdoor เป็ น Indoor

- แผนงานการติดตัง้ ระบบ CSCS
โดยงบ คปศ.

- งานบริหารสัญญางานจ ้างเหมาติดตัง้
รือ
้ ถอนระบบ CSCS

- งานควบคุมการจ่ายไฟให ้มีความ
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ

่ รงดัน 115 kV
- วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ าทีแ
ในสภาพปั จจุบันและอนาคต พร ้อมจัดทํา
ข ้อเสนอแนะเพือ
่ ควบคุมระบบไฟฟ้ าให ้มี
ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
- บริหารสัญญาจ ้างการบํ ารุงรักษาระบบควบคุม
สถานีไฟฟ้ าด ้วยคอมพิวเตอร์(CSCS) PM,CM
- ใช ้ข ้อมูลจากระบบ SCADA สนับสนุนการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากรณี เกิดวิกฤตพลังงาน

- แผนงานปรับปรุงดูแล และบํ ารุงรักษา
ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้ า

- จัดทํา Unmanned Substation
ิ ําหรับ
- ติดตัง้ ระบบแจ ้งเตือนภั ยอัตโนมัตส
สถานีไฟฟ้ าแบบ Unmanned Substation
- จัดหาและติดตัง้ ระบบควบคุม สําหรับ
สถานีไฟฟ้ าชั่วคราว

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

100% ตามแผน
623 วงจร-กม.
2,292 วงจร-กม.

(ผูก พัน 2,583.599)

-

รผก.(กบ)

2,258.900

-

รผก.(กบ)

100% ตามแผน
675 วงจร-กม.

(ผูก พัน 1,332.429)

27 วงจร-กม.
45 วงจร-กม.
จํานวน 5 Bay
จํานวน 20 ชุด
จํานวน 12 สถานี
จํานวน 2 สถานี
จํานวน 10 สถานี

จํานวน 20 สถานี

212.000

-

รผก.(ป)

จํานวน 4 แห่ง

-

-

รผก.(ป)

จํานวน 221 สถานี

-

36.080

100% ตามแผน

-

-

จํานวน 60 สถานี
จํานวน 60 สถานี

(ผูกพั น 0.801)

-

-

จํานวน 33 สถานี

-

-

รผก.(ป)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- จัดทําแผนรองรับกรณี ไฟฟ้ าดับทัง้ ประเทศ
(Blackout)
- จัดทําแผนปลดโหลดกรณี กําลังผลิตสํารองตํ่ า
- จัดทําแผนปลดโหลดด ้วย U/F relay
- จัดทําแผนปลดโหลดรองรับสภาวะวิกฤต
ด ้านพลังงาน

100% ตามแผน

-

-

รผก.(ป)

่ ถือได ้ของระบบ
- งานค่าดัชนีความเชือ
ไฟฟ้ า ของ กฟภ.

- จัดทําค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการ
ดํ าเนินงานของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI
- ประมวลผลและจัดทํารายงานประจําเดือน
Reliability Index (SAIFI, SAIDI, MAIFI,ASAI)
- จัดทําค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการ
ดํ าเนินงานของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI
- ประมวลผลและจัดทํารายงานประจําเดือน
Reliability Index (SAIFI, SAIDI)
่ หา
- วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้ าขัดข ้องเพือ
แนวทางในการควบคุมค่า SAIFI&SAIDI

ไตรมาส 2
กฟภ. และ กฟข.
ไตรมาส 1-4
กฟภ. และ กฟข.
ไตรมาส 2
12 เมืองใหญ่
ไตรมาส 1-4
12 เมืองใหญ่
ไตรมาส 1-4

-

-

รผก.(ป)

- งานควบคุมการจ่ายไฟให ้มีความมั่นคง
และมีประสิทธิภาพ

- วิเคราะห์และพิจารณาการจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้ าระบบ 115 เควี
- วิเคราะห์และพิจารณาจ่ายไฟ
ระบบ 115 เควีลักษณะ Closed Loop
- บริหารสัญญางานจ ้างเหมาบํ ารุงรักษา
่ สารวิทยุ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสือ
ระบบ SCADA/DMS คจฟ.1, คจฟ.2
- ปรับปรุงและบํ ารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า
้ อุปกรณ์ FRTU เพือ
งานจัดซือ
่
ทดแทนของทีช
่ ํารุดในโครงการ คจฟ.1
- จัดหาระบบควบคุม FRTU - RCS
สําหรับ VSPP และ ระบบ GPRS
ของอุปกรณ์ FRTU-SCB

จํานวน 6 แห่ง

-

-

รผก.(ป)

จํานวน 2 Loop

-

-

100 % ตามแผน
ไตรมาส 4

-

65.000

จํานวน 100 ชุด

-

10.000

ตามความต ้องการ
VSPP

-

4.510

7.029 วงจร.กม.

(ผูกพั น 99.879)

-
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- งานความสําเร็จในการจัดทําแผนรองรับ
สภาวะวิกฤตด ้านพลังงานไฟฟ้ า

- งานก่อสร ้างระบบไฟฟ้ าใต ้ดิน

- ก่อสร ้างระบบไฟฟ้ าใต ้ดิน 115 เควีและ 22,33 เควี

รผก.(กบ)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI) 12 เมืองใหญ่
่ ัดข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- โครงการพัฒนาไฟฟ้ าในเมืองใหญ่
12 เมือง**

- นําเสนอรายงานศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการฯ เพือ
่ ให ้ ครม.พิจารณาให ้ความเห็นชอบ
- ก่อสร ้างระบบไฟฟ้ าตามโครงการฯ

- แผนงาน Modern Quality Service Care**

- ตัง้ คณะทํางานปรับปรุงกระบวนการแก ้ไขไฟฟ้ า
ขัดข ้อง
- พิจารณาแบบก่อสร ้างปรับปรุงศูนย์สงั่ การแก ้ไข
ไฟฟ้ าขัดข ้อง ครุภัณฑ์ เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้
คอมพิวเตอร์ และรถยนต์แก ้ไฟฟ้ าขัดข ้องพร ้อม
เครือ
่ งมือแก ้ไขไฟฟ้ าขัดข ้อง

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ครม.ให ้ความ
เห็นชอบโครงการ
100% ตามแผน

360.000

-

รผก.(ว)

100% ตามแผน

-

0.200

รผก.(ภ1)

100% ตามแผน

-

-

รผก.(ป)

ิ ลักการและจัดสรรงบประมาณ
- เสนอขออนุมัตห
- จัดจ ้างการออกแบบศูนย์สั่งการแก ้ไขไฟฟ้ าขัดข ้อง
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- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

- วิเคราะห์หน่วยสูญเสียแยกตามระดับ
แรงดันไฟฟ้ าทุกไตรมาส
- กําหนดค่าเป้ าหมายและเกณฑ์วัดผลการ
ดํ าเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ า
ของกฟภ., กฟข. ประจําปี 2558

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

่ ขีดความสามารถระบบจําหน่าย
I6 เพิม
ไฟฟ้ า อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และทั่วถึง
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้ า
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- ร ้อยละความสําเร็จของการดํ าเนินการ
ตามแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้ า

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

จํานวน 10,000 ราย

500.000

-

รผก.(ว)

298.000

-

รผก.(ว)

840.000

-

รผก.(ว)

้ ที่
- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให ้พืน
ทํากินทางการเกษตรระยะที่ 2**

- ก่อสร ้างขยายเขตไฟฟ้ าให ้เกษตรกร

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าให ้
่ า่ งไกล
ครัวเรือนทีห

่ า่ งไกล
- ขยายเขตระบบไฟฟ้ าให ้ครัวเรือนทีห

จํานวน
2,800 ครัวเรือน

- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ (คฟม.)

- ขยายเขตบริการไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่

จํานวน
27,000 ครัวเรือน

- โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย
ระยะที1่ **

- นําเสนอรายงานศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการฯ เพือ
่ ให ้ ครม.พิจารณาให ้ความเห็นชอบ
- ก่อสร ้างระบบไฟฟ้ าตามโครงการฯ

ครม.ให ้ความ
เห็นชอบโครงการ
100% ตามแผน

2,000.000*

-

รผก.(ว)

- ก่อสร ้างปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงดัน 22 เควี
- ก่อสร ้างสายส่งระดับแรงดัน 115 เควี
้ ทีด
่ น
ิ สําหรับก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า 115/22 เควี
- จัดซือ

311 วงจร-กม.
40 วงจร-กม.
จํานวน 2 แห่ง

435.000*
136.000*
13.000*

-

รผก.(ว)

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงดัน 22 เควี
- ก่อสร ้างสายส่งระดับแรงดัน 115 เควี
- ก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า 115/22 เควี

50 วงจร-กม.
30 วงจร-กม.
จํานวน 1 แห่ง

66.000*
108.000*
120.000*

-

รผก.(ว)

่ รองรับการจัดตัง้
-โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพือ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
: งานพัฒนาระบบไฟฟ้ าบริเวณ
จุดผ่านแดนเพือ
่ รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
่ รองรับ
: งานพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

หมายเหตุ : *เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยั งไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558
**Project Charter

(ผูกพัน 775.000)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I7 ส่งเสริมให ้เกิดการประหยั ดพลังงาน
ในทุกภาคส่วน
- จํานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- แผนงานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภท
หลอดฟลูออเรสเซนต์เพือ
่ การประหยั ด
พลังงานด ้วยเทคโนโลยีหลอดไฟ
ประสิทธิภาพสูง ความร่วมมือระหว่าง กฟภ.
กับ ม.เกษตรฯ

- ติดตามและประเมินผลการประหยั ดของอุปกรณ์
ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไปแล ้ว ในช่วงปี 2557-2558

100% ตามแผน

-

9.100

รผก.(ว)

่ ประสิทธิภาพไฟถนน
- แผนงานทดลองเพิม
สาธารณะประเภทหลอดแสงจันทร์ใ นพืน
้ ที่
เทศบาล และองค์กรปกครองในท ้องถิน
่

ี่ ด
ิ ตัง้ ในปี 2557
- ติดตามและประเมินผลอุปกรณ์ ทต
- มีรายงานการตรวจสอบการทํางาน

100% ตามแผน

-

4.590

รผก.(ว)

- โครงการนําร่องติดตัง้ โคมไฟถนนประหยั ด
พลังงานชนิดหลอด LED**

-

จํานวน
16,000 โคม

-

36.727

สจพ.

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 2
ทุก 3 เดือน

-

122.810

สจพ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4

-

-

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

-

-

ก-31

- โครงการติดตัง้ โคมไฟถนนประหยั ด
พลังงานชนิดหลอด LED
จํานวน 400,000 โคม
: ระยะที่ 1 จํานวน 100,000 โคม

หมายเหตุ : **Project Charter

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

อนุมัตห
ิ ลักการให ้ดํ าเนินงานโครงการนําร่อง
้ /จัดจ ้าง (แบ่งออกเป็ น 5 กลุม
ประกวดราคาจัดซือ
่ )
ลงนามในสัญญาจ ้าง
ติดตัง้ และตรวจรับงาน
ตรวจติดตามและประเมินผล

- ส่งมอบ และติดตัง้
- ตรวจรับงาน
- ประเมินผลค่าตอบแทนการประหยั ดพลังงาน
และจ่ายเงิน

: ระยะที่ 2 จํานวน 150,000 โคม

-

ดํ าเนินการคัดเลือกผู ้ขาย/ผู ้รับเหมา
้ ขาย/จ ้าง
ทําสัญญาซือ
ส่งมอบ และติดตัง้
ตรวจรับงาน

: ระยะที่ 3 จํานวน 195,783 โคม

ิ ลักการ
- ขออนุมัตห
- จัดทําเอกสาร TOR

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I7 ส่งเสริมให ้เกิดการประหยั ดพลังงาน
ในทุกภาคส่วน
- จํานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- โครงการติดตัง้ อุปกรณ์ ประหยั ดพลังงาน
สําหรับโคมเสาสูง (High Mast)
ขนาด 400 วัตต์

- ประเมินผลค่าตอบแทนการประหยั ดพลังงาน
และจ่ายเงิน

่ ะอาด (CDM)
- โครงการกลไกการพัฒนาทีส
ร่วมกับธนาคารโลก

- ส่งมอบรายงานประจําเดือน
- ตรวจรับงาน และจ่ายเงิน

่
- แผนงานดํ าเนินการโครงการเพิม
ประสิทธิภาพโคมไฟถนนประเภท
หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์
จํานวน 3,000,000 หลอด
: ระยะที่ 1 จํานวน 500,000 หลอด

ก-32
: ระยะที่ 2 จํานวน 500,000 หลอด

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทุก 3 เดือน

-

46.500

สจพ.

ทุกเดือน
ทุกเดือน

-

2.100

สจพ.

สจพ.

-

ดํ าเนินการคัดเลือกผู ้ขาย/ผู ้รับเหมา
้ ขาย/จ ้าง
ทําสัญญาซือ
ส่งมอบ และติดตัง้
ตรวจรับงาน
จ่ายเงิน

ิ ลักการ
- ขออนุมัตห
- จัดทําเอกสาร TOR

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

-

316.550

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

-

-

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

I8 ส่งเสริมให ้มีการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
้ ไฟฟ้ าตาม
- ปริมาณการตอบรับซือ
้ ไฟฟ้ าจาก VSPP
โครงการรับซือ
(การพิจารณาทางด ้านเทคนิคในความ
รับผิดชอบของ กฟภ.)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ า
- งานรับซือ
รายเล็กและขนาดเล็กมาก

I9 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
- กําลังการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิต
ทดแทนทีล
่ งทุนทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับการ
ไฟฟ้ าด ้วยพลังงานทดแทนของ กฟภ.
อนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษัท
พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
- แผนงานการลงทุนด ้านพลังงานทดแทน
ของบริษัท พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด**

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

้ ไฟฟ้ าจากผู ้ผลิตไฟฟ้ า
- ดํ าเนินการรับซือ
ได ้ไม่น ้อยกว่า 40 MW

ิ ลักการจ ้าง
- มีข ้อกําหนดขอบเขตงาน และอนุมัตห
่ รึกษา
- มีสัญญาจ ้างทีป
- มีรายงานเบื้องต ้น
่ วข ้องและผู ้ร่วมลงทุน
- เจรจากับผู ้เกีย

- จัดทําแผนการลงทุน/ร่วมทุน
แผนงาน/โครงการ

ก-33

ิ ณะกรรมการบริษัทฯ และ
- ขออนุมัตค
คณะกรรมการ กฟภ.
I10 สนับสนุนให ้มีการดํ าเนินธุรกิจการ
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- จํานวนผู ้ใช ้ไฟประเภทธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ กฟภ. ให ้คํ าแนะนํา
ด ้านการจัดการพลังงาน หรือ
เสนอแนะ/แนะนํา การประหยั ด
พลังงานรูปแบบบริษัทจัดการ
พลังงาน (ESCO)

หมายเหตุ : **Project Charter

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ร ับผิดชอบ

หน่วยงาน

100% ตามแผน

-

1.360

รผก.(ว)

100% ตามแผน

-

5.330

รผก.(ว)

สัญญา หรือ MOU

-

-

กรรมการ

อย่ างนอย
้ 6 โครงการ

ผู ้จัดการ

ภายในไตรมาส 1

บริษัท พีอ ีเอ

เอกสารการลงทุน

เอ็ นคอม

หรือร่วมทุน

อินเตอร์

อย่ างนอย
้ 4 โครงการ

เนชั่นแนล

ภายในไตรมาส 3

จํากัด

ไตรมาส 3-4

่ ประสิทธิภาพให ้บริการด ้านการ
- งานเพิม
จัดการพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม**

- ดํ าเนินการให ้บริการด ้านการจัดการ
พลังงานให ้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

จํานวน 36 แห่ง

-

3.380

รผก.(ว)

- งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ าสําหรับลูกค ้า
ในกลุม
่ พืน
้ ทีอ
่ ต
ุ สาหกรรม และกลุม
่ ธุรกิจ
โรงแรมและห ้างสรรพสินค ้าทั่วประเทศ

่ งมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ า
- ติดตัง้ เครือ
่ สารทีส
และระบบสือ
่ ถานีไฟฟ้ า
- ตรวจสอบการจัดเก็บข ้อมูลเข ้า Database
- จัดทํารายงานสรุปผลการดํ าเนินการ

100% ตามแผน

(ผูกพั น 53.811)

0.300

รผก.(ว)

- งานแนะนําการใช ้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกลุม
่ โรงงานอุตสาหกรรม

- ดํ าเนินการให ้บริการด ้วยการจัดการพลังงาน
ให ้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
: กฟน.1-3
: กฟฉ.1-3
: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

รผก.(ภ1-ภ4)
จํานวน 6 ราย
จํานวน 6 ราย
จํานวน 9 ราย

-

จํานวน 9 ราย

-

0.116
0.116
0.593
0.150

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I11 ยึดหลักบรรษั ทภิบาลในการบริหาร
องค์กร
- ร ้อยละความสําเร็จของการนํา
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO : 26000 มาใช ้ใน กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- แผนงานการนําระบบมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาใช ้สําหรับ กฟภ.

I12 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร
- ร ้อยละความสําเร็จของการดํ าเนินงาน - โครงการปลูกจิตสํานึก และค่านิยมคุณ ธรรม
ตามการกํากับดูแลกิจการทีด
่ แ
ี ละ
ให ้แก่ผู ้บริหาร และพนักงาน PEA **
ป้ องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก-34
I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภั ย
ทัง้ ภายในองค์กรและภาคประชาชน
- จํานวนอุบัตเิ หตุทเี่ กิดจากระบบของ
กฟภ. ต่อผู ้ใช ้ไฟ

ิ ั ยของ กฟภ.
- ค่าดัชนีการประสบอุบัตภ
(Disabling Injury Index: √DI)

หมายเหตุ : **Project Charter

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- ดํ าเนินงานตามโครงการพัฒนาการมีสว่ นร่วมกับ
สังคม และชุมชนทีส
่ ําคัญของ PEA
- ฝึ กอบรมการนํามาตรฐาน ISO 26000 มาใช ้
ในองค์กร
- ทบทวนคุณลักษณะ และการดํ าเนินงานของ PEA
ิ ารนํามาตรฐาน ISO 26000
- สัมมนาเชิงปฏิบัตก
มาใช ้ใน กฟภ.
- จัดสานเสวนาผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียของ กฟภ.

- จัดทําแผนการดํ าเนินงานเสนอ คณะกรรมการ กฟภ.
- ทบทวนการดํ าเนินงานด ้านการกํากับดูแล
กิจการทีด
่ แ
ี ละป้ องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
่ วข ้องดํ าเนินการตามแผนฯ
- หน่วยงานทีเ่ กีย
์ อง
- ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลสัมฤทธิข
ผลการดํ าเนินงานด ้านการกํากับดูแลกิจการ
ทีด
่ แ
ี ละป้ องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

100% ตามแผน

-

3.787

รผก.(ส)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

-

7.150

รผก.(ส)

ไตรมาส 2-4
ไตรมาส 4

- งานจัดประชุมหน่วยงานความปลอดภั ยทุกเขต

่ รวบรวมข ้อมูล และรายงาน
- จัดประชุมเพือ
ผลกระทบความไม่ปลอดภั ยในระบบไฟฟ้ า
ของ กฟภ. ต่อผู ้ใช ้ไฟและจัดทํามาตรการป้ องกัน

จํานวน 4 ครัง้
ครัง้ ละ 30 คน

-

0.800

สวก.

- โครงการลดอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ าน
(PEA Zero Accident)**

่ ผู ้เข ้าอบรม
- กฟข. พิจารณาจัดส่งรายชือ
- ดํ าเนินการจัดอบรมความรู ้และทักษะในการ
ปฏิบัตงิ าน
- ประเมินและติดตามการปฏิบัตงิ านของผู ้ผ่าน
การอบรม

จํานวน 6 รุน
่
รุน
่ ละ 60 คน

-

2.400

สวก.

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภั ย
ทัง้ ภายในองค์กรและภาคประชาชน
ิ ั ยของ กฟภ.
- ค่าดัชนีการประสบอุบัตภ
(Disabling Injury Index: √DI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

ิ **
- โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใ จทุกชีวต

- โครงการชุมชนปลอดภั ยใช ้ไฟ PEA**
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กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- รวบรวมและกําหนดแผนการดํ าเนินงาน
้ จงการดํ าเนินโครงการ PEA
- จัดประชุมชีแ
ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวต
ิ
- กฟข.ทุกเขต แจ ้งแผนการดํ าเนินการโครงการฯ
่ วกับการใช ้ไฟฟ้ าอย่างถูกต ้อง
- ให ้ความรู ้เกีย
ปลอดภั ยและประหยั ด ให ้กับหัวหน ้าส่วนราชการ/
เจ ้าหน ้าทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ /ครู นักเรียน
- ติดตามและสรุปรายงานผลการดํ าเนินโครงการ
- รวบรวมและกําหนดแผนการดํ าเนินงาน
้ จงการดํ าเนินโครงการชุมชน
- จัดประชุมชีแ
ปลอดภั ยใช ้ไฟ PEA ร่วมกับ ปภ.และ สอศ
- กฟข.ทุกเขต แจ ้งแผนการดํ าเนินการโครงการฯ
่ วกับการใช ้ไฟฟ้ าอย่างถูกต ้อง
- ให ้ความรู ้เกีย
ปลอดภั ยและการแก ้ไขอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
- ให ้บริการกับประชาชนโดยการให ้คํ าแนะนํา
พร ้อมกับมอบคูม
่ อ
ื การใช ้ไฟฟ้ าอย่างปลอดภั ย
รวมถึงตรวจสอบ และแก ้ไขอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ในครัวเรือน
- ติดตามและสรุปรายงานผลการดํ าเนินโครงการ

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2

-

6.868

รผก.(ส)

-

20.024

รผก.(ส)

ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 3-4

ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 2-3

ไตรมาส 4

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I14 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- ร ้อยละความสําเร็จของแผน
ปฏิบัตก
ิ ารด ้าน CSR ประจําปี
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แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

จัดประชุมคณะทํางาน
จัดทํายกร่างหนังสือ
จัดทําสัญญาจ ้าง
อนุมัตอ
ิ าร์ตเวิรค
์

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

100% ตามแผน

-

1.250

รผก.(ส)

- แผนงานมาตรฐานการรายงานผลการ
ดํ าเนินงานด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างยั่ งยืน (Global Reporting Initiative)

-

- แผนงานพัฒนาความร่วมมือด ้านสังคม
และสิง่ แวดล ้อมของ PEA กับอาเซียน

- จัดสัมมนาความร่วมมือด ้านสังคม และสิง่ แวดล ้อม
ระหว่าง PEA กับกลุม
่ ประเทศอาเซียน

100% ตามแผน

-

0.380

รผก.(ส)

ุ ค่าร่วมและ
- แผนงานศึกษาการสร ้างสรรค์คณ
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

่ รึกษา
- จ ้างทีป
- ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาระบบฐานข ้อมูล
ชุมชนและการสร ้างเครือข่ายด ้านชุมชนสัมพันธ์

100% ตามแผน

-

0.800

รผก.(ส)

่ แหล่งท่องเทีย
่ ว
- โครงการ PEA LED เพือ
เชิงวัฒนธรรมไทย **

้ จงและกําหนดแผนในการดํ าเนิน
- จัดประชุมชีแ
โครงการฯ
่ นระบบไฟฟ้ า
- ดํ าเนินการสํารวจสถานทีเ่ ปลีย
ส่องสว่างด ้วยหลอด LED
- จัดทําประมาณการ
ิ ํ าเนินโครงการฯ
- ขออนุมัตด
้ จัดจ ้าง
- จัดซือ
- ดํ าเนินการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าส่องสว่างด ้วย
หลอด LED
- ตรวจรับงานและส่งมอบโครงการ
- สรุปรายงานผลการดํ าเนินโครงการฯ

ไตรมาส 1

-

32.000

รผก.(ส)

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 3
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 3-4
ไตรมาส 4

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

I14 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
่ ี
- จํานวนพนักงานและผู ้บริหารทีม
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

- แผนงานรักษาฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ
: โครงการ PEA รักษ์ นํ้าสร ้างฝาย
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: โครงการปลูก ดูแลรักษ์ ป่า ลดภาวะ
โลกร ้อน
: โครงการรักษ์ ฟื้ นฟู ธรรมชาติทางทะเล

- แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
: โครงการ PEA ช่วยเหลือฟื้ นฟูผู ้ประสบ
ภั ยพิบัติ

: โครงการทํานุบํารุงศาสนา PEA
: โครงการจิตอาสา PEA

่ นที่
: โครงการหน่วยแพทย์เคลือ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จัดทํารายงานการวิเคราะห์ข ้อมูลพนักงาน
ทีก
่ ระทําผิด
- จัดกิจกรรมด ้านคุณ ธรรมจริยธรรมสําหรับ
ผู ้บริหารและพนักงาน
- จัดประกวดรณรงค์การมีสว่ นร่วมผู ้บริหาร
พนักงานด ้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น
การประกวดคํ าขวัญหรือ สุนทรพจน์หรือ
คลิปวิดโี อ

100% ตามแผน

-

0.912

รผก.(ส)

-

-

-

-

- สร ้างฝายชะลอนํ้า โดยใช ้วัสดุคอนกรีตชํารุด
่ มสภาพทางไฟฟ้ า
เสือ
- จัดกิจกรรมปลูก ดูแลรักษาต ้นไม ้ และพัฒนา
บริเวณพืน
้ ทีป
่ ่า
- จัดกิจกรรมฟื้ นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เช่น ปลูกหญ ้าทะเล ปะการังเทียมร่วมกับ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้อง ชุมชน และ กฟข.

จํานวน
24 ฝาย
100% ตามแผน

-

5.942

รผก.(ส)

-

5.860

รผก.(ส)

100% ตามแผน

-

3.179

รผก.(ส)

่ กฟภ.
- จัดหาถุงยั งชีพ ผ ้าห่มกันหนาว นํ้าดืม
มอบให ้ผู ้ประสบภั ยพิบัต ิ
- จัดกิจกรรมฟื้ นฟูระบบไฟฟ้ าภายในบ ้านของ
ผู ้ประสบภั ยพิบัติ
- จัดกิจกรรมทอดกฐิน
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให ้พนักงาน
และประชาชนได ้มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม
เพือ
่ สังคมและชุมชน
่ นที่
- จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ
ตรวจรักษาประชาชนในพืน
้ ทีช
่ นบททีห
่ า่ งไกล

100% ตามแผน

-

5.280

รผก.(ส)

ทอดกฐิน 5 วัด
100% ตามแผน

-

0.790
2.083

รผก.(ส)
รผก.(ส)

จํานวน 12 ครัง้
ครัง้ ละ 2 พืน
้ ที่

-

2.940

รผก.(ส)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

L1 พัฒนาขีดความสามารถพร ้อมรับการ
เปลีย
่ นแปลงและสร ้างทัศนคติทด
ี่ ี
ในการปฏิบัตงิ าน
่ ี Core
- สัดส่วนพนักงานทีม
Competency และ Functional
Competency เป็ นไปตามระดับที่
คาดหวัง

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

่ พัฒนา
- โครงการการฝึ กอบรมเพือ
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- จัดอบรมหลักสูตรด ้านการขาย
: การตลาดเชิงรุก
- จัดอบรมหลักสูตรด ้านบริการลูกค ้า
: Customer Oriented Service
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- โครงการจัดทําระบบการประเมิน
ความพร ้อมของบุคลากรเพือ
่ การพัฒนา

่ สารทําความเข ้าใจกับพนักงานเกีย
่ วกับ
- สือ
ระบบประเมิน competency ของพนักงาน
- ประเมินสมรรถนะ (Competency
่ นํามา
Assessment) ของพนักงานเพือ
วิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน
- ติดตามและประเมินผลความก ้าวหน ้าในการ
พัฒนาบุคลากร

- โครงการพัฒนาผู ้บริหารด ้านงาน HR
(HR for Non HR Manager)

- จัดฝึ กอบรมหลักสูตร "HR for Non-HR
Managers"

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

จํานวน 2 รุน
่
รุน
่ ละ 40 คน
จํานวน 2 รุน
่
รุน
่ ละ 40 คน

-

0.600

รผก.(ท)

-

0.600

100% ตามแผน

-

0.750

รผก.(ท)

จํานวน 1 รุ่น 50 คน

-

1.000

รผก.(ท)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

L1 พัฒนาขีดความสามารถพร ้อมรับการ
เปลีย
่ นแปลงและสร ้างทัศนคติทด
ี่ ี
ในการปฏิบัตงิ าน
่ ี Core
- สัดส่วนพนักงานทีม
Competency และ Functional
Competency เป็ นไปตามระดับที่
คาดหวัง

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- โครงการจัดตัง้ สถาบั นวิชาการ PEA
(PEA Academy)**

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

- เปรียบเทียบและศึกษารูปแบบการดํ าเนินการของ
้ นํา
บริษัท/รัฐวิสาหกิจชัน
- เปรียบเทียบโครงสร ้างองค์กรของ PEA กับ
รัฐวิสาหกิจอืน
่ และบริษัทไฟฟ้ าในภูมภ
ิ าคอาเซียน
่ พัฒนาบุคลากรและผู ้นํา
- ออกแบบหลักสูตรเพือ
ทดแทนบุคลากรและ ผู ้นําทีจ่ ะเกษี ยณอายุงาน
่ วชาญภายในองค์กร
- จัดเตรียมผู ้สอนหรือผู ้เชีย
เพือ
่ มากําหนดหลักสูตรและจัดสอนตามหลักสูตร
่ วชาญ
ทีเ่ ชีย
- ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู ้และการพัฒนา
บุคลากรให ้ตรงตามความต ้องการขององค์กร
เพือ
่ ให ้ได ้ประโยชน์สงู สุดในการนําไปใช ้และ

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

100% ตามแผน

-

2.000

รผก.(ท)
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คุ ้มค่าต่อต ้นทุนมากขึน
้
่ อ
ื ประกอบการเรียนทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับ
- จัดทําคูม
สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจของ PEA

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนือ
่ งและพัฒนาการจัดการความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผน
ดํ าเนินการด ้านวัฒนธรรม

หมายเหตุ : **Project Charter

- โครงการสถาบั นฝึ กอบรมช่างเฉพาะทาง**

- เปรียบเทียบและศึกษารูปแบบการดํ าเนินการ
้ นํา
ของสถาบั นการศึกษาอืน
่ ๆ/รัฐวิสาหกิจชัน
- เปรียบเทียบโครงสร ้าง รรช. PEA กับ
สถาบั นการศึกษา และรัฐวิสาหกิจอืน
่
- จัดทําแผนการปรับปรุงโครงสร ้าง รรช. PEA

100% ตามแผน

-

2.000

รผก.(ท)

- โครงการใช ้สมรรถนะในการสรรหา
และคัดเลือก (Competency-based
Recruitment and Selection)

- จัดอบรมผู ้สัมภาษณ์ ให ้มีความรู ้และทักษะการ
สัมภาษณ์ งานตามหลักสมรรถนะ
(Competency- Based Interview)
- ทบทวนแบบทดสอบหรือข ้อคํ าถามประกอบการ
สัมภาษณ์ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตาม
หลักสมรรถนะ (Competency- Based Interview)

100% ตามแผน

-

0.500

รผก.(ท)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนือ
่ งและพัฒนาการจัดการความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผน
ดําเนินการด ้านวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

ก-40

- โครงการจัดทําข ้อสอบมาตรฐานสําหรับการสอบ
่ ใช ้ในการสอบคัดเลือกบุคลากร
ข ้อเขียนเพือ
ตําแหน่งต่างๆ สําหรับการสอบคัดเลือกใน
แต่ละครัง้

่ วชาญเพือ
่ ทําหน ้าทีใ่ นการออกข ้อสอบ
- คัดเลือกผู ้เชีย
ความรู ้เฉพาะวิชาชีพทีจ
่ ําเป็ นและสมรรถนะ
(Competency) ของแต่ละสายอาชีพ
- ทบทวนข ้อสอบสําหรับการสอบคัดเลือกในแต่ละครัง้
ตามทีก
่ ําหนดไว ้
- จัดเก็บข ้อสอบเข ้าระบบประมวลผลข ้อมูล โดยแยก
ตามตําแหน่งให ้ชัดเจนและปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบัน
เพือ
่ จัดทําเป็ นคลังข ้อสอบ

100% ตามแผน

-

0.100

รผก.(ท)

- โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจาก
ภายนอกและภายใน

ี ฏิบัตก
ิ ารสรรหาและคัดเลือก
- จัดทําแนวทางและวิธป
บุคลากร ปี 2558
่ รึกษาดําเนินการจัดสอบ
- จ ้างทีป
- ดําเนินการสรรหาพนักงานตามจํานวนและตําแหน่งที่
กําหนดในแผนอัตรากําลัง

100% ตามแผน

-

3.000

รผก.(ท)

- โครงการสร ้างความโปร่งใสและมีสว่ นร่วมใน
ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- คณะทํางานแต่ละฝ่ ายพิจารณาทบทวนโครงการ/
แผนงานทีร่ ับผิดชอบ และกําหนดนโยบาย มาตรการ
หลักเกณฑ์ ตัวชีว้ ัดและวิธก
ี ารประเมินความโปร่งใส
คุณ ธรรม จริยธรรมในแต่ละระบบงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการด ้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม
ในแต่ละระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พิจารณาให ้ความเห็นชอบโครงการ/แผนงาน
- คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินความโปร่งใสฯ
ของแต่ละโครงการ/แผนงาน
- สรุป วิเคราะห์ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการประเมินของ
่ ให ้ข ้อเสนอแนะ
คณะกรรมการฯ รายงานต่อ ผวก. เพือ
ต่อการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของ กฟภ.

100% ตามแผน

-

ตามงบประมาณ
ของแต่ละ

รผก.(ท)

- ติดตามผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อ
่ สารด ้านพนักงานสัมพันธ์
ระบบการสือ
่ สารการให ้บริการ
- พัฒนารูปแบบและช่องทางการสือ
และจัดกิจกรรมด ้านพนักงานสัมพันธ์ เพือ
่ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และสร ้างบรรยากาศทีด
่ ภ
ี ายในองค์กร
- สํารวจความพึงพอใจและรับฟั งความคิดเห็นของ
่ สารพนักงานสัมพันธ์
บุคลากรเกีย
่ วกับระบบการสือ

100% ตามแผน

่ สารและสานสัมพันธ์ กฟภ.
- โครงการสือ
เพือ
่ การพัฒนา

โครงการ

-

0.300

รผก.(ท)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนือ
่ งและพัฒนาการจัดการความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผน
ดํ าเนินการด ้านวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ร ับผิดชอบ

หน่วยงาน

่ การสรรหาและคัดเลือก
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
มาปฏิบัติ (Implementation) สําหรับกลุม
่ นําร่อง
่ สารและให ้ข ้อมูลการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สือ
เพือ
่ การสรรหาและคัดเลือกให ้บุคลากรทั่วทัง้ องค์กร
รับทราบ
่
- ติดตามผลการดํ าเนินงานตามแผนการใช ้ระบบเพือ
นํามาปรับปรุงพัฒนาระบบให ้สามารถดํ าเนินการได ้
สะดวก รวดเร็ว ถูกต ้อง

100% ตามแผน

-

0.500

รผก.(ท)

- โครงการจัดทําระบบประเมินผล
การปฏิบัตงิ านทีข
่ ับเคลือ
่ นและเสริมสร ้าง
สมรรถนะบนระบบสารสนเทศ

- ติดตามและประเมินการใช ้ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านบนระบบสารสนเทศเพือ
่ นํามาปรับปรุง
ระบบให ้เหมาะสมยิ่งขึน
้
่ วกับระบบ
- อบรมการใช ้งาน และสร ้างความเข ้าใจเกีย
ประเมินผลและสมรรถนะรายบุคคล (ต่อเนือ
่ ง)
- กําหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผลและนํา
ระบบประเมินผลบนสารสนเทศมาใช ้ทั่วทัง้ องค์กร

100% ตามแผน

-

1.000

รผก.(ท)

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ
่ การบริการตนเองของบุคลากร
(Employee Self-Service: ESS)

- วางแผนการอบรมเพือ
่ สร ้างความเข ้าใจและให ้ความรู ้
ในการใช ้งานนําระบบการบริการตนเองของบุคลากร
มาใช ้ทั่วทัง้ องค์กร
- ติดตามผลการดํ าเนินงานของระบบ ESS
- พัฒนากิจกรรมทีอ
่ นุญาตให ้บุคลากรสามารถปรับปรุง
กิจกรรมบนระบบด ้วยตนเอง

100% ตามแผน

-

0.200

รผก.(ท)

- โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับโครงสร ้าง
องค์กรในอนาคต

- จัดทําแผนผั งกระบวนการทํางานของหน่วยงานที่
กําหนด
- นําเสนอแผนผั งกระบวนการทํางานฉบั บสมบูรณ์ แก่
ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ สอบถามความคิดเห็นและขออนุมัต ิ
ในการนํามาใช ้

100% ตามแผน

-

2.000

รผก.(ท)

- โครงการปรับปรุงการจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ์
อัตรากําลัง

- จัดทําหลักเกณฑ์/กรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน
นําร่อง
่ วข ้องเพือ
่ สอบถาม
- นําเสนอกรอบอัตรากําลังแก่ผู ้เกีย
ความคิดเห็นและขออนุมัตน
ิ ําไปใช ้
- กําหนดเวลาในการทบทวนปรับปรุงข ้อมูลกรอบ
อัตรากําลัง

100% ตามแผน

-

5.300

รผก.(ท)

ก-41

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนือ
่ งและพัฒนาการจัดการความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผน
ดําเนินการด ้านวัฒนธรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- โครงการวางแผนอัตรากําลังประจําปี

ก-42

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุน
(ล้านบาท)

งบทําการ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

- ทําการสํารวจภาระงานขององค์กรในอนาคต โดย
่ ้องทําเพิม
่ หรือภาระงานทีไ่ ม่
พิจารณาภาระงานทีต
จําเป็ นต ้องทําอีกต่อไป
่ นํ ามาใช ้ในการวางแผน
- รวบรวมข ้อมูลต่างๆเพือ
อัตรากําลังประจําปี
่ น่วยงานได ้รับการจัดสรรมาใช ้
- นํ างบประมาณทีห
คํานวณอัตรากําลัง
- เปรียบเทียบอัตรากําลังจากกรอบอัตรากําลังและ
่ ํานวณจากงบประมาณ ฯ
อัตรากําลังทีค
- จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปี ของหน่วยงานต่างๆ
่ กําหนดแผน
แล ้วนํ าเสนอคณะกรรมการโครงสร ้างเพือ
อัตรากําลังประจําปี
- หน่วยงานด ้านทรัพยากรมนุษย์ควบคุมอัตรากําลังคน
ตามแผนอัตรากําลังประจําปี

100% ตามแผน

-

0.200

รผก.(ท)

100% ตามแผน

-

2.000

รผก.(ท)

-โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ - พัฒนาผู ้บริหารตามแผน IDP
(Individual Development Plan : IDP)
- โครงการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านเป็ น
ศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาบุคลากร

่ มโยงการบริหารและพัฒนา
- กําหนดแนวทางความเชือ
้ ฐานของสมรรถนะ เช่น
ทรัพยากรมนุษย์บนพืน
: การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน (การวัดผลงานและ
ประเมินสมรรถนะ)
: การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
: การขึน
้ เงินเดือน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบต
ั งิ าน
และตําแหน่งของเงินเดือนในกระบอกเงินเดือน/
: การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการ
กําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP)

100% ตามแผน

-

1.000

รผก.(ท)

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development) ตามโครงสร ้าง
ตําแหน่งงานในอนาคต

- ติดตามและปรับปรุงแผนงานเส ้นทางความก ้าวหน ้า
สายอาชีพของพนักงาน
่ สารแผนเส ้นทางความก ้าวหน ้าสายอาชีพ
- สือ

100% ตามแผน

-

0.250

รผก.(ท)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
ต่อเนือ
่ งและพัฒนาการจัดการความรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็จในการถ่ายทอดแผน
ดํ าเนินการด ้านวัฒนธรรม

ก-43

่ ร ้อยละของพนักงานทีเ่ ข ้า
- ค่าเฉลีย
ร่วมโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการ
จัดการความรู ้จากจํานวนพนักงาน
ทีจ่ ะต ้องเข ้าร่วมโครงการทัง้ หมด

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตํ าแหน่ง
ผู ้บริหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ (Succession Plan)

- ติดตามและประเมินผลความก ้าวหน ้าในการพัฒนา
กลุม
่ Successor เป็ นระยะ

100% ตามแผน

-

0.500

รผก.(ท)

- โครงการจัดทําระบบการบริหารบุคลากร
ผู ้มีความสามารถสูง (Talent Management)

- ประเมินและระบุผู ้ทีเ่ ป็ นบุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
่ บุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
และรวบรวมรายชือ
(Talent)
่ พัฒนาบุคลากรผู ้มี
- ออกแบบและจัดทําหลักสูตรเพือ
ความสามารถสูงตามหลักสมรรถนะ และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP
- ออกแบบและวางระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และการให ้รางวัลบุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
- วางแผนรักษาบุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
(Retention)

100% ตามแผน

-

0.500

รผก.(ท)

่ การ
- โครงการพัฒนาความรู ้เพือ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนือ
่ ง

- จัดอบรมหลักสูตร
1. สัมมนาเจาะลึกการบริหารจัดการความรู ้
(KM inside out seminar)
่ นความรู ้ด ้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัต ิ
2. แลกเปลีย
(COP for Knowledge sharing)
่ ู ้นําการเปลีย
่ นแปลง
3. การจัดการความรู ้สูผ
ในองค์กร (KM change agent & facilitator)
่ งเล่าความรู ้ปฏิบัติ (KM Note taker)
4. ผู ้บั นทึกเรือ
5. เทคนิคการจับความรู ้
่ ารปฏิบัต ิ
6. การจัดการความรู ้สูก
(KM Implementation Project)
ี ฏิบัตท
ิ เี่ ป็ นเลิศ
7. โครงการสร ้างวิธป
(Best Practice Creation Project)
8. PEA Pro & PEA Guru Workshop

100% ตามแผน

-

5.900

รผก.(ท)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

L3 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี มีความ
พึงพอใจต่อโครงสร ้างและระบบ
การทํางานขององค์กร
- ความทุม
่ เทให ้กับองค์กร
Employee Engagement
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แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุน
(ล้านบาท)

งบทําการ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

- โครงการสํารวจปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรแต่ละกลุม
่ ของ กฟภ.

- ติดตามการดําเนินงานตามผลการประเมินความ
พึงพอใจจากปี ทผ
ี่ า่ นมาเพือ
่ เสริมสร ้างความ
ผูกพันต่อองค์กร
- ทบทวนปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุม
่ ในอดีต
ทีผ
่ า่ นมาและกําหนดปั จจัยทีอ
่ าจส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
แต่ละกลุม
่ เพิม
่ เติม
- สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
- สรุปและวิเคราะห์ข ้อมูลปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
แต่ละกลุม
่ เพือ
่ นํ าไปวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงานของปี ถัดไป

100% ตามแผน

-

0.500

รผก.(ท)

- โครงการปฏิรป
ู การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลการปฏิบต
ั งิ านและพัฒนากระบวนการ
ประเมินสมรรถนะ**

- ตัง้ คณะทํางานพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบต
ั งิ าน และสมรรถนะของพนักงาน
- ตัวชีว้ ด
ั การปฏิบต
ั งิ าน (KPI) ค่านัยสําคัญ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
- แบบประเมินสมรรถนะทีแ
่ สดงคุณสมบัตข
ิ อง
ั เจน
พนักงานทีช
่ ด
- วิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
และสอดคล ้องกับผลการปฏิบต
ั งิ าน
่ าดหวัง
- แผนพัฒนาผู ้ทีม
่ ส
ี มรรถนะไม่เป็ นไปตามทีค
- ประสิทธิผลในการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานทีไ่ ด ้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ

100% ตามแผน

-

5.000

รผก.(ท)

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดํา เนินงาน

L4 ลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทส
ี่ ร ้างมูลค่าเพิม
่ แก่
องค์กรในระยะยาว
- ขนาดเงินลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่
ก่อให ้เกิดรายได ้หรือเพิม
่
ประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

ขออนุมัตจ
ิ ้าง
ศึกษาวิจัย
รายงานความก ้าวหน ้า ฉบั บที่ 1
มี Rapid Proto Type

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้า นบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

ร ับผิดชอบ

หน่วยงาน

100% ตามแผน

-

2.900

รผก.(ว)

100% ตามแผน

-

1.100

รผก.(ว)

- งานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจหาเฟส
ทีม
่ เิ ตอร์ตด
ิ ตัง้ ในระบบไฟฟ้ า

-

- งานทดลองติดตัง้ ใช ้งานและประเมินผล
Smart Meter และ DCU ต ้นแบบ
รุน
่ ที่ 1 พืน
้ ทีต
่ ัวอย่าง

- จัดเก็บข ้อมูลการทดลองติดตัง้ ใช ้งาน
Smart Meter และ DCU ต ้นแบบ
- รายงานสรุปผลการติดตัง้ ใช ้งานและประเมินผล
Smart Meter และ DCU ต ้นแบบ

- งานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดและบริหาร
จัดการหม ้อแปลงจําหน่าย**

-

จ ้างหรือให ้ทุนวิจัย
รายงานขัน
้ ต ้น
รายงานฉบั บที่ 1
ร่างการออกแบบระบบฯ

100% ตามแผน

-

4.800

รผก.(ว)

- งานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ สําหรับหา
จุดลัดวงจรในระบบจําหน่ายแรงตํ่ า

-

จัดทําขอบเขตการจ ้างทีป
่ รึกษา ( TOR )
จ ้างทีป
่ รึกษาจัดทําโครงการวิจัย
รายงานความก ้าวหน ้า ฉบั บที่ 1
ศึกษาวิจัย

100% ตามแผน

-

1.500

รผก.(ว)

- งานศึกษา พัฒนา และขยายผล
อุปกรณ์ หรือนวัตกรรมทีเ่ หมาะสม
สําหรับแก ้ไขปั ญหาในระบบไฟฟ้ า

- คัดเลือกนวัตกรรมทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมทีจ
่ ะขยายผล
ิ ยายผล
- ขออนุมัตข

100% ตามแผน

-

4.000

รผก.(ว)

่ ปรับปรุงคุณ ภาพ
- งานวิจัยเพือ
ของอุปกรณ์ ไฟฟ้ ากลุม
่ คอนเนคเตอร์
ต่อแยกสายในระบบจําหน่าย

-

100% ตามแผน

-

1.100

รผก.(ว)

- งานการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของเครือ
่ งกังหันสําหรับโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า
ขนาดเล็กของ กฟภ.

่ งและประเมินประสิทธิภาพ
- ทดสอบการเดินเครือ
การจ่ายกระแสไฟฟ้ า
- รายงานฉบั บสมบูรณ์

100% ตามแผน

-

12.760

รผก.(ว)
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กิจกรรมที่จะดํา เนินการ
ในปี 2558

รวบรวมข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง
จัดทําร่างขอบเขตการจ ้าง
จ ้างหรือให ้ทุนวิจัย
รายงานขัน
้ ต ้น

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

L4 ลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทส
ี่ ร ้างมูลค่าเพิม
่ แก่
องค์กรในระยะยาว
- ขนาดเงินลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่
ก่อให ้เกิดรายได ้หรือเพิม
่
ประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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- งานการพัฒนาและติดตัง้ ระบบไฟส่องสว่าง
ถนนแบบประหยั ดพลังงานโดยใช ้หลอด
LED โดยใช ้พลังงานแสงอาทิตย์พร ้อม
ระบบติดตามการทํางานแบบไร ้สายที่
เกาะเต่า

- วิเคราะห์ผลการทํางานของระบบ
พร ้อมจัดทํารายงานทุกๆ 6 เดือน

100% ตามแผน

-

16.825

รผก.(ว)

- งานการวิจัยและพัฒนามอเตอร์และระบบ
ขับเคลือ
่ นประสิทธิภาพสูงชนิดไม่ใช ้
แม่เหล็กถาวรสําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า

- รายงานความก ้าวหน ้าฉบั บที่ 2
- รายงานฉบั บสมบูรณ์

100% ตามแผน

-

1.456

รผก.(ว)

- งานการศึกษาวิจัยโครงการสาธิตรถโดยสาร
ไร ้มลพิษสําหรับ กฟภ.

- ทดสอบการเดินรถโดยสาร Ze-Bus
ในเส ้นทางเดินรถรับส่งพนักงาน จํานวน 1 สาย
- รายงานฉบั บสมบูรณ์

100% ตามแผน

-

19.970

รผก.(ว)

- โครงการวิจัยและพัฒนาบ ้านอัจฉริยะของ กฟภ.

- รายงานสรุปผลการออกแบบ
- รายงานสรุปผลการติดตัง้
- รายงานสรุปผลการดํ าเนินงาน

100% ตามแผน

-

16.433

รผก.(ว)

- โครงการศึกษาและทดลองติดตัง้
่ รองรับ Smart Grid
Smart Substation เพือ

- ติดตัง้ อุปกรณ์ Substation Automation,
่ สาร
Fault Automation และระบบสือ
- ทดสอบ Site Acceptance Commission Test

100% ตามแผน

-

4.915

รผก.(ว)

่ งวัดกระแสรั่วใน
- งานวิจัยและพัฒนาเครือ
กับดักฟ้ าผ่า 22 kv และ 33kv ระยะที2่

-

1.760

รผก.(ว)

ศึกษาวิจัย
รายงานความก ้าวหน ้าฉบั บที่ 1
รายงานความก ้าวหน ้าฉบั บที่ 2
รายงานความก ้าวหน ้าฉบั บที่ 3

100% ตามแผน

แผนการดํ าเนินงาน ประจํ าปี 2558
เป้าประสงค์
และเกณฑ์ว ด
ั การดําเนินงาน

L4 ลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทส
ี่ ร ้างมูลค่าเพิม
่ แก่
องค์กรในระยะยาว
- ขนาดเงินลงทุนด ้านวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมที่
ก่อให ้เกิดรายได ้หรือเพิม
่
ประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2558

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)
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130
รวม
หมายเหตุ : ข ้อมูลทางการเงินอาจเปลีย
่ นแปลงตามสถานการณ์ ทเี่ ปลีย
่ นไป
่ นตามโครงสร ้างใหม่ปี 2558
: ผู ้รับผิดชอบจะมีการปรับเปลีย

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปี 2558

เป้าหมาย
ปี 2558

งบลงทุ น
(ล้านบาท)

งบทํ า การ
(ล้า นบาท)

- ส่งเสริมการคิดค ้นจัดทํานวัตกรรม
: กฟน.1-3
: กฟฉ.1-3
: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

6 ผลงาน
6 ผลงาน
6 ผลงาน
6 ผลงาน

-

1.018
0.818
1.050
1.200

- นํานวัตกรรมทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกมาขยายผล
: กฟน.1-3
: กฟฉ.1-3
: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

3 ผลงาน
3 ผลงาน
3 ผลงาน
3 ผลงาน

-

0.102
0.180
0.300
0.600

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ภ1-ภ4)

-

18,593.253

1,302.455

19,895.708
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