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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 และจัดทาเป็น
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ที่เป็นการมองภาพรวม
องค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง โดยครอบคลุมทุกด้านที่สาคัญ ได้ แก่ ระบบจาหน่ายไฟฟูา กระบวนการให้ บริการลูกค้า
รวมถึงระบบสนับสนุนอื่น เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเทคโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นต้น และมี Business Model ที่เอื้อต่อโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต และในระยะ 5-10
ปีต่อมา จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้านไฟฟูาอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นาในภูมิภาค
การจัดทาแผนฯ ครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดาเนินงานของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบ
แนวทาง และทิศทางของการไฟฟูาส่วนภูมิ ภาค ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จึงประกอบด้วย 15 ยุทธศาสตร์
เพื่อผลักดั นให้ องค์ก รสามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไ ด้เป็นอันดั บแรกและก้าวไปสู่ การบรรลุ
วิสัยทัศน์เป็นลาดับต่อไป
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัย ในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟูา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2. ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ค่านิยม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
2) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการดาเนิ นงาน และยกระดับ ศักยภาพองค์ก รให้ เป็ นเลิศ เพื่อ เป็ นผู้ นาในธุ รกิ จ
จาหน่ายไฟฟูา
3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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4) มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทั้งในและต่างประเทศ
5) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1) มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
OC3 Change Management
2) มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับ
การดาเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
3) การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
4) ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
5) มีการจาหน่ายไฟฟูาที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6) ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
7) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
8) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
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CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
9) มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
10) การบริหารความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OC2 Stakeholder Engagement
11) แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
12) เป็นผู้สง่ เสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
13) ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
14) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT Infrastructure) ให้มีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง
ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
15) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้มีธรรมาภิบาล
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การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ
การไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด าเนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ จั ด ท าเป็ น
แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเปูาหมายการดาเนินงานใน
พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
- การดาเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้านประกอบด้วยด้านเปูาหมาย (Goal)
ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning & Growth)
- เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานตาม BSC มีจานวน 37 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
ด้านเปูาหมาย
2
ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า
6
ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน 14
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 15
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 15 ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 159 แผนงาน/โครงการ/งาน มีวงเงินดาเนินการที่ประมาณการไว้รวมทั้ง สิ้น
33,569.839 ล้านบาท
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บทที่ 1
สถานภาพองค์กร (Overview)
1.1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจ
ด้านสาธารณูป โภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย กฟภ. รับผิดชอบจาหน่ายกระแสไฟฟูาในเขต
พื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูา
นครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย ปัจจุบันมี
สถานีไฟฟูา 540 แห่ง สามารถแบ่งพื้นที่การจาหน่ายเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคระดับเขตภาคละ 3 เขต รวมทั้งสิ้น 12 เขต และ
สานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในระดับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัด/อาเภอ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขา
และการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยครอบคลุมการให้บริการพื้นที่ 74 จังหวัดจานวน 80,077 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1- 1: สานักงานและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
พื้นที่
สานักงาน
สานักงานใหญ่
สานักงาน กฟข.
สานักงาน กฟภ. จังหวัด/อาเภอ
สานักงาน กฟภ. สาขา
สานักงาน กฟภ. สาขาย่อย
PEA Shop (ศูนย์บริการ)
โรงไฟฟูาขนาดเล็ก
สถานีไฟฟูา
คลังพัสดุ

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

1
-

3
40
87
121
16
14
109
20

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

3
43
86
182
19
3
107
33

3
62
53
62
29
12
229
48

ภาคใต้

3
41
62
94
17
13
95
21

รวม

1
12
186
288
459
81
42
540
122

ที่มา: กองวางแผนวิสาหกิจ ฝุายนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 2559

สาหรับการบริการธุรกิจเสริมมี 7 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟูา งานประเภทเช่า งานซ่อมแซม
บารุงรักษาระบบไฟฟูา งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟูา งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟูา และงานอื่น ๆ โดยมีกลไกดาเนินการส่งมอบโดยสายงานที่เกี่ยวข้อง
อุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ การของ กฟภ. ได้ แ ก่ หม้ อ แปลง มิ เ ตอร์ เครื่ อ งมื อ ในการก่ อ สร้ า ง
ยานพาหนะ และเครื่องมือที่ใช้ในการบารุงรักษา โดยมีระบบจาหน่ายไฟฟูาแรงสูง 301,760 วงจร-กิโลเมตร
ระบบจาหน่ายแรงต่า 463,059 วงจร-กิโลเมตร ระบบสายส่งไฟฟูา 11,661 วงจร-กิโลเมตร หม้อแปลง
81,803 MVA เป็นต้น
1
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1.2 บุคลากร (Human Resource)
กฟภ. มีบุคลากรที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตาแหน่ง จาแนก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย พนักงาน และลูกจ้าง
1.2.1 พนักงาน
กฟภ. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 29,572 คน เป็นเพศชาย 22,080 คน หรือร้อยละ 74.67 และ
เพศหญิง 7,492 คน หรือร้อยละ 25.33 อายุต่ากว่า 45 ปี จานวน 13,739 คน หรือร้อยละ 46.46 และสูงกว่า
45 ปีขึ้นไป จานวน 15,833 คน หรือร้อยละ 53.54 มีการแบ่งกลุ่มพนักงานตามลักษณะงานออกเป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงระดับตาแหน่งตั้งแต่
- รองผู้ว่าการฯ
- ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ผู้อานวยการไฟฟูาเขต/ผู้อานวยการสานัก
- ผู้อานวยการฝุาย/ผู้จัดการประจาการไฟฟูาเขต/ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคชั้น 1
- ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับกลางระดับตาแหน่งตั้งแต่
- รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการฝุาย รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก
- ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ. ผู้จัดการการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคชั้น 2 และตาแหน่งเทียบเท่า (นักวิชาการระดับ 11)
- รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการกอง รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนช่าง กฟภ.
ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคชั้น 3 ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคชั้น 1-2
- ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคชั้น 3
- นักวิชาการระดับ 9-10 ผู้ชานาญการระดับ 9
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริหารระดับต้นระดับตาแหน่งตั้งแต่
- หัวหน้าแผนก ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
- นักวิชาการระดับ 7-8 ผู้ชานาญการระดับ 8
- พนักงานวิชาชีพระดับ 7
กลุ่มที่ 4 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 1 (คุณวุฒิขั้นระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ระดับตาแหน่งตั้งแต่
- นักวิชาการระดับ 4-6
กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 2 (คุณวุฒิต่ากว่าระดับปริญญาตรี) ระดับตาแหน่งตั้งแต่
- พนักงานวิชาชีพระดับ 2-6
- เสมียนพนักงานระดับ 1-3
พนักงานมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 0.04 ปริญญาโทร้อยละ 3.58 ปริญญาตรี
ร้อยละ 25.00 และต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 71.38
2
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ตารางที่ 1- 2: พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จาแนกตามเพศระดับการศึกษาและอายุ
เพศ(คน(
กลุ่ม
ผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหาร
ระดับกลาง
ผู้บริหาร
ระดับต้น
กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ 1
กลุ่มพนักงาน
ปฏิบัติการ 2
รวม

ชาย
127

ปริญญา ปริญญา
หญิง
เอก
โท
28
18

ระดับการศึกษา
ปริญญา อนุปริญญา
ปวช.
ตรี
.ปวส/
137
-

-

< 32
ปี
-

อายุ
32-45
ปี
-

> 45
ปี
155

ต่ากว่า
ปวช.

57.50

รวม
ทั้งหมด
(คน(
155

ค่าเฉลี่ย
อายุ

1,935

669

6

377

1,787

295

138

1

-

293

2,311

53.60

2,604

7,198

2,944

5

479

2,916

4,141

2,419

182

27

1,803

8,312

50.89

10,142

1,586

1,152

-

183

2,555

-

-

-

1,485

1,096

157

32.16

2,738

11,234

2,699

-

1

-

10,080

2,661

1,191

4,949

4,086

4,898

38.85

13,933

22,080

7,492

11

1,058

7,395

14,516

5,218

1,374

6,461

7,278

15,833

43.76

29,572

ที่มา: กองบริหารงานบุคคล ฝุายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559)

1.2.2 ลูกจ้าง
ลูกจ้างของ กฟภ.แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 ลูกจ้างรายเดือน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทางานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างเป็นรายเดือน
ซึ่งจ้างตามแผนอัตรากาลังรวมถึงจ้างประจาสานักผู้ว่าการ สานักรองผู้ว่าการ และสานักผู้ช่วยผู้ว่าการ
เช่น พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างรายวัน หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทางานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างเป็นรายวัน ซึ่งจ้าง
ประจาแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ลูกจ้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ตารางที่ 1- 3: จานวนลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กลุ่ม
ลูกจ้างรายเดือน
ลูกจ้างรายวัน
รวม

จานวน
5,649
416
6,065

ที่มา: ลูกจ้างรายเดือน: กองบริหารงานบุคคล ฝุายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
ลูกจ้างรายวัน: กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝุายก่อสร้างระบบไฟฟูา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559)

1.3 โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
เพื่อให้การดาเนินงานของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการดาเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
กฟภ. จึงจัดโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ผู้ว่าการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เป็นผู้นาสูงสุดขององค์กรได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แบ่งการบริหารออกเป็นสายงาน โดยมีรองผู้ว่าการบริหารสายงาน
และผู้ช่วยผู้ว่าการช่วยดูแลการบริหารในสายงาน
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ คือ สานักกฎหมาย สานักตรวจสอบภายใน สานักผู้ว่าการ
สาหรับสายงานต่าง ๆ ได้จัดเป็นกลุ่มตามลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มยุทธศาสตร์และ
3
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พัฒนา ประกอบด้วย สายงานยุทธศาสตร์ และสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟูา 2) กลุ่มเครือข่ายและ
บริการประกอบด้วย สายงานวิศวกรรม สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ สายงานปฏิบัติการและ
บารุงรักษา และสายงานการไฟฟูาภาค 1-4 และ 3) กลุ่มสนับสนุน ประกอบด้วย สายงานสารสนเทศและ
สื่อสาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานอานวยการ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ภาพที่ 1- 1: โครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1.3.1 การกากับดูแลและควบคุมกิจการ
การไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย แต่ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
จากกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจึงมี
ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเข้ามามีบทบาทในการกากับดูแลการบริหารกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governance) รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐสู่การดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติง านของการไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าคมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะกรรมการการไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าคจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ 6 คณะ และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ได้แก่
- คณะกรรมการบริหารการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานของผู้ว่าการ
- คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
4
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1.4 กรอบและทิศทางการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Operational Framework)
คณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคกาหนดรายละเอียดของวิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยมร่วม
(Core Value) รวมทั้งความสามารถหลัก (Core Competency) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ไว้เพื่อเป็นกรอบในการวางยุทธศาสตร์
และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.เป็ น องค์ ก รชั้ น น าที่ ทั น สมั ยในระดั บ ภู มิ ภ าค มุ่ ง มั่ นให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟู า และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
1.4.2 ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4.3 ค่านิยม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
1.4.4 ความสามารถหลัก (Core Competency)
1) ความสามารถหลักขององค์กรในปัจจุบัน
• บริหารจัดการ และบริการระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟูาที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
• การให้บริการระบบไฟฟูาที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
2) ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต
• ความสามารถในการดาเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1.4.5 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1) การพั ฒ นาระบบงาน และเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการรองรั บ ในธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง/ธุรกิจเสริม รวมทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ทิศ ทางของการส่ งเสริ ม นวั ตกรรม ที่ ต้อ งสนั บ สนุ นนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานและพลั ง งาน
ทดแทน
3) บทบาทในการเป็นองค์กรชั้นนาในการบริหารจัดการ รวมถึงการขยายบทบาทสู่ระดับภูมิภาค
4) การตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม และการปรั บ แผนงาน
เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป
5) ความพร้อมในการเตรียมองค์กรเพื่อมุ่งพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
6) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

1.4.6 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1) ความพร้อมของระบบโครงข่ายไฟฟูา และความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานธุรกิจจาหน่ายไฟฟูา
เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟูาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายบทบาทการวางระบบไฟฟูาไปสู่กลุ่มประเทศ
AEC
2) เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ
ขยายตัวทางธุรกิจ
3) กฟภ. มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในระบบเครื อ ข่ า ยและจ าหน่ า ยไฟฟู า
(Core Process) และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น SCADA AMR GIS SAP
4) การใช้ประโยชน์จากระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรในการขยาย
โอกาสในการลงทุน
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บทที่ 2
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจัดทาเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยได้บูรณาการแผนแม่บทของสายงาน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (มีหน่วยงานในระดับรองผู้ว่าการรวมทั้งสิ้น 14 สายงานรับไปดาเนินการ) เพื่อให้มั่นใจว่า
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม ตั้งแต่
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ถ่ายทอดเป็นลาดับขั้นจากระดับสายงานจนถึงระดับ KPI รายบุคคล นอกจากนี้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคยังนาการ
บริ ห ารความเสี่ ยงเข้า มาบู ร ณาการในแผนยุท ธศาสตร์ โดยมีก ารวิ เคราะห์ / ระบุ ค วามเสี่ ยงระดั บองค์ ก ร
มาบริหารเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไป หรือลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งได้นาเครื่องมือ Economic
Profit Drivers (EP Drivers) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
Value Management) ให้กับองค์กรอีกด้วย
2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process)
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 2-1 ดังนี้
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ภาพที่ 2- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
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ภาพที่ 2-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ(
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ภาพที่ 2- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ(
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ภาพที่ 2-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (ต่อ(

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
2.2.1 นโยบาย (Policy)
ประเด็น นโยบาย แผนงาน และกฎหมายข้อบังคับที่นามาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา/ส่งเสริมในด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม
ต่อทั้งสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม (ด้านพลังงาน) หรือต่อการดาเนินกิจการ การปฏิบัติงานขององค์กร
ได้เช่นกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561
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1.8 ยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน
1.9 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1.10 แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟูาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power Development
Plan: PDP2015)
1.11 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP)
1.12 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan :EEP 2015)
1.13 แผนการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
1.14 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ
สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการดาเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์
ระยะยาว โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางและคานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น
ทั้งโอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี้
1. พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
2. ยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
3. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
4. ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เป็นเปูาหมายซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บน
รากฐานของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ
มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานที่
สร้ า งคนเป็ น คนดี ชุ ม ชนมี ค วามเข้ม แข็ ง และมี บ ทบาทในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ มี เ สถี ยรภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่าง
เป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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1.2 การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
นโยบายพลั งงานที่อยู่ ในคาแถลงนโยบายของรัฐบาลที่พ ลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายพลังงาน
ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
และให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย รวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพลังงาน / การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การดาเนินมาตรการด้านพลังงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะงานด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการใช้พ ลังงาน และอนุรั กษ์พ ลังงาน รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้ าใจที่เพียงพอ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านพลังงาน
เปู าหมายการพัฒ นา ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านพลังงาน มีเปูาหมายเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 17.34 และลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาให้เหลือร้อยละ 47 ในปี 2564
เปูาหมายที่ 4 (ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาด้านพลังงาน
แนวทางการพัฒนา





ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลั งงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่ม โอกาสของไทยในการพัฒนา
พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

1.4 นโยบายกระทรวงมหาดไทย
เนื่ อ งจากการไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าคอยู่ ภ ายใต้ ก ระทรวงมหาดไทย ดั ง นั้ น นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยจึ ง มี ผ ลกระทบต่ อ การไฟฟู า ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยเมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยได้กล่าวมอบนโยบายให้
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคดังนี้
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 ให้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟูาและการบริการอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
 ด้านการให้บริการขอให้ส่งเสริมให้ทุ กครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ หากยังเข้าไปไม่ถึงอาจ
ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน
 ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ครัวเรือนให้มีราคาอุปกรณ์ที่
ถูกลงเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย
 การทางานต้องมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีค่านิยมขององค์กรที่ดี
1.5 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีบทบาทต่อการดาเนินงาน
 พัฒ นาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
 จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ โดยค านึ ง ถึ งการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน
1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ที่มีผลกระทบ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน มีเปูาหมายเพื่ อให้ รัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และที่ดินของรัฐ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 จั ด หาพลั ง งานให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ เพื่ อ ให้ มี พ ลั ง งาน
เพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างเสริมความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานของ
ประเทศ เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และมี
อุตสาหกรรมใหม่ด้านพลังงาน (New Growth) ของประเทศ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าด้านพลังงานใน
ภูมิภาค
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน เพื่อให้การผลิต
การแปรรูป และการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
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 ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาพลั งงานที่ยั่ ง ยืนและเป็ นมิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้อ ม เพื่อ ให้
ประเทศไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และชุมชน
มีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงาน เพื่อสนองความต้องการตามศักยภาพของพื้นที่
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้า สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
เครือข่าย องค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่ได้รับความเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.8 ยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556-2560
แนวทางการดาเนินงานการก ากับ กิจการพลังงาน ปี 2556-2560 เน้นกากั บกิจการ
พลังงานเชิงรุก ยึดหลักทุกภาคส่วนได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมปรับหลักการแนวทางดาเนินการเทียบเท่าระดับ
สากล เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง กกพ. จะท างานภายใต้
ยุทธศาสตร์การกากับกิจการพลังงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การเสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแล และกิจการพลังงานต้องเป็นธรรม และ
เชื่ อ ถื อ ได้ โดย กกพ. จะท าให้ อั ตราค่ า บริ ก ารพลั งงานสะท้ อ นต้ นทุ นอย่ า งแท้ จริ ง และเป็ นธรรมกั บ ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ตลอดจนส่งเสริมให้มีบริการไฟฟูาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทุกภูมิภาค
2. ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
ได้แก่ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการรับซื้อไฟฟูาจากเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก
(SPP) ผู้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมาก (VSPP) และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
ส่งเสริมการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้พลังงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างการยอมรับและเน้นความ
เป็นธรรม
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
และทบทวนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์ความรู้และข้อมูลด้านพลังงานภายในปี 2560
1.9 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และบริ ห ารกิ จ การให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน และการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค
 กาหนดมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้ม ครองผู้ใช้พลังงาน และการจัดตั้งกองทุน
พัฒ นาไฟฟู า เพื่อ อุ ดหนุ น ค่า ไฟฟูา ให้ แ ก่ ผู้ ด้อ ยโอกาส และจั ดให้ มี ก ารบริก ารไฟฟู าอย่ า งทั่ ว ถึง กระจาย
ความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาค
 จัดสรรเงินพัฒนาชุมชนให้แก่ท้องถิ่นอยู่ในเขตรอบ ๆ โรงไฟฟูา หรือการส่งเสริม
พลัง งานหมุน เวี ยน และเทคโนโลยี ที่ใ ช้ใ นการผลิ ตไฟฟู าที่ มีผ ลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อมน้อ ยที่ สุด โดยทั้ง นี้
ต้ อ งดาเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามขอบเขต และระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ซึ่ ง กกพ. จะเป็ นผู้ ก าหนดรายละเอี ย ด
การดาเนินการ
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 ประเด็นอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการดาเนินงานของการไฟฟูาส่วนภูมิภ าค ทั้งในด้าน
การปรับโครงสร้างกิจการพลังงานและการส่งเสริมการแข่งขัน รวมถึงการจัดให้ มีองค์กรกากับดูแลกองทุน
พัฒนาไฟฟูาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และกลไกการชดเชยรายได้เพื่อลดภาวะขาดทุน เป็นต้น
1.10 แผนพัฒนากาลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power
Development Plan: PDP2015)
การจัดทาแผน PDP2015 ได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
จัดทาและประมาณการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) โดยได้
คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของการบูรณาการกับแผน
พลังงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟูาลดลง
ประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟูา
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ พร้อมขยาย
ระบบส่งไฟฟูาและระบบจาหน่ายไฟฟูาของ 3 การไฟฟูา ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่
ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน จาก
นโยบายดังกล่าวได้กาหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579 ดังนี้
ตารางที่ 2- 1: กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของแผน PDP2015 ในปี 2579

1.11 แผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก พ.ศ. 2558
(Alternative Energy Development Plan: AEDP)

–

2579

 จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟู า จากเชื้ อ เพลิ ง ขยะชี ว มวล
และก๊าซชีว มวลให้ ได้เ ต็มตามศักยภาพเป็ นลาดับแรก เพื่ อสร้างประโยชน์ร่วมกั บเกษตรกรและชุมชนใน
การแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง
 กาหนดเปูาหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค โดย Zoning ให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟูาและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
 ส่งเสริมการผลิตไฟฟูาแสงอาทิตย์และลมในลาดับถัดไป เมื่อต้นทุนสามารถแข่งขันได้
กับการผลิตไฟฟูาจาก LNG
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 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟู า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
(Competitive Bidding)
ตารางที่ 2- 2: เป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) หน่วย : เมกะวัตต์

1.12 แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan :EEP 2015)
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 -2579) จัดทาขึ้นโดยสานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 เพื่อกาหนดเปูาหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะ
ยาว 20 ปี โดยตั้งเปูาลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อ
เทียบกับปี 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟูา) และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการ
ใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย
 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และให้บรรลุ
เปูาหมายการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและแผนงานเพื่อเป็ นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เฉพาะมาตรการด้านไฟฟูาจะประกอบด้วย 6 มาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสดาเนินการได้สาเร็จ กล่าวคือ ณ ปี 2579 จะสามารถลดการใช้ไฟฟูารวมได้ทั้งสิ้น
89,672 ล้านหน่วย สรุปดังนี้
1. ยกเลิก / ทบทวนการอุดหนุนราคาพลังงาน โดยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด
2. มาตรการทางภาษี ลดภาษี และใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดการสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน ด้วยเงินให้เปล่าและเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
เพื่อให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และให้คาปรึกษาในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. กาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร (Building Energy Code) และ
โรงงานโดยกระทรวงพลังงาน ต้องประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันให้
เป็นมาตรการบังคับ
5. รณรงค์ด้านพฤติกรรม และการปลูกจิตสานึกการใช้พลังงานให้เป็นวัฒนธรรมของ
ชาติ
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6. กาหนดให้ผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟูาขนาดใหญ่ ดาเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้
ลูกค้า(Energy Efficiency Resources Standard: EERS)
ตารางที่ 2- 3: เป้าหมายแผน EEDP ณ ปี 2579 ด้านไฟฟ้า จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ (ประเภทผู้ใช้
ไฟฟ้า)

1.13 แผนการดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
แผนการด าเนิ น งานส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน มีกลยุทธ์การดาเนินงานที่จะส่งเสริมกิจการพลังงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
 กาหนดแนวทางต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟูา (Power Purchase Agreement: PPA)
และ/หรื อ สร้ า งโรงไฟฟู า ทดแทนโรงไฟฟู า เอกชนที่ ค รบอายุ สั ญ ญา ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟู า เอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ระบบ
พลังงานความร้อนร่วม(Cogeneration)
 กากับการรับซื้อไฟฟูาจากพลังงานทดแทนให้จ่ายไฟฟูาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตาม
แผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และแผน AEDP เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายอัตรารับซื้อไฟฟูาแบบ
Feed in Tariff (FiT)
 ส่ ง เสริ ม การแข่ งขั น การใช้ ร ะบบโครงข่ า ยพลั ง งาน และก ากั บ ให้ มี ก ารใช้ ร ะบบ
โครงข่ายพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กกพ. จะได้มีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ และจัดทาแนวทางการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงระบบไฟฟูาภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขั นในกิจการก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
กิจการก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศอีกด้วย
 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย ASEAN Energy
Regulators' Network (AERN) เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกาหนดดาเนินการบรรจุแผนการดาเนินงาน
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AERN Roadmap 2014-2020 ในแผน APAEC 2016-2020 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และร่วมศึกษา
แนวทางการออกระเบียบและกติกาการซื้อขายไฟฟูาระหว่างประเทศสาหรับโครงการ ASEAN Power Grid (APG)
1.14 แผนมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งที่ 6(
เรื่องที่เป็นผลกระทบต่ออุสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายไฟฟูา ในการประชุมครั้งนี้คือ
เรื่องที่ 1.แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา
(EV) ในประเทศไทย
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการ
ใช้งานยานยนต์ไฟฟูา (EV) ในประเทศไทย ในระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา
(พ.ศ. 2559-2560) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนในระยะที่ 1 ต่อไป
เรื่องที่ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้
บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สาหรับการประกอบกิจการบางประเภท
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์สาหรับโครงการหรือกิจการที่ได้รับการ
ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สาหรับ โครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579
เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟูาโครงการน้างึม 2 เพื่อปรับปรุง
สถานีไฟฟูานาบง
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟูาโครงการน้างึม 2
และให้การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟูาโครงการน้างึม 2
กับผู้พัฒนาโครงการต่อไป เมื่อร่างสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟูาโครงการน้างึม 2 ได้ผ่านการตรวจพิจารณา
จากสานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ หากจาเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ดังกล่าว ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟูา
ที่ระบุไว้ในร่างสัญญาฯ และ/หรือ เงื่อนไขสาคัญ ก็ขอให้อยู่ในอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ใน
การพิจารณาแก้ไข โดยไม่ต้องนากลับมาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอีก
เรื่องที่ 7 แนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟูาชีวมวล
ซึ่ งมี มติ ของที่ ป ระชุ ม คือ เห็ น ชอบแนวทางการแก้ ไขปัญ หาโรงไฟฟู าชี ว มวลตามมติ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยให้โครงการชีวมวลในรูปแบบ Adder
สามารถเลือกปรับรูปแบบ Adder เป็น FiT
เรื่องที่ 8 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟูาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD)
ได้ภายในกาหนดเวลา
ซึ่งมีมติของที่ประชุม คือ โครงการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
สาหรับผู้ที่ยื่นขอขายไฟฟูาไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Adder) เดิม ซึ่งไม่สามารถ COD ได้ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากติ ดปัญหาผังเมือง โครงการเหล่านี้ได้มีการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการ
ร้องเรียน/อุทธรณ์ ต่อ กกพ. ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นรายๆไป
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2.2.2 PESTEL Analysis
ภาพที่ 2 - 2: รูปแบบการวิเคราะห์ PESTEL

การวิเคราห์ PESTEL
- Political
 นโยบายหลั ก ของภาครั ฐ ให้ ค วามส าคัญ กั บ การสร้ า งความมั่น คง โปร่ ง ใส รวมทั้ง การส่ ง เสริ ม
พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ว ม ถึ ง น โ ย บ า ย ใ น
การพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid
 นโยบายโรงงานไฟฟูา IPP SPP
ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก การส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ถือเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจที่สาคัญของ กฟภ. ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ โดยกาหนด
เป็นทิศทางการดาเนินงานของบริษัทในเครือในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องดังกล่าว ซึ่งถื อเป็นกลุ่มลูกค้า/กลุ่ม
ตลาดใหม่ รวมถึงนโยบายในการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid ก็จะส่งเสริมให้การดาเนินงานตามแผน
แม่บท Smart Grid รวมถึงความสาเร็จของโครงการนาร่อง สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผนงานที่กาหนด
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นอกจากนั้น ผลกระทบของ SPP ที่กระทบจากการจากัดการรับซื้อ ของ กฟผ. และอาจต้อง
ดาเนินการขายไฟให้กับ กฟภ. นั้น ผลกระทบเชิงบวก คือ การที่ได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น หากมีการบริหารจัดการ
ในเรื่องระบบรับซื้อไฟ รวมถึงการกาหนดอัตราค่าซื้อไฟที่สะท้อนกลไกทางการตลาดได้ จะสามารถทาให้การ
กาหนดกลยุทธ์ในการจัดการ SPP กลุ่มนี้มีความชัดเจน และส่งผลในเชิงบวกมากขึ้น
ผลกระทบเชิ งลบ การส่ งเสริ มพลั งงานทางเลื อกและพลั งงานทดแทน อาจถือเป็นสิ นค้ า
ทดแทน หรื อ ส่งผลทาให้ปริมาณการจาหน่ายไฟฟูาลดลง จากการที่ผู้ ใช้ไฟมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากพลั งงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแทนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่ าวยังเอื้อต่อโอกาสทางธุรกิจมากกว่า
ผลกระทบในเชิงลบที่มีต่อธุรกรรมหลักขององค์กร
นอกจากนั้น การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ SPP ที่สามารถจ่ายไฟให้ กับลู กค้าในนิคม
อุ ต สาหกรรม ก็ ยั ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ กฟภ. สู ญ เสี ย ลู ก ค้ า และรายได้ ที่ พึ ง ได้ รั บ จากลู ก ค้ า ในนิ ค ม
อุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- Ecomomic
 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMICS
COMMUNITIES : AEC) ที่เริ่มแล้วในปี 2558 ส่งผลต่อความต้องการไฟฟูา ตามแนวเขตชายแดน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี โดยเฉพาะแรงงานที่ไ ม่จาเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ หรือวิชาชีพ
เฉพาะ
 ความผันผวนของราคาน้ามันในตลาดโลก
ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก ความต้องการใช้ไฟฟูาตามเขตชายแดนที่สูงขึ้น ส่งผลต่อโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณหน่วยจาหน่ายให้กับ กฟภ. และจากการเปิด AEC นั้น เอื้อต่อการให้ กฟภ. มีการขยายโอกาสทางธุรกิจ
รวมถึงการขยายผลของ PEA Standard ไปใช้ในกลุ่มประเทศ AEC
ผลกระทบเชิงลบ ปัจจัยด้านแรงงานที่มีทักษะ (Skilled Labour) อาจไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานในเขิงการขยายบทบาทของ กฟภ. ไปยังระดับภูมิภาค หากไม่มีการเตรียมความพร้อมด้านนี้ในเชิงรุก
- Social
 ลักษณะของการเป็นสังคมเมืองและเมืองใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
 กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย ความต้องการและความคาดหวังที่มากขึ้น
ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก ความต้องการของสังคมเมือง นอกเหนือจากความมั่นคงของระบบจาหน่าย
แล้ว ยังต้องการในเรื่องภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดังนั้น นอกเหนือจากการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจาหน่ายใน
เมืองใหญ่แล้ว ยังเป็นโอกาสในการสนับสนุนต่อแผนงานการนาสายไฟลงดิน ในเมืองใหญ่ ที่กฟภ. มีการวางแผน
ในการดาเนินการ ทั้งนี้ ในการกาหนดคาจากัดความสาหรับเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ ต้องมีการกาหนด
คานิยามที่เหมาะสม เนื่องจากจะต้องมีความสัมพันธ์กับการวางแผนงานและการลงทุนขององค์กร
นอกจากนั้น การที่กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย ความต้องการและความคาดหวังเพิ่มขึ้นนั้น
ณ ปัจจุบัน กฟภ. ได้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลเสียงจากลูกค้า เพื่อมากาหนดแผนงานในการดาเนินการ
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ปรับปรุงจากเสียงของลูกค้า ดังนั้น การทราบความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวที่ชัดเจน จะทาให้ กฟภ.
กาหนดแผนงานที่ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังดังกล่าวได้ครบถ้วน
ผลกระทบเชิงลบ ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ยังไม่อยู่ในลักษณะ
การบูรณาการ และยังไม่เอื้อต่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมถึงการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่อง
การจัดการลู กค้ายั งไม่มีการกาหนดชัดเจน ดังนั้น อาจส่ งผลกระทบเชิงลบต่อการดาเนินงานเพื่อปรับปรุง
คุณภาพบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า รวมถึง ในปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด) กลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดในเชิงของรายได้ มีระดับความพึงพอใจที่ลดลง
- Technology
 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน ในกระบวนการผลิต และจาหน่ายไฟฟูา ของทั้งผู้ผลิต
รายใหญ่ และรายย่อย ที่สามารถเข้าถึงและนาเทคโนโลยีมาใช้ผลิตและจาหน่ายไฟ
 ความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การใช้ พ ลั ง งาน เช่ น
รถยนต์ไฟฟูา อาคารลดมลพิษ อาคารประหยัดพลังงาน
 เทคโนโลยีที่ช่วยในการสนับสนุนการจัดการพลังงานไฟฟูาของผู้ใช้ไฟ
ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก การส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ที่สาคัญของ กฟภ. ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ โดยกาหนดเป็นทิศ
ทางการดาเนินงานของบริษัทในเครือในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้า/กลุ่มตลาดใหม่ โดยอาจ
กาหนดเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการดังกล่าว นอกจากนั้น ความก้าวหน้าและการ
พัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เอื้อต่อการวิเคราะห์ Business Model ขององค์กรในการพัฒนา
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น รถยนต์ไฟฟูา เป็นต้น
ผลกระทบเชิงลบ การส่งเสริมพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน อาจถือเป็นสินค้าทดแทน
หรือ ส่งผลทาให้ปริมาณการจาหน่ายไฟฟูาลดลง จากการที่ผู้ใช้ไฟมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจากพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยังเอื้อต่อโอกาสทางธุรกิจมากกว่าผลกระทบในเชิง
ลบที่มีต่อธุรกรรมหลักขององค์กร
นอกจากนั้น ผลกระทบเชิงลบอีกประการหนึ่ง คือ การขยายตัวของ VSPP ที่ส่งผลต่อความ
เสถียรของระบบจาหน่าย โดยสะท้อนในเรื่องของอัตราการสูญเสียในระบบที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ VSPP
นอกเหนือจากประเด็นของ VSPP ที่จะกลายมาเป็น Prosumer ในอนาคต
- Environment
 กระแสความตื่นตัว และความสนใจในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (Sustainable development :SD
ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก การที่ กฟภ. มีแผนแม่บท CG CSR รวมถึงการดาเนินงานจัดทา GRI นั้น
แสดงให้เห็นถึงการที่ กฟภ. มีกระบวนการในการรองรับประเด็นดังกล่าวที่ชัดเจน รวมถึงการดาเนินงานใน
โครงการสาคัญขององค์กร เช่น การไฟฟูาโปร่งใส และภาพลักษณ์ขององค์กรที่อยู่ในระดับดี การประเมินการ
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ดาเนินงานด้านความโปร่งใสที่ดาเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก และมีผลการประเมินในระดับดีมากก็ตาม ล้วน
เป็นผลกระทบเชิงบวกที่สนับสนุนให้องค์กรมีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ การยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การดาเนินงานขององค์กร ส่งผลให้เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการดาเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต
- Legal


ข้อจากัดของผู้ประกอบกิจการพลังงานภาครัฐที่ถูกควบคุมจากกฎหมายของภาครัฐ

ผลกระทบต่อ กฟภ.
ผลกระทบเชิงบวก จากข้อจากัดของผู้ประกอบกิจการพลังงานดังกล่าว ทาให้มีผู้ประกอบการ
รายใหม่ในธุรกิจการจาหน่ายไฟน้อยราย เนืองจากข้อจากัดด้านเงินลงทุน และนโยบายของรัฐ ส่งผลให้จานวน
IPP และ SPP ไม่เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากนัก เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ทาให้ กฟภ. ไม่ได้รับผลกระทบ
จากการสูญเสียหน่วยจาหน่ายให้กับผุ้ประกอบการบางราย
2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟูาของประเทศเป็นโครงสร้างกิจการไฟฟูารูปแบบ Enhanced Single
Buyer Model (ESB) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
ภาพที่ 2 - 3: โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

ที่มา: มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) และมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ครั้งที่ 26/2554 (ครั้งที่ 135) การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟูาของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558
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ลักษณะโครงสร้างกิจการไฟฟูารูปแบบ ESB
1. กิจการผลิตไฟฟูาและระบบส่งไฟฟูา: การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟู า ส่ ง ไฟฟู า และเป็ น ผู้ รั บ ซื้ อ ไฟฟู า จากโรงไฟฟู า เอกชนและรั บ ซื้ อ ไฟฟู า จากต่ า งประเทศ
เพียงรายเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจาหน่ายไฟฟูาผ่านระบบส่งไฟฟูา (Transmission) ให้แก่ การ
ไฟฟูานครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจาหน่ายไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟฟูา นอกจากนี้
กฟผ. ยังจาหน่ายไฟฟูาบางส่ วนโดยตรงให้แก่ผู้ใช้ไฟฟูารายใหญ่บางรายที่ได้รับอนุญาตให้จาหน่ายได้ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประเทศใกล้เคียง
2. ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟูา (System Operator) จะทาหน้าที่วางแผนปฏิบัติการผลิต
ไฟฟูาและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟูาที่มีความพร้อมอยู่ในระบบในขณะนั้น โดยเริ่มจากโรงไฟฟูาที่มีต้นทุน
การผลิตต่าสุดไปเป็นลาดับ (Merit Order) และเพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับ กฟผ. จะพิจารณาเงื่อนไขสาคัญ
ประกอบการสั่งการด้วย เช่น Minimum Generation ของโรงไฟฟูา เงื่อนไขการรับก๊าซธรรมชาติตามสัญญา
กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งจะอยู่ภายใต้กิจการระบบส่งไฟฟูา (Transmission) ของ กฟผ.
3. ระบบจาหน่ายไฟฟูา (Distribution) กฟผ. จาหน่ายไฟฟูาส่วนใหญ่ทั้งที่ผลิตเอง
และจัดซื้อจากผู้ผลิตไฟฟูาอื่นให้แก่ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. รับผิดชอบการจาหน่ายไฟฟูาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟูา
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ.จาหน่ายไฟฟูาให้แก่ผู้ใช้ไฟฟูา
ในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตการให้บริการของ กฟน. (โดยในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ กฟน. และ กฟภ. จะเป็น
เจ้าของสถานีไฟฟูา ระบบสายส่ง ระบบจาหน่าย หม้อแปลงจาหน่าย ระบบไฟฟูาแรงต่า และเครื่องวัดหน่วย
ไฟฟูา (มิเตอร์ไฟฟูา)) ซึ่งไฟฟูาส่วนหนึ่งของ กฟภ.ที่ใช้ในการจาหน่าย มาจากผู้ผลิตไฟฟูาเอกชนรายเล็กมาก
(VSPP) ที่ปัจจุบันภาครัฐกาหนดให้ผลิตและส่งจาหน่ายเข้าโครงข่าย (Grid) ของ กฟน. และ กฟภ. เท่านั้น
อย่างไรก็ตามในระบบจาหน่ายไฟฟูา ในปัจจุบัน ผู้ผลิตไฟฟูาเอกชนรายเล็ก (SPP) บางรายสามารถจาหน่าย
ไฟฟูาให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมได้โดยตรง
4. กิจ การจ าหน่ ายไฟฟูา (Retail) กฟน. และ กฟภ. จาหน่ายไฟฟูาให้ แก่ผู้ ใช้ไฟฟู า
ซึ่งกาหนดให้อัตราค่าไฟฟูาสาหรับผู้ใช้ไฟฟูาประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff)
และมีความแตกต่างกันตามประเภทผู้ใช้ไฟฟูา ทั้งนี้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้กากับ
ดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟูาของประเทศในภาพรวม
2. การวิเคราะห์คู่แข่ง
จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟูาในประเทศไทยที่ได้
แบ่งอุตสาหกรรมไฟฟูาโดยใช้ห่วงโซ่อุป ทาน ซึ่งทาให้แบ่งอุตสาหกรรมไฟฟูาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคการผลิต
และภาคการจ าหน่ า ย โดย กฟภ. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นภาคส่ ว นจ าหน่ า ยไฟฟู า ที่ แ บ่ ง
การจาหน่ายภายในประเทศตามพื้นที่รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่ง ได้แก่ กฟภ. และ กฟน. โดยไม่
ซ้อนทับพืน้ ที่กัน ทาให้ในปัจจุบันจึงกล่าวได้ว่า ไม่มีการแข่งขันระหว่าง กฟภ. และ กฟน. และเมื่อพิจารณาใน
ภาคการผลิตแม้จะเห็นว่า จะมีการแบ่งแยกจากภาคจาหน่ายอย่างชัดเจน แต่มีผู้ผลิตไฟฟูาเอกชนบางรายที่ถือ
ได้ว่าสามารถเป็นคู่แข่งของ กฟภ. โดยตรง ได้แก่ SPP
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน อนุญาตให้ SPP ที่มีกาลังการผลิตส่วนเหลือที่
จาหน่ายให้ กฟผ. สามารถจาหน่ายไฟฟูาให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเป็น
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ทางเลือกให้กับลูกค้าของ กฟภ. ในกลุ่ มลูกค้าอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้ หรือเปลี่ยนไปซื้อพลังงานไฟฟูา
จาก SPP ได้ ทาให้ถือได้ว่า SPP เป็นคู่แข่งของ กฟภ. โดยตรง ซึ่งจะแตกต่างจากในกรณี IPP และ VSPP
นโยบายภาครัฐในปัจจุบันบังคับให้ IPP ต้องจาหน่ายไฟฟูาที่จะขายในประเทศผ่านโครงข่ายของ กฟผ. เท่านั้น
เช่นเดียวกับ VSPP ที่ไม่ถือเป็นคู่แข่ง เนื่องจากหลังจากการผลิตไฟฟูาแล้ว VSPP ต้องจาหน่ายให้ กฟภ.
รายเดียวเช่นกัน
ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นทาให้สภาวการณ์ด้านการตลาดในปัจจุบัน กฟภ. สูญเสียฐานลูกค้า
ประเภทอุตสาหกรรมเดิมให้แก่ SPP โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลัก
เกิดจาก SPP มีอัตราค่าไฟฟูาที่ต่ากว่ า กฟภ. (SPP มีต้นทุนคงที่ และต้นทุนบางส่วนถูกคิดรวมกับปริมาณ
พลังงานไฟฟูาที่ขายให้กับ กฟผ. แล้ว) นอกจากนี้ SPP ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ทาให้ระบบสายจาหน่ายไฟฟูาให้กับลูกค้ามีระยะทางสั้นกว่า และมีหน่วยสูญเสีย (Loss) น้อยกว่า กฟภ. และมี
ค่าใช้จ่ายในการวางระบบสายส่งและต้นทุนการบารุงรักษาต่ากว่า รวมทั้งการขยายแนวท่อก๊าซธรรมชาติของ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ที่มีการผลิตไฟฟูาจากก๊าซธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้างรายได้
ในอนาคตของ กฟภ. ด้วย
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟู า ขนาดเล็ ก (SPP) ด้ ว ยระบบผลิ ต พลั ง งานร่ ว ม
(Cogeneration) ซึ่งกาลังจะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2560-2568 จานวน 25 โครงการนั้น มีแนวทางที่จะ
รับซื้อไฟในปริมาณที่น้อยลง และราคาที่ต่ากว่าเดิม จากแนวทางดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่าทางผู้ผลิตไฟฟูา
ขนาดเล็ก เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิต และสามารถขายไฟฟูา ให้กับทางนิคมอุตสาหกรรมโดยตรงได้มาก
ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก คณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ดาเนินการกับ SPP ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2560
-2568 ตามแนวทางของ กบง. โดยในที่ประชุม กพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้ กฟภ.
เป็นผู้รับซื้อไฟฟูา ในส่วนที่เหลือจากที่ กฟผ. รับซื้อ อย่างไรก็ตาม ให้ สนพ. พิจารณาเพิ่มเติมว่า อัตรารับซื้อ
ไฟฟูาที่เหมาะสม และศึกษาการรับซื้อไฟฟูาในรูปแบบ SPP Power Pool เพื่อนาเสนอ กบง./กพช. ต่อไป
นอกเหนือไปจากกรณีดังกล่าว แนวโน้มการสูญเสียตลาด จากคู่แข่ง (ทางอ้อม) คือจาก
นโยบาย solar roof-top ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคมีสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟูา และ ใช้ไฟฟูาที่ผลิตเองได้ จึงมี
แนวโน้มที่อาจจะบริโภคไฟฟูาในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิ ม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กลุ่มนี้จะสามารถผลิตไฟฟูาใช้
เองได้ แต่หากมองจากแนวโน้มอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ต่อไปจะมีรถยนต์ไฟฟูาออกมามาก
ยิ่งขึ้น ทาให้ผู้บริโภคจาเป็นต้องใช้ไฟฟูาในเวลากลางคืน เพื่อชาร์จไฟฟูาให้กับรถยนต์ นั่นคือ จาเป็นต้อง
บริโภคไฟฟูามากกว่าเดิม การทา solar roof-top ท้ายที่สุด อาจเป็นเพียงการ off-set หรือ ลดปริมาณการใช้
ไฟฟูาที่อาจเพิ่มขึ้นโดยตรงจาก กฟภ. เท่านั้น

25

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

1) การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการแข่งขันด้วย 5-Forces
ภาพที่ 2 - 4: การวิเคราะห์อุตสาหกรรมจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการแข่งขันด้วย 5-Forces

2.2.4 การวิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmarking Analysis)
เพื่อให้การกาหนดยุทธศาสตร์ และการตั้งเปูาหมายดาเนินงานในอนาคตของ กฟภ. มีความท้าทาย
สร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคได้นั้น การวิเคราะห์คู่เทียบเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ควรนาบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเป็นเลิศ เป็นผู้นาในแต่ละประเทศ
ใกล้เคียง มาเป็นตัวเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ถึงแม้ว่าโครงสร้างบริษัท โครงสร้างการประกอบกิจการ
ลักษณะการดาเนินงานจะแตกต่างกัน แต่การเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวทาง/ทิศทางที่จะ
นาพา กฟภ. มุ่งสู่เปูาหมายได้อย่างดี ส่ วนคู่เทียบในประเทศไทยนั้นได้เปรียบเทียบกับการไฟฟูานครหลวง ซึ่ง
โดยรวมลักษณะการดาเนินการมีความคล้ายคลึงกันมาก เว้นแต่พื้นที่ที่ครอบคลุมการให้บริการ
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ตารางที่ 2- 4: บริษัทที่นามาเป็นคู่เทียบ
บริษัท/ องค์กร
การไฟฟูา
นครหลวง
MERALCO

TENAGA

GLOW

TEPCO

ประเทศ
ลักษณะธุรกิจ
- การจาหน่ายพลังงานไฟฟูาในเขตพื้นที่จาหน่าย รวม 3 จังหวัด
ไทย
คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟูา ผ่านการ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
ฟิลิปปินส์ - การผลิตกระแสไฟฟูา (ในรูปแบบการร่วมดาเนินการกับบริษัท
อื่นๆ)
- การจาหน่ายไฟฟูา
- งานบารุงรักษาต่างๆ
- พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
มาเลเชีย - การผลิตกระแสไฟฟูา (โรงผลิตกระแสไฟฟูาด้วยความร้อน
6 แห่ง และจากพลังงานน้า 3 แห่ง)
- การส่งกระแสไฟฟูาและกระจายกระแสไฟฟูา
- งานสนับสนุนปฏิบัติการ และ ซ่อมบารุงรักษา ให้กับผู้ผลิต
กระแสไฟฟูารายอื่นๆ ผู้ผลิต transformers high-voltage
switchgears และ สายเคเบิล
- งานที่ปรึกษาด้านโครงสร้าง งานโยธา ไฟฟูา การซ่อมบารุง
ต่างๆ
- ผลิตและจาหน่ายไฟฟูาให้แก่ กฟผ.
ไทย
- จาหน่ายไฟฟูา ไอน้า น้า เพื่อการอุตสาหกรรมทั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และ เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์น
ญี่ปุน - การผลิตไฟฟูาจากพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear power
generation)
- การผลิตไฟฟูาจากน้ามันและความร้อน (Fuel and thermal
power generation business)
- ระบบส่งและกระจายกระแสไฟฟูา (Transmission and
distribution business)
- การบริการและจาหน่ายไฟ (retail electricity business)

การเปรีย บเทียบกับคู่เทียบต่างประเทศดัง กล่าว จะมีความแตกต่างของแต่ละบริษัทในการทา
Benchmark ด้วยเหตุผล ดังนี้
 ความเข้มข้น ในการแข่งขัน ในแต่ล ะประเทศนั้น มีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของกฎหมาย
การเมือง สังคม สภาพแวดล้อม
 ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ ขนาดของพื้นที่ และระบบการกระจายไฟฟูา (เช่น บนดิน หรือใต้
ดิน) ระยะทางระหว่างระบบส่งไฟฟูาจากผู้ผลิตถึงผู้ใช้ไฟ
 ความแตกต่างในด้านต้นทุนการรับซื้อ และราคาขายของกระแสไฟฟูาที่สามารถขายได้
 ความแตกต่างในด้านสภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานค่าครองชีพ
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 ความแตกต่างในด้านคุณลักษณะขององค์กร บริษัทในเครือ หรือบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่อ Synergy
ของแต่ละบริษัทในด้านต้นทุน
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับคู่เทียบดังกล่าว จะช่วยให้เห็นความคาดหวังในระดับภูมิภาค
ในเรื่องของการดาเนินกิจการกระจายและจาหน่ายไฟฟูา เมื่อเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นในการเปรียบเทียบดังกล่าว
ย่อมส่งผลในการตั้งเปูาในการดาเนินงานของ กฟภ. การกาหนดเปูาหมายให้เทียบเท่ากับองค์กรในกลุ่มธุรกิจ
เดีย วกันของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นใจใน
การลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งตอบสนองต่อการเข้าร่วม AEC ได้เป็นอย่างดี
1) การเปรียบเทียบด้านการเงิน
 Profit Margin: กฟภ. มีความสามารถในการทากาไรที่ค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับ
คู่เทีย บ และหากเทีย บกับ กฟภ. เองในปี ที่ผ่ านมา ความสามารถดังกล่ าวไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ในขณะที่
Tenega ของประเทศมาเลเซีย มี Profit Margin ดีที่สุดในกลุ่มเทียบ สาหรับคู่เทียบที่มีผลประกอบการต่า
ที่สุดในปีนี้คือ TEPCO ซึง่ ยังคงเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ภาพที่ 2- 5: Net Profit Margin และ ROA

 Return on Asset (ROA) กฟภ. มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับที่
ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับคู่เทียบ บริษัทที่ทาได้ด้อยที่สุดในด้านผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คือ TEPCO
 Asset Turnover ในด้านการหมุนเวียนของสินทรัพย์ของ กฟภ. จะเห็นว่า กฟภ.
สามารถนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ ก่อให้เกิดรายได้ในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่เทียบ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับ ROA
แล้ว จะพบว่าปั ญหาที่ กฟภ. ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข คือ การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน
โดยมีแนวทางที่สามารถทาได้คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานที่มีอยู่ให้สูงขึ้น
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ภาพที่ 2 - 6: Asset Turnover และ Current Ratio

 Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่อง แสดงถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย
เงิ น สด ลู ก หนี้ และสิ น ค้ า คงเหลื อ มากกว่ า หนี้ ร ะยะสั้ น ท าให้ ค วามคล่ อ งตั ว ในการช าระหนี้ ร ะยะสั้ น มี
ค่อนข้างมาก ในด้านสภาพคล่องของ กฟภ. ถือว่ามีสภาพคล่องที่ดีที่สุด ในกลุ่มคู่เทียบ มีเพียง TEPCO เท่านั้น
ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง
ภาพที่ 2- 7: Long-term Debt/Equity และ Debt Coverage

 อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงที่มาของเงินทุน ว่ามา
จากหนี้สิน หรือ จากเจ้าของกิจการ ทั้ง กฟภ. กฟน. และ GLOW มีอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่า แสดงให้เห็นถึง
ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเพื่อดาเนินกิจการที่ค่อนข้างต่า
 ความสามารถในการชาระหนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
จากเงินกู้ ถึงแม้ความสามารถของ กฟภ. ไม่ได้อยู่ในระดับต่า แต่หากพิจารณา กับ D/E Ratio ข้างต้น
จะพบว่า ถึงแม้ GLOW จะมีสัดส่วน D/E ที่สูงกว่าทั้ง กฟภ. และ กฟน. แต่ Debt Coverage กลับมีค่าที่สูง
กว่าทั้งสององค์กรมาก นั่นแสดงถึงความสามารถในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม ของทั้ง Profit Margin, Return on Asset, Total Asset
Turnover แล้ว จะพบว่า การดาเนินงานของ กฟภ. น่าจะมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สูงเกินไป
จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ทั้งราคาขายไฟฟูา และ ราคาต้นทุนของไฟฟูาที่รั บซื้อมา ซึ่งล้วนเป็นข้อบังคับ ที่
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กฟภ.ไม่สามารถที่จะต่อรองได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มกาไรจากการดาเนินงานได้ สิ่งที่ กฟภ. สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ผลการดาเนินงานดีขึ้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยหาก กฟภ.
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้ จะสามารถเพิ่มได้ทั้ง Profit margin, ROA, Total Asset
Turnover ยิ่งหากพิจารณาเฉพาะ กฟภ. เทียบกับ กฟน. จะพบว่า ถึ งแม้ Total Asset Turnover ของ
กฟภ. จะดีกว่า กฟน. ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในด้านผลลัพธ์ด้านการเงินตัวอื่นๆ กฟน. กลับมีผลประกอบการที่
ดีกว่ามาก
 นอกเหนือไปจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้ว การสร้างรายได้เสริมจากกิจการหลัก โดยที่ไม่ ต้องลงทุนในส่วนของสินทรัพย์มากนัก และมีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานที่ต่า เช่น การเป็นที่ปรึกษา ให้บริการด้านออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างระบบไฟฟูาต่าง ๆ
การน าสิ น ทรั พ ย์ ที่ มีอ ยู่ มาสร้ างมูล ค่าเพิ่ม หรือแม้แ ต่ก ารขยายขอบข่ายของธุ รกิ จออกไป จะส่ งผลไปยั ง
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราการทากาไร (Profit Margin) และ การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover) ให้ปรับตัวดีขึ้นได้เช่นกัน
2) การเปรียบเทียบด้านการบริการและความพึงพอใจของลูกค้า
2.1) ด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการ
ค่า SAIFI และ SAIDI ถือเป็นค่ามาตรฐานที่บ่งบอกถึงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา โดยค่า
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ย
ความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟูาขัดข้อง
 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟูาขัดข้อง
ภาพที่ 2 - 8: SAIFI และ SAIDI

30

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

จะเห็นได้ว่า ค่า SAIFI และ SAIDI ของ กฟภ.มีตัวเลขสูงสุด ซึ่งหมายความว่า ทั้งความถี่
และระยะเวลาที่เกิดไฟฟูาขัดข้องมีมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดในการเปรียบเทียบ ได้แก่ลักษณะทาง
กายภาพของระบบจาหน่ายในแต่ละประเทศ ซึ่งบางประเทศได้มีการวางระบบสายไฟลงดิน (Underground)
หากเปรียบเทียบเฉพาะในเมืองใหญ่ ผลการดาเนินงานระหว่าง กฟภ. กับ กฟน. ค่า SAIDI ของกฟภ. มีค่าที่ต่า
กว่ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการด าเนิ น งานแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เช่ น เดี ย วกั น กั บ การ
เปรียบเทียบอัตราการสูญเสีย สามารถบ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการบริการ การจาหน่ายกระแสไฟฟูา
ให้แก่ผู้บริโภค ส่วนอัตราการสูญเสียนั้น ในปี 2558 กฟภ. มีอัตราการสูญเสียที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งมิได้แตกต่าง
จากคู่เทียบมากนัก
ภาพที่ 2 - 9: อัตราการสูญเสีย (Loss)

2.2) การให้บริการลูกค้า
จากการสารวจวิจัยค่าความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา กฟภ. มีคะแนนความพึงพอใจที่
4.22 มากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 4.17 อย่างไรก็ดี ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สูงสุด
(ประมาณ 49% ของรายได้จากกการขายไฟฟูา) และกลุ่มลูกค้าภาคกลาง ซึ่งเป็นกลุ่ม ฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด
มีร ะดับ ความพึงพอใจลดลงเมื่ อเทีย บกับ ปี ที่ผ่ านมา ทั งนี้ หากเปรียบเทียบกั บคู่เที ยบ กฟภ. มีระดั บ
ความพึงพอใจที่ใกล้เคียง โดยสูงกว่า Meralco และ Tenaga เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามยัง มีระดับความพึง
พอใจที่ต่ากว่า กฟน.
ภาพที่ 2- 10: ความพึงพอใจของลูกค้า
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2.2.5 ข้อมูลส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.(
1) การกาหนดส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.(
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม โดยพิจารณาตามลักษณะและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟูาความต้องการ ความคาดหวังที่แตกต่างกันและใช้ประเภทอัตราค่าไฟฟูาตามโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟูาปัจจุบัน รวมทั้งการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TSIC) เป็นเครื่องมือ
ในการจาแนกกลุ่มลูกค้าและพิจารณากาหนดส่วนตลาดตาม พ.ร.บ. กฟภ. ดังนี้
ภาพที่ 2- 11: ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.(
การจาหน่ายพลังงานไฟฟูา

ส่วนตลาด
กลุ่มลูกค้าตลาด
ลูกค้า

อุตสาหกรรม
แข่งขัน

ไม่แข่งขัน

ตารางที่ 2- 5: กลุ่มลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.(
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ตารางที่ 2- 6: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 5 กลุ่มหลัก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐ

พนักงาน

ความต้องการและความคาดหวัง
รัฐบาล
 ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรม
 พัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟูาในนิคมอุตสาหกรรม
 ขยายระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟูาเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัย
 เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการผลิต
ไฟฟูาของภาคเอกชน
 มีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านพลังงาน
 พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 นาการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร
 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทย
 มุ่งเน้นการบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟูาให้ทั่วถึง และระบบไฟฟูามีความปลอดภัย
กระทรวงการคลัง
 ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างความเข้มแข็งทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
นาส่งรายได้
 ปรับปรุงการจัดการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองค์กรเข้าสู่
มาตรฐานสากล
 กาหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใต้กรอบ AEC
 เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มีการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
 มีการเตรียมความพร้อมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟูาเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่
เพิ่มขึ้น และการเตรียมการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
 มีมาตรการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา
 มีการกากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
 ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน
 การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการบริหารจัดการที่ดี
 การได้รับโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ
 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน
 เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชน์อันพึงได้จากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2- 6: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 5 กลุ่มหลัก (ต่อ)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ
ลูกค้า/ ผู้ใช้บริการ
ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ความต้องการและความคาดหวัง
 ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
 การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้ตามสัญญา
 อ้างอิงตารางที่ 2-5 กลุ่มลูกค้าของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 ให้มีความปลอดภัย
 ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจากการไฟฟูาส่วนภูมภิ าค

นอกจากความต้ องการและความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ดัง กล่ าวแล้ ว การไฟฟู า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement
of Directions: SOD) ได้แก่ มุ่งพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟูาให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สินและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับนโยบายภาครัฐจากหน่วยงานต่าง
ๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1) ด้านการดาเนินงานหลัก
กฟภ. มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในภาพรวม
และ 12 เมืองใหญ่ โดยพบว่า ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟูาขัดข้อ ง (SAIFI) ในภาพรวมและ 12 เมืองใหญ่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจานวนครั้งที่ไฟฟูาขัดข้องในปี 2558 จะลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 9.60 ในภาพรวม และ
ลดลงร้อยละ 9.56 สาหรับ 12 เมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟูาขัดข้อง (SAIDI) กล่าวคือ
กฟภ. สามารถลดระยะเวลาที่ไฟฟูาขัดข้องได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 14.87 ในภาพรวม และร้อยละ
24.43 สาหรับ 12 เมืองใหญ่ ทั้งนี้ กฟภ. มีแผนงานและโครงการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่า SAIDI
และ SAIFI เช่น โครงการพัฒนาไฟฟูา 12 เมืองใหญ่ แผนงาน Modern Quality Service Care และแผนงาน
เพิ่มสมรรถนะทางด้านการตลาดและการบริการเสริมทางธุรกิจขององค์กร เป็นต้น
ในปี 2558 กฟภ. มีหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5.50 ซึ่งสูงกว่าปี 2557
ที่มีหน่วยสูญเสียร้อยละ 5.46 โดยจะเห็นได้ว่า ร้อยละของหน่วยสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 1 (Non-Technical
Loss) ผันผวนขึ้นลงในแต่ละปี ซึ่งเป็นผลให้หน่วยสูญเสียในระบบจาหน่ายโดยรวมผันผวนตามไปด้วย ในขณะ

1

กาลังไฟฟูาสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Loss) คิดจากการนาหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่ายรวมหักด้วยกาลังไฟฟูาสูญเสียทาง
เทคนิค ซึ่งกาลังไฟฟูาสูญเสียที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัดปริมาณไฟฟูา การติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟูาไม่ค รบถ้วน
ตลอดจนการจดหน่วยไฟฟูา หรือการเรียกเก็บเงินไม่ครบถ้วน และการลักลอบใช้ไฟฟูา

34

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ที่ร้อยละของหน่วยสูญเสียทางเทคนิค 2 (Technical loss) ค่อนข้างคงที่อยู่ในช่วงร้อยละ 3.6-3.9 ทั้งนี้ กฟภ.
มีกลยุทธ์และแผนงานรองรับเพื่อให้หน่วยสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss) ลดลง เช่น ก่อสร้างสถานี
ไฟฟู า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น การตรวจสอบแก้ ไ ขจุ ด ต่อ จุ ด สั ม ผั ส ในสถานี ไ ฟฟู า /สายส่ ง /ระบบจ าหน่ า ย การแก้ ไ ข
กระแสไฟฟูา Unbalance ในแต่ละเฟส เป็นต้น รวมถึงกลยุทธ์และแผนงานรองรับเพื่อให้หน่วยสูญเสีย ที่ไม่ใช่
เทคนิค (Non Technical Loss) ลดลง เช่น การตรวจสอบมิเตอร์ การปูองกันการละเมิดการใช้ไฟฟูา การ
แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ SAP IS-U การปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟูา การปรับปรุงการติดตั้งมิเตอร์ เป็นต้น
ภาพที่ 2- 12: ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปี 2552-2558
15
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5

9.57
3.61

ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
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ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
385.93

350.06 319.41
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0

76.21
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59.38

249.45

57.47

217.89

185.48

45.29 37.075 28.018

0

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

ภาพที่ 2- 13: กราฟแสดงหน่วยสูญเสีย

4.66
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3.68
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3.68
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Non-Technical Loss
Total Loss

5.50

3.79
1.71
2558

ในด้านจานวนผู้ใช้ไฟฟูาแบ่งตามกลุ่มลูกค้าพบว่า ผู้ใช้ไฟในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ตามลาดับ โดยในปี 2558 พบว่า มีจานวนผู้ใช้ไฟประเภท
บ้ า นอยู่ อ าศั ย มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.84 และมี จ านวนผู้ ใ ช้ ไ ฟประเภทอุ ต สาหกรรมน้ อ ยที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 0.18 ทั้งนี้ แม้ว่าจานวนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม เป็นกลุ่มที่มี
การใช้ไฟมากที่สุด

2

กาลังไฟฟูาสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss) ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกาลังไฟฟูาสูญเสียใน 4 ส่วนสาคัญ ได้แก่สายปูอนแรงดันสูง หม้อ
แปลงจาหน่าย สายปูอนแรงดันต่า และจุดต่อของอุปกรณ์
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ตารางที่ 2- 7: จานวนและอัตราการเติบโตของผู้ใช้ไฟฟ้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้า
จานวนผู้ใช้ไฟ (ราย(
2555
2556
2557
15,007,329 15,469,011
15,919,566
1,339,600 1,399,973
1,458,920
29,538
31,441
32,894
224,302
257,068
268,615
16,600,769 17,157,493
17,679,995

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยูอ่ าศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

2558
16,339,328
1,516,430
33,766
501,401
18,390,925

2555
3.31
16.87
4.60
-30.20
3.61

อัตราการเติบโต
2556
2557
3.08
2.91
4.51
4.21
6.44
4.62
14.61
4.49
3.35
3.05

2558
2.64
3.94
2.65
86.66
4.02

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานพบว่า กฟภ. มีประสิทธิภาพการดาเนินงานที่ดี
ขึ้น โดยดูได้จากรายได้ดาเนินงานต่อพนักงานดีขึ้น จากในปี 2553 รายได้ดาเนินงานต่อพนักงานอยู่ที่ 11.64
ล้านบาท/ คน เพิ่มขึ้นเป็น 16.01 ล้านบาท/ คน ในปี 2558
ภาพที่ 2- 14: รายได้ดาเนินงานต่อพนักงาน ปี 2553-2558
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2) ด้านการเงิน
2.1) รายรับและต้นทุน
กฟภ. มี อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ ใ นปี 2558 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.17 โดยในปี 2559
อัตราการเติบโตของรายได้ จะอยู่ในระดับ ที่ร้อยละ 1.75 หลังจากนั้นอัตราการเติบโตของรายได้คาดการณ์
ตั้งแต่ปี 2560-2563 จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.31 เนื่องจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟูาถูกกาหนดให้คงที่ และ
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟูา ช่วงปี 2558-2565 เท่ากับ 0.1255 บาท/หน่วยจาหน่าย ตามอัตราเงิน
ชดเชยรายได้ฯ ปี 2557 ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงจากอดีต รวมถึงสัดส่วนผู้ใช้ไฟฟูาของกฟภ. จะลดลงจากการเข้า
มาของโรงไฟฟูาขนาดเล็กซึ่ งทาให้ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของ กฟภ. ลดลง โดยโรงไฟฟูา
ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของลูกค้ารายสาคัญของ กฟภ. และโรงไฟฟูา
ขนาดเล็กแต่ละแห่งสามารถขายไฟฟูาให้กับผู้ใช้ไฟที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง
ทั้งนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นรายได้จ ากค่า ไฟฟูา จะพบว่า รายได้ ค่า ไฟฟูา เพิ่ มขึ้ นอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี แ รงผลั ก ดั น หลั ก มาจากการใช้ ไ ฟฟู า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของทุ ก กลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายการผลิตจากปีก่อนหน้าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตได้ดีขึ้น กว่าปี
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2556 และกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยที่มีการใช้ไฟฟูาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราค่าไฟฟูาคิดเป็นอัตราก้าวหน้า เมื่อมีการใช้ไฟฟูาเพิ่มขึ้นจนเลยขั้นการใช้ไฟ
เดิม จะทาให้อัตราค่าไฟฟูาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าไฟฟูาเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง
ภาพที่ 2- 15: อัตราการเติบโตของรายได้หลัก
25

Actual

19.40

20
15
9.01

10
5

2.54 1.86

Forecast
11.92

11.53

7.13
0.39

0.17

1.75

7.00
3.85 3.78 3.64 3.52

0
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ : ข้อ มู ลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2562 ประมาณการโดยฝุ ายงบประมาณ กฟภ. โดยในช่ วงปลายปี 2554
เกิดเหตุการณ์อุทกภัย ทาให้ปริมาณการใช้ไฟฟูาลดลง

ภาพที่ 2- 16: รายได้ค่าไฟฟ้า และหน่วยจาหน่าย จาแนกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2555-2558

เมื่อพิจารณาในอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมกลับพบว่า ในปี 2556 อัตรา
การเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมากจากปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.10 ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากรายได้ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 124.75 โดยในปี 2556 มีการปรับปรุงระบบ
จาหน่ายพาดสายสื่อสารฯ จานวนมาก แต่ในปี 2557 กฟภ. กลับมีอัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริม
ลดลงอย่างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 0.34 เนื่องจากในปี 2557 กฟภ. ได้รับรายได้จากค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟูา
ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบ และจากการก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟลดลง โดยในปี 2558 อัตราการเติบโตยังคงลดลง
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โดยมีค่าที่ร้อยละ -1.57 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมได้เป็น หนึ่งในกลยุทธ์ของ กฟภ.
ในปี 2559 ทาให้ การคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2563
คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.85
ภาพที่ 2- 17: อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจเสริม

2.2) อัตราส่วนการทากาไร
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนกาไรขั้นต้นจะพบว่า สัดส่วนกาไรขั้นต้นในช่วงปี 2556-2559
โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 13.86 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2560-2563 สัดส่วนกาไรขั้นต้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.48 ในขณะที่สัดส่วนกาไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 4.64 ในปี 2558
มาอยู่ที่ร้อยละ 3.43 ในปี 2563 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
โดยนับตั้งแต่ปี 2556 จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่างๆ มี แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
โดยในปี 2558 มีอัตราส่วน ROE, ROA, ROIC อยู่ที่ร้อยละ 15.41 5.85 และ 5.85 ตามลาดับ โดยสัดส่วน
ดังกล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.23 3.95 และ 4.84 ตามลาดับ ในปี 2563 โดยสาเหตุหลักของการลดลง
ในสัดส่วนผลตอบแทนต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก กฟภ. มีการลงทุนเพิ่มในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของกาไร
มาก โดย กฟภ. มีแผนการลงทุนโครงการหลัก ๆ ในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่
1 (51,950 ล้านบาท) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (15,085 ล้านบาท)
เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเกิดจากการที่ กฟภ. ไม่สามารถกาหนดราคาค่าไฟฟูาได้เอง ทาให้ไม่สามารถปรับเพิ่ม
ราคาตามต้นทุน ได้ รวมทั้ง กฟภ. ยังเสียลูกค้าบางส่วนจากการเข้ามาของโรงไฟฟูาขนาดย่อมอีกด้วย โดย
นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2560 ค่าต้นทุนเงินทุน (WACC) โดยรวมค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.
2558-2563 ค่าต้นทุนเงินทุนจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 6.68 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 6.71 ในปี 2563
โดยต้นทุนจากการเงิน กู้ยื ม (Kd) มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ต้นทุนจากเงินทุนของผู้ถือหุ้ น (Ke)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจาก กฟภ. ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุน แม้ว่าจะมีการใช้เงินรายได้จาก
กฟภ. มาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนก็ตาม
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ภาพที่ 2- 18: สัดส่วนกาไรส่วนเพิ่ม ปี 2550-2563
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10.00
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0.00
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กาไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)

กาไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin)

หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2563 ประมาณการโดยฝุายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 2- 19: อัตราผลตอบแทน ปี 2550-2563
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2563 ประมาณการโดยฝุายงบประมาณ กฟภ. (กรณี Best Case)

ภาพที่ 2- 20: อัตราส่วน ROIC และ WACC
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2563 ประมาณการโดยฝุายงบประมาณ กฟภ.
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2.3) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า กฟภ. มีสัดส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
ที่เพิ่มขึ้น จากในปี 2558 อยู่ที่ 1.60 เท่า กลายเป็น 1.70 เท่า ในปี 2563 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนหนี้สินรวม
ต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio) จะพบว่า ในช่วงปี 2559-2563 กฟภ. มีแนวโน้มสัด ส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวมค่อนข้างคงที่ โดยคาดว่า กฟภ. จะสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรั พย์รวมให้อยู่คงที่ที่
ประมาณ 0.61 เท่า ในทางตรงกันข้าม อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนทุน (Debt to Equity Ratio)
ของ กฟภ. เพิ่มขึ้นมากในช่วงปี 2560-2563 จาก 0.56 เท่ากลายเป็น 0.63 เท่า เนื่องจาก กฟภ. มีแผน
การลงทุนโครงการใหญ่หลายโครงการในอนาคต
ภาพที่ 2- 21: สัดส่วนสภาพคล่อง ปี 2550-2563
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2563 ประมาณการโดยฝุายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 2- 22: สัดส่วนโครงสร้างเงินทุน ปี 2550-2563
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หมายเหตุ: ข้อมูลจริงถึงปี 2558 ปี 2559-2563 ประมาณการโดยฝุายงบประมาณ กฟภ.
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3) ด้านการจัดการทรัพยากร
3.1) พนักงาน
พนักงานของ กฟภ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยจานวน
พนักงานทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในปี 2558 กฟภ. มีพนักงานรวม 29,093 คน เป็นพนักงาน
ในส่วนกลาง จานวน 3,693 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของพนักงานทั้งหมด และเป็นพนักงานในส่วนภูมิภาค
จานวน 25,400 คน คิดเป็นร้อยละ 87.31 ของพนักงานทั้งหมด
ภาพที่ 2- 23: จานวนพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2546-2558

เมื่อจาแนกจานวนพนักงานตามอายุ พบว่า พนักงานของ กฟภ. ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่
46 ปีขึ้นไป โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 53.41 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่สูงมาก แสดงให้เห็นว่า
พนักงานส่วนใหญ่เป็น กลุ่มที่มีอายุมากและมีอายุการทางานก่อนวัยเกษียณเพียงไม่กี่ปี ในขณะที่กลุ่มอายุ
18-25 ปี มีสั ดส่ ว นที่น้ อยที่สุ ด ซึ่งในอนาคตอาจจะส่ งผลด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล และทาให้ เห็ น
ความจาเป็นของการจัดการและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
ภาพที่ 2- 24: จานวนพนักงานจาแนกตามอายุ ปี 2558
6,195
3,692

3,366

1,815

18-25 ปี

26-30 ปี

4,826

4,519

31-35 ปี

2,247

2,433

36-40 ปี

41-45 ปี

46-50 ปี

51-55 ปี

55-60
56-60 ปี
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3.2) ที่ดิน
กฟภ. มีที่ดินทั้งหมดมูลค่า 7,805.26 ล้านบาท โดยมีที่ดินที่ใช้ประโยชน์แล้วจานวน
6,257.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.17 และที่ดินที่รอการใช้ประโยชน์ จานวน 1,265.28 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.21 และที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ จานวน 282.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 แสดงให้เห็นว่า กฟภ.
มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์อยู่ในสัดส่วนที่ต่า
ภาพที่ 2- 25: สัดส่วนการใช้ที่ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558
ที่ดินรอการใช้
ประโยชน์
16.21%

ที่ดินใช้ประโยชน์
แล้ว
80.17%

ที่ดินไม่ได้ใช้
ประโยชน์
3.62%

2.3.2 การสารวจและเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558
โครงการสารวจและเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดของ กฟภ. ปี 2558 มีการสารวจความพึงพอใจ
ในการบริการของ กฟภ. กับลูกค้าจานวน 5,229 ราย โดยสรุปผลการสารวจได้ ดังนี้
ตารางที่ 2- 8: การสารวจความพึงพอใจในการบริการของ กฟภ.
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง
ลูกค้าปัจจุบัน
ลูกค้าอดีต
ลูกค้าในอนาคต
รวม
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จานวน (ราย(
5,098
30
101
5,229
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ภาพที่ 2- 26: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในภาพรวมจาแนกตามกลุ่มลูกค้าปี 2558

อุตสาหกรรม

พาณิชย์

อุตสาหกรรม

4.29

4.25

4.21

4.11

บ้านที่อยู่อาศัย
พาณิชย์

4.22

อื่นๆ

บ้านที่อยู่อาศัย

ค่าเฉลี่ย
อื่นๆ

ค่าเฉลี่ย

3.66
3.74
3.84
3.9

3.49
3.52
3.62
3.53

3.89
3.97
4.15
4.12

3.74
3.81
3.94
3.95

คุณภาพและ
มาตรฐานการ
ดาเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

ช่องทางการ
ประสานงานและ
ตอบสนองลูกค้า

สิ่งอานวยความ
สะดวก

ค่าเฉลี่ยรวม

อุตสาหกรรม

3.68

3.66

3.49

4.06

3.65

3.89

3.74

พาณิชย์

3.82

3.74

3.52

4.12

3.7

3.97

3.81

บ้านอยู่อาศัย

3.95

3.84

3.62

4.25

3.82

4.15

3.94

อื่นๆ

3.98

3.9

3.53

4.33

3.86

4.12

3.95

4

3.65
3.7
3.82
3.86

3.68
3.82
3.95
3.98

5

4.06
4.12
4.25
4.33

ภาพที่ 2- 27: ผลการสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องตาม
แนวทางที่ SEPA กาหนดปี 2558

3
2
1
0

3.84
4.06
3.73
3.86

3.67
3.99
3.73
3.77

3.44
3.87
3.56
3.41

4.26
4.27
4.04
4.2

3.63
3.95
3.66
3.82

4.09
4.18
3.89
4.09

3.82
4.05
3.77
3.86

ภาพที่ 2- 28: ผลการสารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าจาแนกตาม
พื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามภาคปี 2558

คุณภาพและมาตรฐาน
การดาเนินงาน

ผลการปฏิบัติงาน

การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์

บุคลากร

ช่องทางการ
ประสานงานและ
ตอบสนองลูกค้า

สิ่งอานวยความสะดวก

ค่าเฉลี่ยรวม

ภาคเหนือ

3.84

3.67

3.44

4.26

3.63

4.09

3.82

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

4.06

3.99

3.87

4.27

3.95

4.18

4.05

ภาคกลาง

3.73

3.73

3.56

4.04

3.66

3.89

3.77

ภาคใต้

3.86

3.77

3.41

4.2

3.82

4.09

3.86

5
4
3
2
1
0
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ภาพที่ 2- 29: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. กับ กฟน.
ความคุ้มค่าที่ได้รับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สิทธิพิเศษที่มีให้ลูกค้า
ช่องทางการสนับสนุนหรือบริการลูกค้า
สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้
ความพร้อมของเทคโนโลยีและอุปกรณ์…
การประสานงาน/การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลและประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรวดเร็วในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
มนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร
ทักษะความรู้ ความชานาญของบุคลากร
คุณภาพการบริการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

0.00

3.84
3.87
3.77
3.74

3.37
3.45

3.67
3.68

3.82
3.89

3.89
3.97
3.75
3.78
3.61
3.65
3.76
3.78
3.84
3.84
3.90
3.95
3.89
3.85
3.874.00
4.07
4.05
3.92
3.88
3.914.01

0.50

1.00

1.50
กฟภ.

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

กฟน.

ค่าเฉลี่ย กฟภ. = 3.81 กฟน. = 3.83
ภาพที่ 2- 30: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. กับ กปน.
ความคุ้มค่าที่ได้รับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

3.87

3.33

สิทธิพิเศษที่มีให้ลูกค้า

3.55

3.16

3.86

ช่องทางการสนับสนุนหรือบริการลูกค้า

3.35

สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้

3.38

ความพร้อมของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้

3.86
3.99

3.43

การประสานงาน/การสื่อสาร

3.82

3.32

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

3.72

3.27

3.90

ข้อมูลและประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

3.37

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

3.39

ความรวดเร็วในการดาเนินงาน

3.39

ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ

3.94
3.97
4.00

3.44

มนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร

4.07

3.49

ทักษะความรู้ ความชานาญของบุคลากร

3.53

คุณภาพการบริการ

3.50

คุณภาพผลิตภัณฑ์

4.09
4.05
4.16

3.60
0.00

0.50

1.00

1.50

กฟภ.

2.00

2.50

กปภ.

ค่าเฉลี่ย กฟภ. = 3.93 กปน. = 3.40
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ภาพที่ 2- 31: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. กับ AIS
3.97

ความคุ้มค่าที่ได้รับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สิทธิพิเศษที่มีให้ลูกค้า
ช่องทางการสนับสนุนหรือบริการ…
สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้
ความพร้อมของเทคโนโลยีและ…
การประสานงาน/การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลและประสิทธิภาพระบบ…
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรวดเร็วในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความ…
มนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร
ทักษะความรู้ ความชานาญของ…
คุณภาพการบริการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

4.11

3.88

4.12

3.55

4.1
3.84

4.17

3.86

4.12
3.97

4.18

3.8

4.11

3.69

4.16
3.85

4.17
3.9

4.07
3.94

4.1

3.97

4.12
4.05

4.17

4.074.11
4.04

3.2

3.4

3.6

3.8

กฟภ.

4.12
4.13 4.19

4

4.2

4.4

AIS

ค่าเฉลี่ย กฟภ. = 3.91 AIS = 4.13
ภาพที่ 2- 32: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. กับ DTAC
3.95

ความคุ้มค่าที่ได้รับ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สิทธิพิเศษที่มีให้ลูกค้า
ช่องทางการสนับสนุนหรือบริการลูกค้า
สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้
ความพร้อมของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
การประสานงาน/การสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลและประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรวดเร็วในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
มนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร
ทักษะความรู้ ความชานาญของบุคลากร
คุณภาพการบริการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

4.08

3.85

4.06

3.50

4.05
3.86

4.12

3.86

4.09
3.97

4.14

3.78

4.07

3.67

4.12
3.85

4.12
3.94

4.05

3.93

4.06
4.00

4.11
4.07 4.16

4.064.09
4.03
4.05
4.114.14
3.00

3.20

3.40

กฟภ.

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

DTAC

ค่าเฉลี่ย กฟภ. = 3.91 DTAC =4.09
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ภาพที่ 2- 33: กราฟผลสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ. กับ TRUE
3.88 4.12

ความคุ้มค่าที่ได้รับ

3.76

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

4.11

3.38

สิทธิพิเศษที่มีให้ลูกค้า

4.14

ช่องทางการสนับสนุนหรือบริการลูกค้า

3.77

สิ่งอานวยความสะดวกที่มีให้

3.78

4.13

3.91

ความพร้อมของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือ่ งมือที่ใช้
3.75

การประสานงาน/การสือ่ สาร

4.2
4.1

3.64

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

4.21
3.79

ข้อมูลและประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

4.19

3.86 4.06
3.88 4.1

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ความรวดเร็วในการดาเนินงาน

3.89 4.13
3.97 4.14

ประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการ
มนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากร

4.03
4.11
3.994.1
4.054.14

ทักษะความรู้ ความชานาญของบุคลากร
คุณภาพการบริการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
0

0.5

1

1.5

กฟภ.

2

2.5

3

3.5

TRUE

ค่าเฉลี่ย กฟภ. = 3.83 TRUE =4.13
ภาพที่ 2- 34: ภาพลักษณ์เชิงบวกและลบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในมุมมองลูกค้า
ภาพลักษณ์เชิงบวก
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4.18

ภาพลักษณ์เชิงลบ

4

4.5
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ภาพที่ 2- 35: ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ กฟภ.
80.21

77.58

หากเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ปกติ เชื่อมั่นว่า
กฟภ. สามารถ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาระบบการ
จาหน่ายไฟฟ้าได้

สามารถให้บริการ
และตอบสนอง
ความต้องการไฟฟ้า
ได้ ทั่วประเทศ

มีความสามารถใน
เชิงวิศวกรรมทีจ่ ะ
ดูแลระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าได้ทั่วประเทศ

72.21

ตารางที่ 2- 97: ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ กฟภ. ของลูกค้าตามกลุ่ม SEPA
ระดับคะแนน (ร้อยละ(
ความเชื่อมั่นต่อเกณฑ์หยุดชะงักการดาเนินงานที่สาคัญ
กฟภ. มีความสามารถในเชิงวิศวกรรมที่จะดูแลระบบจาหน่ายไฟฟูาได้
ทั่วประเทศ
กฟภ. สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการไฟฟูาได้ทั่ว
ประเทศ
หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เชื่อมั่นว่า กฟภ. สามารถปูองกันและ
แก้ปัญหาระบบการจาหน่ายไฟฟูาได้

อุตสาหกรรม

พาณิชย์
78.28

บ้านอยู่
อาศัย
78.08

79.05

อื่นๆ
85.42

74.68

74.75

77.72

83.18

69.78

69.31

74.39

75.37
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ประเด็นสาคัญในการดาเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงฯ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1) กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย
ภาพที่ 2- 36: ประเด็ น ความสาคัญ และระดั บบริ การตรงตามความคาดหวัง ในการดาเนิน งาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย
กลุม่ ลูกค้าบ้านอยู่อาศัยได้ให้ข้อเสนอแนะเรียงตาม 5 ประเด็นแรก ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
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ควรเยี่ยมเยียนลูกค้าให้มากกว่าปัจจุบัน
ควรลดอัตราค่าไฟฟูาลง
ควรดูแลสายไฟ สายสื่อสารบนเสาไฟฟูาให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม
กรณีมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าควรแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางต่างๆ
ควรตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบจัดส่งไฟฟูาให้ดี เช่น กรณีสายไฟฟูาที่ชารุด
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2) กลุ่มลูกค้าพาณิชย์
ภาพที่ 2- 37: ประเด็ น ความสาคัญและระดั บบริ การตรงตามความคาดหวัง ในการดาเนิน งาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าพาณิชย์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าพาณิชย์
กลุ่มลูกค้าพาณิชย์ได้ให้ข้อเสนอแนะเรียงตาม 3 ประเด็นแรก ดังนี้
1) ควรลดอัตราค่าไฟฟูาลง
2) ควรลดปัญหาไฟตกและปูองกันให้ไฟดับน้อยลงกว่าปัจจุบัน
3) ควรมีการให้บริการด้านระบบไฟฟูาภายใน เช่น การซ่อมแซมบารุงรักษาหลังมิเตอร์
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3) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ภาพที่ 2- 38: ประเด็ น ความสาคัญและระดั บบริ การตรงตามความคาดหวัง ในการดาเนิน งาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะเรียงตาม 6 ประเด็นแรก ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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ควรลดปัญหาไฟตกและปูองกันให้ไฟดับน้อยลงกว่าปัจจุบัน
ควรมีการให้บริการด้านระบบไฟฟูาภายใน เช่น การซ่อมแซมบารุงรักษาหลังมิเตอร์
ควรลดอัตราค่าไฟฟูาลง
การคิดค่า Ft ควรมีการชี้แจงรายละเอียดและคิดอัตราที่เหมาะสม
ควรมีระบบการแจ้งเตือนลูกค้าอัตโนมัติในงานบริการต่างๆ ที่มีผลต่อลูกค้า
กรณีมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าควรแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางต่างๆ
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4) กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ
ภาพที่ 2- 39: ประเด็ น ความสาคัญและระดั บบริ การตรงตามความคาดหวัง ในการดาเนิน งาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ
กลุ่มลูกค้าอื่นๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรียงตาม 3 ประเด็นแรก ดังนี้
1) ควรลดอัตราค่าไฟฟูาลง
2) ควรลดปัญหาไฟตกและปูองกันให้ไฟดับน้อยลงกว่าปัจจุบัน
3) ควรเร่งรัดให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว
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2.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. ความพร้อมของระบบโครงข่ายไฟฟูาและสานักงาน
ให้บริการ
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูงในธุรกิจจาหน่ายไฟฟูาที่
เป็นธุรกิจหลัก
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานในระบบเครือข่ายและจาหน่ายไฟฟูา (Core
Process) และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กฟภ. มีระบบการจาหน่ายไฟฟูาทีม่ ีคุณภาพ และ
ความน่าเชื่อถือ
5. ภาพลักษณ์ขององค์กรในเรื่องความโปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล
6. คุณภาพการให้บริการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของคู่เทียบ

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

โครงสร้างองค์กรและการจัดวางระบบงานไม่เอื้อต่อ
การดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
การบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กรยังไม่เป็น
ระบบ (Knowledge Management)
ไม่สามารถเพิ่มความพึงพอใจในลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรม
ขาดการบูรณาการแผนงาน และการกาหนด
เปูาหมายทีส่ อดคล้องกัน ระหว่างระดับองค์กร
และระดับสายงาน
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มอี ยู่ยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
ขาดการเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงาน กับ
ระบบแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม
กฎระเบียบภายในที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน
ขององค์กร

8.

1. ความต้องการใช้ไฟฟูาภายในประเทศ
มีแนวโน้มการเติบโตสูง
2. แนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการ ส่งผลต่อโอกาสในการลงทุนของ กฟภ.
3. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการดาเนินงานที่สาคัญของ
องค์กร เช่น นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบายส่งเสริม
การพัฒนาพลังงานทดแทน ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร
4. นโยบาย Smart Grid ของประเทศสนับสนุน
การดาเนินงานในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ
5. นโยบาย AEC สนับสนุน กฟภ. ในการวางระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้กับกลุ่มประเทศ AEC
6. การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับพันธมิตร โดยมี
ทิศทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
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1. การสูญเสียลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ให้กับ SPP
2. การขยายตัวของ VSPP ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟูา
3. การสูญเสียรายได้จากผู้ประกอบการ/หน่วยงานราชการ
รวมถึงภาคครัวเรือนที่สามารถผลิตไฟใช้เอง
4. ข้อจากัดจากกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐ ที่
จากัดการทาธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
5. เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟูาที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ส่งผลกระทบต่อการเข้ามา
แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ (retail)
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2.5 การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเชิงลึกของรัฐวิสาหกิจ (Value Driver)
การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเป็นพื้นฐานสาคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถกาหนดปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญต่อยุทธศาสตร์ ซึ่งการวิเคราะห์ Sensitivity ของปัจจัยขับเคลื่อน
ค่า EP จะทาให้ผู้บริ หารสามารถวิเคราะห์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อน ที่มีผลกระทบต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่มระดับองค์กร เพื่อใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว โดย กฟภ. ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
2.5.1 การจัดทา EP Driver Model
ในการหาปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (Economic Profit Driver) กฟภ. ได้จาแนกปัจจัยขับเคลื่อน
ด้านการเงินและด้านปฏิบัติการของธุรกิจลงในแต่ละศูนย์ EVM จนถึงระดับปฏิบัติการ
ภาพที่ 2- 40: ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP
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2.5.2 การทดสอบ Sensitivity ของ Value Driver และทดสอบความควบคุมได้ (Manageability)
การวิเคราะห์ เพื่อเปรี ย บเทีย บปัจจัยขับเคลื่ อนที่ส าคัญ ขององค์กรทาได้โ ดยการ Simulation
เพื่ อหาค่ าการเพิ่ม ขึ้น หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1 ของปัจ จัย ขั บเคลื่ อนเพื่อ ระบุถึ งค่ า EP ที่ เ ปลี่ ยนแปลง
ซึ่งการวิเคราะห์ Sensitivity เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนนี้ จะช่วยให้องค์กรคานึงถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่
สาคัญและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดลาดับความสาคัญของการวางแผนและแนวทางการบริหาร
จัดการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 2- 41: การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญขององค์กร

ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า ปัจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงค่า EP
ระดับองค์กร คือ รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟูา ซึ่งจะถ่ายทอดมายังปัจจั ยขับเคลื่อนการดาเนินงาน คือ
การลด SAIFI SAIDI การขยายเขตผู้ใช้ไฟฟูา ส่งผลต่อการกาหนดแผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan) คือ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา แผนเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น
ซึ่งสาหรับรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเชิงสังคม (PSO) การวิเคราะห์เชิงลึกในรายศูนย์ EVM นั้น ควรจะ
คานึงถึงปัจจัยด้านผลประโยชน์เชิงสังคม นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรด้วย เพื่อให้ทราบว่า
ธุรกิจใด หรือหน่วยงานใด มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรมากหรือน้อยต่างกันอย่างไร โดยผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะนามาใช้เพื่อกาหนดกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเพื่อสังคม ในระดับองค์กรและในระดับศูนย์
EVM ต่อไป
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บทที่ 3
กรอบและทิศทางการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Strategic Direction)
ภาพที่ 3- 1: แนวทางการจัดทายุทธศาสตร์องค์กร

3.1 นโยบาย (Policy)
3.1.1 นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ สาหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มุ่งพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟูาให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ และขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักการและแนวทางการดาเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม 2555
แผนระยะสั้น
1. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ / Resource Sharing
2. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภายใต้การกากับดูแล
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3. ประสานความร่วมมือในการดาเนินงานกับการไฟฟูานครหลวง
4. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้มีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชย์กับสังคม/ Project Base)
แผนระยะยาว
1. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
2. จัดทาแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่
3. การพัฒนาระบบไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Meter)
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟูา
5. ให้ความสาคัญกับลูกค้าโดยพัฒนาองค์กรให้เป็น Customer Centric Organization
3.1.2 นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. วางแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การมุ่ ง เน้ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยมี การปรับปรุงกระบวนการทางานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการการจัดซื้อ โดยควรมีโครงการ/แผนงาน และมีตัวชี้วัดในการดาเนินงานที่
ชัดเจน
2. แสวงหาโอกาสในการลงทุ น และสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ ซึ่ ง ควรมี ห น่ ว ยงานเชิ ง รุ ก ด้ า น Energy
Innovation เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ (Driver) ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ และ
พัฒนาด้านพลังงานไฟฟูา โดยกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจของ กฟภ. โดยแยกเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุม
(Regulated Business) และธุรกิจที่ไม่ถูกควบคุม (Unregulated Business) รวมถึงควรพัฒนาธุรกิจที่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว และยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพขององค์กร เช่น สาย Fiber Optic
3. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ลู ก ค้ า และลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ โดยแบ่ ง ลู ก ค้ า เป็ น 3 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ เมื อ ง
ประชาชน และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากประชากร Generation Y
มีการทางานเชิงรุกเพื่อปูองกันการสูญเสียลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟูารายใหญ่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง
Digital Economy รวมถึงควรจัดทากลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟูาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวางแผน Power Management
และ Energy Management
5. การเพิ่มประสิ ทธิภ าพของระบบจาหน่าย เพื่ อเป็ นผู้ น าในระดั บภูมิ ภ าคโดยมุ่งเน้นในการ
ปรับปรุงคุณภาพ และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟูาและลดอัตราการสูญเสียในระบบจาหน่าย
6. มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) เช่น การวางแผน Smart Meter และ Smart
Grid ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟูาซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ผลิ ต (เปลี่ยนจาก Centralize เป็น
Localize)
7. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยการบริหารสายส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับพลังงาน
ทดแทนรวมทั้งการวางแผนเรื่องพลังงานทดแทนเป็นแผนระยะยาวที่ยั่งยืน
8. เน้ น การพั ฒ นาทุน มนุ ษย์ ทุน ทางปัญญา และส่ งเสริมการเรียนรู้ การจั ดการความรู้ อย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งคลังสมองการเรียนรู้จากคู่สัญญา หรือ Sub Contract การถ่ายทอดองค์ความรู้
ไปสู่บุคลากรรุ่นต่อไป
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9. คานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล โดยนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการทากาไร และทา
ประโยชน์ให้สังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10.ควรเพิ่มบทบาท และยุทธศาสตร์ของ ENCOM ในเรื่องพลังงานทดแทน โดยให้ PEA ENCOM
เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดสรรสัดส่วนระหว่างการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหลักที่ชัดเจน
รวมถึงการจัดทา Business Model ที่มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ ที่ต้องมีการกาหนด
บทบาทให้ชัดเจนว่า ENCOM จะดาเนินธุรกิจในด้านใดบ้าง
3.1.3 นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 4S สรุปดังนี้
1. Strengthening เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูา พัฒนาระบบไฟฟูาสาหรับเมืองใหญ่
และอุต สาหกรรม รวมทั้ งพื้ น ที่ ส าคัญ ต่า ง ๆ ให้ ครอบคลุ ม ทั่ว ถึง ประชาชนผู้ ใช้ ไฟทุก กลุ่ ม พัฒ นาให้ เป็ น
“Super PEA” ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พ ลังงาน และสร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพทางานอย่างมีความสุข
2. Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟูาความปลอดภัยและกระบวนการ
ทางานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศ
3. Smart มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟูาและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานขององค์กรสู่ Smart Organization
4. Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืนมีการกากับดูแลกิจการที่ ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลไกนาศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สู่การทางานแบบ
มืออาชีพ
ภาพที่ 3- 2: Vision Mission Value (VMV)
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3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟูา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3.3 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูา และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.4 ค่านิยม (Core Value)
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม
3.5 ความสามารถหลัก (Core Competency)
3.5.1 ความสามารถหลักขององค์กรในปัจจุบัน
• บริหารจัดการ และบริการระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟูาที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
• การให้บริการระบบไฟฟูาที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
3.5.2 ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต
• ความสามารถในการดาเนิ นงาน และทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
3.6 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
3.6.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1) การพั ฒ นาระบบงาน และเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการรองรั บ ในธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง/ธุรกิจเสริม รวมทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต โอกาสในการพัฒ นาธุรกิจด้านพลั งงานทดแทนและการประหยัดพลั งงาน เช่ น
โรงไฟฟูาพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ธุรกิจ ESCO และ ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีอย่างก้าวกระโดด เอื้อต่อธุรกิจรถยนต์ไฟฟูา
โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการเตรียมพร้อมการใช้งานยานยนต์ไฟฟูา จัดทาโครงการนาร่องรถ
โดยสารสาธารณะ ซึ่งแนวทางความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจใหม่มีการศึ กษาถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ดาเนินงานได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบทบาทที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ดาเนินการ ดังนั้น
ศักยภาพของบุคลากรที่จะต้องรองรับการดาเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้าง/พัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจานวนมากในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการ
พิจารณาคุณภาพของแรงงานจ้างเหมา (Outsource) นอกจากนั้น การพัฒนาระบบงานที่เหมาะสมและมี
ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านลูกค้า
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โดยตรง หรือการปรั บระบบงานภายใน เช่น ระบบงานหรือกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีความ
คล่องตัวต่อโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
2) ทิศ ทางของการส่ ง เสริ มนวั ตกรรม ที่ ต้ องสนับ สนุ น นโยบายอนุ รัก ษ์ พลั ง งานและพลั งงาน
ทดแทน
จากนโยบายของรัฐในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียน
กาลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากวัตถุดิบพลังงานทดแทน
ที่มีอยู่ในประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 โดยในแผนพัฒนา
ฯ กาหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 30 และสัดส่วนการผลิตไฟฟูาด้วยพลังงาน
ทดแทนเป็นร้อยละ 20 จากปี 2557 ที่ร้อยละ 9 ภายในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2558-2579) ซึ่งบทบาทของ
กฟภ. ในการจัดทาแผนแม่บทของการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่การศึกษาผลกระทบจากการเชื่อมต่อระบบ
ผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับระบบจาหน่ายแรงต่าของ กฟภ.
และหาแนวทางการปูองกันและแก้ไขผลกระทบ และการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟูาเพื่อให้
สามารถรองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟูาจากระบบ Solar PV Rooftop ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึง
การศึกษาศักยภาพของแหล่งกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ สาหรับระบบพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อกับ
ระบบจาหน่ายไฟฟูา ถือว่าเป็นประเด็นสาคัญที่จะกาหนดทิศทางขององค์กรที่สาคัญในอนาคตเพื่อรองรับ
นโยบายของรัฐบาล และบทบาทในการเป็นองค์กรชั้นนาในการบริหารจัดการ รวมถึงการขยายบทบาทสู่ระดับ
ภูมิภาค
3) บทบาทในการเป็นองค์กรชั้นนาในการบริหารจัดการ รวมถึงการขยายบทบาทสู่ระดับภูมิภาค
จากตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรขีดสรรถนะสูง และเป็นองค์กรชั้นนา
ในการบริหารจัดการถือเป็นความท้าทายที่สาคัญขององค์กร เนื่องจากระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ ถือเป็น
กลไกในการผลักดันความสาเร็จตามกลยุทธ์ โดยระบบบริหารจัดการที่สาคัญได้แก่ ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบริหารโครงการ และระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งระบบสนับสนุนดังกล่าวจะต้องมีการบูรณาการ และเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งในการ
บริหารจัดการระบบภายในขององค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น สามารถวิเคราะห์ด้วย
หลักเกณฑ์จาก Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) รวมถึงการขยายบทบาทของ
องค์กรไปสู่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องสร้างการยอมรับในระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
สาหรั บระบบจาหน่ ายของ กฟภ. ให้ เข้าสู่มาตรฐานสากล นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการร่ว มลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟูา และจาหน่ายไฟฟูากับต่างประเทศ โดยผ่าน PEA ENCOM ด้วย
4) การตอบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่ว นได้ ส่ วนเสี ยทุกกลุ่ ม และการปรับแผนงาน
เพื่อสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป
กฟภ.มีการสารวจความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
กลุ่ มลู กค้า ที่มีก ารแบ่ งกลุ่ มเป็ น 4 กลุ่ มหลั ก ได้แ ก่ บ้า นอยู่ อาศั ย อุ ตสาหกรรม พาณิ ช ยกรรม และอื่น ๆ
เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการ
ทางาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดี
สามารถนาไปเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น หรือเป็น Best Practice ได้ในอนาคต นอกจากนั้น การตอบสนอง
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ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มภาครัฐ
กลุ่ มคู่ค้า และกลุ่ มพนั กงาน เป็ น ต้น ดั งนั้ นการบริห ารจัดการและกาหนดแผนงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวั ง ของกลุ่ ม ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ดัง กล่ าว จึง เป็นความท้าทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญของ กฟภ.
5) ความพร้อมในการเตรียมองค์กรเพื่อมุ่งพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพความเป็นอยู่ของสั งคม และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทาให้ความต้องการใช้ไฟฟูาเพิ่ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการคุณภาพพลังงาน
ไฟฟูาและการบริการที่ดีมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับ การพัฒนาด้านพลั งงาน ทาให้ อุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟูาต้องมีการพัฒ นาเพื่อรองรับ
การพั ฒ นาตามทิ ศ ทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทางด้ า นพลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น ของประเทศ
ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟูาให้เป็นระบบโครงข่าย Smart Grid เป็นแนวทางที่นโยบายภาครัฐ
ให้ความสาคัญ ซึ่งจากมติที่ประชุม สศช. วันที่ 7 มกราคม 2556 เห็นควรให้ กฟภ. จัดทาโครงการดังกล่าวเป็น
แผนนาร่องพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ เพื่อนาผลการประเมินจากแผนนาร่องไปวางแผน
ขยายผลสู่พื้นที่เปูาหมายอื่นๆ ต่อไป
6) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะพบว่า ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ กฟภ. มีแนวโน้มที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง กฟภ.จาเป็นต้องปรับแนวทางการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้มาก
ที่สุดจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ จะเห็นได้ว่า โครงสร้าง/เครือข่ายระบบการจาหน่ายไฟฟูาของ กฟภ.นั้น ครอบคลุม
ทั่วประเทศ แทบทุกครัวเรือนต่างมีไฟฟูาใช้ นอกเหนือไปจากโครงข่ายนี้แล้ว กฟภ.ยังมีโครงข่ายใยแก้วนาแสง
อีก ด้ ว ย เหล่ านี้ ล้ ว นเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ มีศั ก ยภาพในการสร้ างรายได้ อื่ น ๆได้ อ ย่ างมาก เช่ น การเข้ าสู่ ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านโครงข่ายของ กฟภ.ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
ความพร้อมด้านการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ย่อมเป็นปัจจัยหลักในการสร้างการแข่งขันได้ หากเทียบกับ
คู่แข่งอื่นๆ ที่ให้บริการด้านนี้ ที่ไม่มีระบบสายส่ง สิ่งนี้ย่อมทาให้ กฟภ. ได้เปรียบในด้านการแข่งขันอย่างมาก
อย่างไรก็ตามการเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวอาจเป็นข้อจากัดทางกฎหมายถึงขอบข่ายหน้าที่ของ กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ.
อาจต้องมีการนาเสนอรัฐบาลหรือหน่วยงานที่กากับเพื่อแก้ไข/เพิ่มหน้าที่ในการให้บริการประชาชนให้ได้มาก
ที่สุด หาก กฟภ.สามารถเข้าให้บริการดังกล่าวได้ กฟภ.จะเป็นผู้ให้บริการที่เข้าถึงชุมชนด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ ได้
อย่างรวดเร็วที่สุด หากต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ
3.6.2 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1) ความพร้อมของระบบโครงข่ายไฟฟูา และ ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานธุรกิจจาหน่าย
ไฟฟูาเพื่อรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟูาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการขยายบทบาทการวางระบบไฟฟู าไปสู่กลุ่ม
ประเทศ AEC
กฟภ.มีความพร้อมด้านระบบโครงข่ายสายส่ง สถานีย่อยที่กระจายทั่วประเทศ ระบบบริหาร
จัดการไฟฟูาทีม่ ีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษย์ที่มคี วามชานาญในด้านวิศวกรรมไฟฟูา อันเป็นโครงสร้างสาคัญ
ในการดาเนินงาน หรือแม้แต่ที่ดินที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง และการพาดผ่านของสายไฟทั่วประเทศ รวมถึง
ตลาดยังมีความต้องการด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟูา สิ่งเหล่านี้จะทาให้ กฟภ.มีโอกาสใน
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การขยายตัวทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนงานที่พัฒนา PEA Standard เพื่อมุ่งไปสู่การวางระบบไฟฟูา
หรือการให้บริการระบบจาหน่ายในระดับภูมิภาค หรือประเทศกลุ่ม LMS
2) เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อ
การขยายตัวทางธุรกิจ
การเป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารพั ฒ นาตามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
การมุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และการ
สร้างการยอมรับและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ซึ่งคะแนนในการประเมิน ITA ปี 2558 เท่ากับ 89.86 แสดง
ถึงการเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในวงกว้าง
3) กฟภ. มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในระบบเครื อ ข่ า ยและจ าหน่ า ยไฟฟู า
(Core Process) และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น SCADA AMR GIS SAP
การเพิ่ ม สมรรถนะขององค์ ก รให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กฟภ.ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้จัดทา ICT Roadmap ขึ้นซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟูา และ
มุ่งหน้าสู่ Smart Grid รวมถึงการนา ICT มาใช้บริหารจัดการ ควบคุมดูแลการทางานของ Grid ให้เป็นระบบ
อัตโนมัติ มีความเสถียร มีความปลอดภัย และนาข้อมูลที่ได้จาก Grid มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งระบบดังกล่าวหากดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ขององค์กร
4) การใช้ประโยชน์จากระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมมือกับพันธมิตรในการขยาย
โอกาสในการลงทุน
เนื่องจาก กฟภ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหาและให้บริ การพลังงานไฟฟูาใน
พื้น ที่ส่ ว นใหญ่ข องประเทศ และมีน โยบายในการดาเนิ นงานที่ มุ่งเน้น การบริ การสิ่ งที่ดีที่สุ ดแก่ผู้ ใ ช้ไฟฟู า
โดยเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟูาและบริการ ซึ่งการนาหลักการ
บริหารจัดการสินทรัพย์มาปฏิบัติจะช่วยสนับสนุ นให้ กฟภ. สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามนโยบายที่วางไว้
ทั้งนี้ปัจจุบัน กฟภ. ยังไม่มีแผนการจัดการบริหารสินทรัพย์และวางแผนบารุงรักษาระบบไฟฟูาที่ชัดเจน ซึ่งอาจ
ทาให้มีต้นทุนในการดาเนินงาน และการบารุงรักษาระบบจาหน่ายไฟฟูาสูงกว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบัน กฟภ. มีการร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายโอกาสในการลงทุ นในการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว
ซึ่งจะเพิ่มการใช้งานทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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3.7 ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ภาพที่ 3- 3: ทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์

รายละเอียดทิศทางการดาเนินงานในปี 2560

THE ELECTRIC UTILITY OF THE FUTURE
Operational  เพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบจ าหน่ า ยไฟฟู า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
Excellence
เสถียรภาพ มั่นคง และทันสมัย พัฒ นาศักยภาพของบุคลากร
และ ICT
รวมทั้ ง การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ข ององค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพ
Innovation  พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจการของ กฟภ.
Customer  ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ร า ย ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ใ น ปั จ จุ บั น
Centric
ให้ ค รบถ้ ว น และก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
Prosumer*
Sustainability  เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้าน CG และ CSR
_________________________
*

Prosumer คือ ผู้บริโภค (Consumer) ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า (Producer) เอง
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รายละเอียดทิศทางการดาเนินงานใน 3-5 ปีข้างหน้า
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และมี Business Model
ที่เอื้อต่อโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
Operational  จัดทา Business Model ให้เหมาะสม และสร้างพันธมิตรเพื่อ
Excellence
รองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน
Innovation  พั ฒ นาและสร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่สนับสนุนโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ และจัดตั้ง
สถาบันวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
Customer  ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า
Centric
ในปัจจุบันและอนาคต
Sustainability  ได้รับมาตรฐาน CG และ CSR

รายละเอียดทิศทางการดาเนินงานใน 6-10 ปีข้างหน้า
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่
การเป็นผู้นาในภูมิภาค
Operational  ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
Excellence
มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
Innovation  พั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ ก รนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ และเป็นผู้นาด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาค
Customer  พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และลูกค้ามี
Centric
ความผูกพันกับองค์กร
Sustainability  พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ

63

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ตารางที่ 3- 1: เป้าหมายทิศทางและตาแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
ตัวชี้วัด
Operational  SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี)
Excellence  SAIDI (นาที/ราย/ปี)
 ROA (ร้อยละ)
Innovation  เทคโนโลยี นวัตกรรม
ระดับ TRL 7-9 (ระดับ)
Customer  Customer Satisfaction
Centric Index (ระดับ)
 Stakeholder Satisfaction
Sustainability Index (ระดับ)
 มาตรฐาน CG CSR (ระดับ)

เปูาหมาย
5 ปี
2.67
104
4.07
3

เปูาหมาย
10 ปี
2.54
99
3.74
ผลงานวิจั ยเทคโนโลยี
ออกสู่เชิงพาณิชย์
แ ล ะ มี ก า ร จั ด ตั้ ง
ส ถ า บั น วิ จั ย พั ฒ น า
และนวัตกรรม

4.35

4.40

4

4

ได้รับมาตรฐาน
ระดับสากล

เทียบเท่า DJSI (Dow
Jones Sustainability
Index)

3.8 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.
2560)
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3.8.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) ได้ระบุเป็น 5 ประเด็น ดังนี้
1. เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กร ให้เป็น เลิศ เพื่อเป็นผู้นาใน
ธุรกิจจาหน่ายไฟฟูา
3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
4. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
5. ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3.8.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุ ทธศาสตร์ (Strategy) ของการไฟฟู าส่ ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3
พ.ศ. 2560) ได้มีการระบุ/กาหนดเพื่อให้สอดรั บกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการ
กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินการทั้งสิ้น 15 ยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้
ตารางที่ 3- 2: ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
(Strategic Objective)
1. เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยื นของ  มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
องค์กร และมีธรรมาภิบาล
 มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และ การบริ ห ารและจั ด สรรสิ น ทรั พ ย์ และสร้ า งความมั่ น คง
ยกระดั บ ศั ก ยภาพองค์ ก รให้ เ ป็ น เลิ ศ ทางการเงิน
เพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟูา
ปรั บ ปรุ ง ก ระบว นการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร
 มีการจาหน่ายไฟฟูาที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
3. มุ่ ง เน้ น การตอบสนองความต้ อ งการ  มุ่ ง เ น้ น พั ฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แล ะบริ การ ให้ ต อบส นอ ง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
การบริหารความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ  แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจ เกี่ยวเนื่องทั้งใน
การขยายธุ ร กิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ และต่างประเทศ
ด าเนิ น งานในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งทั้ ง ใน  เป็นผู้ ส่ งเสริมและสนับสนุนในด้านพลั งงานทดแทน และ
และต่างประเทศ
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
(Strategic Objective)
5. ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ ทั น สมั ย ด้ ว ย  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
มี ค วามปลอดภั ย เชื่ อ ถื อ ได้ และทั่ ว ถึ ง เพื่ อ รองรั บ การ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)
 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน
(ICT Sustainable)
โดยมีรายละเอียดแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) เป็นดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1: เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์:
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
 การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์: การดาเนินงานที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 (SO1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และ
มีธรรมาภิบาล โดยให้ความสาคัญในการวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยขับเคลื่อ ความยั่งยืน รวมทั้งการสื่อสาร
และการกาหนดแผนงานสู่ความยั่งยืน ขององค์กร นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมุ่งสู่มาตรฐานของ OECD Principles ภายในปี 2563 รวมถึงการสร้างต้นแบบการไฟฟูา
โปร่งใส และขยายผลไปยั งการไฟฟูาต่างๆ โดยการดาเนินงานด้ วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมอง
ของสาธารณชน
รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เข้าสู่
มาตรฐาน ISO 26000 ภายในปี 2560 และการให้ความสาคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to
Operate” (การอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหาร
ความคาดหวังของชุมชน แต่จะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ (Ethical Business
Conduct and Transparency) การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงาน
ด้วย (Workers’ Rights and Safety)3

3

Unpacking the social Licence to operate,Merz Magazine
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SO1

เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (OC1)

กลยุทธ์ที่ 2

Change Management (OC3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และ
กาหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพื่ อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารและการนาปัจจัยขับเคลื่อน
ดังกล่าว มากาหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเปูาหมายที่สาคัญ คือ การบรรลุเปูาหมายใน
3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านพลั งงานเพื่อ
รองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกาไร (Economic Wealth)
มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียทุกฝุาย ทาให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข ( Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)
นอกจากนี้ ยั งให้ ความส าคัญ กับ การกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลั กธรรมาภิบาล และมุ่งสู่
มาตรฐานสากลของ OECD Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อ คือ 1. การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเป็นธรรม 3.เคารพบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders) 4. การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสและ 5. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า และคู่ค้า
เพื่อจะได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ล ะกลุ่ม มีการจ้างงานที่คานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทและสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply
Chain) เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ (Accessibility) โดย
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟูาของประชาชน และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟูาสู่สาธารณะ
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ภาพที่ 3- 4: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

รวมถึง การดาเนินงานเรื่อง Change Management เนื่องจากเทคโนโลยี และโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมไฟฟูาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ กฟภ.จาเป็น
จะต้องปรับให้มีความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็น
เสมือนปัจจัยขับเคลื่อน และการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในการเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบธุรกิจในการ
จาหน่ายไฟฟูาในปัจจุบัน (Current State) ไปสู่รูปแบบ หรือ โมเดลธุรกิจใหม่ที่คาดหวังในอนาคต (Desired
State) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิสัยทัศน์ ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเปูาหมาย เข้ากับ
แนวทางในการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมขององค์กร ในทุกๆด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง (Structure) ระบบงาน/
กระบวนการ (Process) และ บุคลากร (People) ด้วยการระบุแผนงานในการปรับเปลี่ยนองค์กร (Change
Management Plan) ที่บูรณาการกัน โดยแนวทางที่สาคัญ มีดังนี้
- ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการขององค์กร ให้รองรับการดาเนินงาน
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งในปี 2560 จะต้องมีการวิเคราะห์ Potential Products และพัฒนา Business
Model ที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการดาเนินงานในแต่ละ
ทางเลือก นอกจากนี้ จาเป็นต้องกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีโครงสร้าง
ระบบงาน และกระบวนงานรองรับการดาเนินงานในธุรกิจนั้น
- การสร้ างวัฒ นธรรมองค์กร (Culture) และการสร้างบรรยากาศในการทางานเพื่อ ให้
บุคลากรมุ่งเน้นในการดาเนินงานโดยเน้นประสิทธิผล (Emphasis on Effectiveness) เพื่อบรรลุเปูาหมาย
ขององค์กร และการที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง (Acceptance of Changes) เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว
ขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ค วามรู้ขององค์กร
โดยมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร (Free Flow of Information)
เพื่อสร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้มี Productivity
สูงขึ้น เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
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- การสื่อสาร โดยเน้นการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ และตาแหน่งยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรเข้าใจ และตระหนักถึงทิศทางการดาเนินงานในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่ต้องดาเนินการในแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายได้
SO1

เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับการดาเนินงาน
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy (RS2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ โดยปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการกากับการดาเนินงานของบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน
องค์กรมีแนวทางในการกากับ การรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งด้านการลงทุน และผลการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ระหว่างบริษัทแม่ และบริษัทในเครือที่ดี อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่ งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการกากับติดตามของบริษัทในเครือ โดยมีแนวทางในการกากับที่เป็นระบบ (Direct) การมีเกณฑ์วัด
คุณภาพงาน และผลสาเร็จของกลยุทธ์หรือนโยบาย (Measure) และการติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
ในระดับความถี่ที่เหมาะสม (Monitor) โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมาย และผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในแต่ละกลยุทธ์ของบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทในเครือสามารถลงทุน และดาเนินการ โดยสร้าง/
เพิ่มมูลค่าให้กับ กฟภ. ได้อย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 (SO2):
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด า เนิ น งาน และยกระดั บ ศั ก ยภาพองค์ ก รให้ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ เป็ น ผู้ น า
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
เป้าประสงค์:
 พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
 ปรับโครงสร้างองค์กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid)
 เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่
 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
 ลดอัตราหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์:
 ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
 ดัชนีความน่าเชื่อถือของระบบจาหน่ายไฟฟูา
 การดาเนินงานตามแผนงาน Smart Grid
 อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 (SO2) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า โดยองค์กรจะให้ความสาคัญในการพัฒนา
ระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดาเนินงานขององค์กร รวมถึง
ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนามาตรฐานด้านระบบจาหน่ายไฟฟูาที่ ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
โดยการยกระดับคุณภาพของระบบไฟฟูา ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ เพื่อนาไปสู่การใช้พลังงานไฟฟูาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของ
อุ ต สาหกรรมไฟฟู า เข้ า ด้ ว ยกั น และรองรั บ กั บ โครงสร้ า งของระบบสาธารณู ป โภคและอุ ต สาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
นอกจากนี้ องค์กรให้ความสาคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ด้วยการปรับ ปรุง
ระบบงาน/กระบวนงานให้มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเปูาหมายองค์กร
รวมถึง การยกระดับศักยภาพขององค์กร โดยขับเคลื่อนด้ว ยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่ง มุ่งเน้นในการบริหาร
ทุนมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (Human
Resource Development: HRD) ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่เพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วย
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SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นา
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (OM3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน เป็นองค์กร
ที่มีการบริ ห ารและจัดสรรสิ นทรัพ ย์ อย่ างเต็มประสิ ทธิภ าพ โดยกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒ นาระบบ Asset
Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และการดาเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุน
ในการดาเนินงาน และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
- จัดทา Asset Management Roadmap โดยมีการจัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการบริหาร
สินทรัพย์ของ กฟภ. โดยมีการกาหนดกรอบนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy)
และแนวทางในการดาเนินงาน (Plan) ในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการได้มา (Acquire) การใช้งาน (Utilize) การดูแลบารุงรักษา (Maintenance) และการจาหน่าย
(Dispose) เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานอยู่ในจุดที่เหมาะสม (Life Cycle Cost Optimization)
- การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. และวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อพัฒนา
แผนที่นาทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Roadmap) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. รวมถึงกาหนดให้มี
การติดตามการประเมินผลในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เพื่อให้เกิด การแก้ปัญหาในการบริหารสินทรัพย์
ขององค์ก รที่ต รงประเด็ น และก่ อให้ เ กิดการลงทุน ในสิ น ทรัพ ย์ที่ก่ อให้ เ กิดรายได้กับ องค์ก รอย่ างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ในระยะยาวจะมีการมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารสินทรัพย์ขององค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO
55000) ด้วย
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินระดับความพร้อมในการใช้งาน หรือสุขภาพ
ของสินทรัพย์ (Stages of health or operational readiness) และนาข้อมูล หรือตัวชี้วัดดังกล่าวไปสู่การ
จัดลาดับความสาคัญ และวางแผนการบารุงรักษา (Maintenace Strategy) ที่เหมาะสม ในสินทรัพย์ที่สาคัญ
ขององค์กร
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ภาพที่ 3- 5: หลักการในการบริหารสินทรัพย์ขององค์กร (Enterprise Asset Management)

ที่มา : Institute of Asset Management
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นา
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
และทิศทางองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5

ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (OM1)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของธุ รกิจ
และทิศทางองค์กร โดยให้ ความส าคัญกับ การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานขององค์กร (Streamline
Process) โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดาเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ และปรับปรุง
ข้อกาหนด ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน/กระบวนการดาเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เปูาหมาย ขององค์กร โดยระบบงาน/กระบวนงาน จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับแรงกดดันจาก
สภาพแวดล้อมได้อย่ างคล่ องตัว และทัน ต่อเหตุการณ์ เพื่ อช่ว ยขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมกาหนดระยะเวลาใน
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การส่งมอบแต่ละกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA ) ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการหลัก
ขององค์กร ทั้งกระบวนการภายในขององค์กร และกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการหลักให้กับลูกค้า
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นา
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 6

เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง (OM2)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟูาและ
ก่อสร้างสถานีไฟฟูา เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟูาได้อย่างเพียงพอมีความมั่นคง เชื่อถือได้ สามารถรองรับความ
ต้องการไฟฟูาที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบารุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย รวมถึง
ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจาหน่ายไฟฟูาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สาคัญ ให้มี
ความมั่นคงของระบบไฟฟูาที่สูงขึ้น โดยแนวทางที่สาคัญ มีดังนี้
- คุณภาพการจาหน่ายไฟฟูา โดยกาหนดค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟฟูา ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปรับปรุงคุณภาพ และความมั่นคงในการจ่ายไฟฟูาให้สม่าเสมอ ลดปัญหาไฟฟูา
ดับ บ่ อย และเป็ น เวลานาน รวมถึ งมีแผนงานที่ชั ดเจนเพื่อลดการสู ญเสี ยหน่ว ยจาหน่าย (Loss) โดยการ
ปรับปรุงระบบไฟฟูาให้มีความมั่นคงของระบบ และจะให้ความสาคัญกับปัญหาไฟฟูาดับในเขตอุตสาหกรรม
และเขตเมือง รวมถึง การเชื่อมระบบไฟฟูา เพื่อรองรับแหล่งผลิตไฟฟูาขนาดเล็ก และพลังงานทดแทน ที่เพิ่ม
จานวนมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบไฟฟูาจะต้องสามารถทางานได้อั ตโนมัติ โดยเน้นให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถ
สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย (Interoperability) เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และ Smart
Grid ในอนาคตอีกด้วย
- การพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟูาที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการจ่ายพลังงานไฟฟูา ซึ่งสามารถ
รองรั บ การเชื่อมต่อระบบไฟฟูาจากแหล่ งพลั งงานทางเลื อกที่ส ะอาดและกระจายอยู่ทั่ว ไป (Distributed
Energy Resource : DER) รวมทั้ง ให้บริการกับผู้เชื่ อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ มีความมั่น คง ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีคุณภาพไฟฟูาได้มาตรฐานสากล โดย กฟภ. จะ
ทบทวน/ปรับแผนที่นาทาง (PEA Smart Grid Roadmap) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4
ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการอยู่ในระหว่างปี 2558-2559 ในการกาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนด Platform
ของการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart Grid และการสนับสนุนการผลิต บุคลากรและการวิจัย 2) ระยะสั้นอยู่
ในช่วงปี 2560-2564 โดยสนับสุนนการศึกษาวิจัยโครงการนาร่อง และการกาหนดนโยบายให้การไฟฟูาลงทุน
โครงการนาร่อง 3) ระยะกลางอยู่ในช่วงปี 2565-2574 โดยการปรับปรุงนโยบายและกฏระเบียบให้เอื้อต่อการ
พัฒนาระบบ และสนับสนุนให้การไฟฟูาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) ระยะยาวอยู่ในช่วงปี 257573

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

2579 โดยสนับ สนุ น การลงุทนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกาหนดนโยบาย
สนับสนุน และจูงใจผู้ใช้ไฟฟูาให้มีการลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี
รวมถึงการทบทวนขีดความสามารถด้าน Smart Grid ของ กฟภ. ให้สอดคล้องกับแผนและ
นโยบายของประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับความสามารถของ
ระบบไฟฟูา (Smart System) 2) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟูา (Smart
Life) และ 3) การพัฒนาโดยเน้นการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟูาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green
Society) และครอบคลุมถึงการจัดทาแผนงานในการรองรับที่ชัดเจน และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรให้
สอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการลงทุน ในแต่ละช่วง โดย Pilot Projects ที่ให้ความสาคัญในช่วงระยะสั้น ปี
2560-2564 เช่น โครงการนาร่องด้านระบบบริหารจัดการพลังงานในส่วนของผู้ใช้ไฟฟูา HEMS/BEMS/FEMS
โครงการนาร่องด้านการตอบสนองของโหลด/การควบคุมการใช้ไฟฟูาช่วงการใช้กาลังไฟฟูาสูงสุด (Demand
Response (DR)) โครงการนาร่องด้านระบบไมโครกริด โครงการนาร่องด้านระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น
ตารางที่ 3- 3: นโยบายและกิจกรรมพัฒนา/ลงทุนพัฒนาในระบบจาหน่าย ตามโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย พ.ศ.2558-2579
Smart System
- ICT Integration (Distr)
- Distribution Management
System (SCADA/DMS)
- Distribution/Feeder
Automation (DA/FA)
- Substation Automation
(Distr)
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Smart Life
- Smart Meter + AMR/AMI
- Meter Data Management
System (MDMS)
- Intelligent Charging System/V2G
(Distr)
- SPP/VSPP Data Communication
System (Distr)
- Intelligent Street Lights
- Demand Response
(DR)/Demand-Side
Management (DSM) (Distr)

Green Society
- Microgrid Development
- Energy Storage System
(Distr)
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SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นา
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 7

ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM) (HR1)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการ
บริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนให้มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล เพื่ อให้ องค์ก รบรรลุ เปู าหมาย โดยให้ ความส าคั ญในการพั ฒ นาระบบ
Competency เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้า
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์คุณลั กษณะที่จาเป็นสาหรับพนักงานในแต่ละตาแหน่งงาน
เพื่อให้พนักงานในตาแหน่ งงานนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับทิศทาง
การดาเนินงาน รวมถึงเปูาหมายขององค์กร
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนา/ทบทวนระบบ Competency โดยครอบคลุม Competency 3 กลุ่ม ได้แก่
Core Competency, Management Competency และ Functional Competency ให้มีความสอดคล้อง
กับความสามารถพิเศษที่จาเป็นในอนาคตขององค์กร รวมถึง การนาระบบ Competency ดังกล่าวมาใช้
สาหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) และฝึกอบรมพนักงาน (Training
and Development) โดยแนวทางที่สาคัญ มีดังนี้
- การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) โดยเป็นเกณฑ์หนึ่งในการ
พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานที่รับเข้าทางานในตาแหน่งนั้น รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ในอนาคต ระบบ Competency ที่กาหนดขึ้นจะถูกนาไปใช้เป็นเกณฑ์
หนึ่งในการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
- การฝึกอบรมพนักงาน (Training and Development) โดยการกาหนด Competency
ที่ชัดเจนรายตาแหน่งงาน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนในแต่ละตาแหน่งได้
โดยข้อมูล จากการประเมิน ผลดังกล่ าว จะถูกนาไปใช้ในการวางแผนการจัดอบรมเพื่อความก้าวหน้าของ
พนักงานในแต่ละตาแหน่งงานต่างๆ และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน โดยครอบคลุมในตาแหน่งที่
สาคัญ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝุายขึ้นไป โดยการกาหนด Competency ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและครบถ้ วน มาเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor) รวมถึงมีการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เหล่านั้น ให้มีความพร้อมในการสืบทอด
ตาแหน่งต่อไป
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประเมินผลของพนักงานให้สอดคล้องกับ Competency ที่ได้ปรับปรุง รวมถึงมีการปรับปรุงระบบ PMS
ให้เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจขององค์กร
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ภาพที่ 3- 6: ความเชื่อมโยงในการปรับปรุงการดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นา
ในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
กลยุทธ์ที่ 8

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) (HR2)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร (HRD) ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability)
และคุณลักษณะ (Other Characteristics) ให้มีความพร้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
- การค้น หาหลั กสู ตรในการอบรม เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถหลั กของบุคลากรให้ รองรั บ
การดาเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ถึงทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความรู้และทักษะ
ที่จาเป็น เพื่อนาไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้กับฝุายงาน/กลุ่มงานที่เหมาะสม
- จั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลตามสมรรถนะ (Individual Development Plan)
โดยสอดคล้องกับ Competency รายบุคคลที่ถูกกาหนดไว้เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถให้สอดคล้องกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และความต้องการรายบุคคล
- การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยมุ่งเน้นในการเก็บองค์ความรู้ที่
สาคัญขององค์กร และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ (Learning System)
โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งระดับตัวบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับ
องค์กร โดยมีเปูาหมายหลักคือการเพิ่ มผลผลิตและการนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานขององค์กร
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3: มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เป้าประสงค์:
 การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล
 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์:
 ความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า
 ความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสาคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย เพื่อเป็นรากฐาน
ให้ องค์กรมีการเติบ โตอย่ างยั่ งยื น โดยเน้ นการตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของ กฟภ. มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ ค้า และชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวั งจาก กฟภ. ในมิติ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ยังมีฐานะเป็นผู้ใช้บริการไฟฟูาของ กฟภ. ด้วย
ดังนั้น จากบทบาทที่ผสมผสานกัน (Multiple Roles) ระหว่างความเป็นผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร องค์กรจึงให้ความสาคัญ ทั้งในการบริหารความสมดุลในความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความผูกพัน และเป็นผู้สนับสนุนองค์กร และ
ยังคงตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์และบริการ (Product/Service Based) ของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มด้วย ทั้งในประสิทธิภาพของระบบจาหน่ายไฟฟูา และยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร
เพื่อให้ ลู กค้าเกิดความพึ งพอใจและภักดีต่ อองค์ กร เนื่องจาก สายสั มพันธ์ ดังกล่ าวจะทาให้ องค์ก รบรรลุ
เปูาหมายในผลลัพธ์ทางธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดใี ห้กับองค์กรด้วย
ภาพที่ 3- 7: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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SO3

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 9

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า (CR1)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า โดยให้ความสาคัญกับ การศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่ม
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการวิเคราะห์สารสนเทศจากการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและตลาด และนามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร โดยสารสนเทศ
ดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และ
กระบวนการทางาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่
เหมาะสม
SO3

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 10

ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน (CR2)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร โดยการนาข้อมูลเสียงจาก
ลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
- กลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟูาภายในหน่วยงาน และเสียงของ
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟูารายกลุ่มลูกค้า ได้แก่
บ้านอยู่อาศัย อุตสาหกรรม พาณิชย์ และอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดกลยุ ทธ์ที่ชัดเจนในการดูแลในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าในมิติต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านสนับสนุนและด้านการบริหารข้อร้องเรียน เป็นต้น
- การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าแต่ละ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าตามเปูาหมายของ กฟภ. โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงระบบ Key Account และระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์ CRM โดยที่บูรณาการกับ
iCRM) โดยมีกระบวนการในการดูแลกลุ่มลูกค้า Key Account การกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การทบทวน
และสื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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- พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริการลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ PEA One
Touch Service เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริการลูกค้า ควบคู่กับการนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อลด
ขั้นตอนงานบริการ ลดระยะเวลาให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงยกระดับมาตรฐานและขั้นตอน
การให้บริการ ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) กระบวนงานการ
ให้บริการลูกค้า 11 กระบวนงาน (P1-P11) โดยเฉพาะกระบวนการ Call Center และกระบวนการแก้ไข
ไฟฟูาขัดข้อง รวมถึงกระบวนการภายในที่เชื่อมกับกระบวนการให้บริการลูกค้า เป็นต้น
หมายเหตุ : กระบวนงานการให้บริการลูกค้า 11 กระบวนงาน (P1-P11) ประกอบด้วย
กระบวนงานที่ 1
กระบวนงานที่ 2
กระบวนงานที่ 3
กระบวนงานที่ 4
กระบวนงานที่ 5
กระบวนงานที่ 6
กระบวนงานที่ 7
กระบวนงานที่ 8
กระบวนงานที่ 9
กระบวนงานที่ 10
กระบวนงานที่ 11
SO3

รับชาระค่าไฟฟูา
แก้กระแสไฟฟูา
ขอใช้ไฟ
บริการด้านมิเตอร์
ตอบข้อร้องเรียน
ดับไฟล่วงหน้า (แบบมีแผน)
จดหน่วย แจ้งหนี้ ค่าไฟฟูา
จดหน่วย พิมพ์บิล ค่าไฟฟูา
โอนเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้าประกัน
การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟูา
บารุงรักษา

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 11 Stakeholder Engagement (OC2)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : การบริหารความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้น
ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร (Stakeholder Management) ซึ่ง กฟภ. มี 5 กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาครัฐ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้น
การทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การค้นหา วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การจัดลาดับความสัมพันธ์ในการสร้างสายสัมพันธ์เฉพาะ การดาเนินงานโดยตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม และการ
ยอมรับ (Stakeholder Engagement) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ และเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4): มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์:
 กาหนดทิศทางด้านนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสอดคล้องกับการดาเนินงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
 จัดทา Business Model และ Potential Product and Service
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
 ความสาเร็จในการดาเนินตามแผนของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4) มุ่งเน้นบทบาทเชิงรุกขององค์กรในการลงทุน สร้าง
ตลาดใหม่ และพัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ โดยองค์กร
จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในธุ ร กิ จ ไฟฟู า เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เทคโนโลยี แ ละโครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมของระบบไฟฟูามีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ปัจจุบันรายได้ขององค์กรมาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
จาหน่ายไฟฟูา อย่างไรก็ตาม Core Competency และทรัพยากรขององค์กร ทาให้ กฟภ. มีโอกาสทางธุรกิจ
และมีความได้เปรียบเหนือเอกชนรายอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการก่อสร้างระบบไฟฟูา งานที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ไฟฟูา เป็นต้น ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมขององค์กรในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง
เป็นการดาเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการที่กาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟูา
จะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ ไฟฟูาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟูา (Energy Efficiency Resource
Standard (EERS)) รวมถึง บทบาทการสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการดาเนินการโดยบริษัท พี อีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งมี
บทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุนหลัก และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงาน
ทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy)
และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
นอกจากนี้ ให้ความสาคัญกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ
(Driver) ในการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นในงาน Smart Grid & Strong Grid
เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟูาให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล รวมถึง
มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลั กดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการคัดกรองงานวิจัย เทคโนโลยีที่มีศักยภาพของ
กฟภ. ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะยาวได้ (Commercialized)
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SO4

มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 แสวงหาโ อกาสใน การลงทุ น ส าหรั บ ธุ รกิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และใช้ ป ระโยชน์ ค วามร่ ว มมื อ
เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (NM1)

ยุทธศาสตร์ที่ 11 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจ เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
โดยกลยุทธ์จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในธุรกิจไฟฟูา เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟูามีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
การดาเนินงานในธุรกิจปัจจุบันที่ให้บริการระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟูา อาจทาให้อัตราการเติบโตของรายได้
ในอนาคตลดลง ดังนั้น องค์กรจึงได้มุ่งเน้นในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อ
ขยายการเติบโตทางธุรกิจ และภายใน 6-10 ปีข้างหน้า จะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้น
การดาเนินธุรกิจไฟฟูาอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นาในระดับภูมิภาค ซึ่งผ่านการดาเนินงานของ กฟภ.
และบริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดาเนินงาน โดยจะมีความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปลี่ย นประสบการณ์ด้านกิจการไฟฟูา และพัฒนาความร่วมมือพันธมิตรของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
โดยแนวทางที่สาคัญ ในปี 2560 เพื่อรองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สรุปดังนี้
1. ส่ งเสริ ม การลงทุน และสร้ างความร่ว มมือกับ พันธมิต ร ในการดาเนิ นงานธุ รกิจเกี่ ยวเนื่อ ง
รวมถึงจัดทา Business Model สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีค วามเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ(Potential
Business)
2. วิเคราะห์ Portfolio ถึงโครงสร้างการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการกากับดูแลในเชิงกลยุทธ์
3. กาหนดมาตรฐานระบบงานทั้งภายในและภายนอกให้ส อดคล้องกับความต้องการทางธุ รกิจ
และมีความสามารถในเชิงแข่งขัน (work system redesign)
4. ทบทวน พรบ. กฏระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการดาเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขององค์กร
5. จัดอัตรากาลังและ Competency ที่เหมาะสมของบุคลากรในการรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
นอกจากนีจ้ ะให้ความสาคัญในการเพิ่มรายได้จากธุรกิจเสริมขององค์กร เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก
ธุร กิจ เสริ ม ต่อรายได้ ร วมขององค์กร เช่น งานก่อสร้างระบบไฟฟูา งานซ่อมแซมบ ารุงรั กษาระบบไฟฟู า
งานตรวจสอบทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟูา งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟูา งานประเภทให้เช่า
และขายอุปกรณ์ไฟฟูา งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยรายได้เสริมดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการพัฒนาความสามารถในการหารายได้รวมขององค์กรต่อไป
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SO4

มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 12 เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน (NM2)
กลยุทธ์ที่ 14 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (RS1)

ยุทธศาสตร์ที่ 12 : เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญใน 2 กลยุทธ์ ดังนี้
- กลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจอนุรักษ์พลังงาน และ
พลังงานทดแทน (NM2) โดยดาเนินการ/ร่วมลงทุนในการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นพลังงาน
ทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นต้นทางของแหล่งพลังงาน
สะอาด (Green Investment) รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ซึ่งบทบาท
การสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านการ
ดาเนินการโดยบริษัท พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้ลงทุนหลัก และร่วมลงทุน
กับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกใน
การพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy Saving) นอกจากนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวยังมุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจประหยัดพลังงาน เช่น
การให้บริการคาปรึกษาเพื่อประหยัดพลังงาน และจาหน่ายอุปกรณ์/หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LED) ด้วย
- กลยุทธ์สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (RS1) การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการดาเนินงานโดยตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในมาตรการที่
กาหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟูาจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ ไฟฟูาเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ไฟฟูา (Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) ซึ่งโครงการ EERS ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) โดยมีการดาเนินงาน 2 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมผลการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ EERS จากต่างประเทศและใน
ประเทศ และระยะที่ 2 เป็นขั้นตอนของการประมวลผลและปรับปรุงแผนในระยะยาวแผนอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) ซึ่งได้มีการตั้งเปูาหมายที่ชัดเจนในการประหยัด
พลังงานไฟฟูา คือ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 โดยแบ่งออกเป็น เปูาหมายในภาคอุตสาหกรรม
31,843 ล้านหน่วย ภาคอาคารธุรกิจ 37,052 ล้านหน่วย ภาคที่อยู่อาศัย 13,633 ล้านหน่วย และภาครัฐ
7,144 ล้านหน่วย
ดังนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้น ในการตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ใน
ฐานะที่ กฟภ. เป็นผู้ให้บริการไฟฟูา ซึ่งมีบทบาทในการเป็นกลไกที่สาคัญ (mechanism) ในการผลักดันและ
ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน (Driving Position) รวมถึงการสนับสนุนให้มีการประหยัด
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พลั งงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น กลุ่ มลู กค้าที่มีการใช้ปริมาณไฟฟูาสูง ตามการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ของอุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น กลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วมุ่ ง เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ในการพัฒนา/ ร่วมมือกันในการศึกษาเทคโนโลยีการ
ประหยัดพลังงาน และให้คาแนะนาในการประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และตระหนักถึง
การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย รวมถึงการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กฟภ. ด้วย
อย่างไรก็ตามในบทบาทของ กฟภ. ที่เป็น ESCO Facilitators จะมีส่วนสาคัญในการสร้าง
โอกาสทางการตลาดของบริษัทบริหารจัดการพลังงาน EE Suppliers รวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงิน ในด้าน
การบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งบทบาทในการเป็น Buyer led Approach ดังกล่าว จะสนับสนุนในการขยาย
ธุรกิจ โดยบริษัทในเครือ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ กฟภ. ในอนาคตด้วย
SO 4

มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ในการ
พัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (IP1)
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
(IP2)

ยุทธศาสตร์ที่ 13 : ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อ
การคัดกรองงานวิจัยที่สาคัญของ กฟภ. ที่ มีศักยภาพในการนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี ออกสู่เชิงพาณิชย์ ใน
ระยะยาวได้ (Commercialized) กล่าวคือ หากพิจารณาจากระดับ Technology Readiness Level (TRL)
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Tools) กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการ
ผลักดันงานวิจัยที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ Level 7-9 (Level 7 : Final development version of the
deliverable demonstrated in operational Level 8 : Actual deliverable qualified through test
and demonstration Level 9 : Operational use of deliverable )
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Smart Grid & Strong
Grid เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟูาให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น พัฒนาระบบไฟฟูาสาหรับ
เมืองใหญ่ เมืองท่ องเที่ยว และเมืองอุตสาหกรรม การพัฒนาหรือจัดหาอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อใช้งานในระบบ
ไฟฟูา การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟูา เป็นต้น และการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟูาเพื่อให้สามารถ
รองรับการรับซื้อพลังงานไฟฟูาจากพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องเชื่ อมต่อใน
ระบบไฟฟูาแรงต่า นอกจากนี้ กาหนดให้ มีการพัฒ นาศูนย์ทดสอบส านักงานใหญ่เพื่อรองรับงานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการออกใบรับ รองคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอนาคต เพื่อสามารถทดสอบอุปกรณ์ และยืนยัน
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คุณภาพของอุปกรณ์ที่จะนามาใช้งานในระบบไฟฟูา และเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนานวัต กรรมอุปกรณ์
ไฟฟูาที่ทันสมัย
รวมถึง การสร้ างความร่ ว มมือกับ องค์กร สถาบัน หน่ว ยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมของ กฟภ. รวมถึงแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้
จะมีการจัดตั้งสถาบั น วิจั ยพัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ. โดยแนวทางการวิจัยพัฒนาจะสอดรับกับทิศ
ทางการดาเนินงานขององค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ นวัตกรรม และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรให้มี Productivity ทีส่ ูงขึ้น
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5: ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าประสงค์:
 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ
 พัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ส่งเสริมการทาธุรกิจ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์:
 ประสิทธิภาพการดาเนินงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีต่ อบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 (SO5) ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยองค์กรจะให้ ความส าคัญในการพัฒ นาสมรรถนะของระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ
กฟภ. ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นให้กระบวนการทางธุรกิจหลักและ
กระบวนการให้บริการด้าน ICT มีความสอดรับกันและมีระบบสารสนเทศมาสนับสนุน มีการจัดวางโครงสร้าง
อย่างบูรณาการ ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงและข้อมูลเดียวกัน เอื้อต่อการทางานร่วมกันในทุกภาคส่วน ลด
ความซ้าซ้อนและสนับสนุนกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT
Excellence) ที่สามารถใช้งานทรัพยากรด้าน ICT ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องตามหลัก
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และหลักธรรมาภิบาลด้านสารสนเทศ (IT Governance) รวมถึง
เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตที่เสริมต่อการทาธุรกิจ
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SO 5

ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)
กลยุทธ์ที่ 17

พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT
Infrastructure)
ให้ มี ม าตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย
เชื่อถือได้ และทั่วถึง (ICT1)

กลยุทธ์ที่ 18

พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นระบบงานและข้ อ มู ล
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบูรณาการ (ICT2)

ยุทธศาสตร์ที่ 14 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)
โดยที่จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาและให้บริการ Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Cloud (Computer ,
Server , Storage , DC/DRC และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ) มีกรอบนโยบายการจั ดสรรทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ มีกรอบนโยบายและเงื่ อนไขในการจั ดซื้ อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้ นฐานที่ชัดเจน
มีแนวทางศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) และศูนย์สารอง (DRC) และมี IT Consolidation Roadmap เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนของระบบต่างๆที่มีความสามารถทดแทนกันได้
รวมถึง พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารอย่างบูรณาการ นาระบบ ICT
เข้ามาใช้สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดาเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ รองรับงาน
ด้าน Administration และ งานด้าน Operation (LAN , WAN , Fiber , Wireless , NMS) ตลอดจนพัฒนา
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ IT และ OT ที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยที่จะมีการมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลด้านการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน ISO 27001 ที่มุ่งเน้นด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งการมีศูนย์การเฝูาระวังและแจ้งเตื อนเหตุภัย
คุกคาม (Security Operation Center : SOC)
นอกจากนั้น ในส่ว นของการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และขยายผลถึงการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า ภายในองค์ กร/พนั กงาน และลู ก ค้ า/ผู้ ใ ช้ ไฟ ได้ อย่ างถู กต้ อง รวดเร็ ว แม่น ยาและเป็ น ไปในเชิง รุ ก
ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการองค์กร
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SO 5

ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 15 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน (ICT
Sustainable)
กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้มีธรรมาภิบาล (ICT3)

ยุทธศาสตร์ที่ 15 : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้มีความยั่งยืน (ICT
Sustainable) โดยที่ จ ะมุ่ งที่ ก ารพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม หลั ก ธรรมภิ บาลทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT
Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน ICT
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อ งกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรอย่างแท้จริง มีการนาเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนากระบวนการ
ตัดสินใจและการบริหารจัดการด้าน ICT เช่น IT Government, CoBit, ITIL, และ ISO เป็นต้น
ตลอดจนมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญาทางด้าน ICT เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติง านของบุ ค ลากร ควบคู่ไ ปกับ การมุ่ งพัฒ นาวั ฒ นธรรมแห่ งการเรี ยนรู้ และ
การจัดการองค์ความรู้ขององค์กร (Knowledge Excellence) บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและ
นวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจและเสริมต่อการทาธุรกิจ
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บทที่ 4
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กฟภ.
จะสามารถดาเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) โดย กฟภ.
มีการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานทุกระดับ
4.1 บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการ กฟภ. กากับดูแลและสนับสนุนการนานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใน กฟภ.
ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดของ กฟภ.
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกากับดูแลในการนานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบั ติติด ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงถึง ความเพี ยงพอของการจัด การความเสี่ ย งที่ส าคั ญ และมี
การรายงานให้คณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส
3) ผู้บริหารรับผิดชอบในการนานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตาม รวมถึงการนาไปใช้
อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร และถูกรวมกับกิจกรรม
ปกติทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สาหรับ กฟภ. นั้นได้สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
โดยผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกสายงานจะร่วมกันระดม
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น (Participation Management) และระดมสมองด้ ว ยการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Thinking) เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ เชิงยุ ทธศาสตร์ รวมทั้ง มีความเชื่อมโยงกั บกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ กฟภ.
โดยผลที่ได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และสถานะ
ความเสี่ ย งในปั จ จุ บั น ประเด็ น ส าคั ญ จากการบริ ห ารความเสี่ ย ง และข้ อ สั ง เกตข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง จะถูกนาไปใช้เป็นปัจจัยนาเข้าหนึ่งในการประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
ตามกระบวนการดังนี้
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ภาพที่ 4- 1: กระบวนการบริหารความเสี่ยง

8. การ
ติดตามและ
ประเมินผล

1.
สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร

7.
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

2.
การกาหนด
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

3. การระบุ
เหตุการณ์

6. กิจกรรม
การควบคุม
5.
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

4.
การประเมิน
ความเสี่ยง

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. กาหนดวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
3. ระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้ กฟภ. ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
4. ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
5. พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนการบริหารความเสี่ยง
6. กาหนดกิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศสาหรับการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารทาความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
8. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
กฟภ. ได้กาหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ ได้
ในแนวทางเดียวกันดังนี้
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ตารางที่ 4- 1: กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปัจจัยนาเข้า
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
Suppliers

Inputs

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝุายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้า/ผู้นาไปใช้/
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers

Process

กรอบ
เวลา
Time

1.
.,

.

2.

1.

3
3.

5
2.
,

.(
6

.,
Risk Owner,

,

.,

,
Risk Owner,

.

1

3-6

- SO
.
-

SWOT

4

.

.,
, Risk Owner,

.,
Impact

3

.,

.

.

4

5

,
Risk Owner,

Likelihood
.

.,

.,

..

.

Strategic Risk, Operation Risk,
Financial Risk
Compliance Risk
3

4.
.,

..

.
3.

8

. .- . .

., Risk Owner

SO
6

.,
.,

..

, Risk Owner,

5.
Risk Correlation Map
of Risk
.
.

Portfolio View

Risk Correlaiton Map
Portfolio View of
Risk

.,

,
Risk Owner,

..

6.
.,

. .

, Risk Owner,

7.

/
.,

, Risk Owner,
.,Risk Owner.
/
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A
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ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปัจจัยนาเข้า
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ

ผู้ส่งมอบ/
กระบวนการก่อนหน้า
Suppliers

Inputs

Process

ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝุายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ/ลูกค้า/ผู้นาไปใช้/
กรอบเวลา
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers
Time

A
8.
/

1

3

.,Risk Owner,

9.

/

1

3
., Risk Owner,

1.

10.

1

/

. .

., Risk Owner,

2.

2.2 (6)

3.

.,Risk
Owner,

/
(
/
(

)

11.

1

3

)
., Risk Owner,

12.

/
3
., Risk Owner,

1.
2.
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4.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคแบ่งความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทและกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) ของความเสี่ยงแต่ละประเภทไว้ดังนี้
ตารางที่ 4- 2: ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ประเภทความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
ด้านการเงิน
(Financial Risk)
ด้านการดาเนินงาน
(Operation Risk)
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(Compliance Risk)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)
สอดคล้องตามเปูาประสงค์ใน
แผนยุทธศาสตร์
สามารถรักษาระดับความสามารถใน
การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะ
ยาว (ตามแผนยุทธศาตร์ กฟภ. ที่ระบุ
ในแต่ละปี)
ความมั่นคงเชื่อถือได้ในคุณภาพระบบไฟฟูา
ค่า SAIFI และค่า SAIDI
(ตามแผนยุทธศาตร์ กฟภ. ที่ระบุในแต่ละปี)
กฟภ.จะดาเนินการภายใต้กฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
หน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ช่วงเบี่ยนเบนของระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์ชี้วัดใน Balanced Scorecard
ของ กฟภ.)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์ชี้วัดใน Balanced Scorecard
ของ กฟภ.)
ค่าระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยงกับ
เกณฑ์ชี้วัดใน Balanced Scorecard
ของ กฟภ.)
-

4.4 ประเด็นความเสี่ยง
ในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์องค์กร กฟภ. ได้นาผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการพิจารณายุทธศาสตร์ และเมื่ อกาหนดยุทธศาสตร์แล้วจะมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ กฟภ. ต้องบริหาร
จัดการ โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาและดาเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
4.4.1 กฟภ.ไม่สามารถให้บริการและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ภารกิ จ หลั ก ของ กฟภ. คื อ การให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟู า ที่ มั่ น คง และตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์องค์กรที่ 2 (SO2) ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศเพื่อ เป็นผู้นาในธุรกิจ
จาหน่ ายไฟฟูา ดังนั้ น การให้การบริ การและจาหน่ายกระแสไฟฟูาได้อย่างต่อเนื่องมี ผ ลต่อความต้องการ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ รวมทั้งเพื่อให้ กฟภ. มั่นใจต่อการบรรลุเปูาหมายการดาเนินงาน
ที่กาหนด
4.4.2 หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยสูญเสียในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
ปี
2554
2555
2556
2557 2558

2559

(สถานะ มิ.ย.2559(

หน่วยสูญเสียภาพรวม

4.94

5.91

5.12

5.46

5.50

5.84
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จากข้อมูล ข้างต้น พบว่า กฟภ. ยังคงมีห น่วยสู ญเสีย ในภาพรวมที่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด อย่างไรก็ตาม กฟภ. ยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทั้งที่เป็นด้านเทคนิค (Technical
Loss) และไม่ใช่เทคนิค (Non Technical Loss) ทั้งนี้เพื่อให้ กฟภ. ลดการสูญเสียรายได้จากการจาหน่าย
กระแสไฟฟูา และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนจากการจาหน่วยกระแสไฟฟูาอีกด้วย
4.4.3 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของ กฟภ. และสนับ สนุ น
การให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับ กฟภ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบงานหลัก และ
ระบบงานสนั บ สนุ น ที่ห ลากหลาย และมีผ ลต่อ การด าเนิน ธุร กิจอย่า งต่ อเนื่อ ง ซึ่ง ทาให้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเชื่อมต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงอาจเป็นช่องโหว่และมีความเสี่ยงต่อการโจมตีหรือ
เกิดการสูญหายของข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญของ กฟภ. การให้ความสาคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่องค์กรต้องให้ความสาคัญในการดาเนินการ
4.4.4 การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จากการคาดการณ์ข้อมูลทางการเงินพบว่า อัตราส่วน ROA มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กฟภ. ยั ง มี จุ ด อ่ อ นในเรื่ องการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ นทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ยั ง ไม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การดู แ ล
บารุงรักษาสินทรัพย์ในระบบไฟฟูา ยังเน้นที่การบารุงรักษาเชิงปูองกันโดยใช้ระยะเวลากาหนด ซึ่งยังขาดการ
บารุ งรั กษาเชิงปู องกันโดยคานึงถึงสภาพของสิ นทรัพย์ ดังนั้นการบริหารสินทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด
จะเป็ นแนวทางที่ส่ งเสริ มปรับ ปรุ งกระบวนการ ขั้นตอน, วิธีการบารุงรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภ าพ
เพื่อยืดอายุสินทรัพย์ที่มีใช้งานอยู่ , การจัดหาพัสดุและอุปกรณ์ที่ มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการลงทุนที่
ไม่จาเป็น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้กับ กฟภ.
4.4.5 ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานในอนาคต
จากนโยบายการไฟฟูาส่วนภูมิภาคที่ต้องการสร้างกลไกในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมาใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รสู ง สุ ด และให้ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะการท างานที่ เ ป็ น เลิ ศ นอกจากนี้ ต าม OFIs
(Opportunity for Improvement) พบว่า การจัดการขีดสมรรถนะของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร รวมถึงการประเมินสมรรถนะยังไม่ครอบคลุมทุกตาแหน่ง และยังไม่พบแผนงานที่
ชัดเจนในการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
4.4.6 การเตรียมความพร้อมเรื่อง Business Model
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรที่ 4 (SO 4) ที่เริ่มให้ความสาคัญการขยายธุรกิจเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการแสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจ ให้สามารถรองรับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟูา เทคโนโลยีและโครงสร้าง
อุตสาหกรรมระบบไฟฟูามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง กฟภ. จาเป็น ต้องให้ความสาคัญในการแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุน สาหรั บธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ รวมทังการรองรับการปรับเปลี่ยนทิศทาง
การดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจไฟฟูาอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นาในระดับภูมิภาค
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ทั้งนี้ กฟภ. ได้กาหนด กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ทั้ง 6 ปัจจัยเสี่ยง
เพื่อรองรับการดาเนินงานสาหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 5
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ผ่าน Balanced Scorecard (BSC)
โดยกาหนดกลยุ ทธ์ ตัว ชี้วัด เปู าหมาย และแผนงาน/โครงการที่ส อดรับยุทธศาสตร์ ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเปูาหมายองค์กร (Goal) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)และ Balanced Scorecard การไฟฟูาส่วนภูมิภาคมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มุมมอง Customer
Satisfying Existing Customer
ยุทธศาสตร์: มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ยุทธศาสตร์: มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบ
วงจร
New Market
ยุทธศาสตร์: แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์: เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงาน
ทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมอง Internal Process
Operation Management
ยุทธศาสตร์: การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน
ยุทธศาสตร์: ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร
ยุทธศาสตร์: มีการจาหน่ายไฟฟูาที่ได้คณ
ุ ภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล
Innovation Process
ยุทธศาสตร์: ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือ ในการวิจัย
พัฒนานวั ตกรรม ในการพั ฒนาสู่ธุร กิจหลัก และธุรกิ จ
เกี่ยวเนื่อง
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CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ และความคาดหวัง
ของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพือ่ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟูาที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง
IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ตารางที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตร์และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ต่อ(
มุมมอง Internal Process
Regulation &Social Process
ยุทธศาสตร์: เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงาน
ทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์: มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
มุมมอง Learning &Growth
HR Capital
ยุทธศาสตร์: ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์
เพื่อความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์: สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สูง (HPO)
ICT Capital
ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ICT ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ICT Excellence)

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกากับการดาเนินงาน
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT
Infrastructure) ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้
และทั่วถึง
ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบูรณาการ
ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้มีธรรมาภิบาล
ให้มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)
Organization Capital
ยุทธศาสตร์: มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่าง
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน
ยั่งยืน
OC3 Change Management
ยุทธศาสตร์: การบริหารความสมดุลของความต้องการของ OC2 Stakeholder Engagement
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ภาพที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

5.1 แผนที่ยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3) (Strategy Map)
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

5.2 Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564
ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเป้าหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564
หน่วย
วัด
1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment :FSE)
1.1 ROA
ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่าย CPI-X
ล้าน
บาท
2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customer
CR1
พัฒนา
2.1 ความพึงพอใจของ ระดับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ลูกค้า
สนองความ
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย ระดับ
ต้องการและ
ความคาดหวัง
 กลุ่มพาณิชย์
ระดับ
ของลูกค้า
 กลุ่มอุตสาหกรรม ระดับ
CR2
ยกระดับ
การให้บริการ
 กลุ่มอื่น ๆ
ระดับ
อย่างครบวงจร
และมุ่งเน้น
2.2 ความพึงพอใจของ ระดับ
การสร้าง
กลุ่มลู ก ค้า สาคั ญ
ความสัมพันธ์
(Key Account)
กับลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน
2.3 ความส าเร็ จ ใน ร้อยละ
ก า รบู ร ณา ก า ร
ฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
เพื่อยกระดับการ
ให้บริการลูกค้า
New Market
NM1
ส่งเสริมการ
2.4 ความสาเร็จใน
ร้อยละ
ลงทุน และใช้
การดาเนินตาม
ประโยชน์ความ
แผนของธุรกิจ
ร่วมมือ เพื่อ
เกี่ยวเนือ่ ง
พัฒนาธุรกิจ
(Potential
เกี่ยวเนื่อง
Products)
2.5 ความสาเร็จในการ ร้อยละ
ด าเนิ น งานตาม
แ ผ น ธุ ร กิ จ ด้ า น
ICT
NM 2 ส่งเสริมการ
2.6 ความสาเร็จของ ร้อยละ
ลงทุน และใช้
แผนงานในการ
ประโยชน์ความ
ใช้ประโยชน์ความ
ร่วมมือ เพื่อ
ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ
พัฒนาธุรกิจ
พัฒนาธุรกิ จ ด้า น
ด้านอนุรักษ์
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
พลังงาน และ
แ ล ะ พ ลั ง ง า น
พลังงาน
ทดแทน
ทดแทน
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

2560

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (Best Case)
2561
2562
2563
2564

ผู้รับ
ผิดชอบ

4.87
31,315

4.91
31,772

4.46
32,895

4.20
33,684

4.07
34,758

รผก.(บ)
รผก.(บ)

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

รผก.(ภ3)

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

100

100

100

100

100

รผก.(ภ3)
รผก.(ทส)

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)/
รผก.(ย)

100

100

100

100

100

รผก.(ย)/
รผก.(ว)
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แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเป้าหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2560-2564 (ต่อ(
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1 ปรับปรุง
3.1 ความสาเร็จของ
กระบวนการ
การดาเนินการ
ดาเนินงานให้มี
ตาม Service
ประสิทธิภาพ
Level
โดยให้ครอบคลุม
Agreement ที่
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน (ทั้ง SLA
ภายในและ
ภายนอกองค์กร)
3.2 ความสาเร็จ
ของการปิด
งานก่อสร้าง
ตามแผน
OM2 เพิ่มขีด
3.3 ความสาเร็จ
ความสามารถ
ของแผน
ระบบจาหน่าย
โครงข่ายไฟฟูา
ไฟฟูาที่มี
อัจฉริยะ
ประสิทธิภาพ
3.4 ดัชนีจานวน
และทั่วถึง
ครั้งที่ไฟฟูา
ขัดข้อง
(SAIFI)
3.5 ดัชนีจานวน
ครั้งที่ไฟฟูา
ขัดข้อง
(SAIFI) 12
เมืองใหญ่
3.6 ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟูาขัดข้อง
(SAIDI)
3.7 ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟูาขัดข้อง
(SAIDI) 12
เมืองใหญ่
3.8 ร้อยละของ
หน่วยสูญเสีย
(Loss)
3.9
ความส
าเร็จใน
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การด
าเนิ
นงาน
ในการบริหาร
ตามแผน
สินทรัพย์
Asset
Management
Roadmap
(Phase1)
Innovation Process

IP1
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ส่งเสริมและ
ผลักดันงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์

3.10จานวน
นวัตกรรม
ในระดับ TRL
7-9

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (Best Case)

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

หน่วย
วัด

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ

98

98

98

98

98

รผก.(ย)

ร้อยละ

80

80

80

80

80

รผก.(กบ)
รผก.
(ภ1-ภ4)

ร้อยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ว)
รผก.
(ทส)

ครั้ง/
ราย/ปี

5.06

3.00

2.85

2.70

2.67

รผก.
(ป)

ครั้ง/
ราย/ปี

1.705

1.543

1.396

1.263

1.143

รผก.
(ป)

นาที/
ราย/ปี

150.78

107.00

106.00

105.00

104.00

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ปี

25.950

22.335

19.224

16.546

14.242

รผก.
(ป)

ร้อยละ

5.18

5.18

5.18

5.18

5.18

รผก.
(ป)

ร้อยละ

100

ระดับ

5
(TRL 5
จานวน
3 ชิ้น)

โดยมี Non-Technical Loss ไม่เกินร้อยละ 1
100
100
100

5
(TRL 6
จานวน
2 ชิ้น)

5
(TRL 7-9
จานวน
1 ชิ้น)

5
(TRL 7-9
จานวน
1 ชิ้น)

100

คณะทางาน
จัดทา
แนวทาง
บริหาร
จัดการ
สินทรัพย์
ระบบไฟฟูา
ของ กฟภ.

5
(TRL 7-9
จานวน
1 ชิ้น)

รผก.(ว)
รผก.(ย)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
กลยุทธ์
IP2

ตัวชี้วดั

หน่วย
วัด

ส่งเสริม วิจัย
3.11 จานวน
ระดับ
พัฒนานวัตกรรม
กระบวนการ
เพื่อให้เข้าสู่
หรือนวัตกรรม
มาตรฐานสากล
ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน

Regulation & Social Process

3.12 มาตรการ
ร้อยละ
ส่งเสริมการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน
สาหรับผู้ผลิต
และจาหน่าย
พลังงาน
(Energy
Efficiency
Resources
Standards :
EERS)**
3.13 จานวนหน่วย kWh
(kWh) ที่
ประหยัด
พลังงานไฟฟูา
ได้สะสม**
RS2
ทบทวนกฎหมาย 3.14 ความสาเร็จ
ร้อยละ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของการ
เพื่อรองรับการ
จัดทาหรือ
ดาเนินงานใน
ปรับปรุง
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กฎหมาย
รวมถึงกากับการ
ข้อบังคับ
ดาเนินงานของ
หลักเกณฑ์
บริษัทในเครือ
ต่างๆ ทั้ง
เพื่อให้เกิด
ภายในและ
Synergy
ภายนอก
องค์กร*
4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1 ส่งเสริมการ
4.1 ความสาเร็จใน
ร้อยละ
บริหารทุนมนุษย์
การพัฒนาระบบ
(HRM)
PMS ตามแผนฯ
4.2 ความสาเร็จใน
ร้อยละ
การทบทวน
Competency
Model
ตามแผนฯ
4.3 Engagement คะแนน
Score
RS1

สนับสนุน
การใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (Best Case)
2560

2561

2562

2563

2564

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

5

5

5

5

5

(จานวน
กระบวนการ
หรือ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การ
ดาเนินงาน
จานวน 5
ชิ้นงาน/
กระบวนการ)

(จานวน
กระบวนการหรือ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
จานวน 2
ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และปรับปรุงให้
เข้าสู่มาตรฐาน
หรือข้อกาหนด
ทางเทคนิคหรือ
ข้อกาหนด
ขอบเขตงานของ
กฟภ.)

(จานวน

(จานวน

กระบวนการหรือ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
จานวน 1
ชิ้นงาน/
กระบวนการ และ
ปรับปรุงให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล)

กระบวนการหรือ
นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
จานวน 2ชิ้นงาน/
กระบวนการ
และปรับปรุงให้
เข้าสู่
มาตรฐานสากล)

(จานวน
กระบวนการ
หรือนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
และพัฒนาสู่
การนาไปใช้
งานในระดับ
นานาชาติ
จานวน 1
ประเทศชิ้นงาน/
กระบวนการ)

100

100

100

100

100

รผก.(ว)

20 ล้าน

40 ล้าน

60 ล้าน

80 ล้าน

100 ล้าน

รผก.(ว)

100

100

100

100

100

อส.กม.

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

100

100

100

100

100

รผก.(ท)

4.40

4.42

4.44

4.46

4.48

รผก.(ท)

รผก.(ว)
รผก.(ย)

99

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
กลยุทธ์
HR 2

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
(HRD)

ICT Capital
ICT1 พัฒนาขีด
ความสามารถ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ICT
(ICT
Infrastructure)
ให้มีมาตรฐาน
มีความปลอดภัย
เชื่อถือได้ และ
ทั่วถึง

ICT2

ICT3

100

พัฒนาขีด
ความสามารถ
ด้านระบบงาน
และข้อมูล
เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และบูรณาการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ICT ให้มี
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั

หน่วย
วัด

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (Best Case)

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

4.4 ความสาเร็จ ร้อยละ
ในการพัฒนา
IDP ราย
ตาแหน่ง
(ตามแผนงาน)
4.5 ความสาเร็จใน ร้อยละ
การดาเนินงาน
ตามแผน KM

80

80

80

80

80

รผก.(ท)

80

80

80

80

80

รผก.(ท)

4.6 ความสาเร็จของ ร้อยละ
แ ผ น ส ร้ า ง
มาตรฐานด้ า น
ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัย (ISO
27001) และ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ของศู น ย์ ก าร
เฝู า ระวั ง และ
แจ้ ง เตื อ นเหตุ
ภัยคุกคาม
4.7 ความสาเร็จของ ร้อยละ
การดาเนินงาน
แผนแม่บท
Digital ที่
เกี่ยวข้องกับ ICT
Infrastructure
4.8 ความสาเร็จใน ร้อยละ
การจั ด ตั้ ง และ
ดาเนินงานของ
ศู น ย์ ส นั บ สนุ น
ข้ อ มู ล ส าหรั บ
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการองค์กร

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

4.9 ความสาเร็จของ ร้อยละ
การด าเนิ น งาน
แผนแม่บท Digital
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ
Application/Data

4.10 ความสาเร็จ ร้อยละ
ของการ
ดาเนินงาน
ดามกรอบ
มาตรฐาน
COBIT
4.11 ความสาเร็จ ร้อยละ
ของการ
ด า เ นิ น ง า น
ตามโครงการ
Enterprise
Architecture
(EA)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
และมีศูนย์
สนับสนุน
ข้อมูลสาหรับ
การบริหาร
จัดการองค์กร

รผก.(ทส)

รผก.(ย)/
รผก.(ทส)

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

100

100

100

100

100

รผก.(ทส)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
กลยุทธ์
Organization Capital
OC1
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน

OC2

Stakeholder
Engagement

OC3

Change
Management

การคาดการณ์ผลการดาเนินงาน (Best Case)
2563

2564

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

80-100

80-100

80-100

อส.วก.

หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

หรือมี
คะแนนติด
อันดับ 1 ใน
3 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่
เข้าร่วม
ประเมิน

หน่วย
วัด

2560

4.12 คะแนน
ประเมิน ITA*

คะแนน

80-100

80-100
หรือมีคะแนน
ติดอันดับ 1
ใน 5 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประเมิน

4.13 ค่าดัชนี
การประสบ
อุบัติภัย
(Disabling
Injury
Index:√DI) *
4.14 ผลสารวจความ
พึงพอใจในการ
ดาเนินงาน
ของ กฟภ.
ที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ
กลุ่มคู่ค้า กลุ่ม
พนักงาน และ
กลุ่มลูกค้า*
4.15 ความสาเร็จ
ของการปรับ
กระบวนงาน
และโครงสร้าง
องค์กรเพื่อ
รองรับธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง

-

หรือมี
คะแนนติด
อันดับ 1
ใน 5 ของ
รัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่
เข้าร่วม
ประเมิน

0.1081

0.1027

0.0976

0.0927

ระดับ

4

4

4

ร้อยละ

100

100

100

ตัวชี้วดั

2561

2562

0.0881

อส.วก.

4

4

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

100

100

รผก.(ย)

หมายเหตุ:
* ตัวชี้วัดร่วมที่สะท้อนในมุมมอง Goal ด้าน Social
** ตัวชี้วัดร่วมที่สะท้อนในมุมมอง Goal ด้าน Environment

101

ภาคผนวก

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-1

สรุปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-2

สรุปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-3

สรุปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-4

สรุปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-5

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และ
แผนแม่บทและแผนการดาเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-6

- ความสาเร็จของการปรับกระบวนงานและโครงสร้ างองค์กร
เพื่อรองรับธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง

ก-7

ของบริษัทในเครือ เพื่อให้ เกิด Synergy

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานในธุรกิจเกีย่ วเนื่อง รวมถึงกากับการดาเนินงาน

หลักเกณฑ์ ต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร

- ความสาเร็จของการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย ข้ อบังคับ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
ร้ อยละ

หน่ วยวัด
100

ปี 2560

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและภาพลักษณ์ ขององค์กร, การบริ หารองค์กรอย่ างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

S2 มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

100

100

ปี 2561

100

0.1027

ร่ วมประเมิ น

ร่ วมประเมิ น

0.1081

ทังหมดที
้
เ่ ข้ า

ทังหมดที
้
เ่ ข้ า

ใน 3 ของ

ใน 5 ของ
รั ฐวิสาหกิจ

ใน 5 ของ
รั ฐวิสาหกิจ

ติดอันดับ 1

ติดอันดับ 1

ติดอันดับ 1

80-100

100

ปี 2562

100

0.0976

ร่ วมประเมิ น

ทังหมดที
้
เ่ ข้ า

รั ฐวิสาหกิจ

หรื อมี คะแนน

80-100
หรื อมี คะแนน

80-100

ปี 2562

หรื อมี คะแนน

ยุทธศาสตร์

ร้ อยละ

-

คะแนน

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 เพื่อสร้ างความเติบโตอย่ างยั่งยืนขององค์ กร และมีธรรมาภิบาล

OC3 Change Management

- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภยั (Disabling Injury Index:√DI)

- คะแนนประเมิน ITA

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและภาพลักษณ์ ขององค์กร, การบริ หารองค์กรอย่ างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน

S1 มีการส่ งเสริ มให้ องค์กรมีการเติบโตอย่ างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ปี 2561

100

ปี 2563

100

0.0927

ร่ วมประเมิ น

ทังหมดที
้
เ่ ข้ า

รั ฐวิสาหกิจ

ใน 3 ของ

ติดอันดับ 1

หรื อมี คะแนน

80-100

ปี 2563

100

ปี 2564

100

0.0881

ร่ วมประเมิ น

ทังหมดที
้
เ่ ข้ า

รั ฐวิสาหกิจ

ใน 3 ของ

ติดอันดับ 1

หรื อมี คะแนน

80-100

ปี 2564

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ITA)

- งานตรวจประเมินเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและคนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2561

-

แผนแม่ บท

-

- งานจัดอบรมเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้ างาน

และสภาพแวดล้ อมในการทางาน

ทีเ่ กีย่ วข้ องในการดาเนินงานต่างๆให้ หน่วยงานในกฟภ.ใช้ ประกอบในการปฏิบตั ิงาน

- แผนงานจัดทา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือกฎหมาย

ประสิทธิ ภาพและโปร่งใส

- โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบตั ิงานให้ มี

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- แผนงานการปรับกระบวนงานและโครงสร้ างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง

- งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ กบั กฟฟ. ต่างๆ

- แผนงานจัดทาระบบบริหารจัดการด้ านความปลอดภัย (มอก.18001)

- แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2559-2563)

- โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

และป้องปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- แผนแม่บทด้ านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 เพื่อสร้ างความเติบโตอย่ างยั่งยืนขององค์ กร และมีธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ร้ อยละ

หน่ วยวัด
100

ปี 2560
100

ปี 2561
100

ปี 2562
100

ปี 2563
100

ปี 2564
-

แผนแม่ บท

โดยให้ ครอบคลุมทังห่
้ วงโซ่อปุ ทาน

- ความสาเร็จของการปิ ดงานก่อสร้ างตามแผน

ร้ อยละ

80

80

80

98

ปี 2562

80

98

ปี 2563

80

98

ปี 2564

-

-

แผนแม่ บท

- แผนงานการดาเนินการจัดทา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. (ระดับฝ่ าย)

ก-8

- แผนงานการปิ ดงานก่อสร้ างตามแผน

- แผนงานการดาเนินงานทีไ่ ด้ รบั บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standards)

การส่งมอบพัสดุให้ ฝ่ายพัสดุ

98

ปี 2561

- แผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหา พัสดุ การจัดซื ้อ จัดจ้ าง จนถึง

98

ปี 2560

และภายนอกองค์กร)

ร้ อยละ

หน่ วยวัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

ของ กฟภ. (Asset Management Roadmap)

Agreement ทีร่ ะบุในห่วงโซ่อปุ ทาน (ทัง้ SLA ภายใน

- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม Service Level

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)
- งานจัดทาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และวางแผนบารุงรักษาระบบไฟฟ้ า

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรั บโครงสร้ างองค์กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือต่
้ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่มี ีอยู่,

S4 ปรั บปรุ งกระบวนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของธุรกิจ และทิศทางองค์กร

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้ มีประสิทธิ ภาพ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน Asset Management
Roadmap (Phase1)

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรั บโครงสร้ างองค์กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือต่
้ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่มี ีอยู่,

S3 การบริ หารและจัดสรรสินทรั พย์ และสร้ างความมั่นคงทางการเงิน

OM3 เพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารสินทรัพย์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ครัง้ /ราย/ปี
ครัง้ /ราย/ปี
นาที/ราย/ปี
นาที/ราย/ปี

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าทีข่ ดั ข้ อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

ร้ อยละ

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)

- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

25.950

150.78

1.705

5.06

100

22.335

107.00

1.543

3.00

100

19.224

106.00

1.396

2.85

100

16.546

105.00

1.263

2.70

100

14.242

104.00

1.143

2.67

100
จ.แม่ฮ่องสอน

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานหมุนเวียนบนพื ้นที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 - 2561
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ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี

- โครงการก่อสร้ างสายเคเบิ ้ลใต้ น ้าระบบ 115 kV. เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ

อ่างเก็บน ้าของกรมชลประทาน (คนล.)

- โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทีป่ ระตูระบายน ้าและ

- โครงการก่อสร้ างสายส่งเคเบิลใต้ น ้าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ ธานี

- โครงการก่อสร้ างระบบจาหน่ายเคเบิลใต้ น ้าไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ ธานี

- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

- โครงการก่อสร้ างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

- แผนแม่บทเพื่อสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจ - โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)

- งานออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2

- งานร้ อยละความถูกต้ องของข้ อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้ อมูล GIS

- งานร้ อยละความถูกต้ องของข้ อมูลมิเตอร์ ในฐานข้ อมูล GIS

- งานร้ อยละความถูกต้ องของข้ อมูลหม้ อแปลง ในฐานข้ อมูล GIS

- แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจ - โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื ้นทีเ่ มืองพัทยา จ.ชลบุรี

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรับโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์ ท่ มี ีอยู่,

S5 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพเทียบเท่ ามาตรฐานสากล

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าทีม่ ี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
นาที/ราย/ปี
นาที/ราย/ปี

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าทีข่ ดั ข้ อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

ร้ อยละ

ครัง้ /ราย/ปี

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- ร้ อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ครัง้ /ราย/ปี

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

5.18

25.950

150.78

1.705

5.06

5.18

22.335

107.00

1.543

3.00

5.18

19.224

106.00

1.396

2.85

5.18

16.546

105.00

1.263

2.70

5.18

14.242

104.00

1.143

2.67

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตังเขตพั
้
ฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.1)

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559 - 2561
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- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย

- งานตรวจสอบมิเตอร์ แรงสูง

- งานตรวจสอบมิเตอร์ แรงต่า

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ พื ้นทากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ ครัวเรือนทีห่ า่ งไกล (คฟก.)

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)

- งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ (คปศ.)

- งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า

การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน

- งานความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร้ างบริหารและจัดการวิกฤตด้ านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับ

(Emergency Response Arrangency)ด้ านพลังงานไฟฟ้า

- งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้ างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต

- งานควบคุมการจ่ายไฟให้ มีความมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ

- งานปรับปรุงและบารุงรักษาระบบศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ/ระบบสื่อสาร

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS

- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่

- แผนแม่บทเพื่อสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจ - แผนงานก่อสร้ างสายเคเบิ ้ลใต้ ดนิ บริเวณถนนบุญวาทย์ จ.ลาปาง

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรับโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์ ท่ มี ีอยู่,

S5 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คุณภาพเทียบเท่ ามาตรฐานสากล

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าทีม่ ี

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

กลยุทธ์

ร้ อยละ

- ความสาเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ

100

100

ปี 2560

100

100

ปี 2561

ก-11

100

100

ปี 2563

100

100

ปี 2564

- โครงการปรับปรุงการจัดทากรอบ/หลักเกณฑ์อตั รากาลัง
- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้ างจากบุคลากรภายนอกและภายใน

ปี พ.ศ. 2553 - 2563

- โครงการจัดตังสถาบั
้
นวิชาการ PEA (PEA Academy)และสถาบันฝึ กอบรมช่างเฉพาะทาง

- แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)

ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีข่ บั เคลื่อน/ผลการปฏิบตั งิ าน และเสริมสร้ าง
สมรรถนะ

กลยุทธ์

- Engagement Score

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
คะแนน

หน่ วยวัด
4.40

ปี 2560
4.42

ปี 2561
4.44

ปี 2562
4.46

ปี 2563
4.48

ปี 2564

(แผนงาน/โครงการ/งาน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหาร

ปี พ.ศ. 2553 - 2563

ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหาร

แผนแม่ บท

แต่ละกลุ่มของ กฟภ
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development ตามโครงสร้ างตาแหน่งงานในอนาคต

ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553 - 2563

- โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้ างดีเด่น

- โครงการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน

- โครงการจัดกิจกรรมคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น

- โครงการสร้ างความสุขอย่างยัง่ ยืน "PEA Happy Home"

- โครงการเสริมสร้ างสุขภาพกายและใจ

- โครงการสร้ างความโปร่งใสและมีสว่ นร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Happy Workplace)

- โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้ างการรับรู้แนวทางการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข

- โครงการสารวจปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

(แผนงาน/โครงการ/งาน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหาร

แผนแม่ บท

S6 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อความเป็ นเลิศ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรับโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์ ท่ มี ีอยู่,
สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

100

100

ปี 2562

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

ร้ อยละ

หน่ วยวัด

- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

S6 ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ เพื่อความเป็ นเลิศ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรับโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรัพย์ ท่ มี ีอยู่,
สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

กลยุทธ์
ร้ อยละ

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง (ตามแผนงาน)
80

ปี 2560
80

ปี 2561

ก-12

80

ปี 2563
80

ปี 2564

- โครงการกระบวนการปรับปรุงเพื่อค้ นหาหลักสูตรในการอบรม
- โครงการจัดทาระบบบริ หารบุคลากรผู้สบิ ทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553 - 2563

- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้ านบริ หารจัดการให้ กบั ผู้บริ หารทุกระดับ

- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร

การไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้ าน 3 การไฟฟ้า

- โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุปกรณ์ และมาตรฐานการติดตั ้งของ กฟภ.แก่

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่างๆ

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ.อย่างยัง่ ยืน

หรื อ KYT และ Safety Talk

ครอบคลุมทั ้งผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั งิ านภาคสนามทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน ด้ วยกิจกรรม มือชี ้ปากย ้า

- โครงการปลูกฝั งและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องให้

รวมถึงการส่งพนักงานเข้ าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอบทความในเวทีนานาชาติ

- โครงการให้ ทนุ การศึกษาระดับปริ ญญาโทแก่พนักงาน ทั ้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

- โครงการจัดทาระบบบริ หารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)
- แผนพัฒนาผู้บริ หารตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)

แผนแม่ บท

กลยุทธ์
หน่ วยวัด
ร้ อยละ

ร้ อยละ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง (ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผน KM

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

80

80

ปี 2560

80

80

ปี 2561

80

80

ปี 2562

80

80

ปี 2563

80

80

ปี 2564

รูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding
- โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและฝี มือแรงงานอย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2553 - 2563

- โครงการพัฒนาความรู้ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- งานการพัฒนาคลังสมอง กฟภ.
- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยัง่ ยืน

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553 - 2563

- โครงการส่งเสริ มบุคลากรในการประดิษฐ์ คดิ ค้ นสร้ างนวัตกรรม และขยายผลการใช้ งาน
อย่างเป็ นระบบ

- โครงการจัดทาระบบ PEA Professional/PEA Guru

- โครงการพัฒนาระบบคลังสมองของ กฟภ. (PEA Think Tank)

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในกฏระเบียบ กฏหมายธุรกิจ และกฏหมายอื่นๆ

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานขององค์กร

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

- โครงการเจ้ าหน้ าที่ E/O และช่างแก้ ไฟฟ้าขัดข้ องทีไ่ ด้ รับการอบรมความรู้ ด้านความปลอดภัย

- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานจัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีความรู้ เกี่ยวกับระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง

ทรัพยากรมนุษย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- แผนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริ หาร

แผนแม่ บท

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรั บโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่ ม
ี ีอยู่,

S7 สร้ างองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

80

ปี 2562

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

หน่ วยวัด

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว, ลดอัตราหน่ วยสูญเสียในระบบจาหน่ าย (Loss)

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน, ปรั บโครงสร้ างองค์ กร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร เอือ้ ต่ อการดาเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง, มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid), เพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่ ม
ี ีอยู่,

S7 สร้ างองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และยกระดับศักยภาพองค์ กร ให้ เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความคาดหวังของลูกค้ า

4.26
4.32
4.34
4.14
100

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ร้ อยละ

- กลุ่มอุตสาหกรรม

- กลุ่มอื่นๆ

- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ าสาคัญ (Key Account)

- ความสาเร็ จในการบูรณาการฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อยกระดับ

การให้ บริ การลูกค้ า

- กลุ่มพาณิชย์

- กลุ่มบ้ านอยู่อาศัย

ก-13

กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้ า

ทีต่ อบสนองต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคูค่ ้ า

- ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.
ระดับ

4

S10 การบริ หารความสมดุลของความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
การบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกด้ านอย่ างสมดุล, ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560

OC2 Stakeholder Engagement

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้ นการตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าอย่างอย่างยัง่ ยืน

CR2 ยกระดับการให้ บริ การอย่างครบวงจรและมุง่ เน้ น

4.31
4.30

- ความพึงพอใจของลูกค้ า

ระดับ
ระดับ

4

ปี 2561

100

4.15

4.35

4.33

4.27

4.32
4.31

4

ปี 2562

100

4.16

4.36

4.34

4.28

4.33
4.32

S8 มุ่งเน้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า, S9 มุ่งเน้ นการบริ การลูกค้ าที่เป็ นเลิศและครบวงจร
การบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกด้ านอย่ างสมดุล, ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้ องการและ

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

4

ปี 2563

100

4.17

4.37

4.35

4.29

4.34
4.33

ปี 2563

4

ปี 2564

100

4.18

4.38

4.36

4.30

4.35
4.34

ปี 2564

- แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(อยู่ระหว่างการทบทวน)

- แผนแม่บทการบริ การลูกค้ า (พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนแม่ บท

- แผนแม่บทการบริ การลูกค้ า (พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้ นการตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- โครงการ After - Process อื่นๆ

- โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื น้ ฟูทะเลไทย

- โครงการ PEA รักษ์ น ้า สร้ างฝาย

- โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ ป่า

- โครงการ PEA ช่วยภัยแล้ งด้ วยพลังงานทดแทน

จานวน 2 แห่ง

- โครงการสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดาริ ในพื ้นทีโ่ ครงการหลวง

- โครงการความร่วมมือด้ าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์ พลังงาน)

- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ ไฟ PEA

- โครงการ PEA LED

- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

(Global Reporting Initiative: GRI)

- งานพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการรายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. ตามกรอบแนวทางรายงานสากล

ตามกรอบแนวทางรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI)

- แผนงานการพัฒนาการรายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. (ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม)

- งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ กฟภ.

- งานสารวจประเมินความรับรู้ และความตระหนักด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

- งานสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ. ทีต่ อบสนองต่อความคาดหวัง
ของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคูค่ ้ า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้ า

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- งานจัดทาระบบการบริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า (CRM)
- งานความสาเร็ จในการบูรณาการฐานข้ อมูลลูกค้ า

- งานสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า

- แผนงานพัฒนาการขายและบริ หารกลุ่มลูกค้ า

- แผนงานพัฒนาการบริ การลูกค้ า

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การ

- งานพัฒนาการให้ บริ การทีด่ แี ก่ลกู ค้ าจากการรับฟั งเสียงลูกค้ า

- โครงการสารวจเพื่อการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับลูกค้ าและการตลาดประจาปี 2560

(แผนงาน/โครงการ/งาน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนธุรกิจด้ าน ICT

(Potential Products)

- ความสาเร็จในการดาเนินตามแผนของธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
ร้ อยละ

ร้ อยละ

หน่ วยวัด

100

100

ปี 2560

100

100

ปี 2561

100

100

ปี 2562

100

100

ปี 2563

100

100

ปี 2564

ดิจิทลั (Digital)

RS1 สนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ

เพื่อพัฒนาธุรกิจด้ านอนุรกั ษ์ พลังงานและพลังงานทดแทน
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- จานวนหน่วย (kWh) ทีป่ ระหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ สะสม

Resources Standards : EERS)

สาหรับผู้ผลิตและจาหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency

- มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงาน

เพื่อพัฒนาธุรกิจด้ านอนุรกั ษ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน

- ความสาเร็จของแผนงานในการใช้ ประโยชน์ความร่วมมือ

kWh

ร้ อยละ

ร้ อยละ

20 ล้ าน

100

100

40 ล้ าน

100

100

60 ล้ าน

100

100

80 ล้ าน

100

100

100 ล้ าน

100

100

-

-

-

- งานสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพในภาคโรงงานอุตสาหกรรม

- แผนงานสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพในภาคธุรกิจ และครัวเรือน

- แผนงานสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพภายในอาคารสานักงาน กฟภ.
- แผนงานสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพในอาคารภาครัฐ

- แผนงานสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพในระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

และผู้จาหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Reources Standard (EERS))

- แผนงานมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานสาหรับผู้ผลิต

ทีป่ ระหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ สะสม

- แผนงาน/โครงการ/งาน พิจารณาได้ จากกลยุทธ์ RS1 เกณฑ์ วดั จานวนหน่วย (kWh)

- งานความสัมพันธ์ กบั ต่างประเทศของ กฟภ.

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- แผนงานเตรียมความพร้ อมและศึกษาความเป็ นไปได้ ในการให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐาน

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- งานศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

-

แผนแม่ บท

S12 เป็ นผู้ส่งเสริ มและสนับสนุนในด้ านพลังงานทดแทน และด้ านการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
กาหนดทิศทางด้ านนวัตกรรมขององค์ กร เพื่อสอดคล้ องกับการดาเนินงานด้ านธุ รกิจพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมทัง้ ธุ รกิจเกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ, จัดทา Business Model และ Potential Product and Service
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผนแม่ บท

NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ ประโยชน์ความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 มุ่งเน้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจเพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่ องทัง้ ในและต่ างประเทศ

เพื่อพัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนื่อง

NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ ประโยชน์ความร่วมมือ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

กาหนดทิศทางด้ านนวัตกรรมขององค์ กร เพื่อสอดคล้ องกับการดาเนินงานด้ านธุ รกิจพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมทัง้ ธุ รกิจเกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ, จัดทา Business Model และ Potential Product and Service

กลยุทธ์

S11 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรั บธุ รกิจเกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 มุ่งเน้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจเพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่ องทัง้ ในและต่ างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ

การดาเนินงาน

ส่งเสริม วิจยั พัฒนา นวัตกรรม เพื่อให้ เข้ าสู่

มาตรฐานสากล

IP2

- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9

ส่งเสริมและผลักดันงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์

ระดับ

ระดับ

5
(TRL 7-9

5
(TRL 7-9

5
(TRL 7-9

หรื อนวัตกรรม
ทีก่ ่อให้ เกิ ด

กระบวนการ
หรื อนวัตกรรม
ทีก่ ่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ

กระบวนการ
หรื อนวัตกรรม
ทีก่ ่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ

5

5

ประสิทธิภาพ

ทีก่ ่อให้ เกิ ด

หรื อนวัตกรรม

กระบวนการ

(จานวน

5

ประสิทธิภาพ

ทีก่ ่อให้ เกิ ด

หรื อนวัตกรรม

กระบวนการ

(จานวน

-ชิ น้ งาน/
กระบวนการ)

ทางเทคนิคหรื อ
ข้ อกาหนด
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- งานวิจยั และพัฒนาระบบตรวจวัดและบริหารจัดการหม้ อแปลงจาหน่าย

ของ กฟภ.)

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

(Smart Phase Indicator)

- โครงการนาร่อง (Pilot Project) ขยายผลการใช้ งานระบบตรวจหาเฟสทีม่ ิเตอร์ติดตั ้งในระบบไฟฟ้า

- งานให้ ทนุ จากกองทุนวิจยั การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ กฟภ.

- งานขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ.

- งานทดลองใช้ งานอุปกรณ์ ด้านเทคนิควิศวกรรม

- งานศึกษาแนวทางการจัดตั ้งสถาบันวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ.

- งานศึกษาและจัดทาข้ อกาหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง

กับระบบของ กฟภ.

- งานการพัฒนาฐานข้ อมูลคุณภาพไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีเ่ ชื่อมต่อ

เพื่อรองรับรถไฟทีเ่ คลื่อนทีด่ ้ วยไฟฟ้า

- งานวิจยั การศึกษาผลกระทบด้ านคุณภาพไฟฟ้าและแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

- งานศึกษาวิจยั การทาฐานข้ อมูลคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Database Management)

และเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูลของระบบ ERP และ GIS

- งานการจัดทาระบบวางแผนและติดตามงานบารุงรักษาด้ วย Smart Mobile Device

(Biological Effect Assessment Due to Electromagnetic Field)

- งานการศึกษาผลกระทบทางชีวภาพเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

- งานการวิจยั Cable Spacer ชนิด Ceramic สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV และ 33 kV ของ กฟภ.

ขอบเขตงาน

และ 33 kV ของ กฟภ.

- งานการวิจยั Cable Spacer ชนิด Polyethylene สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV

(Condition-Based Management) และกับดักฟ้าผ่าป้องกันหม้ อแปลง
- งานศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะป้องกันฟ้าผ่าสาหรับระบบไฟฟ้าตามความสาคัญของพื ้นที่

ประเทศ
ประเทศ

เข้ าสู่

- งานศึกษาการบารุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้ากาลังโดยวิธีการประเมินสภาพ

(GPR)

- งานศึกษาความปลอดภัยจากผลของกระแสลัดวงจรในขณะปฏิบตั ิงานกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง

- งานศึกษาและจัดทาต้ นแบบตู้ NGR ทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
- งานวิจยั เพื่อพัฒนาฐานข้ อมูลไฟฟ้าขัดข้ องสาหรับการทา Fault Location และ Fault Signature

- งานวิจยั เพื่อกู้คืนระบบไฟฟ้าขัดข้ องให้ มีความรวดเร็วโดยใช้ Fault Indicator

สังคมคาร์บอนต่าของประเทศไทย

- โครงการศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางการส่งเสริมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อ

อัจฉริยะของ กฟภ.

- โครงการระบบโครงข่ายเครื่ องอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสาหรับโครงข่ายไฟฟ้า

- งานส่งเสริม วิจยั และพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้ เข้ าสู่มาตรฐานสากล

- งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจยั /สิ่งประดิษฐ์ /นวัตกรรม/กระบวนงาน มาใช้ ประโยชน์

จานวน 1

เข้ าสู่

เข้ าสู่มาตรฐาน

ปี 2559 - 2563

- แผนแม่บทด้ านวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้า

ปี 2559 - 2563

- แผนแม่บทด้ านวิจยั และพัฒนาระบบไฟฟ้า

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

หรื อข้ อกาหนด มาตรฐานสากล) มาตรฐานสากล)

นานาชาติ

และปรับปรุงให้ และปรับปรุงให้ และปรับปรุงให้

การนาไปใช้ งาน

และพัฒนาสู่

ในระดับ

ชิ น้ งาน/

จานวน 2

กระบวนการ

ชิ น้ งาน/

ชิ น้ งาน/
กระบวนการ

ชิ น้ งาน/
กระบวนการ

กระบวนการ

จานวน 1

จานวน 2

จานวน 5

การดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน

ประสิทธิภาพ

กระบวนการ

(จานวน

5
(จานวน

5
(จานวน

จานวน 3 ชิ ้น) จานวน 2 ชิ ้น) จานวน 1 ชิ ้น) จานวน 1 ชิ ้น) จานวน 1 ชิ ้น)

5
(TRL 6

5
(TRL 5

S13 ส่ งเสริ มและสร้ างความร่ วมมือในการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ในการพัฒนาสู่ธุรกิจหลัก และธุ รกิจเกี่ยวเนื่อง
กาหนดทิศทางด้ านนวัตกรรมขององค์ กร เพื่อสอดคล้ องกับการดาเนินงานด้ านธุ รกิจพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมทัง้ ธุ รกิจเกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ, จัดทา Business Model และ Potential Product and Service
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผนแม่ บท

IP1

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 มุ่งเน้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ เพื่อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่ องทัง้ ในและต่ างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ Application/Data

- ความสาเร็จของการดาเนินงานแผนแม่บท Digital

ข้ อมูลสาหรับการบริหารจัดการองค์กร

- ความสาเร็จในการจัดตังและด
้
าเนินงานของศูนย์สนับสนุน

ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ ICT Infrastructure

ก-16

100

100

100

100

100

100

100

100

-

กลยุทธ์
ร้ อยละ
ล้ านบาท

- ROA

- ค่าใช้ จ่าย CPI-X

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

หน่ วยวัด

ร้ อยละ

- ความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการ

Enterprise Architecture (EA)

ร้ อยละ

- ความสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน COBIT

หมายเหตุ : * คือ เป็ นงานเดียวกันกับ "งานออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2" ใน OM2

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : -

ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้ มีธรรมาภิบาล

31,315

4.87

ปี 2560

100

100

31,772

4.91

ปี 2561

100

100

32,895

4.46

ปี 2562

100

100

33,684

4.20

ปี 2563

100

100

การใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ให้ เต็มประสิทธิภาพ, พัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ ส่งเสริมการทาธุรกิจ
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

100

100

100

100

S15 ส่ งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ให้ มีความยั่งยืน (ICT Sustainable)

100

100

100

100

ยุทธศาสตร์

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์ กรให้ ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยี และ Digital

และบูรณาการ

เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้ านระบบงานและข้ อมูล

และแจ้ งเตือนเหตุภยั คุกคาม

เชื่อถือได้ และทัว่ ถึง

- ความสาเร็จของการดาเนินงานแผนแม่บท Digital

ปลอดภัย (ISO27001) และความสาเร็จของศูนย์การเฝ้าระวัง

- ความสาเร็จของแผนสร้ างมาตรฐานด้ านความมัน่ คง

(ICT Infrastructure) ให้ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ICT

การใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ให้ เต็มประสิทธิภาพ, พัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ ส่งเสริมการทาธุรกิจ
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

34,758

4.07

ปี 2564

100

100

ปี 2564

100

องค์กร

บริหารจัดการ

สาหรับการ

ข้ อมูลสนับสนุน

และมีศนู ย์

100

100

100

ปี 2564

S14 ส่ งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้ าน ICT ให้ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์ กรได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence)

ยุทธศาสตร์

-

-

แผนแม่ บท

สารสนเทศและสื่อสาร

- แผนงานการบริหารค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)

- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)

- งานจัดหาและพัฒนาระบบสถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

- งานจ้ างทีป่ รึกษาจัดทาสถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)
- แผนงานพัฒนากระบวนการตามกรอบมาตรฐาน COBIT

- งานสนับสนุนการบริหารจัดการการเชื่อมโยงสารสนเทศ

- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2

ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ

- งานพัฒนาขีดความสามารถด้ านระบบงานและข้ อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กร

- งานออกแบบ จัดหาพร้ อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2 *

แบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)

- งานออกแบบระบบและการจัดการโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ด้ านความมัน่ คงปลอดภัย (IT Governance and Information Security Standard Development)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
(แผนงาน/โครงการ/งาน)
- งานพัฒนาระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนามาตรฐาน

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

แผนแม่ บท

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

-

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

กฟภ. ระยะที่ 3 ปี 2559-2560

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์ กรให้ ทนั สมัยด้ วยเทคโนโลยี และ Digital

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

แผนการดาเนินงานประจาปี 2560

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-17

ก-18

ลูกค ้า เพือ
่ ยกระดับการใหบริ
้ การลูกค ้า

- ความสาเร็ จในการบูรณาการฐานข ้อมูล

(Key Account)

- ความพึงพอใจของกลุม
่ ลุกค ้าสาคัญ

: กลุม
่ อืน
่ ๆ

: กลุม
่ อุตสาหกรรม

: กลุม
่ พาณิชย์

: กลุม
่ บ ้านอยูอ
่ าศัย

- ความพึงพอใจของลูกค ้า

อย่างยัง่ ยืน

และมุ่งเน ้นการสร ้างความสัม พันธ์กบ
ั ลูกค ้า

CR2 ยกระดับการใหบริ
้ การอย่างครบวงจร

และความคาดหวังของลูกค ้า

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความต ้องการ

- ค่าใช ้จ่าย CPI-X

- ROA

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

รับฟั งเสียงลูกค ้า

- งานพัฒนาการใหบริ
้ การทีด
่ แ
ี ก่ลก
ู ค ้าจากการ

การตลาดประจาปี 2560

- โครงการสารวจเพือ
่ การเรียนรู ้เกีย
่ วกับลูกค ้าและ

องค์กร (CPI-X)

- แผนงานการบริหารค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของ

(ROA)

- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์รวม

แผนงาน/โครงการ/งาน

- จัดทาฐานข ้อมูลลูกค ้า SPP ทุกราย

ผ่านช่อ งทางต่างๆ

- จัดการข ้อร ้องเรียนและข ้อเสนอต่างๆ ของลูกค ้าทีร่ ้องเรียน

- จัดใหมี้ ระบบข ้อมูลป้ อ นกลับจากลูกค ้า

กับลูกค ้า

- สรุปข ้อมูลเสียงของลูกค ้าจากกิจกรรมสร ้างความสัม พันธ์

การใหบริ
้ การหรือ ปรับปรุงกระบวนการทางาน

การติดตามข ้อมูลป้ อ นกลับ มาปรับปรุงประสิทธิภาพ

- นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและ

ข ้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทางาน

ความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจ) พร ้อมนาเสนอ

(ข ้อร ้องเรียน ความต ้องการ ความคาดหวัง ข ้อเสนอแนะ

- วิเคราะห์ข ้อมูลเสียงของลูกค ้าในแต่ละช่อ งทาง

ลูกค ้าใหกั้ บผู ้ปฏิบต
ั งิ านหน่วยงานในสังกัด

- ถ่ายทอดผลการทบทวนกระบวนการรับฟั งเสียง

ส่วนตลาด

- ถ่ายทอดผลการทบทวนการจาแนกกลุม
่ ลูกค ้าและ

ลูกค ้าแต่ละประเภทโดยการจ ้างทีป
่ รึกษาภายนอก

- สารวจความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของกลุม
่

การดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)

- วิเคราะห์และรายงานผลการบริหารค่าใช ้จ่ายใน

ดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)

- กาหนดเป้ าหมายการบริหารค่าใช ้จ่ายในการ

สินทรัพย์รวม (ROA)

- วิเคราะห์และรายงานผลอัตราผลตอบแทนจาก

(ROA)

- กาหนดเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

100% ตามแผน

ไตรมาส 1-4

31,315 ล ้านบาท

ไม่ม ากกว่า

ร ้อยละ 4.87

ไม่น ้อยกว่า

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

5.500

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ภ3)

รผก.(บ)

รผก.(บ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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: งานสร ้างความสัม พันธ์กบ
ั ลูกค ้าด ้วย KAM

: งานพัฒนา Website PEA

- แผนงานพัฒนาการขายและบริหารกลุม
่ ลูกค ้า

: งานจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช ้า

ขนาด 1 ตัน

: งานจัดหารถยนต์แกกระแสไฟฟ้
้
าขัดข ้อง

อืน
่ ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลือ
่ นที่

: งานขยายสัดส่วนการแจ ้งค่าไฟฟ้ าและข ้อมูล

- แผนงานพัฒนาการบริการลูกค ้า

One Touch Service

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการใหบริ
้ การ

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ ัง้ ไว ้ แต่ยงั ไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560

ลูกค ้า เพือ
่ ยกระดับการใหบริ
้ การลูกค ้า

- ความสาเร็ จในการบูรณาการฐานข ้อมูล

(Key Account)

- ความพึงพอใจของกลุม
่ ลุกค ้าสาคัญ

: กลุม
่ อืน
่ ๆ

: กลุม
่ อุตสาหกรรม

: กลุม
่ พาณิชย์

: กลุม
่ บ ้านอยูอ
่ าศัย

- ความพึงพอใจของลูกค ้า

อย่างยัง่ ยืน

และมุ่งเน ้นการสร ้างความสัม พันธ์กบ
ั ลูกค ้า

CR2 ยกระดับการใหบริ
้ การอย่างครบวงจร

และความคาดหวังของลูกค ้า

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความต ้องการ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ของ KAM แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- สรุปผลและประเมินการสร ้างความสัม พันธ์

ใหลู้ กค ้าในโปรแกรม BIC-SAP

- บันทึกผลการติดต่อ เยีย
่ มเยียน และการแกปั้ ญหา

จัดทาแผนเยีย
่ มเยียนลูกค ้า

- กาหนดพนั กงาน KAM และลูกค ้ารายสาคัญพร ้อม

ลูกค ้าใหเป็
้ นปั จจุบน
ั อย่างต่อ เนื่อ ง

เพือ
่ เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข ้อมูลข่าวสารงานบริการ

- ปรับปรุงและพัฒนาข ้อมูลบน Website PEA

- จัดหารถบรรทุก 4 ตันติดกระเช ้า

พร ้อมเครือ
่ งมือ ประจารถยนต์

- จัดหารถยนต์แกกระแสไฟฟ้
้
าขัดข ้องขนาด 1 ตัน

- จัดหาผู ้ใหบริ
้ การ SMS

Service ใหครบทุ
้
ก กฟฟ.

- ขยายพืน
้ ทีก
่ ารใหบริ
้ การ PEA One Touch

ทีม
่ าใช ้บริการ Lobby Manager

- พัฒนาพนั กงานบริหารความคาดหวังของลูกค ้า

การใหบริ
้ การลูกค ้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.

- ปรับปรุงกระบวนการทางานยกระดับคุณภาพ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

้ 1,2,3
กฟฟ.ชัน

ทุกเดือ น

302 คัน

60 คัน

100% ตามแผน

เงินค่าบริการได ้

กฟส., กฟย.ทีช
่ าระ

้ 1-3,
กฟฟ.ชัน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

867.042*

14.364*

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

3.600

-

-

80.208

2.606

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ส)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(วศ)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(อ)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ทส)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(Key Account)

ลูกค ้า เพือ
่ ยกระดับการใหบริ
้ การลูกค ้า

- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข ้อมูล

- งานความสาเร็จในการบูรณาการฐานข ้อมูลลูกค ้า

กับลูกค ้า (CRM)

ก-20
ตามความเหมาะสมกับขีดความสามารถของแต่ละ กฟฟ.

แผนสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้าปี 2561

่ ไปจัดทา
- การไฟฟ้ าภาค 1-4 นารายชือ

ประจาปี 2561

นาไปจัดทาแผนงานสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า

แผนสร ้างความสัมพันธ์ลก
ู ค ้าส่งให ้ การไฟฟ้ าภาค 1-4

่ ลูกค ้าเป้ าหมายทีจ่ ะต ้องนาไปจัดทา
และรายชือ

- พิจารณาฐานข ้อมูลลูกค ้าทีไ่ ด ้นามากาหนดจานวน

ลูกค ้าตามทีก
่ าหนดจัดส่งให ้ คณะทางาน SEPA หมวด 3

่ มโยงฐานข ้อมูล
- กรองข ้อมูลลูกค ้าตามข ้อกาหนดความเชือ

กับลูกค ้าตามเป้ าหมาย

่ ลูกค ้านาไปจัดทาแผนงานสร ้างความสัมพันธ์
รายชือ

กับข ้อกาหนดด ้านผลิตภัณฑ์,พืน
้ ที,่ ค่าไฟฟ้ า เพือ
่ คัดเลือก

่ มโยงฐานข ้อมูลลูกค ้าตามกลุม
- กาหนดความเชือ
่

ลูกค ้าในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารแข่งขันกับ SPP

ลูกค ้าทีม
่ ค
ี า่ ไฟฟ้ า 10-20 ล ้านบาท/เดือน และ

ลูกค ้าทีม
่ ค
ี า่ ไฟฟ้ ามากกว่า 20 ล ้านบาท/เดือน,

- บารุงรักษาระบบไฟฟ้ า โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่าย สาหรับ

แผนการปรับปรุงระบบ

- ศึกษาระบบงานเดิมทีเ่ กีย
่ วข ้องพร ้อมกาหนด

: กฟต.1-3

: กลุม
่ อืน
่ ๆ

- งานจัดทาระบบการบริหารความสัมพันธ์

: กฟก.1-3

: กลุม
่ อุตสาหกรรม

- ความพึงพอใจของกลุม
่ ลุกค ้าสาคัญ

: กฟฉ.1-3

: กลุม
่ พาณิชย์

- เยีย
่ มเยียนลูกค ้า High Value และ/หรือลูกค ้ารายสาคัญ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

: กฟน.1-3

- งานสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า

แผนงาน/โครงการ/งาน

: กลุม
่ บ ้านอยูอ
่ าศัย

- ความพึงพอใจของลูกค ้า

อย่างยัง่ ยืน

และมุ่งเน ้นการสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า

CR2 ยกระดับการใหบริ
้ การอย่างครบวงจร

และความคาดหวังของลูกค ้า

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความต ้องการ

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

จานวน 1,035 ราย

จานวน 1,920 ราย

จานวน 864 ราย

จานวน 1,150 ราย

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

3.259

-

2.254

2.540

0.931

2.177

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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ด ้านอนุรักษ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน

ความร่วมมือ เพือ
่ พัฒนาธุรกิจ

- ความสาเร็ จของแผนงานในการใช ้ประโยชน์

พลังงาน และพลังงานทดแทน

ความร่วมมือ เพือ
่ พัฒนาธุรกิจด ้านอนุรักษ์

NM2 ส่งเสริม การลงทุน และใช ้ประโยชน์

ด ้าน ICT

- ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ

ธุรกิจเกีย
่ วเนื่อ ง (Potential Products)

- ความสาเร็ จในการดาเนินตามแผนของ

ร่วมมือ เพือ
่ พัฒนาธุรกิจเกีย
่ วเนื่อ ง

NM1 ส่งเสริม การลงทุนและใช ้ประโยชน์ความ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ต่างประเทศ

ความร่วมมือ และหรือ พัฒนาธุรกิจกับหน่วยงาน

- มีบน
ั ทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพือ
่ พัฒนา

- นาเสนอขอความเห็นชอบจากผู ้บริหาร

หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- จัดทาขอบเขตและแนวทางการดาเนินงานร่วมกับ

- แสวงหาแนวทางความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างประเทศ

(Digital) ฉบับเบือ
้ งต ้นเพือ
่ นาเสนอผู ้บริหารต่อ ไป

ความเป็ นไปได ้ในการใหบริ
้ การโครงสร ้างพืน
้ ฐานดิจท
ิ ล
ั

- จัดทารายงานแผนงานเตรียมความพร ้อมและศึกษา

ฉบับเบือ
้ งต ้น

- ประชุม ผู ้บริหารทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ทบทวนเนื้อ หาแผนฯ

โครงสร ้างพืน
้ ฐานดิจท
ิ ล
ั (Digital) ฉบับเบือ
้ งต ้น

และศึกษาความเป็ นไปได ้ในการใหบริ
้ การ

ทีม
่ เี หลือ อยู่ เพือ
่ การจัดทาแผนงานเตรียมความพร ้อม

- ศึกษาการใช ้ทรัพยากรโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้าน ICT

กฎระเบียบต่างๆ

ผลกระทบด ้านต่างๆ โครงสร ้างบริหารจัดการ

- ศึกษาข ้อมูล แนวทางการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน

พืน
้ ฐานด ้าน ICT ของ กฟภ. ในปั จจุบน
ั และอนาคต

- สารวจ รวบรวมข ้อมูล การใช ้ทรัพยากรด ้านโครงสร ้าง

- นาเสนอขอความเห็นชอบจากผู ้บริหาร

- จัดทารูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model)

- จัดทาขอบเขตและแนวทางการดาเนินธุรกิจ

กับธุรกิจ

- รวบรวมข ้อมูล ศึกษาปั จจัยภายในและภายนอกทีเ่ กีย
่ วข ้อง

เกณฑ์วัดจานวนหน่วย (kWh) ทีป
่ ระหยัดพลังงานไฟฟ้ าได ้สะสม

แผนงาน/โครงการ/งาน พิจารณาได ้จากกลยุทธ์ RS1

- งานความสัม พันธ์กบ
ั ต่างประเทศของ กฟภ.

ในการใหบริ
้ การโครงสร ้างพืน
้ ฐานดิจท
ิ ล
ั (Digital)

- แผนงานเตรียมความพร ้อมและศึกษาความเป็ นไปได ้

และธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนื่อ ง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

- งานศึกษาความเป็ นไปได ้ในการพัฒนาธุรกิจพลังงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

1.000

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ย)

รผก.(ทส)

รผก.(ย)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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มาตรฐาน (Guaranteed Standards)

- แผนงานการดาเนินงานทีไ่ ด ้รับบริการเร็ วกว่า

การส่งมอบพัสดุใหฝ่้ ายพัสดุ

้ จัดจ ้าง จนถึง
วางแผนจัดหา พัสดุ การจัดซือ

- แผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการ

(ระดับฝ่ าย)

ในห่วงโซ่อุปทาน (ทัง้ SLA ภายใน

และภายนอกองค์กร)

for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

- แผนงานการดาเนินการจัดทา SLA และ QA

แผนงาน/โครงการ/งาน

Service Level Agreement ทีร่ ะบุ

- ความสาเร็ จของการดาเนินการตาม

ห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุ
้
ม ทัง้

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานใหมี้

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- รายงานผลการดาเนินงาน

- ติดตามและประเมินผล

่ สาร ถ่ายทอด สร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ
- สือ

- กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน

- รายงาน ผวก. ทราบผลการดาเนินงาน

สามารถนาไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบต
ั งิ าน

- มีแนวทางข ้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน

อย่างต่อ เนื่อ ง

- ติดตามผลการใช ้ SLA และ QA for SLA

่ งทางต่างๆ
และคูม
่ อ
ื เผยแพร่ชอ

่
การพัฒนาอย่างต่อ เนื่อ งและยัง่ ยืน รวมทัง้ จัดทาสือ

ใหท
้ าหน ้าทีถ
่ า่ ยทอดความรู ้ใน กฟข. เพือ
่ ใหมี้

ผู ้ปฏิบต
ั งิ านและจัดอบรม

่ สาร ถ่ายทอด จัดฝึ กอบรม สัม มนาใหระดั
- สือ
้ บผู ้บริหาร

้ 1-3 และ กฟส.
กฟข., กฟฟ.ชัน

- ขยายผลการใช ้ SLA และ QA for SLA ทัง้ สนญ.,

- วางแผนการดาเนินงาน/กาหนดแนวทาง/ขออนุมัตใิ ช ้

คุณภาพบริการ กฟภ.

คณะกรรมการกากับการดาเนินงานตามระบบประกัน

- สรุปข ้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให ้

SLA (ตามแนวทาง QA for SLA)

- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดาเนินงานการใช ้

ประกาศนโยบาย จัดทาข ้อตกลงฯ

ประกอบด ้วย การจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ

- หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องจัดทาข ้อตกลงระดับการใหบริ
้ การ

่ สาร ถ่ายทอด สร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ
- สือ

for SLA

- กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน SLA & QA

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

1.976

0.430

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ย)

รผก.(อ)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ย)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

อัจฉริยะ

- ความสาเร็ จของแผนโครงข่ายไฟฟ้ า

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

ตามแผน

- ความสาเร็ จของการปิ ดงานก่อ สร ้าง

ห่วงโซ่อุปทาน

มีประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุ
้
ม ทัง้

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให ้

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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ในฐานข ้อมูล GIS

- งานร ้อยละความถูกต ้องของข ้อมูลมิเตอร์

ในฐานข ้อมูล GIS

- งานร ้อยละความถูกต ้องของข ้อมูลหม ้อแปลง

ระยะที่ 3

- แผนงานพัฒนาภูมส
ิ ารสนเทศระบบไฟฟ้ า

หมุนเวียนบนพืน
้ ที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยพลังงาน

จ.แม่ฮ่อ งสอน

ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ า

เมือ งพัทยา จ.ชลบุร ี

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะในพืน
้ ที่

- แผนงานการปิ ดงานก่อ สร ้างตามแผน

แผนงาน/โครงการ/งาน

กับระบบอืน
่

- ความครบถ ้วนของข ้อมูล GIS ร ้อยละ 93 เมือ
่ เทียบ

กับระบบอืน
่

- ความครบถ ้วนของข ้อมูล GIS ร ้อยละ 93 เมือ
่ เทียบ

- ผู ้รับจ ้างดาเนินงานตามงวดงานในสัญญา

- ลงนามสัญญาจ ้างฯ

- มีร่างเอกสารประกวดราคา

- มีรายงานฉบับที่ 1

- ลงนามในสัญญาจ ้างทีป
่ รึกษา

- มีอ นุมัต ิ Shortlist และอนุมัต ิ TOR งานจ ้างทีป
่ รึกษา

- มีอ นุมัต ิ Long List ของงานจ ้างทีป
่ รึกษา

ในสัญญา

- ได ้ผู ้รับจ ้างดาเนินงานโครงการ คพล. และลงนาม

คพล. พร ้อมสเปค

- มีเอกสารประกวดราคาจ ้างเหมาดาเนินโครงการ

- มีรายงานฉบับที่ 1 และการเบิกจ่ายค่าจ ้างงวดที่ 1

และลงนามในสัญญา

- มีอ นุมัตจ
ิ ้างทีป
่ รึกษาฯ จัดทาเอกสารประกวดราคา

- มีอ นุมัตเิ บิกจ่ายเงินงวดที่ 2

(Detailed Design)

- มีรายละเอียดการดาเนินการโครงการ คอพ.

- มีอ นุมัตเิ บิกจ่ายเงินงวดที่ 1

- ได ้ผู ้รับจ ้างดาเนินงานโครงการ คอพ. และลงนามในสัญญา

ตามแผน

- แผนติดตามเร่งรัดการการปิ ดงานก่อ สร ้างใหได
้ ้

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

ตามแผน

ไม่น ้อยกว่า 80 %

ปิ ดงานก่อ สร ้างได ้

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ผูกพัน 782.078)

5.700

-

(ผูกพัน 946.334)

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

78.146

-

0.350

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(กบ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

อัจฉริยะ

- ความสาเร็ จของแผนโครงข่ายไฟฟ้ า

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

ระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

- งานออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2

ป้ อ งกันในระบบไฟฟ้ าในฐานข ้อมูล GIS

- งานร ้อยละความถูกต ้องของข ้อมูลอุปกรณ์

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 1 สถานี

- ติดตัง้ หม ้อแปลงเพิม
่ เติม

จานวน 8 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV.

จานวน 8 สถานี

สะสม 20%

ผลงานก่อ สร ้าง

จานวน 12 สถานี

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 kV. ปริม าณเต็ม โครงการ 110 วงจร-กม.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสายส่ง

ระบบ 115 - 22 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

100% ตามแผน

จานวน 1 สถานี

ระบบ 115 kV.

จานวน 1 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

จานวน 5 สถานี

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

115-22 kV.

- เร่งรัดประกวดราคางานก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ าระบบ

100% ตามแผน

จานวน 3 สถานี

ระบบ 115 kV.

จานวน 3 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

จานวน 6 สถานี

100% ตามแผน

จานวน 1 สถานี

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 - 22 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

115 kV. และติดตัง้ Teleprotection

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างเพิม
่ Bay

- ขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินค่าจ ้างล่วงหน ้า

- ประชุม เริม
่ งาน (Kick off meeting)

- จัดทาสัญญา และลงนามสัญญา

- ขออนุมัตจ
ิ ้าง

- ประชาพิจารณ์ และประกวดราคา

- ขออนุมัต ิ TOR ราคากลาง

กับระบบอืน
่

- ความครบถ ้วนของข ้อมูล GIS ร ้อยละ 90 เมือ
่ เทียบ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560
งบลงทุน

(ผูกพัน 640.735)

1,352.000

(ผูกพัน 372.673)

(ผูก พัน 1,065.447)

163.000

(ผูกพัน 43.977)

95.000

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)

รผก.(ทส)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-25

ระยะที่ 7 (คสจ.7)

- โครงการก่อ สร ้างและปรับปรุงเสริม ระบบจาหน่าย

ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 12 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

จานวน 20 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ปริม าณเต็ม โครงการ 14,430 วงจร-กม.

- ก่อ สร ้างระบบจาหน่ายแรงสูง

14,430 วงจร-กม.

ผลงานก่อ สร ้างสะสม

จานวน 5 สถานี

ระบบ 115 kV.

จานวน 5 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

จานวน 1 สถานี

100% ตามแผน

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

แบบ GIS 115-33 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

- ติดตัง้ หม ้อแปลงทีส
่ ถานีไฟฟ้ าเดิม

จานวน 1 สถานี

จานวน 1 สถานี

- เพิม
่ Bay 115 kV. และหม ้อแปลง
ระบบ 115 kV.

จานวน 8 สถานี
จานวน 20 สถานี

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

จานวน 11 สถานี

จานวน 2 สถานี

- ดาเนินการก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ าระบบ 115-22 kV.

ระบบ 115 - 22 kV.

- ประกวดราคางานก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 - 22 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

100% ตามแผน

จานวน 3 สถานี

ระบบ 115 kV.

จานวน 12 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ าลานไก

จานวน 1 สถานี

จานวน 7 สถานี

จานวน 4 สถานี

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 - 22 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

หม ้อแปลงไฟฟ้ า

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างเพิม
่ Bay และ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
งบลงทุน

(ผูก พัน 1,450.270)

(ผูกพัน 286.597)

417.000

(ผูก พัน 460.433)

3,300.000

(ผูกพัน 237.929)

967.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

12 เมืองใหญ่

ก-26
วางสายเคเบิล
้ ใต ้น้ าเพือ
่ จ่ายไฟไปยังเกาะสมุย
ปริมาณเต็มโครงการ 26 วงจร-กม.

ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างงาน

ปริมาณเต็มโครงการ 5 แห่ง

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างโรงไฟฟ้ า

ปริมาณเต็มโครงการ 45 วงจร-กม.

ไปยัง เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

- เร่งรัดประสานงานจ ้างวางสายเคเบิล
้ ใต ้น้ าวงจร

ระบบ 115-33 kV.

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า

เพือ
่ ทดแทนและเพิม
่ ความสามารถในการจ่ายไฟ

- โครงการก่อสร ้างสายเคเบิล
้ ใต ้น้ าระบบ 115 kV.

อ่างเก็บน้ าของกรมชลประทาน (คนล.)

การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค ทีป
่ ระตูระบายน้ าและ

- โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กของ

เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

- โครงการก่อสร ้างสายส่งเคเบิลใต ้น้ าไปยัง

เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ในเขต กฟต.1

- ปรับปรุงระบบจาหน่าย 22 kV. เป็ นเคเบิลใต ้ดิน

จาก Outdoor เป็ น Indoor

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้ า

ระบบ 115 kV.

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาติดตัง้ สวิตซ์เกียร์

ปริมาณเต็มโครงการ 23 สถานี

- ปรับปรุงสถานีไฟฟ้ าใหมี้ ประสิทธิภาพ

ปริมาณเต็มโครงการ 16 Bay

- ติดตัง้ สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV.

ปริมาณเต็มโครงการ 292.50 วงจร-กม.

- ก่อสร ้างระบบสายส่ง 115 kV. (Loop Line)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็ นเคเบิลใต ้ดินระบบ 22 kV.

SAC ในตัวเมือง ปริมาณเต็มโครงการ 4,970.26 วงจร-กม.

- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็ นสายชนิดหุมฉนวน
้

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ปริมาณเต็มโครงการ 100.31 วงจร-กม.

- โครงการก่อสร ้างระบบจาหน่ายเคเบิลใต ้น้ าไปยัง

ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

่ ถือได ้ของระบบไฟฟ้ า
- โครงการเพิม
่ ความเชือ

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ภายในไตรมาส 4

สะสม 20%

ผลงานก่อสร ้าง

ภายในไตรมาส 4

สะสม 5%

ผลงานก่อสร ้าง

ภายในไตรมาส 4

สะสม 20%

ผลงานก่อสร ้าง

จานวน 1 สถานี

ภายใน มิ.ย. 60

ลงนามในสัญญา

จานวน 5 สถานี

1 สถานี

จานวน 1 Bay

จานวน 9 สถานี

ผลงานก่อสร ้างสะสม

จานวน 9 Bay

ผลงานก่อสร ้างสะสม

142 วงจร-กม.

ผลงานก่อสร ้างสะสม

64 วงจร-กม.

ผลงานก่อสร ้างสะสม

2,000 วงจร-กม.

ผลงานก่อสร ้างสะสม

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

2,130.000

(ผูกพัน 49.915)

749.824

1,776.000

(ผูกพัน 212.546)

(ผูก พัน 2,004.966)

2,800.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ ัง้ ไว ้ แต่ยงั ไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2560

ไฟฟ้ าด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานี

12 เมือ งใหญ่

: ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

12 เมือ งใหญ่

: ค่าดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIFI)

ของ 12 เมือ งใหญ่

่ ถือ ได ้ของระบบไฟฟ้ า
- งานค่าดัชนีความเชือ

: ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

: ค่าดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIFI)

ด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 3

- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานีไฟฟ้ า

ด ้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2

- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานีไฟฟ้ า

ในการควบคุม ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI

- วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้ าขัดข ้องเพือ
่ หาแนวทาง

Reliability Index (SAIFI&SAIDI) ของ 12 เมือ งใหญ่

- ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือ น

ภูเก็ต,หาดใหญ่)

นครราชสีม า,รังสิต,พัทยา,สมุทรสาคร,หัวหิน,

(เชียงใหม่,พิษณุ โลก,ลพบุร,ี ขอนแก่น,อุบลราชธานี,

ของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ 12 เมือ งใหญ่

- จัดทาค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน

ครบถ ้วนถูกต ้อง ภายใน 10 วันทาการ

กฟภ. และแต่ละ กฟข. เมือ
่ ข ้อมูลของแต่ละ กฟข.

Index (SAIFI, SAIDI, MAIFI, ASAI) ในภาพรวมของ

- ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือ น Reliability

ของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ กฟภ. และ กฟข.

- จัดทาค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน

ระบบ 115 kV.

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

- ออกแบบก่อ สร ้างสถานีไฟฟ้ า

ปริม าณเต็ม โครงการ 1.5 วงจร-กม.

บริเวณถนนบุญวาทย์ จ.ลาปาง

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อ สร ้างงานเคเบิล
้ ใต ้ดิน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

่ ถือ ได ้ของระบบไฟฟ้ าของ กฟภ.
- งานค่าดัชนีความเชือ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.1)

12 เมือ งใหญ่

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าเพือ
่ รองรับการจัดตัง้

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

ถนนบุญวาทย์ จ.ลาปาง

- แผนงานก่อ สร ้างสายเคเบิล
้ ใต ้ดินบริเวณ

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

จานวน 24 สถานี

จานวน 15 สถานี

ไตรมาส 1-4

กฟข.ครบถูกต ้อง

เมือ
่ ข ้อมูลของแต่ละ

ภายใน 10 วันทาการ

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2

จานวน 4 สถานี

จานวน 4 สถานี

1.5 วงจร-กม.

ผลงานก่อ สร ้างสะสม

เป้าหมาย

งบลงทุน

161.792

(ผูกพัน 203.105)

-

-

884.000

50.660*

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

12 เมืองใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-28

สถานีไฟฟ้ า

- งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ใน

่ ระชาคมอาเซียน
การเข ้าสูป

และจัดการวิกฤตด ้านพลังงานไฟฟ้ าเพือ
่ รองรับ

- งานความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร ้างบริหาร

- ปรับปรุงแผนรองรับกรณีไฟฟ้ าดับทัง้ ประเทศ

จานวน 227 สถานี

- ตรวจสอบและปรับตัง้ ค่าการทางานของ 115 kV.
Protection Relay

จานวน 227 สถานี

จานวน 453 สถานี

100% ตามแผน

100% ตามแผน

จานวน 298 สถานีฯ

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

จานวน 6 ครัง้

ไตรมาส 1-4

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- บารุงรักษา 115 kV. Protection Relay ตามวาระ

- บารุงรักษาสถานีไฟฟ้ าตามวาระ

ด ้านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศตามมาตรฐานสากล

- ร่วมจัดทาและซักซ ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤต

(Blackout)

- ปรับปรุงแผนปลดโหลดด ้วย U/F Relay

ด ้านพลังงานไฟฟ้ า

และรองรับสภาวะวิกฤตด ้านพลังงาน

- ปรับปรุงแผนปลดโหลดกรณีกาลังผลิตสารองตา่

ไฟฟ้ าด ้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM,CM

- บริหารสัญญาจ ้างการบารุงรักษาระบบควบคุมสถานี

- จ่ายไฟผู ้ใช ้ไฟ 115 kV.

รายงานผลการทดสอบผู ้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก SPP

่ มโยง, ติดตาม, ทดสอบและ
- พิจารณารูปแบบการเชือ

Automatic Transfer Scheme (ATS)

- ขออนุมัตก
ิ ารจ่ายไฟระบบ 115 kV. ลักษณะ

สถานีไฟฟ้ าระบบ 115 kV.

- ขออนุมัตก
ิ ารแบ่ง /การเปลีย
่ นแปลง การจ่ายไฟ

ข ้อเสนอแนะแล ้วเสร็จ

ไฟฟ้ าดับเป็ นบริเวณกว ้างหรือดับข ้ามเขตพร ้อมจัดทา

- ร ้อยละของงานวิเคราะห์เพือ
่ การแก ้ไขปั ญหาระบบ

- ควบคุมดูแล Video Wall/Rear Projection System

อุปกรณ์ระบบ SCADA/DMS

- ควบคุมดูแล และบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

(Emergency Response Arrangency)

โครงสร ้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต

- งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุง

มีประสิทธิภาพ

- งานควบคุมการจ่ายไฟใหมี้ ความมั่นคงและ

่ สาร
จ่ายไฟ/ระบบสือ

- งานปรับปรุงและบารุงรักษาระบบศูนย์สั่งการ

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

1.591

2.005

63.748

-

-

29.000

-

-

-

-

-

10.000

39.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ในระบบไฟฟ้ า

ก-29

เดือนละ 1 ครัง้

100% ตามแผน

- สอบเทียบกล ้องส่องจุดร ้อนและ Multifunction Calibrator

งานก่อสร ้าง และบารุงรักษาประจา กฟฟ.

- จัดทารายการเครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้ มาตรฐานสาหรับ

- บารุงรักษาระบบไฟฟ้ าพระตาหนั ก

100% ตามแผน

8 พระตาหนั ก

100% ตามแผน

(Thermal,IR,Ground tester)

100% ตามแผน

- ซ่อมแซมเคเบิลใต ้ดิน

100% ตามแผน

- วิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ชารุด

เพือ
่ งานบารุงรักษาแบบ Condition Base Maintenance

Terminator เพือ
่ ทาแผนเปลีย
่ นทดแทนก่อนการชารุด

่ งของ Cable
- ตรวจสอบ ประเมินสภาพ และความเสีย

งานบารุงรักษาเคเบิลใต ้ดิน

- จัดทา Maintennace Policy และ คูม
่ อ
ื เอกสารสาหรับ

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

จานวน 8 นิคม

100% ตามแผน

เดือนละ 1 ครัง้

จานวน 14 สถานี

จานวน 4,570 ชุด

100% ตามแผน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,542.000
(ผูกพัน 841.605)

จานวน 6 แห่ง

- ติดตามข ้อมูลการบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ า และ
ระบบไฟฟ้ าของ PEA

งบลงทุน
(ล้านบาท)

ในพืน
้ ที่ คจฟ.1

เป้าหมาย

- จัดทาคูม
่ อ
ื ทีเ่ กีย
่ วกับระบบไฟฟ้ าเหนือดิน

(การบริหารจัดการต ้นไม ้ใกล ้แนวระบบไฟฟ้ า )

- แก ้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับระบบไฟฟ้ าเหนือดิน

ทีม
่ ค
ี า่ SAIFI/SAIDI สูง

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้ าในนิคมอุตสาหกรรม

เพือ
่ งานบารุงรักษาแบบ Condition Base Maintenance

่ ารจัดทาแผนเปลีย
นาไปสูก
่ นทดแทนลูกถ ้วยโพลิเมอร์

่ งของอุปกรณ์เพือ
- ประเมินสภาพ และความเสีย
่

งบประมาณในงานบารุงรักษาระบบไฟฟ้ า

- ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ และการใช ้

- รือ
้ ถอนและติดตัง้ ระบบ CSCS (ตามมาตรฐาน IEC 61850)

12 เมืองใหญ่

- ติดตัง้ อุปกรณ์ชด
ุ ควบคุมระยะไกล FRTU

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

และ MARS Remote

่ สารวิทยุ MARS Master
- จัดหาและติดตัง้ ระบบสือ

- ติดตัง้ Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมืองใหญ่

- งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้ า

(คปศ.)

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

- โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

(SAIFI)

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบทาการ

0.140

0.330

0.430

0.480

0.190

0.380

0.350

0.110

0.120

0.080

0.200

0.080

0.200

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ป)

รผก.(ป)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)

(SAIFI) 12 เมือ งใหญ่

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

(SAIFI)

- ดัชนีจานวนครั ง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-30

Condition Base Maintenance

จานวน

100% ตามแผน
จานวน 6 แห่ง

- การปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

ใหเป็
้ นแบบ Unmanned Substation

- การส่งเสริม การปรับปรุงสถานีไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามพร ้อม

: ด ้านระบบควมคุม การสั่งการ

: ด ้านระบบจาหน่าย

่ สาร
: ด ้านการสือ

100% ตามแผน

100% ตามแผน

- การปรับปรุงระบบควบคุม การจ่ายไฟทุกส่วนงาน
เพือ
่ รองรับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย
่ นแปลง

100% ตามแผน

- การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้ า

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid

จานวน

2,000 ครัวเรือ น

จานวน

20,000 ครัวเรือ น

8,000 ราย

- ก่อ สร ้างขยายเขตไฟฟ้ าใหเกษตรกร
้

- ขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหครั
้ วเรือ นทีห
่ า่ งไกล

- ขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหบ้ ้านเรือ นราษฎรรายใหม่

กาหนด Safety Stock

- การพิจารณาจัดหาอะไหล่ใหเพี
้ ยงพอต่อ งานซ่อ ม

100% ตามแผน

100% ตามแผน

ทดแทน Recloser เพือ
่ งานบารุงรักษาแบบ

100% ตามแผน

่ งเพือ
- ประเมินสภาพ และความเสีย
่ จัดทาแผนเปลีย
่ น

และมีอ ะไหล่พร ้อม

นั บจากวันทีร่ ับแจ ้ง

เสร็ จภายใน 60 วัน

ดาเนินการแกไขแล
้
้ว

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- ตรวจสอบ และซ่อ มแซมอุปกรณ์ Load Break Tool

Remote Control Switch

- ตรวจสอบและซ่อ มแซมอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ า

ประกันสินค ้า

- รวบรวมข ้อมูล และวิเคราะห์อุปกรณ์ ชารุดในระหว่าง

ของ Recloser

- ตรวจสอบมาตรฐานการติดตัง้ และการต่อ ลงดิน

- จัดทาคูม
่ อ
ื ซ่อ ม Remote Control Switch

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

การเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2)

- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าใหพื
้ น
้ ทากินทาง

ทีห
่ า่ งไกล (คฟก.)

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหครั
้ วเรือ น

รายใหม่ (คฟม.)

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าใหบ้ ้านเรือ นราษฎร

ในระบบไฟฟ้ า (ต่อ )

- งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

-

-

-

-

-

400.000

(ผูกพัน 425.957)

(ผูกพัน 907.867)

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

0.540

-

201.026

-

-

-

0.054

0.130

0.300

0.907

0.290

0.230

0.550

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-31

IP1

- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL7-9

นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช ้ประโยชน์

- งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/สิง่ ประดิษฐ์/

- รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

ของ กฟภ. (Asset Management Roadmap)

(Phase1)

ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช ้ประโยชน์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

สินทรัพย์และวางแผนบารุงรักษาระบบไฟฟ้ า

- สรุปรายงานผลการทดลองใช ้งาน

หรือ ทุก กฟฟ.)

ไปทดสอบใช ้งานในพืน
้ ทีก
่ ว ้าง (ทัง้ 12 การไฟฟ้ าเขต

- นาผลงานวิจัย/สิง่ ประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงาน

สิง่ ประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช ้ประโยชน์

และขยายผล เพือ
่ พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม

- เผยแพร่ผลการศึกษา

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

- งานจัดทาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

- การควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด ้าน Non-Technical
Loss

100% ตามแผน

- การควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด ้าน Technical Loss

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย

จานวน 400 เครือ
่ ง

จานวน 20,000 เครือ
่ ง

- ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง ระบบ 69 kV. ขึน
้ ไป

จานวน 100,000 เครือ
่ ง

- ตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่ 3 เฟส

ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 2

เป้าหมาย

- ตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่ 1 เฟส

Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้ าทุกไตรมาส

- ประมวลผลและจัดทารายงานหน่วยสูญเสียด ้าน

กฟข. ประจาปี 2560

ดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ า ของ กฟภ.,

- กาหนดค่าเป้ าหมายและเกณฑ์วัดผลการ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

แผนงาน/โครงการ/งาน

Asset Management Roadmap

- ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผน

OM3 เพิม
่ ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

10.000

(งบสายงาน ว.)

18.030

95.921

23.918

1.037

5.367

2.402

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

ระบบไฟฟ้ า

สินทรัพย์

บริหารจัดการ

จัดทาแผน

คณะทางาน

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

IP2

ก่อ ใหเกิดประสิ
้
ทธิภาพการดาเนินงาน

- จานวนกระบวนการหรือ นวัตกรรมที่

มาตรฐานสากล

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพือ
่ ใหเข
้ ้าสู่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-32

สาหรับระบบไฟฟ้ าของ กฟภ.

- งานศึกษาและจัดทาต ้นแบบตู ้ NGR ทีเ่ หมาะสม

ความรวดเร็ วโดยใช ้ Fault Indicator

- งานวิจัยเพือ
่ กู ้คืนระบบไฟฟ้ าขัดข ้องใหมี้

ของประเทศไทย

เสริม รถโดยสารพลังงานไฟฟ้ าเพือ
่ สังคมคาร์บอนตา่

- โครงการศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางการส่ง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ และฝึ กอบรม

- ศึกษาวิจัย

- รายงานฉบับสมบูรณ์ และฝึ กอบรม

- รายงานฉบับที่ 4

ไฟฟ้ าใหกั้ บทาง กฟภ.

- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ และนาส่งรถโดยสารพลังงาน

การขับเคลือ
่ น/การอัดประจุแบตเตอรี่

ไฟฟ้ า ในด ้านประสิทธิภาพและสมรรถนะการใช ้งาน/ระบบ

- สรุปผลการเปรียบเทียบเทคโนโลยีของรถโดยสารพลังงาน

- เก็บรวบรวมข ้อมูลและทาการวิเคราะห์สมรรถนะการใช ้งาน

ทีไ่ ด ้จากงานวิจัย ตามความเห็นชอบของ กฟภ.

- จัดทาสัม มนาเชิงวิชาการเพือ
่ เผยแพร่ความรู ้

ในเชิงพาณิชย์ ต่อ ไป

อย่างละเอียดใหกั้ บ กฟภ. เพือ
่ พิจารณานาไปผลิต

- จัดทาขัน
้ ตอนการออกแบบในเชิงวิศวกรรมในทุกขัน
้ ตอน

บนอุปกรณ์ พกพาอัจฉริยะ

่ ทีท
ระบบเว็บไซต์เชิงโต ้ตอบ และแอพพลิเคชัน
่ างาน

- ออกแบบ จัดสร ้าง และทดสอบระบบติดต่อ กับผู ้ใช ้

(Central EV Charging Station Management System)

บริการอัดประจุแบตเตอรีส
่ าหรับพาหนะพลังงานไฟฟ้ า

- ออกแบบและจัดสร ้างระบบศูนย์กลางบริหารจัดการสถานี

(Local EV Charging Station Management System)

บริการอัดประจุแบตเตอรีส
่ าหรับพาหนะพลังงานไฟฟ้ าย่อ ย

- ออกแบบและจัดสร ้างระบบบริหารจัดการสถานี

เพือ
่ นาไปปรับปรุงแกไขให
้
ท
้ างานได ้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

พลังงานไฟฟ้ าทีส
่ ร ้างขึน
้ และเก็บผลการทดลอง

- ทดสอบเครือ
่ งอัดประจุแบตเตอรีส
่ าหรับพาหนะ

- สรุปรายงานผลการทดลองใช ้งาน

้ งาน/กระบวนการ
ไปทดสอบใช ้งาน จานวน 5 ชิน

- นาผลงานวิจัย/สิง่ ประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงาน

สิง่ ประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช ้ประโยชน์

และขยายผล เพือ
่ พิจารณาคัดเลือ กผลงานวิจัย/

- ประชุม คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

อย่างรวดเร็ วสาหรับโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะของ กฟภ.

- โครงการระบบโครงข่ายเครือ
่ งอัดประจุไฟฟ้ า

มาตรฐานสากล

- งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพือ
่ ใหเข
้ ้าสู่

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.840

1.070

-

-

10.000

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

IP2

ก่อ ใหเกิดประสิ
้
ทธิภาพการดาเนินงาน

- จานวนกระบวนการหรือ นวัตกรรมที่

มาตรฐานสากล

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพือ
่ ใหเข
้ ้าสู่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-33
- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

Assessment Due to Electromagnetic Field)

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาขัน
้ ต ้น

- ขออนุมัตจ
ิ ้างทีป
่ รึกษาและลงนามในสัญญาจ ้าง

- รายงานฉบับสมบูรณ์

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

- ศึกษาวิจัย

สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (Biological Effect

- งานการศึกษาผลกระทบทางชีวภาพเนื่อ งจาก

หม ้อแปลงจาหน่าย

- งานวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดและบริหารจัดการ

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ของ กฟภ.
- รายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 3

- ศึกษาวิจัย

สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV และ 33 kV

- งานการวิจัย Cable Spacer ชนิด Ceramic

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ของ กฟภ.
- รายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 3

- ศึกษาวิจัย

- Simulation ปั ญหาและแนวทางแกไข
้

- รวบรวมและสรุปปั ญหาจากหน ้างาน

- ศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องที่ กวจ.ได ้จัดทาแล ้ว

- รวบรวมและศึกษาบทความทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- รายงานฉบับสมบูรณ์ และฝึ กอบรม

- รายงานฉบับที่ 4

- นาเสนอผู ้บริหารระดับสูงและเผยแพร่ผลงาน

- สรุปผลการศึกษา

- รายงานฉบับสมบูรณ์ และฝึ กอบรม

- รายงานฉบับที่ 4

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV และ 33 kV

- งานการวิจัย Cable Spacer ชนิด Polyethylene

สาหรับระบบไฟฟ้ าตามความสาคัญของพืน
้ ที่

- งานศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะป้ อ งกันฟ้ าผ่า

และกับดักฟ้ าผ่าป้ อ งกันหม ้อแปลง

(Condition-Based Management)

โดยวิธก
ี ารประเมินสภาพ

- งานศึกษาการบารุงรักษาหม ้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง

ไฟฟ้ าแรงสูง (GPR)

ลัดวงจรในขณะปฏิบต
ั งิ านกับอุปกรณ์

- งานศึกษาความปลอดภัยจากผลของกระแส

การทา Fault Location และ Fault Signature

- งานวิจัยเพือ
่ พัฒนาฐานข ้อมูลไฟฟ้ าขัดข ้องสาหรับ

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.160

4.000

5.090

8.810

0.890

1.200

0.110

0.840

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

IP2

ก่อใหเกิดประสิ
้
ทธิภาพการดาเนินงาน

- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่

มาตรฐานสากล

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพือ
่ ใหเข
้ ้าสู่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

กับฐานข ้อมูลของระบบ ERP และ GIS

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

(Power Quality Database Management)

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

เพือ
่ รองรับรถไฟทีเ่ คลือ
่ นทีด
่ ้วยไฟฟ้ า

ก-34

พัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ.

- งานศึกษาแนวทางการจัดตัง้ สถาบันวิจัย

ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง

่ มต่อ
- งานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ

ระบบของ กฟภ.

่ มต่อกับ
ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนทีเ่ ชือ

- งานการพัฒนาฐานข ้อมูลคุณภาพไฟฟ้ าของระบบ

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

และแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าของ กฟภ.

- รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

- ขออนุมัตจิ ้างทีป
่ รึกษาและลงนามในสัญญาจ ้าง

- รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

- ขออนุมัตจิ ้างทีป
่ รึกษาและลงนามในสัญญาจ ้าง

- ทดสอบการจัดเก็บข ้อมูลลงในฐานข ้อมูล

่ สาร
- ติดตัง้ ระบบสือ

ื่ สาร
- จัดหาคอมพิวเตอร์ Server และอุปกรณ์ สอ

การติดตัง้ PQ Meter

- รวบรวมข ้อมูลโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียนทีม
่ ี

- รายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

- งานวิจัยการศึกษาผลกระทบด ้านคุณภาพไฟฟ้ า

- รายงานฉบับสมบูรณ์

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 1

- งานศึกษาวิจัยการทาฐานข ้อมูลคุณภาพไฟฟ้ า

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2

- รายงานผลการศึกษาขัน
้ ต ้น

- ขออนุมัตจิ ้างทีป
่ รึกษาและลงนามในสัญญาจ ้าง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

่ มต่อ
บารุงรักษาด ้วย Smart Mobile Device และเชือ

- งานการจัดทาระบบวางแผนและติดตามงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

1.040

2.060

4.650

3.270

2.050

4.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก่อใหเกิดประสิ
้
ทธิภาพการดาเนินงาน

- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่

มาตรฐานสากล

ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพือ
่ ใหเข
้ ้าสู่

ก-35

(Energy Efficiency Reources Standard (EERS))

พลังงาน (Energy Efficiency Resources

Standards : EERS)

พลังงานสาหรับผู ้ผลิตและผู ้จาหน่ายพลังงาน

6 ผลงาน
3 ผลงาน

: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

- มีสรุปผลรายงานการดาเนินงาน

100% ตามแผน

3 ผลงาน

: กฟฉ.1-3

- ดาเนินงานตามแผนงานทีก
่ าหนด

3 ผลงาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

: กฟน.1-3

- นานวัตกรรมทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกมาขยายผล

- นาไปติดตัง้ ใช ้งาน

- มีการอบรมการใช ้งาน

ในวงเงินรวม 10 ล ้านบาท

- ใหทุ
้ นวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

และจัดส่งให ้ สคร. ต่อไป

- เก็บข ้อมูล และจัดทารายงานประเมินผลการใช ้งาน

การทดสอบใช ้งาน รวมถึงการขยายผลใช ้งาน

- พัฒนาและปรับปรุงต ้นแบบนวัตกรรมเพือ
่ ใหพร
้ ้อมใน

- คัดเลือกนวัตกรรมทีส
่ ร ้างประโยชน์ให ้ กฟภ.

- จัดหาสิง่ ทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนานวัตกรรม

- พัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรด ้านนวัตกรรม

- ติดตามผลการใช ้งาน

- ติดตัง้ ทดลองใช ้งาน

- คัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์

- รวบรวมข ้อมูลด ้านเทคนิคของอุปกรณ์ ทส
ี่ นใจ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- แผนงานมาตรการส่งเสริมการเพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

ระบบไฟฟ้ า (Smart Phase Indicator)

ใช ้งานระบบตรวจหาเฟสทีม
่ เิ ตอร์ตด
ิ ตัง้ ใน

- โครงการนาร่อง (Pilot Project) ขยายผลการ

และเทคโนโลยี ของ กฟภ.

- งานใหทุ
้ นจากกองทุนวิจัย การพัฒนานวัตกรรม

- งานขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ.

- งานทดลองใช ้งานอุปกรณ์ ด ้านเทคนิควิศวกรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน

การใช ้พลังงานสาหรับผู ้ผลิตและจาหน่าย

- มาตรการส่งเสริมการเพิม
่ ประสิทธิภาพ

RS1 สนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

IP2

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

2.560

0.300

-

-

0.552

15.000

100.000

10.000

6.090

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ าได ้สะสม

- จานวนหน่วย (kWh) ทีป
่ ระหยัดพลังงาน

RS1 สนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- มีรายงานผลการดาเนินงาน

- มีรายงานผลการดาเนินงาน

สาธารณะประเภทหลอดแสงจันทร์ในพืน
้ ที่

- มีรายงานผลการดาเนินงาน

: งานเพิม
่ ประสิทธิภาพไฟถนนและไฟสาธารณะ

ก-36
- ติดตามผลการดาเนินงาน

ตาม พรบ.ส่งเสริม อนุรักษ์ พลังงานปี 2535

: งานการจัดการพลังงานในอาคารสานั กงาน กฟภ.

แบบรวมศูนย์

- ติดตามประเมินผล

- จัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ พลังงานในสานั กงาน กฟภ.

- จัดทารายงานการจัดการพลังงานประจาปี

- สรุปผลการดาเนินงาน

- อนุมัตห
ิ ลักการดาเนินการ

: งานการปรับปรุงและเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ - รายงานศึกษาศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

(ปรับปรุงเครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ อ
ี ายุไม่เกิน 10 ปี )

้
- อนุมัตห
ิ ลักการจัดซือ

ปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารสานั กงาน กฟภ.

กรมทางหลวงชนบท เทศบาล อบจ. และ อบต.

พลังงานไฟถนนและไฟสาธารณะใหกั้ บกรมทางหลวง

: งานเพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานในระบบ

ประสิทธิภาพภายใน อาคารสานั กงาน กฟภ.

- แผนงานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี

ในส่วนไฟถนนและไฟสาธารณะ

: งานจัดสัม มนาส่งเสริม การอนุรักษ์ พลังงาน

- จัดงานสัม มนาเผยแพร่ความรู ้ด ้านอุปกรณ์ ประหยัด

- มีรายงานผลการดาเนินงาน

ชนิดหลอด LED

ด ้วยเทคโนโลยีใ่ หม่ (ต่อ เนื่อ งจากปี 2559)

- ติดตามและประเมินผลการประหยัดของอุปกรณ์ ทต
ี่ ด
ิ ตัง้

: งานนาร่อ งติดตัง้ โคมไฟถนนประหยัดพลังงาน

ความร่วมมือ ระหว่าง กฟภ. และ ม.เกษตรศาสตร์

เทศบาล และการปกครอง ส่วนท ้องถิน
่

- ติดตามและประเมินผลการประหยัดของอุปกรณ์ ทต
ี่ ด
ิ ตัง้

: งานทดลองเพิม
่ ประสิทธิภาพโคมไฟถนน

ความร่วมมือ กับ ม.เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีโคมไฟหลอด SON ภายใต ้

- ติดตามและประเมินผลการประหยัดของอุปกรณ์ ทต
ี่ ด
ิ ตัง้

ฟลูอ อเรสเซนต์เพือ
่ ประหยัดพลังงานด ้วย

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

: งานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอด

ประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

- แผนงานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

จานวน 2 เขต

ในพืน
้ ที่ กฟข.

100% ตามแผน

12,000 โคม

จานวน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ผูกพัน 21.002)

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.100

0.920

0.062

1.100

0.260

27.000

4.600

9.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ไฟฟ้ าได ้สะสม

- จานวนหน่วย (kWh) ทีป
่ ระหยัดพลังงาน

RS1 สนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- ศึกษาและรวบรวมข ้อมูล
- ขออนุมัตห
ิ ลักการงานพัฒนาต ้นแบบอาคารทีใ่ ช ้

: งานพัฒนาต ้นแบบอาคารทีใ่ ช ้พลังงานสุทธิ

เป็ นศูนย์ (Net Zero Energy Building)

ก-37
- อนุมัตใิ หบริ
้ การและดาเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ในอาคารธุรกิจ และทีพ
่ ก
ั อาศัย

: งานส่งเสริม การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ใหค้ าแนะนาและวิเคราะห์การใช ้พลังงาน

ทีพ
่ ก
ั อาศัย

- จัดสัม มนาด ้านอนุรักษ์ พลังงานใหอาคารธุ
้
รกิจและ

- จัดทารายงานสรุปผลการใช ้พลังงาน

- ใหค้ าแนะนาและวิเคราะห์การใช ้พลังงาน

- คัดเลือ กอาคารธุรกิจ และทีพ
่ ก
ั อาศัยทีจ
่ ะดาเนินการ

- จัดสัม มนาด ้านอนุรักษ์ พลังงานใหสถานประกอบการ
้

- จัดทารายงานสรุปผลการใช ้พลังงาน

- คัดเลือ กสถานประกอบการทีจ
่ ะดาเนินการ

ในธุรกิจโรงแรม การท่อ งเทีย
่ ว และสถานบริการ

การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

: งานส่งเสริม การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ และครัวเรือ น

- แผนงานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี

- จัดทาข ้อเสนอโครงการ
- จัดสัม มนาและประชาสัม พันธ์งานด ้านการส่งเสริม

- สารวจประเมินศักยภาพ

สถาบันการศึกษา ฯลฯ ใหมี้ การใช ้พลังงาน

- สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

สัญญาจ ้างทีท
่ าไว ้กับอาคารภาครัฐ

- เรียกเก็บและเบิกจ่ายค่าจัดการพลังงานภายใต ้

- ขออนุมัตจ
ิ ้างทีป
่ รึกษาศึกษาและออกแบบ

: งานส่งเสริม อาคารภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล

เพือ
่ การประหยัดพลังงานในอาคารของรัฐ

: งานติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพในอาคารภาครัฐ

- แผนงานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี

- ติดตามประเมินผล

พลังงานสุทธิเป็ นศูนย์

้ เพลิง
- รายงานผลการใช ้พลังงานไฟฟ้ า และน้ า มันเชือ

้ เพลิงของ กฟภ.
เชือ

- สรุปรายงานผล

- ติดตามประเมินผล

- จ ้างทีป
่ รึกษาติดตัง้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน

- สารวจและคัดเลือ กพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ระบบ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

: งานการบริหารการใช ้พลังงานไฟฟ้ า และน้ า มัน

อาคารสานั กงาน กฟภ.

: งานการติดตัง้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน

ประสิทธิภาพภายใน อาคารสานั กงาน กฟภ. (ต่อ )

- แผนงานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.600

0.100

6.510

0.870

2.030

-

4.340

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ว)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบต
ั งิ าน

ใหมี้ ประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

- โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน

ในภาคโรงงานอุตสาหกรรม

- งานสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน

กฎหมายของบังคับ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ

- ความสาเร็ จของการจัดทาหรือปรับปรุง

เพือ
่ ใหเกิด
้
Synergy

รวมถึงกากับการดาเนินงานของบริษัทในเครือ

เพือ
่ รองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกีย
่ วเนื่อง

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ

ไฟฟ้ าได ้สะสม

- จานวนหน่วย (kWh) ทีป
่ ระหยัดพลังงาน

RS1 สนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-38
เพือ
่ เป็ นข ้อมูลนาเสนอผู ้บริหาร

ประธานกรรมการ กฟภ. ใหความเห็
้
นชอบแล ้ว

ภายใน 30 วัน
ของไตรมาสถัดไป

ทีค
่ ณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯได ้พิจารณาและ

ของไตรมาสถัดไป

ภายใน 30 วัน

ของไตรมาสถัดไป

ภายใน 30 วัน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- รวบรวมผลการพิจารณาอุทธรณ์ คาสั่งลงโทษพนั กงาน

ของ กองวินัยและสอบสวน (กนส.)

ได ้ทราบ เพือ
่ หาวิธป
ี ้ องกันต่อไป ลงใน Home Page

หมวดหมู่ โดยจัดทาเป็ นสถิตเิ ผยแพร่ใหทุ
้ กหน่วยงาน

เขตทุกเขต และสานั กงานใหญ่ เพือ
่ รวบรวมเป็ น

เสียชีวต
ิ เนื่องจากการปฏิบต
ั งิ านในหน ้าทีจ่ าก กฟฟ.

- รวบรวมสาเหตุและผลการสอบสวนกรณี พนั กงาน

ลงใน Home Page ของ กองวินัยและสอบสวน (กนส.)

ใหทุ
้ กหน่วยงานได ้ทราบ เพือ
่ ป้ องกันมิใหเกิดขึ
้
น
้

เพือ
่ รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ โดยจัดทาเป็ นสถิตเิ ผยแพร่

กฟภ. จาก กฟฟ.เขตทุกเขต และสานั กงานใหญ่

และอุบต
ั เิ หตุอันเนื่องจากการกระทาของพนั กงาน

ิ ของบุคคลภายนอกอันเกิดจากกระแสไฟฟ้ า
ทรัพย์สน

- รวบรวมสาเหตุและความเสียหายทีเ่ กิดกับชีวต
ิ และ

อุตสาหกรรม ในพืน
้ ที่ กฟข. จานวน 2 เขต

พลังงานมีโอกาสนาเสนอข ้อมูลใหแก่
้ เจ ้าของโรงงาน

- มีการจัดสัมมนาโดยใหบริ
้ ษัทผู ้ผลิตอุปกรณ์ ประหยัด

โรงงานอุตสาหกรรม

- ดาเนินการใหบริ
้ การด ้านการจัดการพลังงานกับ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
งบลงทุน

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

1.260

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

สกม.

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ หรือ กฎหมาย

ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินงานต่างๆใหหน่
้ วยงานใน

ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร

กรณี มวี ธ
ิ ป
ี ฏิบต
ั ิ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ

ใหหน่
้ วยงานใน กฟภ.ใช ้ประกอบในการปฏิบต
ั งิ าน

ก-39
วิธป
ี ฏิบต
ั ห
ิ ลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ
หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องใน
การดาเนินงานต่างๆใหหน่
้ วยงานใน กฟภ.

ข ้อบังคับ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ในการดาเนินงานต่างๆใหหน่
้ วยงานใน กฟภ.

ใช ้ประกอบในการปฏิบต
ั งิ านกับหน่วยงานอืน
่

ข ้อบังคับ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

หรือ วางแนวทางวิธป
ี ฏิบต
ั ิ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ

- ดาเนินการแล ้วเสร็ จงานทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการจัดทา ปรับปรุง

มีการเข ้าร่วมประชุม

- ตรวจสอบรายงานการประชุม ใหถู้ กต ้องตามทีไ่ ด ้

ใช ้ประกอบในการปฏิบต
ั งิ าน

กับหน่วยงานอืน
่ เพือ
่ จัดทา ปรับปรุง หรือ วางแนวทาง

- ร่วมเป็ นคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือ เข ้าร่วมประชุม

ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็ จ
100% ตามแผน

ภายใน 5 วัน
จัดทาเป็ นรูปเล่ม

ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินงานต่างๆใน กฟภ.

ทางอินทราเน็ ต

- จัดเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ หรือ กฎหมาย

ในการดาเนินงานต่างๆใน กฟภ ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็ จ

ทราบในรูป

กาหนดใหแล
้ ้วเสร็ จ และจัดทาบันทึกเผยแพร่กฎ

ของบันทึกและหรือ

หน่วยงานต่างๆ

หลักเกณฑ์ คาสั่ง และวิธป
ี ฏิบต
ั ิ ตามมติทป
ี่ ระชุม
ระเบียบ ข ้อบังคับ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

แจ ้งเวียนให ้

ครบถ ้วน

วันทีไ่ ด ้รับข ้อมูล

15 วัน นั บจาก

แล ้วเสร็ จภายใน

ปี ละ 1 ครั ง้

5 เรือ
่ งต่อ ปี

ไม่น ้อยกว่า

ดาเนินการ

เป้าหมาย

- จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาข ้อบังคับ ระเบียบ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง และวิธป
ี ฏิบต
ั ิ

- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาข ้อบังคับ

เป็ นปั ญหา อุปสรรค ในการปฏิบต
ั งิ าน

ในการดาเนินงานต่างๆใน กฟภ.ทีม
่ ผ
ี ลกระทบหรือ

วางแนวทาง วิธป
ี ฏิบต
ั ห
ิ ลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ

: งานทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการจัดทา ปรับปรุง หรือ

จัดทาบันทึกแจ ้งเวียนทุกหน่วยงานเพือ
่ ขอใหรายงาน
้

หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินงานต่างๆ
หรือ กฎหมาย ภายใต ้อานาจหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง

กฎหมายทีอ
่ าจเป็ นอุปสรรคต่อ การปฏิบต
ั งิ าน และ

- ศึกษาปั ญหาและข ้อจากัดของข ้อบังคับ ระเบียบ และ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

วิธป
ี ฏิบต
ั ห
ิ ลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ

: งานจัดทา ปรับปรุง หรือ วางแนวทาง

กฟภ.ใช ้ประกอบในการปฏิบต
ั งิ าน

- แผนงานจัดทา ปรับปรุง หรือ วางแนวทาง วิธป
ี ฏิบต
ั ิ

กฎหมายของบังคับ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ความสาเร็ จของการจัดทาหรือ ปรับปรุง

เพือ
่ ใหเกิด
้
Synergy

รวมถึงกากับการดาเนินงานของบริษัทในเครือ

เพือ
่ รองรับการดาเนินงานในธุรกิจเกีย
่ วเนื่อ ง

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

สกม.

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

Competency Model ตามแผนฯ

- ความสาเร็ จในการทบทวน

ตามแผนฯ

- ความสาเร็ จในการพัฒนาระบบ PMS

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-40

อัตรากาลัง

- โครงการปรับปรุงการจัดทากรอบ/หลักเกณฑ์

บุคลากร (Competency)

- แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของ

ความคิดเห็นและขออนุมัต ิ ผวก. นาไปใช ้

- นาเสนอกรอบอัตรากาลังแก่ผู ้เกีย
่ วข ้องเพือ
่ สอบถาม

อัตรากาลัง

- พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สาหรับการกาหนดกรอบ

กับกระบวนงานของ สรก.(ท) และ กฟข.

- กาหนดปั จจัยเพือ
่ ปรับปรุงกรอบอัตรากาลังทีส
่ อดคล ้อง

- ติดตามและประเมินผลความกาวหน
้
้าในการพัฒนาบุคลากร

- พัฒนาบุคลากรตาม Competency Gap

ของพนั กงาน

ของพนั กงานเพือ
่ นามาวิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะ

- ประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment)

Competency ของพนั กงาน

่ สารทาความเข ้าใจกับพนั กงานเกีย
- สือ
่ วกับระบบประเมิน

- ทบทวน Competency Model

ถือปฏิบต
ั ิ

- แจ ้งเวียนวิธป
ี ฏิบต
ั แ
ิ ละแบบประเมินใหทุ
้ กหน่วยงาน

- นาเสนอขออนุมัต ิ ผวก.

ของระบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน

- ทบทวนคูม
่ อ
ื การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านและแนวทาง

ทัว่ ทัง้ องค์กร

- ทบทวนและจัดทา KPIs ระดับบุคคลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

- ศึกษาการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของหน่วยงานอืน
่ ๆ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ทีข
่ ับเคลือ
่ น/ผลการปฏิบต
ั งิ าน และเสริมสร ้างสมรรถนะ

- โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

5.300

0.750

0.100

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

- Engagement Score

Competency Model ตามแผนฯ

- ความสาเร็ จในการทบทวน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-41

แต่ละกลุม
่ ของ กฟภ.

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

- โครงการสารวจปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ

และแนวคิดการจัดตัง้ งวดที่ 1

ช่างเฉพาะทาง

- นาเสนอรายงานสรุปเพือ
่ ขอความเห็นชอบ ผวก.

ความผูกพันของปี ถด
ั ไป

ของบุคลากรแต่ละกลุม
่ เพือ
่ นาไปกาหนดแผนเสริมสร ้าง

ข ้อมูลปั จจัยสาคัญทีส
่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

- สรุปผลความพึงพอใจและผูกพันภาพรวมและวิเคราะห์

- สารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

และความผูกพัน และกาหนดปั จจัยเพิม
่ เติม

- จ ้างทีป
่ รึกษาศึกษา ทบทวนปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ

- ทีป
่ รึกษาฯจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ของการจัดตัง้ สถาบันฯ

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ความคิดเห็นของผู ้เกีย
่ วข ้อง จานวน 2 ครัง้ และ

- ทีป
่ รึกษาประชาสัมพันธ์ Road Show รับฟั ง

และกาหนดขัน
้ ตอนการจัดตัง้ ฯ และจัดส่งรายงาน

- ทีป
่ รึกษาวิเคราะห์ออกแบบโครงสร ้างสถาบัน

- ทีป
่ รึกษาส่งรายงานผลการวิเคราะห์ และออกแบบงวดที่ 2

โครงการ (PEA Academy)และส่งรายงานศึกษา

- ทีป
่ รึกษา ศึกษาความเป็ นไปได ้ในการจัดตัง้

: รายงานตัวผู ้ผ่านการคัดเลือกเข ้าปฏิบต
ั งิ าน

: ประกาศผลการสอบคัดเลือก

: ดาเนินการสอบคัดเลือก

- ดาเนินการสรรหาพนั กงาน

(Competency) ของแต่ละสายอาชีพ

ความรู ้เฉพาะวิชาชีพทีจ่ าเป็ นและสมรรถนะ

่ วชาญเพือ
- จ ้างผู ้เชีย
่ ทาหน ้าทีใ่ นการออกข ้อสอบ

บุคลากรประจาปี

- จัดทาแนวทางและวิธป
ี ฏิบต
ั ก
ิ ารสรรหาและคัดเลือก

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

(PEA Academy)และสถาบันฝึ กอบรม

- โครงการจัดตัง้ สถาบันวิชาการ PEA

จากบุคลากรภายนอกและภายใน

- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนั กงาน และลูกจ ้าง

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

2.000

1.600

3.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

- Engagement Score

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

โครงสร ้างตาแหน่งงานใหม่

ในอนาคต

ก-42
ของ กฟภ.

ต่อการพัฒนาระบบบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการฯ รายงานต่อ รผก.(ท) เพือ
่ ใหข้ ้อเสนอแนะ

- สรุป วิเคราะห์ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการประเมินของ

ของแต่ละโครงการ/แผนงาน

- คณะกรรมการฯ ดาเนินการประเมินความโปร่งใสฯ

พิจารณาใหความเห็
้
นชอบโครงการ/แผนงาน

ในแต่ละระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- คณะกรรมการด ้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม

ทรัพยากรมนุษย์

รผก.(ท)

โปร่งใสฯ

คณะกรรมการ

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ประธานฯ

-

5.000

2.350

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

จริยธรรมในแต่ละระบบงานบริหาร และพัฒนา

-

-

-

งบทาการ
(ล้านบาท)

ด ้านความ

100% ตามแผน

งบลงทุน
(ล้านบาท)

ตัวชีว้ ัด และวิธก
ี ารประเมินความโปร่งใส คุณธรรม

- คณะทางานแต่ละฝ่ ายพิจารณาทบทวนโครงการ/แผนงาน

- โครงการสร ้างความโปร่งใสและมีสว่ นร่วม

จานวน 1,000 คน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

ทีร่ ับผิดชอบ และกาหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์

- สรุปรายงานผล

(Happy Workplace)

ในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- ดาเนินการจัดอบรม

- อนุมัตด
ิ าเนินการจัดอบรมหลักสูตร Happy Workplace

- ขออนุมัตห
ิ ลักการสายงานต ้นแบบ

- ทาประชาพิจารณ์ สาหรับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

สาหรับ วศก. และ พชง.

- จัดทาหลักสูตรของสายงานตัวอย่าง สาย(ป)

ตาม HR Blue Print

- จัดทา Training Roadmap ของกลุม
่ ตาแหน่งทีส
่ าคัญ

ทางการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข

- โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร ้างการรับรู ้แนว

สายอาชีพของพนั กงานในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
่ สารแผนเส ้นทางความกาวหน
- สือ
้
้าสายอาชีพ

- ติดตามและปรับปรุงแผนงานเส ้นทางความกาวหน
้
้า

Development ตามโครงสร ้างตาแหน่งงาน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- โครงการจัดทาแผนพัฒนาสายอาชีพ Career

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

- Engagement Score

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-43
และลูกจ ้างทีป
่ ฏิบต
ั งิ านสัมผัสสารตะกัว่

- จัดตรวจปริมาณสารตะกัว่ ในเลือดแก่พนั กงาน

กฟภ. ปี 1 คนละ 3 เข็ม

- ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคบาดทะยักใหแก่
้ นักเรียนช่าง

และลูกจ ้างในสานั กงานใหญ่

- ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข ้หวัดใหญ่ใหแก่
้ พนั กงาน

สานั กงานใหญ่

- ฉายเอกซเรย์ปอดใหแก่
้ พนั กงานและลูกจ ้างใน

และลูกจ ้างในส่วนภูมภ
ิ าค ได ้รับการตรวจสุขภาพ ประจาปี

- ประสานงานกับกฟข. 12 เขตเพือ
่ ใหพนั
้ กงาน

ในสานั กงานใหญ่

- ตรวจสุขภาพประจาปี ใหแก่
้ พนั กงานและลูกจ ้าง

(Health Meeting)

- จัดกิจกรรม "ประชุมได ้ผล คนได ้สุขภาพ"

และลูกจ ้างในสานั กงานใหญ่

- จัดใหมี้ การออกกาลังกายใหแก่
้ พนั กงาน

(Good Health Start Here)

- จัดกิจกรรมออกกาลังกาย "สุขภาพดีเริม
่ ต ้นทีน
่ ี่ "

- จัดกิจกรรมสร ้างเสริมสุขภาพ จานวน 10 ครัง้

- จัดงาน“PEA Health Lover Day”

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- สรุปประเมินผลลัพธ์ของโครงการ

- ติดตามผลและใหค้ าปรึกษา

- รวบรวมข ้อมูลและแบ่งกลุม
่ พนั กงานตามลักษณะปั ญหา

- รับสมัครพนั กงานเข ้าร่วมโครงการ และจัดอบรมใหความรู
้
้

- คัดเลือกกลุม
่ Trainer และจัดอบรมใหความรู
้
้

- โครงการสร ้างความสุขอย่างยัง่ ยืน "PEA Happy Home" - แต่งตัง้ คณะทางานโครงการฯ

- โครงการเสริมสร ้างสุขภาพกายและใจ

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 80 คน

ครบทุกสายงาน

กิจกรรมต่างๆ

จัดทาโครงการและ

ขยายผลการสารวจมา

ร ้อยละ 90 ได ้รั บการตรวจ

พนั กงานและลูกจ ้างฯ

ฉีดวัคซีนฯ ร ้อยละ 90

ร ้อยละ 40 ได ้รั บฉีดวัคซีน

พนั กงานและลูกจ ้างฯ

ร ้อยละ 50 ได ้รั บเอกซเรย์

พนั กงานและลูกจ ้างฯ

ร ้อยละ 45 ได ้รั บการตรวจ

พนั กงานและลูกจ ้างฯ

ร ้อยละ 70 ได ้รั บการตรวจ

พนั กงานและลูกจ ้างฯ

ได ้ร ้อยละ 80

ดาเนินกิจกรรม

สัปดาห์ละ 5 ครั ง้

ร ้อยละ 80

จัดกิจกรรมได ้

ความพึงพอใจร ้อยละ80

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

4.155

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

- Engagement Score

HR1 ส่งเสริม การบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- โครงการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน

ก-44
: นาเสนอผลการสารวจให ้ ผวก. เพือ
่ ทราบ

เปรียบเทียบอัตราค่าจ ้างและสวัสดิการทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั

: ทีป
่ รึกษาดาเนินการจัดทารายงานการ

: จัดส่งข ้อมูลอัตราค่าจ ้างและสวัสดิการใหกั้ บทีป
่ รึกษา

ตลาดเพือ
่ จูงใจพนั กงาน

: ตัง้ คณะทางานฯ เพือ
่ ศึกษาค่าตอบแทนเทียบกับ

: เข ้าร่วมโครงการสารวจอัตราค่าจ ้าง

- ทบทวนค่าตอบแทนเทียบกับตลาด

: แจ ้งเวียนบันทึกวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ หทุ
้ กหน่วยงานทราบ

และ กพก.) เกีย
่ วกับแนวทางการจ่ายเงิน

: จัดประชุม ผู ้เกีย
่ วข ้อง (กรบ.,กงบ.,กตจ.,

นาเสนอ ผวก.

: จัดทาวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการจ่ายเงินเดือ นและ

คณะกรรมการ กฟภ.

: นาเสนอขอความเห็นชอบปรับเงินเดือ นเข ้า

ผลกระทบสถานะทางการเงินของ กฟภ.

: พิจารณาค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ และวิเคราะห์

: ติดตามการปรับเงินเดือ นตามมติ ครม.

- ปรับเงินเดือ นและโครงสร ้างเงินเดือ น

- มอบรางวัลการไฟฟ้ าดีเด่น

ประจาปี 2559

- สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้ าดีเด่นของ กฟภ.

คณะกรรมการคัดเลือ กการไฟฟ้ าดีเด่นของ กฟภ.

แต่ละด ้าน Audit และรวบรวมข ้อมูลเสนอ

- คณะอนุกรรมการการคัดเลือ กการไฟฟ้ าดีเด่น

การไฟฟ้ าดีเด่นของ กฟภ. แต่ละด ้าน

สังกัดเป็ นตัวแทนเข ้ารับการคัดเลือ ก

- สายงานการไฟฟ้ าภาค 1-4 คัดเลือ กการไฟฟ้ าใน

ตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนด

- การไฟฟ้ าแต่ละเขตพิจารณาคัดเลือ กการไฟฟ้ า

การไฟฟ้ าดีเด่น

้ จงหลักเกณฑ์ใหผู้ ้แทนคณะกรรมการคัดเลือ ก
- ชีแ

- กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือ กการไฟฟ้ าดีเด่นของ กฟภ.

ของ กฟภ.

- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการการคัดเลือ กการไฟฟ้ าดีเด่น

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

- โครงการจัดกิจกรรมคัดเลือ กสานั กงานการไฟฟ้ าดีเด่น

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.050

4.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

- Engagement Score

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-45

ตาแหน่ง (Succession Plan)

- โครงการจัดทาระบบบริหารบุคลากรผู ้สิบทอด

ในการอบรม

- โครงการกระบวนการปรับปรุงเพือ
่ ค ้นหาหลักสูตร

รายบุคคล (Individual Development Plan:IDP)

- แผนงานพัฒนาผู ้บริหารตามแผนพัฒนาบุคลากร

- โครงการคัดเลือกพนั กงานและลูกจ ้างดีเด่น

แผนงาน/โครงการ/งาน

ทุกหน่วยงาน

เป็ นระยะ

บุคลากรกลุม
่ Successor ทีถ
่ ก
ู คัดเลือกจากปี ทผ
ี่ า่ นมา

- ติดตามและประเมินผลความก ้าวหน ้าในการพัฒนา

- จัดทาแผน IDP และพัฒนาผู ้สืบทอดตาแหน่ง

ทีไ่ ด ้กาหนดไว ้

- ดาเนินการคัดเลือกผู ้สืบทอดตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์

- ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู ้สืบทอดตาแหน่ง

รายงานคณะทางาน เพือ
่ วัด และวิเคราะห์ตอ
่ ไป

- ประเมินผลผลลัพธ์ การพัฒนาบุคลากร และสรุป

- นากระบวนการทีไ่ ด ้รับการปรับปรุง พัฒนา ไปปฏิบต
ั ิ

โดยการนามาตรฐาน ISO10015 มาประยุกต์ใช ้

- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ

แผนพัฒนาบุคลากร

- วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการ/ขัน
้ ตอนการจัดทา

- แต่งตัง้ คณะทางาน

- ติดตามประเมินผล

- อบรมและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร ้อมรางวัล

่ ผู ้ผ่านการคัดเลือก
เพือ
่ อนุมัตริ ายชือ

ของแต่ละหน่วยงาน แล ้วนาเสนอ ผวก.

- คณะทางานพิจารณาการคัดเลือกพนั กงานดีเด่น

่ ถึงคณะทางาน
และเสนอรายชือ

- ใหแต่
้ ละหน่วยงานคัดเลือกพนั กงานดีเด่น

100% ตามแผน

100% ตามแผน

-

-

-

0.500

0.100

4.000

0.600

หน่วยงาน

คณะทางาน

ร ับผิดชอบ

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ประธาน

ดีเด่น

และลูกจ ้าง

คัดเลือก

-

งบทาการ
(ล้านบาท)

พนั กงาน

100% ตามแผน

งบลงทุน
(ล้านบาท)

- คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์ และทาบันทึกแจ ้ง

100% ตามแผน

เป้าหมาย

และแต่งตัง้ คณะทางานคัดเลือกพนั กงานดีเด่น

- ขออนุมัตโิ ครงการคัดเลือกพนั กงานดีเด่น

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-46

และสร ้าง

ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

: ส่งเสริม สนั บสนุนและสร ้างบรรยากาศด ้าน

ปี ละ 13 กิจกรรม

จัดกิจกรรมอย่างน ้อย

360 คน

Trainer 24 คน
ผู ้ผ่านการอบรม

ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบต
ั งิ าน

้ ากย้า หรือ KYT และ Safety Talk
ด ้วยกิจกรรม มือชีป

และเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

Culture) ในการปฏิบต
ั งิ านใหครอบคลุ
้
มทัง้

และผู ้ปฏิบต
ั งิ านภาคสนามทุกกลุม
่ ทุกหน่วยงาน

จานวน 6,000 คน

ผู ้ผ่านการอบรม

20 บทความ

จานวน 5 ทุน

จานวน 15 ทุน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

: จัดฝึ กอบรมด ้านความปลอดภัยใหกั้ บผู ้บริหาร

: ปลูกฝั งวัฒนธรรมความปลอดภัย (PEA Safety

ในการปฏิบต
ั งิ านอย่างต่อเนื่องใหครอบคลุ
้
มทัง้ ผู ้บริหาร

- การส่งเสริมและสนั บสนุนงานด ้านความปลอดภัย

นาเสนอบทความในเวทีนานาชาติ

- อนุมัตส
ิ ง่ พนั กงานเข ้าร่วมประชุมวิชาการและ

แก่พนั กงาน

- อนุมัตใิ หทุ
้ นการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ

แก่พนั กงาน

- อนุมัตใิ หทุ
้ นการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ

Reward/Recognition

- ศึกษาการออกแบบระบบ Retention-Career/

การมอบหมายงานหรือโครงการทีส
่ าคัญ

- จัดกลุม
่ Talent และออกแบบระบบสั่งสมประสบการณ์ /

- พัฒนากลุม
่ Talent ตามแผน

- ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุม
่ Talent ตามแนวทาง IDP

ทีต
่ ้องพัฒนา

- ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพือ
่ หาช่องว่าง จุดเด่น จุดอ่อน

ความสามารถสูง (Talent Management)

่ ประเมินสมรรถนะบุคลากรผู ้มี
- คัดเลือกรายชือ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- โครงการปลูกฝั งและขยายผล PEA Safety Culture

และนาเสนอบทความในเวทีนานาชาติ

รวมถึงการส่งพนั กงานเข ้าร่วมประชุมวิชาการ

พนั กงาน ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ

- โครงการใหทุ
้ นการศึกษาระดับปริญญาโทแก่

สามารถสูง (Talent Management)

- โครงการจัดทาระบบบริหารบุคลากรผู ้มีความ

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

22.700

27.400

2.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

สามารถในด ้านต่างๆ

- โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี้ ความรู ้ความ

- การกาหนดและระบุอ งค์ความรู ้ทีส
่ าคัญในกระบวนงานต่างๆ

อย่างยัง่ ยืน

ก-47
- ด ้านระบบ SEPA

- ด ้าน กฎ ระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอืน
่ ๆ

- ด ้าน AEC

ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80

จัดอบรมพนั กงาน

จานวน 150 คน

ไม่น ้อยกว่า

ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80

จัดอบรมพนั กงาน

ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80

จัดอบรมพนั กงาน

จานวน 1 รุ่น 40 คน

: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain
- ด ้าน Smart Grid

จานวน 1 รุ่น 100 คน

ไม่น ้อยกว่า 300 คน

จัดอบรมพนั กงาน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

: การจัดการ Logistics

- ด ้าน Logistics & Supply Chain

- ด ้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน

่ สารและประชาสัม พันธ์
- การสือ

- การดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง

่ สารและอบรมหน่วยงานและผู ้เกีย
- การสือ
่ วข ้อง

- การสร ้างวัฒนธรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้

่ มโยง KM
- การสร ้างระบบการใหรางวั
้
ลและผลตอบแทนเชือ

- การพัฒนาและทบทวนตัวชีว้ ัดประสิทธิผล

- การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการเรียนรู ้

กับผู ้มีสว่ นได ้เสียภายนอกองค์กร

- การกาหนดวิธก
ี ารถ่ายทอดและแบ่งปั นองค์ความรู ้

- การจัดตัง้ PEA Think Tank

- การค ้นหา จัดทา Best Practice

- การวางระบบ KM เพือ
่ บูรณาการทุกกระบวนการปฏิบต
ั งิ าน

- การวิเคราะห์ผู ้มีสว่ นได ้เสียขององค์ความรู ้

- จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู ้ของ กฟภ.

- จัดทา KM Assessment

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

จัดการความรู ้เพือ
่ การพัฒนา กฟภ.

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการ

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.500

1.800

8.100

2.600

1.050

5.200

18.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-48

จัดจ ้างรูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding

้
จัดจ ้างใหมี้ ความรู ้เกีย
่ วกับระบบการจัดซือ

้
- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม
่ งานจัดซือ

ใหกั้ บผู ้บริหารทุกระดับ

- โครงการพัฒนาสมรรถนะด ้านบริหารจัดการ

ใหเกิดประโยชน์
้
สงู สุดต่อองค์กร

- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนั กงานเพือ
่

ประเทศเพือ
่ นบ ้าน 3 การไฟฟ้ า

มาตรฐานการติดตัง้ ของ กฟภ.แก่การไฟฟ้ า

- โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุปกรณ์ และ

แผนงาน/โครงการ/งาน

- สรุปรายงานผล

- ดาเนินการจัดอบรม

จัดจ ้างรูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding

้
- ขออนุมัตด
ิ าเนินการจัดอบรมด ้านระบบการจัดซือ

- สรุปรายงานผล

- ดาเนินการจัดอบรม

ด ้านบริหารจัดการใหกั้ บผู ้บริหารทุกระดับ

- ขออนุมัตด
ิ าเนินการจัดอบรมเพือ
่ พัฒนาสมรรถนะ

- จัดทารายงานนาเสนอแผนงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ กฟภ.

- จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใน 31 มี.ค.2559

ต่างประเทศมาพัฒนาองค์กร

ภายในประเทศ และผู ้ได ้รับทุนการศึกษา

นาศักยภาพผู ้ทีไ่ ด ้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

- ขออนุมัตห
ิ ลักการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพือ
่

เครือ
่ งอัลตราโซนิค

: หลักสูตรการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าด ้วย

: หลักสูตรการใช ้งานและตรวจสอบอุปกรณ์ ตัดตอน115 kV.

: หลักสูตรการใช ้งานกล ้องส่องความร ้อน และวิเคราะห์ผล

: หลักสูตรสานั กงานสีเขียว (สาหรับผู ้ปฏิบต
ั )ิ

บารุงรักษาระบบไฟฟ้ าสาหรับผู ้ใช ้ไฟรายใหญ่

จานวน 500 คน

จานวน 200 คน

100% ตามแผน

การติดตัง้ ของ กฟภ.
แก่เพือ
่ นบ ้าน 3 กฟฟ.

ศฝฟ. รับผิดชอบ จานวน 5 หลักสูตร คือ
: การปฏิบต
ั ก
ิ าร Modern Quality Care และ

และมาตรฐาน

อุปกรณ์

- รายงานผลการฝึ กอบรม จานวน 12 หลักสูตร

มาตรฐาน

- จัดฝึ กอบรมจานวน 12 หลักสูตร

ของการเผยแพร่

ร ้อยละ 80

เป้าหมาย

- ขออนุมัตจิ ัดฝึ กอบรมจานวน 12 หลักสูตร

เพือ
่ แจ ้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาว (EDL) 12 หลักสูตร

- จัดส่งกาหนดการและรายละเอียดหลักสูตรฝึ กอบรมให ้ กรป.

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
งบลงทุน

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

2.000

15.500

2.000

1.600

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-49
การจัดการงานแกกระแสไฟฟ้
้
าขัดข ้อง (40 คน)

ความปลอดภัย

- ดาเนินการฝึ กอบรม

- ขออนุมัตจิ ัดฝึ กอบรม

- รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมการฝึ กอบรม

หลักสูตรพนั กงานช่างใหม่ (360 คน) และหลักสูตร

- หลักสูตรและแผนงานเพือ
่ ใช ้ในการฝึ กอบรม

(Knowledge Sharing) ด ้านมาตรฐานการทางาน

เพือ
่ สร ้างความตระหนั ก และแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้

- จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD)

ทางานหลักสูตรฯ

: สรุปผลการจัดฝึ กอบรมและออกบัตรอนุญาต

ของ กฟข. ทัง้ 12 เขต และ ฝกร.

ทางานหลักสูตรผู ้ปฏิบต
ั งิ านระบบไฟฟ้ า PEA

: ติดตามผลการจัดฝึ กอบรมและออกบัตรอนุญาต

กฟข. และ ฝกร.

- การพัฒนาผู ้ปฏิบต
ั งิ านระบบไฟฟ้ า PEA ของ

: รายงานผลการแข่งขันทักษะการปฏิบต
ั งิ าน

: จัดการแข่งขันทักษะการปฏิบต
ั งิ าน

: ขออนุมัตจิ ัดการแข่งขันทักษะการปฏิบต
ั งิ าน

แข่งขันทักษะการปฏิบต
ั งิ าน

: จัดประชุม กาหนดรายละเอียดและกาหนดการ

- การจัดการแข่งขันทักษะการปฏิบต
ั งิ าน

: ดาเนินการฝึ กอบรม

: ขออนุมัตจิ ัดฝึ กอบรม

: รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมการฝึ กอบรม

หลักสูตร พนั กงานช่างใหม่

- จัดทาหลักสูตรและแผนงานเพือ
่ ใช ้ในการฝึ กอบรม

ปรับปรุงหลักสูตรของร่างแผนฝึ กอบรม

: พิจารณาและสรุปผลร่วมกับสายงานต ้นแบบเพือ
่

แผนฝึ กอบรม (Training Roadmap)

สายงานต ้นแบบโครงการทบทวนการจัดทา

: จัดทาหลักสูตรของร่างแผนฝึ กอบรมของ

- การทบทวนการจัดทาแผนฝึ กอบรม (Training Roadmap)

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ขัดข ้องทีไ่ ด ้รับการอบรมความรู ้ด ้าน

- โครงการเจ ้าหน ้าที่ E/O และช่างแกไฟฟ้
้
า

แรงงานอย่างเป็ นระบบและมีม าตรฐาน

- โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและฝี มอ
ื

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 500 คน

ผู ้ผ่านการอบรม

จานวน 500 คน

ผู ้เข ้าร่วมงาน

360 คน

พนั กงานช่างใหม่

วศก.,พชง.

มีหลักสูตรมาตรฐาน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

9.620

30.900

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-50

และกฏหมายอืน
่ ๆ

ความเข ้าใจ ในกฏระเบียบ กฏหมายธุรกิจ

- โครงการพัฒนาบุคลากรใหมี้ ความรู ้

เพิม
่ ประสิทธิภาพดาเนินงานขององค์กร

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

่ สาร
สารสนเทศและสือ

- โครงการพัฒนาบุคลากรด ้านเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ/งาน

- สรุปรายงานผล

- ดาเนินการจัดอบรม

กฏหมายธุรกิจ และกฏหมายอืน
่ ๆ

- อนุมัตด
ิ าเนินการจัดอบรมด ้านระเบียบ

สาหรับระบบ CBS เฟส 2

- จัดฝึ กอบรมหลักสูตร "Change Management"

(Database Admin)

: พัฒนา รซธ.2 Module Basis

: พัฒนา รซธ.2 Module HR (Analytic)

: พัฒนา รซธ.2 Module FI-CO

: พัฒนา รซธ.2 Module FI

: IT Governance and Information Security

: การพัฒนาโปรแกรมบน Mobile Application

: การพัฒนาโปรแกรมบน C#

: การพัฒนาโปรแกรมบน DotNET

Server (Advance)

: การบริหารจัดการฐานข ้อมูล Microsoft SQL

(Advance)

: Microsoft Windows Server Administration

: การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารคอมพิวเตอร์

มาตรฐาน ITIL

่ สารตาม
: การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

: Cloud Computing

TH e-GIF และมาตรฐานข ้อมูล XML

่ มโยงข ้อมูลระบบตามแนวทาง
: การบูรณาการเชือ

: การจัดทาร่างคูม
่ อ
ื การตรวจสอบระบบ VDO Conference

่ สาร
: การบารุงรักษาโครงข่ายสือ

่ สารของ PEA
: การบริหารจัดการโครงข่ายสือ

สารสนเทศฯ

- รายงานผลการฝึ กอบรมหลักสูตรด ้านเทคโนโลยี

- จัดฝึ กอบรมหลักสูตรด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- ขออนุมัตจิ ัดฝึ กอบรมหลักสูตรด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

่ สาร
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

และกาหนดการจัดฝึ กอบรมหลักสูตร

- จัดประชุม กาหนดรายละเอียดหลักสูตรฝึ กอบรม

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

จานวน 150 คน

100% ตามแผน

จานวน 600 คน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

1.800

0.650

9.920

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ
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- ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผน KM

(ตามแผนงาน)

- ความสาเร็ จในการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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อย่างต่อ เนื่อ ง

- โครงการพัฒนาความรู ้เพือ
่ การปรับปรุงพัฒนางาน

ดาเนินการโดยตรง

การใช ้งานอย่างเป็ นระบบ

-

: การใช ้งานระบบสารสนเทศจัดการความรู ้

-

: โครงการจัดการความรู ้ในหน่วยงาน

-

: การติดตามประเมินผลการจัดการความรู ้ของ PEA

: การถ่ายทอดความรู ้จากผู ้เกษี ยณ

-

-

: การแลกเปลีย
่ นและวิพากษ์ ความรู ้การปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านระบบไฟฟ้ าทีเ่ ป็ นเลิศ

-

: การค ้นหาและจัดทาวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็ นเลิศ

(KM Assessment)

-

: การพัฒนาปลูกฝั ง KM กับการปฏิบต
ั งิ าน

(PEA Pro & PEA Guru Sharing Workshop)

่ วชาญ
: การสัม มนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารผู ้เชีย

-

-

: การจัดทาแผนทีค
่ วามรู ้ (KM Map)
(KM Implementation Project)

-

: งานวันแห่งการจัดการความรู ้

เพือ
่ การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้

-

-

-

-

: KM Coaching การโค ้ชนั กจัดการความรู ้

100% ตามแผน

100% ตามแผน

งบลงทุน
(ล้านบาท)

: ค่ายพัฒนานั กจัดการความรู ้ (PEA KM Camp)

สาหรับผู ้เกีย
่ วข ้อง ดังนี้

- ดาเนินการสัม มนา แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และใหความรู
้
้

- ติดตามการขยายผลการใช ้งานนวัตกรรม

- ดาเนินการจัดอบรมและสรุปรายงานผล

- ขออนุมัตด
ิ าเนินการอบรม

ความเหมาะสมจากหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

- ขอความเห็นชอบในการคัดเลือ กนวัตกรรมทีม
่ ี

ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

่ ผู ้เชีย
่ วชาญจากสายงาน
- การสอบทานรายชือ

คิดค ้นสร ้างนวัตกรรม และขยายผล

- โครงการส่งเสริม บุคลากรในการประดิษฐ์

100% ตามแผน

่ วชาญของ กฟภ.
- การกาหนดสาขาความเชีย
่ ผู ้เชีย
่ วชาญในแต่ละสาขา
- การสารวจรายชือ

จานวน 8 ครั ง้

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- ดาเนินการจัดสัม มนา PEA Think Tank

ทีร่ ับผิดชอบ

- อนุมัตห
ิ ลักการดาเนินการ และมอบหมายหน่วยงาน

- ลาดับความสาคัญของหัวข ้อ

ทุกสายงาน

- ค ้นหาหัวข ้อเพือ
่ คัดเลือ กใช ้ในการดาเนินงานจาก

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

- โครงการจัดทาระบบ PEA Professional/PEA Guru

(PEA Think Tank)

- โครงการพัฒนาระบบคลังสมองของ กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบทาการ

0.400

0.400

0.400

0.400

0.500

0.300

4.000

0.400

1.000

0.400

1.200

0.700

0.500

0.300

1.200

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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ด ้านความมั่ นคงปลอดภัย (IT Governance

and Information Security Standard

และความสาเร็ จของศูนย์การเฝ้ าระวัง

และแจ ้งเตือนเหตุภัยคุกคาม

Development)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนามาตรฐาน

- งานพัฒนาระบบรักษาความมั่ นคงปลอดภัย

- ทีป
่ รึกษาดาเนินงาน

่ สารและประชาสัมพันธ์
: การสือ

่ สารและอบรมหน่วยงานละผู ้เกีย
: การสือ
่ วข ้อง

: การสร ้างวัฒนธรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้

: การสร ้างระบบการใหรางวั
้
ลและผลตอบแทน

: การพัฒนาและทบทวนตัวชีว้ ัด

และการเรียนรู ้

: การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM

กับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียภายนอก

: การกาหนดวิธก
ี ารถ่ายทอด และแบ่งปั นองค์ความรู ้

: การจัดตัง้ PEA Think Tank

: การคันหา จัดทา Best Practice

ปฏิบต
ั งิ าน

: การวางระบบ KM เพือ
่ บูรณาการทุกกระบวนการ

ในกระบวนงานต่างๆ

: การกาหนดและระบุองค์ความรู ้ทีส
่ าคัญ

: จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู ้ของ กฟภ.

: การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ กฟภ.

: จัดทา KM Assessment

- ดาเนินกิจกรรมกับผู ้เกีย
่ วข ้องดังนี้

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการ

ความรู ้เพือ
่ การพัฒนา กฟภ. อย่างยัง่ ยืน

- จัดสัมมนา PEA Think Tank

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- งานการพัฒนาคลังสมอง กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน

ด ้านความมั่ นคงปลอดภัย (ISO 27001)

- ความสาเร็ จของแผนสร ้างมาตรฐาน

และทัว่ ถึง

่ ถือได ้
ใหมี้ มาตรฐาน มีความปลอดภัย เชือ

พืน
้ ฐาน ICT (ICT Infrastructure)

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด ้านโครงสร ้าง

- ความสาเร็ จในการดาเนินงานตามแผน KM

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

7.000

12.000

1.000

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ทส)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ
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ของ กฟภ.

ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and
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รวมทัง้ แนวทางและกระบวนการป้ อ งกัน

่ สารแบบรวมศูนย์ (IT Consolidation)
สารสนเทศ และสือ

จากการใช ้งานโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยี

่ ง ทีอ
- วิเคราะห์และประเมินความเสีย
่ าจเกิดขึน
้

กระบวนการใหบริ
้ การ กระบวนการพัฒนาบุคคลากร

กระบวนการบารุงรักษา กระบวนการประเมินผล

ประกอบด ้วย กระบวนการบริหารจัดการ

หรือ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยต ้องจัดทากระบวนการอย่างน ้อย

ITIL/ISO20000 ISO27001 ISO22301 COBIT

กับสารสนเทศแต่ละประเภท และสอดคล ้องกับ

ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud Service) ทีเ่ หมาะสม

- จัดทากระบวนการบริหารจัดการและการใหบริ
้ การ

(IT Consolidation)

่ สารแบบรวมศูนย์
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใหบริ
้ การโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

ระบบการจัดการฐานข ้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์

และซอฟต์แวร์พน
ื้ ฐาน ได ้แก่ ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

้ ฮาร์ดแวร์
- จัดทากรอบนโยบาย และเงือ
่ นไขในการจัดซือ

่ สารแบบรวมศูนย์ (IT Consolidation) ในอนาคต
และสือ

ปั จจุบน
ั ไปสูโ่ ครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Migration Plan and Process) จากโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

- จัดทาแผนและกระบวนการปรับเปลีย
่ น

ศูนย์สารองข ้อมูล (Disaster Recovery Center)

ทีป
่ ระจาอยูท
่ ศ
ี่ น
ู ย์ข ้อมูล (Data Center) และ

่ สารแบบรวมศูนย์ (IT Consolidation)
สารสนเทศและสือ

โครงการออกแบบโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยี

- จัดทาแผนบริหารจัดการและโครงสร ้างบุคคลากรของ

ทีเ่ หมาะสมกับ กฟภ.

(IT Consolidation) ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud)

่ สารแบบรวมศูนย์
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

- ออกแบบและเสนอแนะสถาปั ตยกรรมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

่ สารแบบรวมศูนย์
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

Consolidation for PEA)

ของหน่วยงานต่างๆ ศึกษาทาความเข ้าใจระบบงานต่างๆ

- งานออกแบบระบบและการจัดการโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

- สารวจ รวบรวมข ้อมูล ความต ้องการ ความคาดหวัง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

Digital ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ ICT Infrastructure

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ความสาเร็ จของการดาเนินงานแผนแม่บท

และทัว่ ถึง

่ ถือ ได ้
ใหมี้ ม าตรฐาน มีความปลอดภัย เชือ

พืน
้ ฐาน ICT (ICT Infrastructure)

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด ้านโครงสร ้าง

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ทส)

ร ับผิดชอบ
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Consolidation for PEA ) (ต่อ )

และบูรณาการ

จัดการองค์กร

หมายเหตุ : ** คือ เป็ นงานเดียวกันกับ "งานออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2" ใน OM2

เพือ
่ รองรับการขับเคลือ
่ นองค์กรได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

- งานพัฒนาขีดความสามารถด ้านระบบงานและข ้อมูล

- งานออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ IP Core ระยะที่ 2 **

และจัดทาแผนความต่อ เนื่อ งทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan) ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานออกแบบ

ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and

- ติดตามและประเมินผล

- ดาเนินการตามแผน

- กาหนดแนวทาง และแผนการดาเนินงาน

- ดาเนินการจัดตัง้ คณะทางาน

- ขออนุมัตเิ บิกจ่ายเงินค่าจ ้างล่วงหน ้า

- ประชุม เริม
่ งาน (Kick off meeting)

- จัดทาสัญญา และลงนามสัญญา

- ขออนุมัตจิ ้าง

- ประชาพิจารณ์ และประกวดราคา

- ขออนุมัต ิ TOR ราคากลาง

ความคิดเห็นจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในเบือ
้ งต ้น

และเกณฑ์การคัดเลือ กผู ้รับจ ้าง รวมทัง้ จัดใหมี้ การรับฟั ง

(Proof of Concept: POC) ราคากลาง

แนวทางการทดสอบความเป็ นไปได ้

ของงาน ข ้อกาหนดในผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้งาน

(IT Consolidation) อย่างน ้อยประกอบด ้วย ร่างขอบเขต

่ สารแบบรวมศูนย์
พืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

ในการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพือ
่ รองรับโครงสร ้าง

- จัดทาเอกสารประกวดราคา (Bidding Document)

่ สารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ.
สารสนเทศและสือ

ระบบและการจัดการโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยี

(Business Continuity Management)

่ สารแบบรวมศูนย์
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ

- วิเคราะห์การบริหารความต่อ เนื่อ งทางธุรกิจ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- งานออกแบบระบบและการจัดการโครงสร ้างพืน
้ ฐาน

แผนงาน/โครงการ/งาน

ของศูนย์สนั บสนุนข ้อมูลสาหรับการบริหาร

- ความสาเร็ จในการจัดตัง้ และดาเนินงาน

ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

และข ้อมูล เพือ
่ รองรับการขับเคลือ
่ นองค์กร

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด ้านระบบงาน

Digital ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ ICT Infrastructure

- ความสาเร็ จของการดาเนินงานแผนแม่บท

และทัว่ ถึง

่ ถือ ได ้
ใหมี้ ม าตรฐาน มีความปลอดภัย เชือ

พืน
้ ฐาน ICT (ICT Infrastructure)

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด ้านโครงสร ้าง

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

95.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ทส)

รผก.(ย)/

รผก.(ทส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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Enterprise Architecture (EA)

: ร่วมติดตัง้ HW / SW

: ร่วมจัดเตรียมสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ HW CBS2 ( DC และ DR)

: ประสานงานเตรียมความพร ้อมก่อ นออกใช ้งาน

Configuration of the application

: ร่วมจัดทาระบบ (Realization) ส่วนของการ

- Implement ระบบงาน

จัดทาสัญญาจ ้าง

ื้ ,
: คณะกรรมการฯ พิจารณาผล, ขออนุมัตซ
ิ อ

- กระบวนการประกวดราคา (SW,HW และผู ้รับจ ้าง)

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

(Enterprise Architecture) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและสือ

(จ่ายเงินงวดสุดท ้าย 40% ของวงเงินจ ้าง)

- ตรวจรับงานงวดที่ 3

และการขอตัง้ งบประมาณประจาปี

่ ารจัดทาแผนปฏิบต
ใหเข
้ ้าใจ และนาไปสูก
ั ิ

และแผนแม่บทฯ ระยะที่ 4 ใหหน่
้ วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

- นาเสนอ/นาส่งแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 ฉบับทบทวน

และแผนแม่บทฯ ระยะที่ 4 แก่ผู ้บริหาร

- นาเสนอผลการทบทวนแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3

- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานฯ

- ขอความเห็นชอบแผนการดาเนินงานฯ

ปี ถด
ั ไป

ปั จจุบน
ั และเป้ าหมายเพือ
่ จัดทาแผนการดาเนินงานฯ

- กาหนดเจ ้าของกระบวนการ ประเมินระดับความสามารถ

- ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือ กกระบวนการ

ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ พิจารณาคัดเลือ กกระบวนการ

- ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข ้อมูลปั จจัยภายใน/ภายนอก

กระบวนการ

(IT Governance Implement Plan) ร่วมกับเจ ้าของ

การกากับดูแลทีด
่ ด
ี ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนงานพัฒนากระบวนการตามกรอบมาตรฐาน COBIT - สนั บสนุนการพัฒนากระบวนการตามแผนการดาเนินงาน

จัดการ Infrastructure ของระบบสารสนเทศ

่ มโยงสารสนเทศ - บริหารจัดการ Hardware/Software สาหรับบริหาร
- งานสนั บสนุนการบริหารจัดการการเชือ

สาเร็ จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2

: กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

สาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2

- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็ จรูป

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามโครงการ - งานจ ้างทีป
่ รึกษาจัดทาสถาปั ตยกรรมองค์กร

ตามกรอบมาตรฐาน COBIT

- ความสาเร็ จของการดาเนินงาน

ใหมี้ ธรรมาภิบาล

ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT

Digital ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Application/Data

- ความสาเร็ จของการดาเนินงานแผนแม่บท

ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

และข ้อมูล เพือ
่ รองรับการขับเคลือ
่ นองค์กร

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด ้านระบบงาน

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

3,591.460

(ล้านบาท)

งบทาการ

8.346

3.000

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

แผนงาน/โครงการ/งาน
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(Disabling Injury Index: √DI)

- ค่าดัชนีการประสบอุบต
ั ภ
ิ ัย

- คะแนนประเมิน ITA

่ วามยัง่ ยืน
OC1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรสูค

Enterprise Architecture (EA)

ความปลอดภัย (มอก.18001)

- แผนงานจัดทาระบบบริหารจัดการด ้าน

มาใช ้งาน

- ขยายผลใหหน่
้ วยงานต่างๆ นาระบบบริหารจัดการฯ

และ การฝึ กอบรมงานฮอทไลน์

(มอก. 18001) ใช ้ในโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

- นาระบบบริหารจัดการด ้านความปลอดภัย

Transparency Assessment (EBIT)

: Evidence Base Integrity &

Assessment (EIT)

: External Integrity & Transparency

100% ตามแผน

ประเมิน

ทัง้ หมดทีเ่ ข ้าร่วม

ของรัฐวิสาหกิจ

Assessment (EIT)

ติดอันดับ 1 ใน 5

ป.ป.ช. ใน 3 รูปแบบ คือ
: Internal Integrity & Transparency

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ITA)

หรือ มีคะแนน

คะแนน 80-100

100% ตามแผน

เป้าหมาย

ใหสอดคล
้
้องกับการประเมิน ITA ของสานั กงาน

- จัดทาข ้อมูลเอกสาร/หลักฐาน และดาเนินการ

(ภายใน 90 วัน จ่ายเงิน 50%)

- ส่งงานงวดที่ 2 พัฒนาและจัดส่งรายงาน

(ภายใน 30 วัน จ่ายเงิน 10%)

Hardware และ Detail design

- ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1 แผนการดาเนินงาน,

เตรียมเอกสารจัดทาสัญญาจ ้างและลงนามในสัญญา

ื้ /จ ้าง, ออกใบสั่งซือ
้ /จ ้าง,
- ขออนุมัตซ
ิ อ

้
กระบวนการ e-Auction, สรุปซือ

สรุปผู ้ผ่านข ้อเสนอด ้านเทคนิค, อนุมัต,ิ

- พิจารณาคุณสมบัตแ
ิ ละรายละเอียดด ้านเทคนิค,

ยืน
่ ซอง

- จัดทาเอกสารประกวดราคา, ประชาพิจารณ์, ขายแบบ,

และขออนุมัตห
ิ ลักการ

- ขออนุมัตข
ิ ้อกาหนด (TOR), ราคากลาง

ปรับปรุงขอบเขตงาน (TOR), จัดทาราคากลาง

และกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทบทวนและ

- ขออนุมัตค
ิ ณะกรรมการจัดทาข ้อกาหนด (TOR)

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

(Enterprise Architecture)

- ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามโครงการ - งานจัดหาและพัฒนาระบบสถาปั ตยกรรมองค์กร

ใหมี้ ธรรมาภิบาล

ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

-

-

(ผูกพั น 10.000)

15.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

สวก.

สวก.

รผก.(ทส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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และสิง่ แวดล ้อมของ กฟภ.

- งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด ้านสังคม

- สรุปจัดทารายงาน

และสิง่ แวดล ้อมต่างๆ

ความพึงพอใจของโครงการด ้านสังคม

- จัดทาแบบสอบถาม สารวจ วิเคราะห์และประเมินผล

- สรุปจัดทารายงาน

่ ต่างๆ
ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านสือ

- วิเคราะห์ประเมินผลการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

่ ต่างๆ
ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านสือ

และกลุม
่ ลูกค ้า

และกลุม
่ ลูกค ้า

- จัดทาแบบสอบถามตามการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

ของกลุม
่ ภาครัฐ กลุม
่ คูค
่ ้า กลุม
่ พนั กงาน

ของกลุม
่ ภาครัฐ กลุม
่ คูค
่ ้า กลุม
่ พนั กงาน

- รายงานผลความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ

- สารวจความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.

ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม

ของ กฟภ. ทีต
่ อบสนองต่อความคาดหวัง

ใหกั้ บ กฟฟ. ต่างๆ

- จัดหาเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัย

ในการปฏิบต
ั งิ านของพนั กงานและคนงาน

- ตรวจประเมินเกีย
่ วกับความปลอดภัย

ในการทางานระดับหัวหน ้างาน

- จัดอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัย

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

- งานสารวจประเมินความรับรู ้และความตระหนั ก

- งานสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน

ของ กฟภ. ทีต
่ อบสนองต่อความคาดหวัง

ใหกั้ บกฟฟ. ต่างๆ

- งานจัดหาเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัย

ในการปฏิบต
ั งิ านของพนั กงานและคนงาน

- งานตรวจประเมินเกีย
่ วกับความปลอดภัย

ในการทางานระดับหัวหน ้างาน

- งานจัดอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัย

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน

OC2 Stakeholder Engagement

(Disabling Injury Index: √DI)

- ค่าดัชนีการประสบอุบต
ั ภ
ิ ัย

่ วามยัง่ ยืน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

จานวน 12 เขต

จานวน 6 ครัง้

จานวน 6 ครัง้

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

0.500

-

-

18.536

0.180

1.900

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(อ)

รผก.(กบ)

รผก.(ท)

รผก.(ภ3)

รผก.(ย)

สวก.

สวก.

สวก.

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ตามกรอบแนวทางรายงานสากล

(Global Reporting Initiative : GRI)

ของกลุม
่ ภาครัฐ กลุม
่ คูค
่ ้า กลุม
่ พนั กงาน

และกลุม
่ ลูกค ้า
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ISO 26000

- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ สังคม

(ด ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล ้อม) ใหเป็
้ นปั จจุบน
ั

(Global Reporting Initiative: GRI)

- ติดตาม/ประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน

- ดาเนินการตามแผนงานทีก
่ าหนดไว ้

ด ้านความรับผิดชอบต่อ สังคม

- จัดทาแผนพัฒนากระบวนการดาเนินงาน

เกีย
่ วกับการลงทุนทางสังคมของ กฟภ.

- สารวจความต ้องการและความคาดหวังของผู ้มีสว่ นได ้เสีย

มาใช ้ใน กฟภ.

ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ สังคม ISO 26000

- ทบทวนและพัฒนามาตรฐานของคูม
่ อ
ื นโยบายการนา

ใหกั้ บผู ้บริหารและพนั กงาน

- อบรม/สัม มนาใหความรู
้
้ด ้าน CSR ตาม ISO 26000

ความยัง่ ยืน

- ปรับปรุงฐานข ้อมูลฯ ใหมี้ คณ
ุ ภาพเพียงพอต่อ การรายงาน

มีความถูกต ้อง

การดาเนินงาน ของ กฟภ.

- สารวจ วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพข ้อมูล

รุ่นที่ 4 (GRI ฉบับ G4)

ความร่วมมือ ว่าด ้วยการรายงานสากลด ้านความยัง่ ยืน

ของ กฟภ. ประจาปี 2559 ตามกรอบแนวทาง

: จัดทาข ้อมูลด ้าน CSR สาหรับการรายงานความยัง่ ยืน.

(GRI ฉบับ G4)

ว่าด ้วยการรายงานสากลด ้านความยัง่ ยืนรุ่นที่ 4

สังคม และสิง่ แวดล ้อม) ตามกรอบแนวทางความร่วมมือ

- การจัดทารายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. (ด ้านเศรษฐกิจ

ขององค์กร

: หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดทาข ้อมูลด ้าน CSR

: บุคลากร กพส.

(GRI ฉบับ G4) ใหแก่
้ พนั กงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ว่าด ้วยการรายงานสากลด ้านความยัง่ ยืนรุ่นที่ 4

และสิง่ แวดล ้อม) ตามกรอบแนวทางความร่วมมือ

ความยัง่ ยืนของ กฟภ. (ด ้านเศรษฐกิจ สังคม

- การอบรมใหความรู
้
้ในหลักการและการจัดทารายงาน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

ของกฟภ. ตามกรอบแนวทางรายงานสากล

- งานพัฒนาระบบฐานข ้อมูลการรายงานความยัง่ ยืน

ของ กฟภ. (ด ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล ้อม)

- แผนงานการพัฒนาการรายงานความยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน

ของ กฟภ. ทีต
่ อบสนองต่อ ความคาดหวัง

- ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน

OC2 Stakeholder Engagement

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

11.600

-

-

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

และกลุม
่ ลูกค ้า

ของกลุม
่ ภาครัฐ กลุม
่ คูค
่ ้า กลุม
่ พนั กงาน

ของ กฟภ. ทีต
่ อบสนองต่อ ความคาดหวัง

- ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน

OC2 Stakeholder Engagement

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-59

- โครงการ PEA รักษ์ น้ า สร ้างฝาย

- โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ ป่า

- โครงการ PEA ช่วยภัยแล ้งด ้วยพลังงานทดแทน

จานวน 2 แห่ง

ตามแนวพระราชดาริในพืน
้ ทีโ่ ครงการหลวง

- โครงการสนั บสนุนการใช ้พลังงานทดแทน

(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์ พลังงาน)

- ติดตามและสรุปประเมินผล

่ มสภาพทางไฟฟ้ า ในพืน
เสือ
้ ที่ PEA

- สร ้างฝายชะลอน้ า โดยใช ้วัสดุคอนกรีตชารุด

- ติดตามและสรุปประเมินผล

- ปลูกต ้นไม ้ ร่วมกับชุม ชนในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของ PEA

- ติดตามและสรุปประเมินผล

กับพืน
้ ทีก
่ ารเกษตร และชุม ชนขาดแคลนแหล่งน้ า

- สนั บสนุน ระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนให ้

- ดาเนินกิจกรรมในโครงการหลวง

- ติดตามและสรุปประเมินผล

ใหมี้ การใช ้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพใหกั้ บเยาวชน

ประหยัด ปลอดภัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม

- ส่งเสริม ใหความรู
้
้ในการใช ้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

้ เพลิง การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้ าตามทีอ
เชือ
่ ยูอ
่ าศัย

แก่เยาวชนตัง้ แต่การจัดหาพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่ง

- ส่งเสริม ใหความรู
้
้ ความเข ้าใจด ้านพลังงานไฟฟ้ า

- ติดตามและสรุปประเมินผล

อาคารต่างๆ ภายในชุม ชน ในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบของ PEA

แกไขอุ
้
ปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในครัวเรือ น โรงเรียน

- นานั กศึกษาทีไ่ ด ้รับการอบรมใหบริ
้ การตรวจสอบและ

ระดับ ปวช. และ ปวส.

แกไขอุ
้
ปกรณ์ ไฟฟ้ า ใหกั้ บนั กศึกษาช่างไฟฟ้ า

ปลอดภัย และประหยัดรวมถึงความรู ้เบือ
้ งต ้นในการดูแล

- จัดกิจกรรมใหความรู
้
้เกีย
่ วกับการใช ้ไฟฟ้ าอย่างถูกต ้อง

- ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใหกั้ บชุม ชนประมง

และชุม ชนสาคัญ

- ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใหกั้ บแหล่งท่อ งเทีย
่ ว

- ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานใหกั้ บโบราณสถาน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2560

- โครงการความร่วมมือ ด ้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้ า

- โครงการชุม ชนปลอดภัยใช ้ไฟ PEA

- โครงการ PEA LED

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 24 แห่ง

100% ตามแผน

จานวน 4 แห่ง

จานวน 2 แห่ง

100% ตามแผน

ครัวเรือ นต่อ ปี

300,000

ไม่น ้อยกว่า

จานวน 7,700 คน/ปี

จานวน 100 ลา

จานวน 4 แห่ง

จานวน 17 แห่ง

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

5.362

4.791

1.061

-

3.106

4.087

1.626

8.491

4.491

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)

ก-60

159 แผนงาน/โครงการ/งาน

32,313.212 ล ้านบาท

1,256.627 ล ้านบาท

33,569.839 ล ้านบาท

งบลงทุน

งบทาการ

รวมทัง้ หมด

รองรับธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนื่อ ง

- แผนงานการปรับกระบวนงานและโครงสร ้างองค์กรเพือ
่

รวม

เกีย
่ วเนื่อ ง

โครงสร ้างองค์กรเพือ
่ รองรับธุรกิจที่

- ความสาเร็ จของการปรับกระบวนงานและ

OC3 Change Management

: โครงการ การทอดกฐิน กฟภ.

: โครงการ PEA ช่วยเหลือ สังคม

: โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลือ
่ นที่

- โครงการ After - Process อืน
่ ๆ

- รายงานผลการดาเนินงาน

่ สาร ถ่ายทอดทัว่ ทัง้ องค์กร (Change Management)
- สือ

เช่น ด ้านบุคคล บัญชี การเงิน และระบบสารสนเทศ (SAP)

ระบบงาน รองรับการปรับโครงสร ้างหน่วยงาน

- ประสานงานติดตามหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ เตรียม

อนุมัตต
ิ อ
่ ไป)

โครงสร ้างองค์กร (หากผ่านความเห็นชอบจะนาเสนอขอ

- จัดประชุม คณะกรรมการโครงสร ้างองค์กร เพือ
่ พิจารณา

จากหน่วยงานภายใน และธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนื่อ ง

- ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนโครงสร ้างองค์กร

และสานั กงานใหญ่ 1 วัด)

(โดยดาเนินการจัดการทอดกฐิน 4 ภาค ภาคละ 1 วัด

- จัดกิจกรรมการทอดกฐิน กฟภ.

- จัดกิจกรรม PEA ฟื้ นฟูระบบไฟฟ้ าภายในบ ้านของผู ้ใช ้ไฟ

หรือ สิง่ ของต่าง ๆ มอบใหผู้ ้ประสบภัยพิบต
ั ิ

- จัดหาถุงยังชีพ เครือ
่ งนุ่ งห่ม กันหนาว น้ า ดืม
่

เดลินวิ ส์ ตรวจรักษาประชาชนในพืน
้ ที่ ชนบททีห
่ า่ งไกล

วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธแ
ิ สง-ไซ ้กี เหตระกูล และ นสพ.

- จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีร่ ่วมกับนั กศึกษา

- ติดตามและสรุปประเมินผล

และกลุม
่ ลูกค ้า

ของกลุม
่ ภาครัฐ กลุม
่ คูค
่ ้า กลุม
่ พนั กงาน

- ฟื้ นฟูอ นุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560

เช่น สร ้างปะการังเทียม

- โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้ นฟูทะเลไทย

แผนงาน/โครงการ/งาน

ของ กฟภ. ทีต
่ อบสนองต่อ ความคาดหวัง

- ผลสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน

OC2 Stakeholder Engagement

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

100% ตามแผน

จานวน 5 วัด

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

0.700

5.710

3.404

3.344

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ย)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560)
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