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บทสรุ ปผู้บริหาร
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคได้ จัด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. 2557 – 2566
เป็ นฉบับที่ 2 โดยในฉบับแรก คือ แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548 – 2557 ในปี 2557
จะเป็ นปี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งประสิทธิภาพ (Performance Focus) ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2554 – 2556) ก้ าวไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2558 และ พ.ศ. 2557 – 2560)
คือ มีความเป็ นเลิศด้ านบุคลากรและกระบวนการทํางาน (People & Process Excellence) และ
บริ การดี เ ลิศ (Customer
Excellence) แต่อย่ างไรก็ ตามการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพก็ ยังคงพัฒนา
้ ้ ในปี 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตังเป
้ ้ าหมายที่จะให้ บรรลุวิสยั ทัศน์
อย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้ วย ทังนี
ที่กําหนดไว้
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 ยังคงมองภาพรวมองค์กรในระยะยาว
10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ มีการปรั บแผนยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อม ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ ทบทวน ปรับแผนและวางกรอบ
แนวทาง ทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหม่ในอนาคตจนถึงปี 2566 ภายใต้ วิสยั ทัศน์ใหม่ ค่านิยมใหม่
ซึง่ มียทุ ธศาสตร์ รองรับ 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับแรกเพื่อที่จะก้ าว
ไปสูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์เป็ นก้ าวต่อไป โดยใช้ งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2566
จํานวน 175,388.807 ล้ านบาท แยกตามแผนแม่บทของสายงาน 10 แผนแม่บท (256 แผนงาน/โครงการ/งาน)
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 ประกอบด้ วย
ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลู ก ค้ าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจ ทั ง้ ด้ านคุ ณ ภาพและบริ ก าร โดยการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่ง มั่น ให้ บ ริ ก ารพลัง งานไฟฟ้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ คุณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ยงั่ ยืน
วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคณ
ุ ธรรม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สร้ างความเข้ มแข็งของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สังคมไว้ วางใจ
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ยุทธศาสตร์
1. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ สนิ ทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
2. องค์กรที่มีระบบการบริ หารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
3. องค์กรที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer - Centric Organization)
4. องค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
ประเด็นกลยุทธ์
1. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริ หารและจัดสรรทรัพยากร
2. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
3. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้ า บริ การ และภาพลักษณ์
4. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนวัตกรรม
5. ประเด็นกลยุทธ์ด้านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
กลยุทธ์
1. ให้ ความสําคัญการบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม
2. มุ่งไปสู่การเป็ นองค์กรที่สามารถพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยมีบุคลากรเป็ นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อน
3. เพิ่มสมรรถนะขององค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น โดยการพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิงานและ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. พัฒ นาระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าให้ ทั่ว ถึ ง เพี ย งพอ มั่น คง เชื่ อ ถื อ ได้ มี ม าตรฐานความปลอดภัย
เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
5. มุง่ เน้ นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาขีดความสามารถในการให้ บริ การพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
ส่งเสริมให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
7. สร้ างโอกาสในการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้ านอนุรักษ์ พลังงาน การใช้ พลังงาน
อย่างปลอดภัย และการลงทุนด้ านพลังงานทดแทน
8. สร้ างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
9. ส่งเสริ มบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
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การแปลงยุทธศาสตร์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคได้ ดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ก ารปฏิ บัติ โดยได้ จัด ทํ า เป็ น
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2559 ดังนี ้
 การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้
และพัฒนา
 การดําเนินงานตามมุมมองทัง้ 5 ด้ าน มีจํานวน 17 เป้าประสงค์
 เกณฑ์วดั ผลการดําเนินงานตาม BSC มีจํานวน 35 ตัวชี ้วัด ประกอบด้ วย
ด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
1
ตัวชี ้วัด
ด้ านการเงิน
6
ตัวชี ้วัด
ด้ านลูกค้ า
1
ตัวชี ้วัด
ด้ านกระบวนการภายใน
23
ตัวชี ้วัด
ด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา
4
ตัวชี ้วัด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 องค์ กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ สนิ ทรัพย์ อย่ างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
ประเด็นกลยุทธ์

1. ด้ านการบริ หาร
และจัดสรร
ทรัพยากร

กลยุทธ์

1.1 ให้ ความสําคัญการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ขององค์กรให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ ามาใช้ อย่าง
เหมาะสม

แผนแม่ บท

แผนงาน/
โครงการ/
งาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบลงทุน

งบทําการ

- แผนงานของบริษัท
พีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

6

32,732.000*

-

- แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของ กฟภ.
ปี 2556-2563

1

-

85.000

7

32,732.000*

85.000

รวม
ใช้ งบประมาณรวม

85.000

หมายเหตุ: * งบประมาณของแผนงานบริ ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ เนล จํากัด อยู่ภายใต้ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ค
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 องค์ กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
ประเด็นกลยุทธ์

2. ด้ านการพัฒนา
องค์กรและ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน

กลยุทธ์

2.1 มุง่ ไปสูก่ ารเป็ น
องค์กรที่สามารถพร้ อม
รับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

แผนแม่ บท

- แผนแม่บทบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ปี 2553-2563

แผนงาน/
โครงการ/
งาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบลงทุน

งบทําการ

32

600.000

273.900

7

-

37.000

25

12,573.527

396.450

64

13,173.527

707.350

รวดเร็ว โดยมีบคุ ลากร
เป็ นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อน
2.2 เพิ่มสมรรถนะของ

- แผนแม่บทบริ หาร
องค์กรให้ ดียิ่งขึ ้นโดยการ ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนากระบวนการบริ หาร ปี 2553-2563
- แผนแม่บทเทคโนโลยี
จัดการการปฏิบตั ิงาน และ
สารสนเทศและสื่อสาร
การนําเทคโนโลยี
ของ กฟภ. ปี 2556-2563
สารสนเทศเข้ ามาใช้ งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รวม
ใช้ งบประมาณรวม

ง

13,880.877
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 องค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer - Centric Organization)
ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์

แผนแม่ บท

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
3. ด้ านการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบ
สินค้ า บริการ
จําหน่ายไฟฟ้าให้ ทวั่ ถึง ในช่วงแผนพัฒนา
และภาพลักษณ์
เพียงพอ มัน่ คง เชื่อถือได้ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11
มีมาตรฐานความ
พ.ศ. 2555-2559
ปลอดภัย เพื่อรองรับการ

แผนงาน/
โครงการ/
งาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบลงทุน

งบทําการ

11

132,273.793

173.207

12

954.114

327.192

2

-

315.984

4

-

-

2

10,209.600

0.400

31

143,437.507

816.783

พัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม
3.2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้า
เพื่อยกระดับความพึง
พอใจของลูกค้ า ส่งเสริ ม
ให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

3.3 มุง่ เน้ นการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ให้ มี
ประสิทธิภาพ

-แผนแม่บท
การบริการลูกค้ า
ปี 2556-2563 **
- แผนแม่บทการจัดการ
ด้ านการใช้ ไฟฟ้า
ปี 2553-2556
- แผนแม่บทการ
ประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร
ปี 2555-2557
- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559
รวม
ใช้ งบประมาณรวม

หมายเหตุ: ** อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับสูง

จ

144,254.290
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน (Sustainable Growth)
ประเด็นกลยุทธ์

4. ด้ านการลงทุน
และนวัตกรรม

กลยุทธ์

4.1 สร้ างโอกาสใน
การลงทุนและ
สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมด้ าน
อนุรักษ์ พลังงาน
การใช้ พลังงานอย่าง
ปลอดภัย และการ
ลงทุนด้ านพลังงาน
ทดแทน

แผนแม่ บท

- แผนงานของบริ ษัท
พีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
- แผนพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559
- แผนแม่บทการ
จัดการด้ านการใช้
ไฟฟ้า ปี 2553-2556
- แผนยุทธศาสตร์
งานวิจยั และพัฒนา
ของ กฟภ.***
รวม
ใช้ งบประมาณรวม

หมายเหตุ: *** อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับสูง

ฉ

แผนงาน/
โครงการ/
งาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบลงทุน

งบทําการ

2

-

-

4

3,388.164

26.836

6

-

13,753.640

57

-

-

69

3,388.164

13,780.476

17,168.640
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน (Sustainable Growth)
ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์

5. ด้ านสังคมและ 5.1 สร้ างมาตรฐาน
สิง่ แวดล้ อม
และความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน

แผนแม่ บท

แผนงาน/
โครงการ/
งาน

งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบลงทุน

งบทําการ

- แผนแม่บทด้ านสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
ปี 2556-2559

9

-

-

- แผนแม่บทการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปี 2555-2559
- แผนแม่บทด้ านสังคม
และสิง่ แวดล้ อม
ปี 2556-2559

33

-

-

43

-

-

85

-

-

ภายในองค์กร และ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

5.2 ส่งเสริ มบรรษัท
ภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้ อม

รวม
ใช้ งบประมาณรวม

256

ใช้ งบประมาณรวมทัง้ สิน้
หรื อ

256

ช

159,999.198

15,389.609

175,388.807
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บทที่ 1 สถานภาพองค์ กร
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรื อ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็ นรัฐวิสาหกิจ
ด้ านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหา ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจ ทังด้
้ านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื ้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้ น
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ ซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟ้ านครหลวง)
คิดเป็ นพื ้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 99 ของพื ้นที่ประเทศไทย ปั จจุบนั มีสถานี
ไฟฟ้า 513 แห่ง สามารถแบ่งพื ้นที่การจําหน่ายเป็ น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขตภาคละ 3 เขต รวมทังสิ
้ ้น 12 เขต และ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด/ อําเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ครอบคลุมการให้ บริการพื ้นที่ 74 จังหวัด จํานวน 73,371 หมูบ่ ้ าน
พื ้นที่

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
3
39
85
181
100

สํานักงาน
สํานักงานใหญ่
1
สํานักงาน กฟข.
3
สํานักงาน กฟภ. จังหวัด/อําเภอ
38
สํานักงาน กฟภ. สาขา
84
สํานักงาน กฟภ. สาขาย่อย
122
สถานีไฟฟ้า
106
(ที่มา: หนังสือข้ อมูลสําคัญ กฟภ. ฉบับ กันยายน 2556)

ภาคกลาง

ภาคใต้

รวม

3
57
52
66
219

3
38
60
92
88

1
12
172
281
461
513

สําหรับการบริ การธุรกิจเสริ ม มี 7 ประเภท ได้ แก่ งานก่อสร้ างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า
งานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากร งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ โดยมีกลไกดําเนินการส่งมอบโดย
สายงานจําหน่ายและบริ การ สายงานธุรกิจวิศวกรรม สายงานธุรกิจก่อสร้ างและบํารุงรักษา และสายงาน
ธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
อุปกรณ์ ห ลัก ที่ ใช้ ในการดํา เนิ น กิ จ การของการไฟฟ้ าส่ว นภูมิภาค ได้ แก่ หม้ อ แปลง มิเ ตอร์
เครื่ องมือในการก่อสร้ าง ยานพาหนะ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการบํารุงรักษา โดยมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
295,527 วงจร-กิโลเมตร ระบบจําหน่ายแรงตํ่า 440,404 วงจร-กิโลเมตร ระบบสายส่งไฟฟ้า 10,613 วงจรกิโลเมตร หม้ อแปลง 70,312 MVA และมิเตอร์ 16,905,180 เครื่ อง เป็ นต้ น
1

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

1.2 บุคลากร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบุคลากรที่หลากหลาย ทังในด้
้ านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตําแหน่ง จําแนกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ประกอบด้ วย พนักงาน และ ลูกจ้ าง
พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 28,079 คน เป็ นเพศชาย 20,816 คน หรื อร้ อยละ
74.13 และเพศหญิง 7,263 คน หรื อร้ อยละ 25.87 อายุตํ่ากว่า 45 ปี จํานวน 12,839 คน หรื อร้ อยละ
45.72 และสูงกว่า 45 ปี ขึ ้นไป จํานวน 15,240 คน หรื อร้ อยละ 54.28 มีการแบ่งกลุม่ พนักงานตามลักษณะ
งาน ออกเป็ น 6 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับตําแหน่งตังแต่
้ ผู้อํานวยการฝ่ าย/สํานัก ไปจนถึงรองผู้วา่ การ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ งานบริ หาร ระดับตําแหน่งตังแต่
้ ผู้ช่วยหัวหน้ าแผนก ไปจนถึงรองผู้อํานวยการฝ่ าย/สํานัก
กลุม่ ที่ 3 กลุ่มงานปริ ญญาสายงานหลัก หมายถึง ตําแหน่งที่จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ มู ีความรู้ ระดับปริ ญญาตรี
ขึ ้นไปทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ มีระดับตําแหน่งตังแต่
้ ระดับ 4 – 13
กลุม่ ที่ 4 กลุ่มงานปริ ญญาสาขาทัว่ ไป หมายถึง ตําแหน่งที่จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ มู ีความรู้ ระดับปริ ญญาตรี
ขึน้ ไป ทัง้ นี ใ้ ห้ ร วมถึ ง ผู้ต รวจการ หัว หน้ า หมวด เลขานุก าร ผู้ช่ ว ยเลขานุก าร ที่ มี คุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป ซึง่ มีระดับตําแหน่งตังแต่
้ ระดับ 4 - 13
กลุม่ ที่ 5 กลุม่ งานวิชาชีพ หมายถึง ตําแหน่งที่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพระดับ อนุปริ ญญา/ปวส. ปวช. หรื อ
ผู้ที่มีคุณวุฒิตํ่ากว่า ปวช. แต่มีความสามารถพิเศษในสายวิชาชี พนัน้ ๆ เช่น พนักงานช่าง
(พชง.) พนักงานสารบรรณ (พสบ.) เป็ นต้ น ทัง้ นีร้ วมถึงตําแหน่งหัวหน้ าหมวด เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ ที่มีคณ
ุ วุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ซึง่ มีระดับตําแหน่งตังแต่
้ ระดับ 2 – 9
กลุม่ ที่ 6 กลุม่ งานทัว่ ไป หมายถึง ตําแหน่งที่ใช้ คณ
ุ วุฒิตํ่ากว่า ปวช. โดยรวมถึงตําแหน่งประจําแผนกด้ วย
พนักงานมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ร้ อยละ 0.04 ปริ ญญาโท ร้ อยละ 3.36 ปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 24.91 และตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 71.69 โดยแบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิงานออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
้ ระดับผู้ช่วยหัวหน้ าแผนกขึ ้นไป) ร้ อยละ 23.44
กลุ่มผู้บริ หาร (ตําแหน่งบังคับบัญชาตามโครงสร้ างตังแต่
และกลุม่ ผู้ปฏิบตั งิ านร้ อยละ 76.56

2
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กลุ่มพนักงาน

ที่มา: กองการพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 2556)

ลูกจ้ าง
ลูกจ้ างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นลูก จ้ างรายเดือน จะจ้ างตามแผนอัตรากํ าลัง ซึ่งรวมถึ ง
ลูกจ้ างประจําสํานักงานผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ และผู้ช่วยผู้ว่าการ แต่ไม่รวมผู้รับจ้ างเหมา และผู้ปฏิบตั ิงาน
ของผู้รับจ้ างเหมา เช่น พนักงานขับรถประจํา ผวก. สรก. สชก. อข. และแม่บ้านประจํา สรก. สชก. เป็ นต้ น
ลูกจ้ างรายเดือน มีจํานวนรวม 79 คน เป็ นเพศชาย 46 คน หรื อร้ อยละ 58.23 เพศหญิง 33 คน หรื อร้ อยละ
41.77 อายุตํ่ากว่า 45 ปี จํานวน 54 คน หรื อร้ อยละ 68.35 และสูงกว่า 45 ปี จํานวน 25 คน หรื อร้ อยละ
31.65
กลุ่มลูกจ้ าง

ที่มา: กองการพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (ข้ อมูล ณ 30 มิ.ย. 2556)
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1.3 โครงสร้ างองค์ กร
ก
เพื่อให้ การดําเนิ
า นงานของงการไฟฟ้าส่วนภู
ว มิภาคเป็ปนไปอย่างมีประสิ
ป ทธิภาพรองรับการดําเนิ
า นงาน
ให้ บรรลุวิวิสยั ทัศน์ การรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจัดโครงสร้ างองค์ค์กรประกอบด้ด้ วย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็ นผู้นําสู
า งสุดขององงค์กร ได้ มาจจากการสรรหาของคณะกรรรมการ การรไฟฟ้าส่วนภูมมิิภาค และแตต่งตังโดย
้
รัฐมนตรีรี ว่าการกระททรวงมหาดไททย และได้ รับความเห็
บ
นชออบจากคณะะรัฐมนตรี แบบ่งการบริ หารรออกเป็ น
สายงานน โดยมีรองผู้ว่วาการบริหารสายงานและผู้ช่วยผู้วา่ การช่วยดูแลการบริหารในสาายงาน
นอกจากนี ้ ยังมีหน่วยงานนที่ขึ ้นตรงต่อผู้ว่าการคือ สํสานักกฎหมาาย สํานักตรววจสอบภายในน สํานัก
ผู้ว่าการ สําหรับสายงานต่างๆ ได้ จดั เป็ นกลลุ่มตามลักษณะงาน แบ่งออกเป็
ง
น 5 กกลุ่ม ได้ แก่ กลุ
ก ่มธุรกิจ
ม ฒนาองค์์กร กลุ่มธุรกิจลงทุ
จ น กลุ่มมสนับสนุนแลละบริ การ
เครื อข่าย กลุ่มธุรกิจจํจาหน่ายและะบริ การ กลุ่มพั
และอีก 2 สายงาน ได้ แก่ สายงานนกิจการสังคมและสิ
ค
่งแวดดล้ อม และสายงานบริ หาารโครงการ โครงสร้ าง
การบริหารงานดังกล่าว
า อยูภ่ ายใต้ต้ การกํากับดูแลของคณะก
แ
กรรมการ การรไฟฟ้าส่วนภูมมิิภาค
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การกํากับดูแลและควบคุมกิจการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นรั ฐวิสาหกิ จในสัง กัดกระทรวงมหาดไทย แต่มีการควบคุมดูแลจาก
กระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ดังนันในการแต่
้
งตังคณะกรรมการของการไฟฟ
้
้ าส่วนภูมิภาคจึงมี
ผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเข้ ามามีบทบาทในการกํากับดูแลการบริ หารกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ (Good Corporate Governance) รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐสูก่ ารดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดผลดีตอ่ ระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยในด้ านต่างๆ 6 คณะ และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพื่อกลัน่ กรองงานก่อน
นําเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ แก่

คณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู้วา่ การ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
1.4 กรอบการดําเนินงาน
เพื่อให้ มีทิศทางที่ชัดเจนในการบริ หาร คณะผู้บริ หารและคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ กําหนดรายละเอียดของ วิสยั ทัศน์ (Vision) วัฒนธรรมองค์กร/ ค่านิยมร่ วม (Core Value) รวมทัง้
ความสามารถหลัก (Core Competency) ความได้ เปรี ยบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) และ
ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ไว้ เพื่อเป็ นกรอบในการวางยุทธศาสตร์ และถือปฏิบตั ิ
ให้ สอดคล้ องกับภารกิจ (Mission) ขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ภารกิจ (Mission)
ภารกิ จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ดังนี ้
“จัดหา ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า ให้ เ กิ ดความพึงพอใจ ทัง้ ด้ านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนาองค์ กรอย่างต่อเนื่ อง มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม”
วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่ง มั่น ให้ บ ริ ก ารพลัง งานไฟฟ้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ คุณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ยงั่ ยืน
วัฒนธรรมองค์กร /ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริ การดี มีคณ
ุ ธรรม
ความสามารถหลัก (Core Competency)
1. ความสามารถและเชี่ ย วชาญในงานเชิ ง วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ด้า นระบบจํ า หน่า ย
พลังงานไฟฟ้า (Electrical Distribution System) อย่างครบวงจร
2. ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร และพร้ อมตอบสนองความต้ อ งการสาธารณูป โภค
ด้ านกิจการไฟฟ้า ครอบคลุมลูกค้ าหลากหลายกลุม่ ทัว่ ประเทศ
ความได้ เปรี ยบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)
1. เครื อข่ายระบบจําหน่ายและบริ การไฟฟ้า รวมทังเครื
้ อข่ายสื่อสารที่ครอบคลุมและมีความ
น่าเชื่อถือ
2. ฐานลูกค้ าผู้ใช้ ไฟจํานวนมากสร้ างโอกาสการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้ างความ
ยัง่ ยืนแก่ทงองค์
ั ้ กรและอุตสาหกรรมของประเทศ
ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1. การเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่เป็ นอยูไ่ ปสูก่ ารเป็ นองค์กรอัจฉริ ยะ
2. การสร้ างความยั่งยืนขององค์กร (เสถียรภาพทางการเงิน ประสิทธิ ภาพในการทํางาน
และการเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า)
3. ความสามารถในการจัดการแก้ ไขปั ญหาในสภาวะวิกฤติและภัยพิบตั ิ
4. ความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เพิ่มขึ ้นในด้ านคุณภาพสินค้ าและบริการ
5. การมีบทบาทและความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
6. สนับ สนุน การพัฒ นาศัก ยภาพภาคการผลิต ภาคการบริ ก าร และภาคการลงทุน ของ
ประเทศ เพื่อเข้ าสู่ AEC
6
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บทที่ 2
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทาง
การดําเนินงานขององค์ กรให้ เป็ นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจัดทํ าเป็ นแผนระยะยาว 10 ปี โดยได้ บูรณาการ
แผนแม่บทของสายงานต่างๆ เข้ าด้ วยกัน (มีหน่วยงานในระดับรองผู้ว่าการรวมทังสิ
้ ้น 15 สายงาน รับไป
ดําเนินการ) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสยั ทัศน์ได้
ขัน้ ตอนการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าค ได้ ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ
ครอบคลุมตังแต่
้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสูร่ ะดับ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะถ่ายทอดเป็ นลําดับขันจากระดั
้
บสายงานจนถึงระดับ KPI รายบุคคล
นอกจากนี ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังนําการบริ หารความเสี่ยงเข้ ามาบูรณาการในแผนยุทธศาสตร์
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กรที่อยู่ในระดับรุ นแรงมาบริ หารเพื่อให้ ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไป
หรื อลดระดับความรุ นแรงลง รวมทังได้
้ นําเครื่ องมือ Economic Profit Drivers (EP Drivers) มาใช้ เป็ น
ส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management) ให้ กบั องค์กร
อีกด้ วย
2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ั้
งนี ้
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีขนตอนปรากฏตามแผนภาพดั
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ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่
(1) ข้ อมูลทิศทางระดับองค์กร ประกอบด้ วย นโยบายสําคัญที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับองค์กรและข้ อมูล
ส่วนตลาด กลุม่ ลูกค้ า และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
นโยบายสําคัญที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับองค์กร
นโยบายรัฐบาล
- ส่ง เสริ ม นโยบายการใช้ พ ลัง งานอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพการผลิต ของ
อุตสาหกรรม
- พัฒนาความพร้ อมของโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
- ขยายระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ กบั ผู้ใช้ ไฟรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้าให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน มีความมัน่ คง เชื่อถือได้ และปลอดภัย
- เตรี ยมความพร้ อมองค์กรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลด้ านการเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการผลิต
ไฟฟ้าของภาคเอกชน
- มีระบบเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านพลังงาน
- พัฒนาระบบการบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง
- นําการจัดการความรู้มาใช้ ในการพัฒนาองค์กร
- ยึดหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
- มุง่ เน้ นการบริการโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
- มุง่ เน้ นการพัฒนาระบบจําหน่ายไฟฟ้าให้ ทวั่ ถึง และระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
นโยบายกระทรวงการคลัง
- ปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ สร้ างความเข้ มแข็งทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการนําส่งรายได้
- ปรั บปรุ งการจัดการให้ ดีขึน้ อย่า งต่อเนื่ องตามระบบ SEPA
และยกระดับองค์ กรเข้ า สู่
มาตรฐานสากล
- กําหนดบทบาทที่ชดั เจนภายใต้ กรอบ AEC
- เสริ มสร้ างความรับผิดชอบทางสังคมและสิง่ แวดล้ อม
- การใช้ ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
- มุ่ง พัฒ นาระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าให้ มี คุณ ภาพและเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ
และแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สนิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พัฒนาและขยายระบบจํ าหน่ายไฟฟ้าให้ มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้ องการเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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- บริ หารต้ นทุนการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เสริ ม สร้ างความเข้ า ใจและภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น งาน โดยเฉพาะในพื น้ ที่ ห่ า งไกล
รวมทังดู
้ แลคุณภาพ ความปลอดภัยของชุมชน และมลภาวะอันอาจเกิดจากการประกอบการ
- มุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับองค์กร และใช้ ทรัพย์สินให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดเพื่อให้ องค์กร
มีผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง รองรับต่อการแข่งขันในอนาคต รวมทัง้
การเป็ นแหล่งรายได้ ของภาครัฐอย่างยัง่ ยืน
- สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร และการใช้ พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
นโยบายกระทรวงพลังงาน
- ส่งเสริ มและสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงาน
- การเตรี ยมความพร้ อมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ ้น
และการเตรี ยมการพัฒนาสูร่ ะบบ Smart Grid
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
- สนับสนุนและเร่ งรัดการดําเนินนโยบายด้ านพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคต
- Beyond to SMART GRID พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ เป็ นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะที่มีศกั ยภาพ
และทันสมัย
- Road to LED เป็ นผู้นําในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน
- Green Investment เร่ งรัดการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนซึง่ เป็ นต้ นทางของแหล่ง
พลังงานสะอาด
- Green Office การพัฒนาสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ เป็ นสํานักงานประหยัดพลังงาน
- 100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า ให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
- ZERO Accident ยกระดับเรื่ องความปลอดภัยให้ เป็ นยุทธศาสตร์
- Community Partnership เติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร
- Move to AEC พัฒนาศักยภาพและความพร้ อมในทุกด้ าน เพื่อรองรับการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
- High Quality & Qualified Labor ผลักดันการพัฒนาศักยภาพแรงงานและจดทะเบียนแรงงาน
- PEA Rebranding ปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้ างการรับรู้ และรองรับการพัฒนาศักยภาพ
องค์กร
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ข้ อมูลส่วนตลาด กลุม่ ลูกค้ า และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งลูกค้ าออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของกิ จกรรมการใช้ ไฟฟ้า
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ โดยพิ จ ารณาจากปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ความต้ อ งการคุณ ภาพไฟฟ้ า
ความจําเป็ นของลูกค้ า และหลักตามแรงผลักความต้ องการไฟฟ้า (Electricity Demand Driver) ที่แตกต่างกัน
โดยใช้ ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) เป็ นเครื่ องมือในการจําแนก
ลูกค้ า และแบ่งส่วนตลาด ดังนี ้
กลุ่มลูกค้ า

ประเภทอัตราค่ า
ไฟฟ้า

ปริมาณ
หน่ วยไฟฟ้า
ที่ต้องการ
มูลค่ า/รายได้

ความจําเป็ น

อุตสาหกรรม

ประเภทที่ 3 กิจการ

สูง / สูง

ใช้ ไฟฟ้าปริมาณ

- ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ

มากเพื่อการผลิต

ความต้ องการ

ความคาดหวัง

การให้ ความ
ช่ วยเหลือ

 ความมีประสิทธิภาพ

มีการให้ บริการ

- ไฟไม่ตก/ไฟไม่ดบั /ไฟไม่

มีมาตรฐานและความ

ตอบสนองทันที

ประเภทที่ 4 กิจการ

กระพริบ/ความถี่คงที่

ปลอดภัย

ภายใต้ คณ
ุ ภาพ

ขนาดใหญ่ *

- จ่ายไฟคืนอย่างรวดเร็ว

ประเภท อัตรา

- ราคาเหมาะสม

ไฟฟ้าสํารอง

- ได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลเป็ น

ขนาดกลาง *

พิเศษ

 การแก้ ปัญหาอย่าง

รวดเร็ว
 ความน่าเชื่อถือและ

บริการที่กําหนด
รวมทั ้งการให้ บริการ
เชิงรุก

ไว้ วางใจได้
 ความโปร่ งใสและเป็ น

ธรรม
 ความรับผิดชอบ

บ้ านอยู่อาศัย

พาณิชย์

อื่นๆ

ประเภทที่ 1 บ้ าน
อยู่อาศัย

น้ อย / น้ อย

ประเภทที่ 2 กิจการ
ขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการ
ขนาดกลาง *
ประเภทที่ 4 กิจการ
ขนาดใหญ่ *
ประเภทที่ 5 กิจการ
เฉพาะอย่าง
ประเภทที่ 6 องค์กร
ที่ไม่แสวงหากําไร
ประเภทที่ 7 สูบนํ ้า
เพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ไฟฟ้า
ชัว่ คราว

ปานกลาง /
ปานกลาง

น้ อย / น้ อย

ใช้ ไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างและอํานวย
ความสะดวกใน
ชีวิตประจําวัน
ใช้ ไฟฟ้าเพื่อ
ดําเนินธุรกิจ

- ไฟไม่ตก/ไฟไม่ดบั
- บริการรวดเร็ว

ใช้ ไฟฟ้าเพื่อแสง
สว่างและอํานวย
ความสะดวก

- ไฟไม่ตก/ไฟไม่ดบั
- บริการรวดเร็ว

ต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
 ความทันสมัยด้ าน
เทคโนโลยีทดั เทียม
สากล

มีการให้ บริการ
ตอบสนองทันที
ภายใต้ คณ
ุ ภาพ
บริการที่กําหนด

- ไฟไม่ตก/ไฟไม่ดบั
- บริการรวดเร็ว

หมายเหตุ * สําหรับประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 3 และ 4 การจําแนกกลุม่ ลูกค้ าว่าอยู่กลุม่ พาณิชย์หรื อกลุม่ อุตสาหกรรม ใช้ หลักการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) เป็ นเกณฑ์ในการจําแนกลูกค้ า
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ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในพื ้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
(ปี 2551-2555) เท่ากับ 4.76% ต่อปี โดยมีลกู ค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมเป็ นกลุม่ ที่ใช้ ไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 52.09 และกลุม่ พาณิชย์ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี สูงสุดเท่ากับร้ อยละ 8.11
กลุม่ ลูกค้ า
อุตสาหกรรม

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
52.09

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (ร้ อยละ)
3.46

พาณิชย์
บ้ านอยูอ่ าศัย

19.82
22.00

8.11
6.08

อื่นๆ
รวม

6.09
100.00

2.12
4.76

ปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราการเติบโต
ปริมาณการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
(GDP) และประเทศคูค่ ้ า
การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ (GDP)
การขยายตัวของชุมชน การเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากร
และรายได้ ภาคครัวเรื อน
นโยบายของภาครัฐ การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ (GDP)

ที่มา: กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ฝ่ ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้ วย 5 กลุ่มหลัก ซึ่งมีความต้ องการและ
ความคาดหวังแตกต่างกัน ดังนี ้
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
รัฐบาล โดย





ความต้ องการและความคาดหวัง

 ปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐบาลดังนี ้
กระทรวงมหาดไทย
- ให้ บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
กระทรวงการคลัง
- มีผลดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
กําหนด
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ กิ จ ก า ร
- จ่ายไฟฟ้าให้ กบั ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ พาณิชย์
พลังงาน
อุตสาหกรรม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- คุณภาพการให้ บริการไฟฟ้าเป็ นไปตามมาตรฐานการบริการ
ของการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่าย

พนักงาน






ผู้สง่ มอบ คูค่ ้ า และคูค่ วามร่วมมือ

 ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
 การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีที่ได้ ตกลงกันไว้ ตามสัญญา

ลูกค้ า / ผู้ใช้ บริการ

 ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
 ไฟไม่ตก/ ไฟไม่ดบั / ไฟไม่กระพริบ/ ความถี่คงที่
 บริการรวดเร็ว

การมีวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารและการบริหารจัดการที่ดี
การได้ รับโอกาสในความก้ าวหน้ าในอาชีพ
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชน์อนั พึงได้ รับ
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ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ความต้ องการและความคาดหวัง










ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม

จ่ายไฟคืนอย่างรวดเร็ว
ราคาเหมาะสม
ได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลเป็ นพิเศษ
ความมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
การแก้ ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ความน่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้
ความโปร่งใสและเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ความทันสมัยด้ านเทคโนโลยีทดั เทียมสากล

 ให้ มีความปลอดภัย
 ไม่สร้ างผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
 ได้ รับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิง่ แวดล้ อมแบบยัง่ ยืน

ผู้สง่ มอบ คูค่ ้ า และคูค่ วามร่วมมือที่สําคัญมีดงั นี ้
ประกอบด้ วย
ผู้สง่ มอบ
พลังงาน
ไฟฟ้า

1. การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย
(กฟผ.)

บทบาทในระบบงาน
กระบวนการผลิต
และการส่งมอบ
- จําหน่ายไฟฟ้าในระบบ
115 kV 22 - 33 kV

บทบาทในการสร้ าง
นวัตกรรม

ความต้ องการที่
สําคัญ

N/A

ต้ องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่เพียงพอ
ทังปริ
้ มาณและ
คุณภาพ

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน - จําหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.
ไม่เกิน 10 MW
หมุนเวียนขนาดเล็ก
มาก (VSPP)

ผู้สง่ มอบ
อุปกรณ์

3. กรมพัฒนาพลังงาน - จําหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานทดแทน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)
Supplier อุปกรณ์ไฟฟ้า - จําหน่ายอุปกรณ์ตามที่ - พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์
เช่น หม้ อแปลง มิเตอร์
ทําสัญญากับ กฟภ.
ไฟฟ้า
- พัฒนาประสิทธิภาพ
เป็ นต้ น
ในการผลิตและจัดส่ง
13
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คูค่ ้ า

บทบาทในระบบงาน
ประกอบด้ วย
กระบวนการผลิต
และการส่งมอบ
- ก่อสร้ างสถานีไฟฟ้า
1. ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
สถานีไฟฟ้าและระบบ และระบบไฟฟ้าให้ ได้
เป้าหมายตามสัญญา
ไฟฟ้า
จ้ าง
2. บริษัทผู้ให้ บริการ
ภายนอกด้ าน ICT

คูค่ วาม
ร่วมมือ

บทบาทในการสร้ าง
นวัตกรรม
N/A

- รับจ้ างพัฒนา
- นําระบบ ICT สนับสนุน
ระบบงาน ICT รวมถึง กระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มี
ตรวจสอบ บํารุงรักษา ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
และซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

3. บริ ษัทจัดหาแรงงาน - จัดหาแรงงานให้
เพียงพอตามแผนงาน
ของ กฟภ.
1. หน่วยงานราชการ
- สนับสนุนการพัฒนา
และรัฐวิสาหกิจ
ระบบงาน
2. สถาบันการศึกษา
(งานวิจยั )

- สนับสนุนงานการ
ศึกษาวิจยั ฯ

3. หน่วยงาน
ต่างประเทศ

- ให้ ความช่วยเหลือทาง
วิชาการและเทคโนโลยี

ความต้ องการที่
สําคัญ
ต้ องการปริมาณ
ของสินค้ า/บริ การ/
แรงงาน ที่มี
คุณภาพ
และตรงตามเวลา

N/A

สามารถนําผลงาน
ไปปฏิบตั ิงานได้
จริงอย่างมี
-มีผลงานวิจยั ที่สามารถนําไป ประสิทธิภาพ
ต่อยอดในการให้ บริการที่
และสามารถ
คุ้มค่า
พัฒนาต่อยอดได้
N/A

N/A

(2) ข้ อมูลระดับกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ประกอบด้ วย
- PESTEL Analysis
- Value Chain Analysis
- ผลการดําเนินงานในอดีต
รวมทังยั
้ งมีการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานและผู้บริ หารในแต่ละสายงาน เพื่อนํามาร่ วม
วิเคราะห์เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร
14
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2.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก
ปั จจัยด้ านการเมือง
ประเทศไทยมีรัฐบาลซึ่งเป็ นพรรคการเมืองพรรคใหญ่ในการบริ หารประเทศ ในส่วนของนโยบาย
ด้ า นพลัง งานของรั ฐ ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิม มากนัก กล่า วคื อ ยัง คงส่ง เสริ ม และผลัก ดัน ให้
อุตสาหกรรมพลังงานสร้ างรายได้ ให้ ประเทศซึ่ง ถื อเป็ นอุตสาหกรรมเชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงานและพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค สร้ างความมัน่ คง
ทางพลังงานโดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริ มการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก แทนการใช้
เชื อ้ เพลิง ฟอสซิล ได้ อ ย่า งน้ อ ยร้ อยละ 25 ภายใน 10 ปี ซึ่ง นโยบายของรั ฐ บาลส่ง ผลต่อ ความชัด เจน
ในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้ วย
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจาก
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและความเจริ ญของเมืองส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าของภาคครัวเรื อน
และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงทําให้ การใช้ จ่ายและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มสูงขึ ้น
ด้ วย ส่วนราคาเชื อ้ เพลิงที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ในอนาคตย่อมมีผลกระทบต่อต้ นทุนในการดําเนินงานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้ านต่างๆ เช่น ค่าแรง ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งและเดินทาง นอกจากนันการเข้
้
าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) จะทําให้ มีความต้ องการใช้ ไฟฟ้า
ในประเทศเพิ่ ม มากขึน้ และเกิ ด โอกาสในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ พลัง งานร่ ว มกัน ทํ า ให้ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคต้ องปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าและบริการให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรี ยมพร้ อมการเข้ าสู่ AEC
ปั จจัยด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
สภาพสังคมเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่กําหนดพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้า โดยรูปแบบและทิศทางการใช้ พลังงาน
ในอนาคตมีแนวโน้ มที่ จะเปลี่ยนเป็ นการใช้ พลังงานทดแทนมากขึน้ เช่น พลังงานนํ า้ พลังงานลม และ
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้ น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานสาธารณูปโภค จึงต้ องมุ่งเน้ นพัฒนา
ต้ นแบบเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก โดยมีการวิจยั และพัฒนาการลงทุนและการบริ หารจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการปรับโครงสร้ างเข้ าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และรองรับ
ปั ญหาวิกฤติพลังงาน นอกจากนี ้ ยังจําเป็ นต้ องมีมาตรการและแนวทางในการรับมือกับภัยธรรมชาติหรื อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้ อน เพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยให้ กบั
ลู ก ค้ าอย่ า งเป็ นระบบและรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ น้ ทั ง้ นี ้ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ให้ ความสํ า คั ญ กั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการดําเนินภารกิจขององค์กร โดยได้ นําแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 มาร่วมใช้ เป็ นตัวกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
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ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
ปั จจั ย ด้ านเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ องต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคที่ สํ า คัญ
ประกอบด้ วย เทคโนโลยี Smart Grid โครงการติดตังโคมไฟถนนและไฟสาธารณะประหยั
้
ดพลังงาน
ชนิดหลอด LED และการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างอุตสาหกรรมไปสู่ Technology Intensive Industry โดย
เทคโนโลยี Smart Grid ทําให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโอกาสได้ รับประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยของการส่งและใช้ ไฟฟ้า รวมถึงโอกาสในการลงทุน
ในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ทังในส่
้ วนของโครงข่ายหลักและโครงข่าย Last-Mile
สําหรับโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโคมไฟถนนและไฟสาธารณะ ถือเป็ น Green and Clean
Technology ที่เพิ่มความปลอดภัยและลดปั ญหาอาชญากรรม เพราะช่วยเรื่ องการมองเห็นให้ กบั ผู้ใช้ ถนน
้ วหลอดไม่บรรจุไอปรอทซึ่งเป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อมในกรณีที่มีการแตกสลายอีกด้ วย ส่วนการ
อีกทังตั
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างอุตสาหกรรมไปสู่ Technology Intensive Industry ส่งผลถึงแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงสู่ Smart & Green Office ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความประทับใจใน
ุ ภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
การบริการ เพื่อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพนักงานมีคณ
ปั จจัยด้ านนโยบายและกฎระเบียบข้ อบังคับ
เนื่ อ งจากกิ จ การไฟฟ้ าเป็ นกิ จ การที่ เ ริ่ ม ต้ น ดํ า เนิ น การโดยรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ เ ป็ นสาธารณูป โภค
ขันพื
้ ้นฐานให้ กับประชาชน ดังนันการดํ
้
าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงอยู่ภายใต้ กรอบนโยบาย
และกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทังจากภาครั
้
ฐและหน่วยงานเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 นโยบายกระทรวงพลังงาน นโยบาย
กระทรวงการคลัง นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2573 (PDP 2010
ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3) รวมถึงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็ นต้ น ซึ่งนโยบาย
เหล่านี ส้ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทัง้ ในด้ านการปรับโครงสร้ างกิ จการ
พลังงาน รวมถึงการจัดให้ มีองค์กรกํากับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อย และกลไก
ั้
อจํากัดในการดําเนินงานในอนาคต
การชดเชยรายได้ เพื่อลดภาวะขาดทุน ซึง่ สามารถเป็ นได้ ทงโอกาสและข้
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 ปั จจัยด้ านลูกค้ า
ลูกค้ าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่ องทัง้ จํ านวนลูกค้ าและอัตรา
การใช้ ไฟฟ้าของลูกค้ าในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มลูกค้ าที่มีความสําคัญสูงและสร้ างรายได้ เป็ นอันดับหนึ่งคือ
ลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้ าที่มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดคือลูกค้ ากลุ่มพาณิชย์ โดยรวมลูกค้ า
ส่วนใหญ่ยงั มีอํานาจการต่อรองค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากลูกค้ ามีความต้ องการปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น
งงานไฟฟ้ายังมีลกั ษณะแบบผูกขาดหรื อกึ่งผูกขาด แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้ า
ต่อเนื่องทุกปี รวมทังตลาดพลั
้
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กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ในนิคมอุตสาหกรรมจะมีอํานาจการต่อรองมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจาก
ลูกค้ ามีทางเลือกในการใช้ ไฟฟ้าจากผู้จําหน่ายรายเล็กหรื อผู้จําหน่ายรายเล็กมาก (SPP และ VSPP) โดย
รูปแบบหรื อลักษณะของลูกค้ าที่เปลี่ยนไปใช้ ไฟฟ้ากับผู้จําหน่ายรายอื่นจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่แน่นอน ไม่มี
แนวโน้ มที่ชดั เจน ดังนันจึ
้ งจําเป็ นที่จะต้ องมีมาตรการเพื่อรักษาฐานลูกค้ ากลุม่ นี ้ไว้
- ปั จจัยด้ านคูแ่ ข่ง
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากผู้จําหน่ายรายเล็กและผู้จําหน่ายรายเล็กมาก
้ ปี 2535 จนถึงปั จจุบนั ได้ มี SPP และ VSPP เข้ ามาดําเนินการและจําหน่าย
(SPP และ VSPP) โดยตังแต่
กระแสไฟฟ้าให้ กลุ่มลูกค้ ากิจการรายใหญ่เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะลูกค้ ากลุ่มอุตสาหกรรมใน
้ ้การ
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่มีคณ
ุ ค่าสูงและเป็ นรายได้ หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทังนี
เพิ่มขึ ้นของ SPP และ VSPP จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการสร้ างรายได้ ในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงจําเป็ นที่จะต้ องมีการปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจหลัก พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากโครงสร้ างค่าไฟฟ้าของ
คู่แข่งขัน และลักษณะสําคัญของคู่แข่งขันที่จะมีผลกระทบ และเป็ นอุปสรรคต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้ า
2.3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในจะประกอบไปด้ วยผลสํารวจความพึงพอใจของลูก ค้ า
ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นสําคัญ รวมไปถึงห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) และนําผล
การดําเนินงานที่ผา่ นมาประกอบการพิจารณา
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ จดั ทําห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เพื่อให้ เห็นความชัดเจนของกิจกรรมที่
สร้ างคุณค่าให้ แก่องค์กรโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ 1) Inbound Logistics 2) Operation & Outbound
Logistics 3) Marketing Sale & Service
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็ นการเชื่อมต่อตาม Value Chain คือ ตังแต่
้
การนําพลังงานไฟฟ้าเข้ าสู่ระบบผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงการจัดส่งไปยังลูกค้ า (ผู้ใช้ ไฟฟ้า) ประเภท
ต่างๆ ดังนี ้
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กลุม่ ที่ 1 พลังงานไฟฟ้าที่ซื ้อมาจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดส่งให้ กับลูกค้ า
(ผู้ใช้ ไฟฟ้า) ประเภทต่างๆ
กลุม่ ที่ 2 หมายถึง พลังงานไฟฟ้าที่ซื ้อโดยตรงจาก ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer: VSPP) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลัง งาน (พพ.) ซึ่ง ผลิตจากเชื อ้ เพลิงรู ปแบบต่างๆ เช่น นํ า้ มัน พลัง งานนํ า้ ขนาดเล็ก
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวภาพ เป็ นต้ น
กลุม่ ที่ 3 พลังงานไฟฟ้าที่ กฟภ. ผลิตเองจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งผลิตจากพลังงานรู ปแบบต่างๆ
เช่น พลังนํ ้าขนาดเล็ก นํ ้ามันดีเซล เป็ นต้ น
กลุม่ ที่ 4 ปั จจัยนําเข้ าที่เป็ นพัสดุอปุ กรณ์ในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังลูกค้ า (ผู้ใช้ ไฟฟ้า)
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ผลการดําเนินงานที
น
่ผา่ นมมา
- ดัชนีจํานววนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAAIFI) และ ดัชนีระยะเวลาทีที่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)
ปี 2555
ปี 2552
2
ปี 2553
ปี 2554
ดัชั นีจํานวนครัรัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง
9
9.57
8.85
8.43
7.81
7
(SAIFI) ครั
ค ง้ /ราย/ปี
ดัชนีระยะเวลาาที่ไฟฟ้าขัดข้ อง
3885.93
350.06
319.41
2881.19
(SAIDI) นาที
น /ราย/ปี
หมายเหตุ: ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI
S ไม่นบั รววมเหตุการณ์ไฟฟ
ฟ ้ าขัดข้ องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดัชนีจาํ นวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้ อง
อ (SAIFI)

10

9.57
8.85

9

ลดลงดี

ลดดลงดี
8.43
7
7.81

8
7
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ผลการดําเนินงานปี 25555 ค่า SAIFI เท่ากับ 7.881 ครัง้ /ราย//ปี ซึง่ ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผน
า วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-22563 ที่เท่ากับั 8.6 ครัง้ /ราาย/ปี
ยุทธศาสสตร์ การไฟฟ้าส่
สําหรับค่า SAIDI เทท่ากับ 281.19 นาที/ราย//ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายยตามแผนยุทธศาสตร์
ท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค พ.ศ. 25566-2563 ที่เท่ากับ 273 นาทีที/ราย/ปี อย่างไรก็
า ตาม ค่า SAIFI และคค่า SAIDI
มีการลดดลงอย่างต่อเนืนื่อง เป็ นผลมมาจากการดําเนินงาน ดังนี ้
- ควบคุมค่
ม า ดัช นี ค วาามเชื่ อ ถื อ ได้ด้ ข องระบบไฟฟฟ้ า เพื่ อ ลดดจํ า นวนครั งงและเวลาไฟ
้
ฟดับ ของ
เหตุการรณ์ไฟฟ้าขัดข้ อง
- ฝึ กอบรมม และสัมมนนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
น
้ ด้านคความเชื่อถือได้
ไ ของระบบไไฟฟ้าให้ กบั พนักงาน
- ก่ อ สร้ างงระบบจํ า หนน่ า ย ขยายปปรั บ ปรุ ง และะบํ า รุ ง รั ก ษาออุป กรณ์ ร ะบบบไฟฟ้ า ติ ดตัง้ ระบบ
ควบคุมการจ่ายไฟอัตั โนมัติ (คจฟฟ.2) เพื่อสร้ างความเชื
ง
่อถือได้
อ ของระบบบไฟฟ้า
อ ของระบบบไฟฟ้า กํ าหนดแผนงานนและมาตรกาารในการ
- คณะกรรรมการด้ านความเชื่ อถื อได้
ควบคุมค่าดัชนีความมเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ
อ
้า
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- กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่าย (EBITDA)
ปี 2554
ปี 2552
ปี 2553
EBITDA (ล้ านบาท)

24,958

27,010

ล้ านบาท
29,000
28,000
27,000
26,000
24,958
25,000
24,000

ปี 2555

26,000

27,839

27,839

เพิ่มขึน้ ดี

27,010
26,000

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ค่า EBITDA เท่ากับ 27,839 ล้ านบาท ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่ ง เท่ า กั บ 31,000 ล้ านบาท การไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคมีความสามารถในการทํากําไรที่เกิดจากการดําเนินงาน ซึ่งยังมิได้ หกั ต้ นทุนทางการเงินและ
ค่าใช้ จ่ายที่มิใช่เงินสด ซึ่งวัดจากค่า EBITDA ปี 2555 เท่ากับ 27,839 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
เป็ นเงิน 1,839 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.07 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ โดยเฉพาะ
รายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และการบริหารค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Invested Capital: ROIC)
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2552
ROIC (ร้ อยละ)

5.14

5.36

ร้ อยละ

ปี 2555

4.62

4.72

ROIC

6
5.36

5.14
5

4.72

4.62

4

3

ปี

2552

ปี

ปี

2553

20

2554

ปี

2555

เพิ่มขึน้ ดี
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ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ค่า ROIC เท่ากับร้ อยละ 4.72 ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 5.73 อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROIC) ปี 2555 มีค่าเท่ากับร้ อยละ 4.72 สูงกว่าปี 2554 ร้ อยละ 0.10 (ปี 2554 เท่ากับร้ อยละ 4.62)
มีสาเหตุมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานปี 2555 สูงกว่าปี 2554 เป็ นเงิน 956 ล้ านบาท
- คะแนนระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
ปี 2552
ปี 2553
คะแนนประเมิน
ด้ านกระบวนการ
(คะแนน)

ปี 2554

ปี 2555

-

222.25

ผลการดําเนินงาน ปี 2555 SEPA มีคะแนนประเมินด้ านกระบวนการเท่ากับ 222.25 คะแนน
ตํ่ากว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2556-2563 ซึ่งเท่ากับ 350 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน) มติคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจเรื่ องการเข้ าสู่ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) กําหนดให้ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็ นรัฐวิสาหกิจในกลุ่ม BA โดยในปี 2555 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้ องจัดทํารายงานตาม
ระบบ SEPA พร้ อมทังต้
้ องประเมินผลการดําเนินงานด้ วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลฐาน
(Baseline) สําหรับการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 (ถือเป็ นการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามระบบ SEPA ปี แรก)
จากการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (OPR) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การไฟฟ้า
ส่ ว นภู มิ ภ าค มี ค ะแนนประเมิ น ด้ า นกระบวนการเท่ า กั บ 222.25 คะแนน อยู่ ใ นช่ ว งร้ อยละ 30-45
เนื่องมาจากแนวทางการดําเนินงานสามารถตอบสนองข้ อกําหนดพื ้นฐานของ SEPA และสามารถนําไป
ปฏิบตั ใิ นทุกพื ้นที่ แต่ในบางพื ้นที่เป็ นเพียงขันเริ
้ ่ มต้ นและเริ่ มมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการสําคัญ
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ คะแนนประเมินผลแต่ละหมวดที่เป็ นข้ อมูลฐาน (Baseline) ของปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี ้
คะแนนสุทธิ
หมวด
คะแนนเต็ม
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
120
44.5
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
80
34
หมวดที่ 3 การมุง่ เน้ นลูกค้ าและตลาด
110
36.5
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
80
34
หมวดที่ 5 การมุง่ เน้ นบุคลากร
100
37.25
หมวดที่ 6 การมุง่ เน้ นการปฏิบตั กิ าร
110
36
รวม
600
222.25
21

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

2.4 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สรุปได้ ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มีจุดแข็งที่สําคัญคือ การมีภาพลักษณ์ ขององค์กรที่ดี การมีเครื อข่ายระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมผู้ใช้ ไฟฟ้า
ในพื น้ ที่ บริ การอย่างทั่ว ถึง และมี สํานัก งานให้ บริ การที่ ครอบคลุมในพื น้ ที่ บริ การอย่างทั่ว ถึง รวมทัง้ มี
คุณภาพของสินค้ าและบริการที่ดี ที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบและแสดงถึงความมีศกั ยภาพและความสามารถในการ
้ งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย มีระบบการควบคุม
ให้ บริการประชาชนได้ อย่างทัว่ ถึง นอกจากนันยั
และจ่ า ยไฟฟ้ าที่ มี ค วามมั่น คง และมี บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญในกิ จ การไฟฟ้ า
เป็ นอย่ า งดี รวมทั ง้ มี เ ครื อข่ า ยสื่ อ สารที่ มี ค วามมั่ น คง ครอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ร
ซึ่ ง การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคสามารถนํ า จุ ด แข็ ง มากํ า หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพ คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า และการเพิ่มช่องทางในการทําตลาดใหม่
จุด อ่ อ นของการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคประกอบด้ ว ย ระบบข้ อ มูล การตลาดเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารลูก ค้ า
ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ งานด้ านบริ หารและการจัดการ การบริ หารจัดการในด้ านกระบวนการจัดหาพัสดุ
ยังไม่ส ามารถสนองความต้ องการของผู้ใ ช้ ง านได้ ทัน เวลา รวมถึง จุดอ่อ นเรื่ อ งโครงสร้ างองค์ ก ร และ
ข้ อจํากัดในเรื่ องกฎระเบียบภายใน การควบคุมภายใน (ด้ าน Soft Control) การบริ หารจัดการที่ดีและ
กระบวนการในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ยังไม่สนับสนุนต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี ้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพ
โอกาสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ แก่ นโยบายการกระจายความเจริ ญไปสู่ภูมิภาคและความ
หลากหลายของอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีมากขึน้ ทํ าให้ เกิ ดโอกาสในการปรั บปรุ งคุณภาพไฟฟ้าและ
บริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ สัง คมเมื อ ง รวมทัง้ สนับ สนุน ภาคการผลิ ต และภาคบริ ก ารเพื่ อ
เตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ AEC และการพัฒนาเทคโนโลยี Smart Grid ที่นําไปสูก่ ารปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้า
อุปสรรคของการไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภาคประกอบด้ วย ผลตอบแทนที่ ได้ รับจากโครงสร้ างค่าไฟฟ้า
ตํ่ากว่าต้ นทุนทางการเงิน (WACC) ส่งผลให้ ความสามารถในการทํากําไรตํ่าและอาจส่งผลต่อสภาพคล่อง
ในอนาคต นโยบายของรัฐด้ านพลังงานทดแทนได้ กําหนดให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื ้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
รายเล็กมาก (VSPP) ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพของกระแสไฟฟ้า ราคาเชื ้อเพลิงที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นในอนาคต
และอัต ราค่า แรงขัน้ ตํ่ า ที่ เ พิ่ ม ขึน้ ส่ง ผลกระทบต่อ ต้ น ทุน การดํา เนิ น งาน นอกจากนัน้ พระราชบัญ ญัติ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ให้ เอกชนสามารถประกอบกิจการระบบจําหน่าย (Distribution) และ
จําหน่ายไฟฟ้า (Retail) มีผลกระทบกับการวางแผนระบบจําหน่ายและการจําหน่ายไฟฟ้า อีกทังภั
้ ยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติและภาวะวิกฤติฉกุ เฉินที่มีแนวโน้ มเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ ้น ถือเป็ นอุปสรรคอีก
เรื่ องหนึง่ ด้ วย

22

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

2.5 การวิเคราะห์ ปัจจัยขับเคลื่อนค่ ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers)
แผนผังปั จจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Tree) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2555
หน่วย: ล ้านบาท
รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
375,188

+

รายได้
385,837
รายได้จากการดําเนินงาน
10,649

NOPBT
15,681
NOPAT
10,976

รายได้จากการก่อสร้างให้ผใู ้ ช้ไฟ
รายได้จากการดําเนินงานอืน
่
รับจาก น 1-3
รับจาก ฉ 1-3
รับจาก ก 1-3
รับจาก ต 1-3
รับจาก สนญ
รับจาก ก่อสร้างและบํารุงรักษา
รับจาก วิศวกรรม

_

รายได้จากศูนย์ EVM อืน
่
0

Economic Tax
30%
4,704

TRUE

้ กระแสไฟฟ้า
ค่าซือ
ต้นทุนขายและบริการอืน
่ ๆ
ต้นทุนงานก่อสร้างให้ผใู ้ ช้ไฟ

ต้นทุนขายและบริหาร
347,818

3,468
7,181
0
0
0
0
0
0
0

325,495
19,534
2,790

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
22,338

_

ค่าใช้จ่าย
370,156

ค่าใช้จ่ายทีจ
่ ่าย
ศูนย์ EVM อืน
่
-

จ่ายให้ น 1-3
จ่ายให้ฉ 1-3
จ่ายให้ ก 1-3

0
0
0

จ่ายให้ ต 1-3
จ่ายให้ สนญ
จ่ายให้ ก่อสร้างและบํารุงรักษา
จ่ายให้ วิศวกรรม

0
0
0

0

EP
-6,062
_

TRUE
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีค
้ า่ กระแสไฟฟ้า-สุทธิ
้ ารค้า-สุทธิ
ลูกหนีก
พ ัสดุคงเหลือ - สุทธิ
เงินดอกผลเงินประก ันการใช้ไฟฟ้า+เงินกองทุน KFW
รายได้คา้ งรับส่วนลดค่าไฟฟ้าตามมติ ครม.
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

3,147
30,657
1,267
2,800
1,687
0
9,171

เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย
ทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ทรอการใช้
ี่
ประโยชน์
เงินกองทุนสงเคราะห์ผปฏิ
ู ้ บ ัติงาน กฟภ.
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
เงิน กฟภ. คําประก
้
ันการกูเ้ งินของพน ักงาน

100
204,641
34,673
2,935
693
26
68
-

เจ้าหนีการค้า
้
้ กระแสไฟฟ้า
เจ้าหนีค
้ า่ ซือ
เจ้าหนีอ
้ น
ื่
ดอกเบีย
้ เงินกูค้
้ างจ่าย
เงินรายได้แผ่นดินค้างนําส่งคล ัง
ั ญา
เงินรับล่วงหน้าตามสญ

3,740
30,626
126
744
4,490
1,122

ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่

2,566

ิ
ประมาณการหนีส
้ น
ภาระผูกพน
ั ในการก่อสร้าง
รายได้รอการรับรู ้
รายได้จากการรับบริจาครอรับรู ้
เงินประก ันการขายและบริการ
กองทุนสงเคราะห์ผป
ู ้ ฏิบ ัติงาน

0
7,519
0
0
0
0

หก
ั : Excess cash from normal business operation
หัก: Investment in subsidiaries/associated companies
หัก: Non-operating Investment or non-core assets

0
-100
0

สินทรัพย์หมุนเวียน
48,729

รวมสินทรัพย์
291,865

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
243,136

_

NIBCL
43,416

_

Invested
Capital
240,830
Capital charge
17,039

TRUE

WACC
7.32%

NIBLL
7,519
+

Average
Invested
Capital
232,694

รายการ
ปรับปรุงด้าน
ทุนทรัพย์
-100
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การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Analysis) นัน้ จะใช้ วิธีการ
วิเคราะห์อตั ราความอ่อนไหวของปั จจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers Sensitivity
Analysis) เพื่อค้ นหาปั จจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EP ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
ปั จจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EP สูงสุด คือ รายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
และปั จจัยรองลงมา คือ ต้ นทุนการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า กําไรขันต้
้ น WACC และค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หาร ตามลําดับ
% การเปลี่ยนแปลงค่ า EP เนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลง 1% ในปั จจัยขับเคลื่อน (ระดับองค์ กร)
WACC

3.0%

กําไรขั ้นต้ น

3.7%

Invested Capital

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีข้อจํากัดการใช้
งานระหว่างการก่อสร้ าง
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ า -สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้ นทุนการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้ อื่นจากการดําเนินงาน
รายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า

2.0%
0.2%
0.3%
1.7%
0.0%
0.0%

NOPBT
0.0%

2.7%
41.8%
0.9%
45.5%
1.9%
5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

เมื่อวิเคราะห์อตั ราความอ่อนไหวของปั จจัยขับเคลื่อนค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP Drivers
Sensitivity Analysis) แล้ ว จากนันจะนํ
้
าปั จจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EP มาทําการ
วิเคราะห์ความสามารถในการจัดการ (Manageability) ของแต่ละปั จจัยผ่าน EP Driver Matrix เพื่อค้ นหา
ความสามารถขององค์กรในการจัดการปั จจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อค่า EP ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า EP สูง (มีความอ่อนไหวของปั จจัยสูง)
และองค์กรมีความสามารถในการบริ หารจัดการได้ ดี
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EP Driver Matrix
50.00%

ต้ นทุนการจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้า

40.00%

Sensitivity

รายได้ จากการจําหน่ าย
กระแสไฟฟ้า

30.00%

20.00%

10.00%

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
รายได้ อื่นจากการดํา เนินงาน
ข้ อจํากั ดการใช้
รายได้ จากการก่ อสร้ างให้ ผ้ ใู ช้ ไฟ
งานระหว่ างการก่อสร้ าง

0.00%
-1.0

0.0

1.0

2.0

พัส ดุคงเหลื อ -สุทธิ

3.0

ลูก หนีการค้
้
า-สุทธิ สินทรัพย์ ท่ รี อการใช้ ประโยชน์

4.0

5.0

ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์ -สุทธิ

-10.00%
Manageability

ซึง่ จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่า EP สูง และองค์กรสามารถ
บริ หารจัดการได้ ดี (Key Value Drivers) คือ รายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า และ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ ห าร ทัง้ นี ้ จากปั จ จัย ดัง กล่ า วสามารถวางแนวทางการบริ ห ารจัด การโดยระบุเ ป็ นปั จ จัย
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน (Operational Driver Tree) และกําหนดเป็ นแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan) ได้ ดังนี ้
ปัจจัยขับเคลื่อนการดําเนินงาน
(Operational Drivers Tree)

ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP
(EP Drivers Tree)

Revenue

NOPAT

รายได้จากการ
จําหน่ ายไฟฟ้ า
45.5%

ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร

• สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า

1.เพิม่ สมรรถนะการให้บริการของธุรกิจหลัก

• ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

2. ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

2.7%

EP

แผนกลยุทธ์เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
(Strategic Improvement Plan )

Expense
Invested
Capital
Capital
Charge
WACC
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ผู้บริ หารระดับสูง ได้ ร่วมทบทวน ภารกิ จ วิสัยทัศน์ ขององค์ กร และองค์ ประกอบสําคัญในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาจากกรอบนโยบายของภาครัฐ นโยบายสําคัญ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก ความต้ องการของลูกค้ า
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมไปถึงข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า ให้ เ กิ ดความพึงพอใจ ทัง้ ด้ านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนาองค์ กรอย่างต่อเนื่ อง มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่ง มั่น ให้ บ ริ ก ารพลัง งานไฟฟ้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ คุณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ
และสังคมที่ยงั่ ยืน
3.3 วัฒนธรรมองค์ กร/ ค่ านิยมร่ วม (Core Value)
บริการดี มีคณ
ุ ธรรม
3.4 นโยบาย (Policy)
1. มุง่ เน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้ มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
มี ฐานะทางการเงิ นที่ มั่นคงและมี การเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยื น โดยการพัฒนากระบวนการ
บริ หารจัดการในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานการบริ หารจัดการองค์กรระดับสากล
เพิ่มการใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ
2. กําหนดบทบาทและเตรี ยมความพร้ อมองค์กรเพื่อการก้ าวเข้ าสู่ AEC แสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การเตรี ยมความพร้ อมองค์กรเพื่อการก้ าวเข้ าสู่ AEC ด้ วยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการ
ลงทุนของบริ ษัทในเครื อ บริ หารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีระบบเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับ
วิกฤติด้านพลังงาน และภัยพิบตั ทิ ี่อาจเกิดขึ ้น
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3. มุง่ ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer - Centric Organization)
ให้ ความสําคัญกับลูกค้ าโดยเน้ นการสร้ างและบริ หารความสัมพันธ์ กับลูกค้ า เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า รวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริ การผ่าน
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างเหมาะสม
4. พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ให้ มีศกั ยภาพ เพื่อบริ การพลังงานไฟฟ้าได้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในเชิงต้ นทุน ตลอดจนมีความมัน่ คงและเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นผู้นําด้ านการประหยัดพลังงาน เพื่อสนองตอบต่อวิกฤติภาวะโลกร้ อน และเป็ นกลไกของรัฐ
ในการขับเคลื่อนและรองรับการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศไปสูก่ ารเป็ นเศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) ในอนาคต
6. มุง่ ไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่สามารถพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
การเป็ นองค์ กรที่ สามารถพร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลง โดยมี บุคลากรเป็ นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อน เน้ นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปั ญญา สร้ างความผูกพันที่ดีของบุคลากรให้ มีต่อองค์กร
ส่งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ และการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่อง นําองค์กรไปสู่ความสําเร็ จด้ านการเงิน
การดูแลลูกค้ าและการรักษาสังคมสิง่ แวดล้ อม
7. นําหลักการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เป็ นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กร
นําหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ควบคู่ไปกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเพื่อนําไปสูก่ ารเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
3.5 วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
สร้ างความเข้ มแข็งของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บริหารสูค่ วามเป็ นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่อง สังคมไว้ วางใจ
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3.6 ยุทธศาสตร์
1. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ สนิ ทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
เพิ่ ม สมรรถนะขององค์ ก รให้ ดี ยิ่ ง ขึน้ ด้ ว ยการพัฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการพัฒ นา
นวัตกรรม ให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นําเทคโนโลยี
ู เสีย (Loss) พัฒนา Smart Grid
สมัยใหม่เข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม เช่น การบริ หารจัดการเรื่ องหน่วยไฟฟ้าที่สญ
ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ เพื่อทําให้ เกิดประสิทธิภาพในเชิงต้ นทุนที่ดียิ่งขึ ้น
2. องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
สร้ างความสมดุลและการปรับระบบบริ หารจัดการภายในองค์กร โดยการปรับปรุ งกฎระเบียบ
ปรับโครงสร้ างองค์กร พัฒนาบุคลากร ปรับระบบการทํางานให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร ปรับปรุ ง
กระบวนการด้ านงบประมาณ และปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บัติ ง านอื่ น ๆ ให้ เป็ นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพรองรับความท้ าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. องค์กรที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization)
มุ่งเน้ นการเป็ นองค์กรที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลางโดยตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิด
ความพึงพอใจโดยการศึกษา วิเคราะห์ และทําความเข้ าใจกับพฤติกรรม ความต้ องการ และความคาดหวัง
ของผู้ใช้ บริ การ การส่งมอบคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ าได้ เหมาะสมที่สดุ ตามหลักการ Value Innovation เพื่อสร้ าง
ความภักดีให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ (Customer Loyalty) เป็ นการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างลูกค้ าและองค์กร
และสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. องค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
แสวงหาโอกาสการลงทุน และสร้ างรายได้ จ ากธุ รกิ จอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับธุร กิ จหลัก ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศโดยการพัฒนาความสามารถในการสร้ างรายได้ ในภาพรวม การสร้ างประโยชน์
จากการ Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้ าด้ วยกัน เพื่อสร้ างโอกาสในเชิงธุรกิจให้ แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคได้ อย่างดี การวางบทบาทเชิงรุ กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ มีสว่ นร่ วมในการกําหนดทิศทางและ
พัฒ นากิ จ การพลังงานของประเทศอย่างสร้ างสรรค์ เพื่ อให้ สามารถรองรั บความท้ าทายใหม่ห รื อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงทําให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้ อง
และได้ เปรี ยบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย
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3.7 ภาพรวมยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (Overview of PEA Corporate Strategy)
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคได้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รโดยมุ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ วัต ถุ ป ระสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยได้ กําหนดกลยุทธ์ ไว้ 9 กลยุทธ์ เพื่อผลักดันการดําเนินงานให้
้ ้กลยุทธ์ได้ แบ่งตามประเด็นกลยุทธ์ออกเป็ น 5 ด้ าน ประกอบด้ วย
บรรลุยทุ ธศาสตร์ ทังนี
1) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริหารและจัดสรรทรัพยากร
2) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
3) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้ า บริการ และภาพลักษณ์
4) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนวัตกรรม
5) ประเด็นกลยุทธ์ด้านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
โดยประเด็นกลยุทธ์ทงั ้ 5 ด้ าน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ สนิ ทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
1) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการบริหารและจัดสรรทรัพยากร
ประกอบด้ วย 1 กลยุทธ์
1.1 กลยุทธ์: ให้ ความสําคัญการบริ หารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ อย่างเหมาะสม
1.1.1 พัฒนาการบริ หารจัดการพัสดุทงในด้
ั ้ าน Logistics และ Supply Chain ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.1.2 เพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ทัง้ ในแง่ ข องการบริ ห าร
การลงทุนให้ เป็ นไปตามแผน การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้ างรายได้ ใหม่ รวมถึงการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2: องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
2) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ประกอบด้ วย 2 กลยุทธ์
2.1 กลยุท ธ์ : มุ่ง ไปสู่ก ารเป็ นองค์ ก รที่ ส ามารถพร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว โดยมี
บุคลากรเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน มุง่ เน้ นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปั ญญา
2.1.1 พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมถึงการ
เพิ่มพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญใหม่ๆ ที่จําเป็ นอย่างต่อเนื่อง
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2.1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ ความเป็ นผู้นํา
และสํานึกรับผิดชอบให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่การสร้ างความผูกพันกับ
บุคลากรภายในองค์กร (Employee Engagement) ในระยะยาว
2.1.3 ส่งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ (Learning Culture) การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) การถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Transfer) และการนําความรู้ไปใช้ งาน
(Knowledge Utilization)
2.1.4 พัฒนาการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) และการดําเนินการที่
เกี่ยวข้ องกับ Talent Management ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงจัดตังคลั
้ งสมองเพื่อเป็ นศูนย์กลาง
รวบรวมผู้ท รงคุณวุฒิ ที่ เ กษี ย ณอายุร าชการของการไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภ าคที่ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญและ
ั นาองค์กร
ประสบการณ์ในด้ านต่างๆ เพื่อนําศักยภาพและภูมิปัญญาของบุคลากรดังกล่าวมาใช้ พฒ
ได้ อย่างต่อเนื่อง
2.1.5 พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ จูงใจและสอดคล้ องกับแนวทางการบริ หาร
จัดการเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
2.2 กลยุท ธ์ : เพิ่ ม สมรรถนะขององค์ ก รให้ ดี ยิ่ง ขึน้ โดยการพัฒ นากระบวนการบริ ห ารจัด การ
การปฏิบตั งิ าน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2.2.1 ปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานในขันตอนต่
้
างๆ (Process Improvement) ให้ มี
ประสิทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับการใช้ งานระบบสารสนเทศ ยกระดับมาตรฐานในการทํางานระหว่าง
หน่วยงานภายในควบคูไ่ ปกับการควบคุมต้ นทุนอย่างเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบข้ อบังคับให้ มี
ความยืดหยุน่ และตอบสนองต่อการปฏิบตั งิ าน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3: องค์กรที่มีลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization)
3) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้ า บริการ และภาพลักษณ์
ประกอบด้ วย 3 กลยุทธ์
3.1 กลยุ ท ธ์ : พัฒ นาระบบจํ า หน่ า ยไฟฟ้ าให้ ทั่ว ถึ ง เพี ย งพอ มั่น คง เชื่ อ ถื อ ได้ มี ม าตรฐาน
ความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
3.1.1 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของระบบไฟฟ้ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง พัฒ นาคุณ ภาพ
(Quality) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับความต้ องการที่เพิ่มสูงขึ ้น
จากการเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเพราะการเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยาย
ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ พลังงานไฟฟ้า
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3.2 กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถในการให้ บริ การพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ส่งเสริ มให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3.2.1 เพิ่มสมรรถนะทางด้ านการตลาด และบริ การขององค์กร โดยเน้ นการสร้ างสรรค์
บริ การที่เกี่ยวกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ ท่ีดีกบั
ลูกค้ า และการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยการนํ า
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพ ควบคู่ไปกับการบริ หารประสบการณ์
ลูกค้ า (Customer Experience Management) ในกลุม่ ต่างๆ อย่างเหมาะสม
3.3 กลยุทธ์: มุง่ เน้ นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ให้ มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4: องค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
4) ประเด็นกลยุทธ์ด้านการลงทุนและนวัตกรรม
ประกอบด้ วย 1 กลยุทธ์
4.1 กลยุทธ์ : สร้ างโอกาสในการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้ านอนุรักษ์ พลังงาน
การใช้ พลังงานอย่างปลอดภัย และการลงทุนด้ านพลังงานทดแทน
4.1.1 มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy)
และการส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศ
4.1.2 ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจยั เพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่องค์กร
ทังในด้
้ านการสร้ างคุณค่าให้ กบั ลูกค้ า และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
5) ประเด็นกลยุทธ์ด้านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ประกอบด้ วย 2 กลยุทธ์
5.1 กลยุทธ์: สร้ างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
5.1.1 เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และลดประเภทการปฏิบัติงานที่ เสี่ยงภัย
ต่อชี วิตของบุคลากรในระยะยาว รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ ไฟฟ้าของประชาชน
และส่ง เสริ ม การเผยแพร่ ความรู้ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วกับการใช้ ไ ฟฟ้ าสู่สาธารณะ รวมทัง้ มี แนวทาง
การช่วยเหลือผู้ใช้ ไฟอย่างเร่งด่วน กรณีมีความเสียหายเกิดขึ ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ
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5.2 กลยุทธ์: ส่งเสริมบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
5.2.1 พัฒนาและส่งเสริ มหลักบรรษัทภิบาลกับการดําเนินกลยุทธ์ ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ รับ
การยอมรับว่าเป็ นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี
5.2.2 ส่งเสริ มกิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ กับ
บุคลากร ลูกค้ า คูค่ ้ าและสังคม รวมถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
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3.8 ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566
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3.9 ภาพรวมลําดับการพัฒนาที่สาํ คัญของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในแต่ ละช่ วงเวลา (พ.ศ. 2557 – 2566)
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3.10 รายละเอียดเป้าหมายการพัฒนาของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในแต่ ละช่ วงเวลา (พ.ศ. 2557 – 2566)
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บทที่ 4
การบริหารความเสี่ยง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการบริ หารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามแนวทาง
ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดไว้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
การไฟฟ้ าส่ ว นภูมิ ภ าคจะสามารถดํ า เนิ น งานได้ ต ามพัน ธกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามพระราชบัญ ญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการบริ หารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
องค์กรและแผนงานทุกระดับ
4.1 บทบาทและความรั บผิดชอบ
4.1.1 คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กํากับ ดูแล และสนับสนุนการนํานโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริ หารสูงสุดของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4.1.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กํากับดูแลการนํานโยบายและกรอบ
การบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยง ความเพี ยงพอของการจัดการ
ความเสี่ยงที่สําคัญ และรายงานให้ คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบทุกไตรมาส
4.1.3 ผู้ บริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการนํ า นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งไปปฏิ บัติ แ ละติ ด ตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1.4 พนักงานทุกระดับรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ในการบริ หารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริ หารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในทุ ก สายงานจะร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น (Participation
Management) และคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) เพื่อค้ นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลกระทบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกระบวนการ ดังนี ้
้
กร
4.2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
4.2.2 กําหนดเป้าหมายทังในระดั
้
บองค์กรและระดับกิจกรรม
4.2.3 บ่งชี ้เหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
4.2.4 ประเมิ น ระดับ ความรุ น แรงของความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากโอกาสที่ อ าจเกิ ด ขึน้ และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่ องนันๆ
้
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4.2.5 พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงโดยพิจารณาความคุ้มค่าของต้ นทุนการบริ หาร
ความเสี่ยง
4.2.6 กําหนดกิจกรรมควบคุม
4.2.7 สื่อสารและทําความเข้ าใจเรื่ องการบริหารความเสี่ยง
4.2.8 ติดตามและรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงทุกไตรมาส
4.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งความเสี่ยงเป็ น 4 ประเภท และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้
(Risk Appetite) ของความเสี่ยงแต่ละประเภทไว้ ดงั นี ้
ช่ วงเบี่ยงเบนของระดับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรั บได้
(Risk Appetite)
(Risk Tolerance)
ด้ านกลยุทธ์
สัดส่วนในการเป็ นผู้จําหน่ายกระแสไฟฟ้ารายใหญ่
(Strategic Risk)
ที่สดุ ของประเทศ
ด้ านการเงิน
สามารถรักษาระดับความสามารถในการทํากํ าไร
(Financial Risk)
(EBITDA ไม่ตํ่ากว่า 31,000 ล้ านบาท)
ด้ านการดําเนินงาน ความมัน่ คงเชื่อถือได้ ในคุณภาพระบบไฟฟ้า
(Operation Risk)
ค่า SAIFIและค่า SAIDIอยู่ในระดับ 3 ตามเกณฑ์
ชี ้วัดใน Balanced Scorecard ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
ด้ านการปฏิบตั ติ าม การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคจะดํ า เนิ น การภายใต้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กฎหมาย กฎระเบี ย บและนโยบายของรั ฐ บาล
(Compliance Risk) หน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
โดยจะมี ก ารจัด การความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ สามารถ
ดําเนินงานตามและตอบสนองต่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดังกล่าว
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4.4. ประเด็นความเสี่ยง
4.4.1 ความเสีย่ งจากนโยบายภาครัฐส่งผลกระทบต่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ ้น
ทังจากผู
้
้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) นัน้ ทําให้ ปัจจุบนั ภาคเอกชน
เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP เพิ่มมากขึ ้นเป็ นจํานวนมากส่งผลกระทบต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ดังนี ้
 สูญเสียลูกค้ ารายสําคัญให้ แก่ SPP ทังนี
้ ้เนื่องจาก SPP ที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ซึง่ เป็ นที่ตงของลู
ั้
กค้ ารายสําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้า
ให้ กับ ผู้ใ ช้ ไ ฟที่ อ ยู่บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งได้ โ ดยตรง และเนื่ อ งจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคมีข้อจํากัดในเรื่ องกฎหมายและหน่วยงานที่กํากับดูแล จึงทําให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่สามารถกําหนดราคาขายไฟหรื อใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดต่างๆ ในการดึงดูดลูกค้ ารายสําคัญ
ได้ อย่าง SPP
 การรั บ ภาระต้ น ทุน ส่ว นเพิ่ ม เนื่ องจากความแตกต่า งด้ า นราคาที่ ก ารไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภ าครั บ ซื อ้
ระหว่าง VSPP กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). ทังนี
้ ้เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ถูกกําหนดให้ รับซื ้อกระแสไฟฟ้าจาก VSPP ในอัตราซึง่ เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับการรับซื ้อจาก
กฟผ. ในพื ้นที่เดียวกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะซื ้อจาก VSPP ในอัตราที่สงู กว่าซื ้อจาก กฟผ.
4.4.2 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรอาจยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สูญเสียโอกาสในการได้ รับประโยชน์จากการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากประเทศ
ไทยมีที่ตงเป็
ั ้ นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค มีความได้ เปรี ยบในการที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว
ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลักในการจําหน่ายและให้ บริ การ
ด้ านพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่จะขยายตัวได้ ทนั การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก็จะสูญเสียโอกาสที่จะได้ รับประโยชน์ ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพและเตรี ยม
ความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
 การแสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ รวมทังสร้
้ างพันธมิตรในกลุม่ ประเทศ AEC โดย
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุน รวมทังการศึ
้
กษาในข้ อจํากัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ด้ านระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยการขยายเขตระบบจําหน่ายและพัฒนาความมัน่ คงเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้าให้ มีคณ
ุ ภาพและปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ ้น
 ด้ านงานบริ การลูกค้ า โดยพัฒนาการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทังเน้
้ นความปลอดภัยในทุกขันตอนในการให้
้
บริการ
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 ด้ านบุคลากร โดยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะทักษะทางด้ านภาษา และคุณภาพ
ของบุคลากรในองค์กร
 ด้ านกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยปรับปรุ งระเบียบ หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ให้ สามารถดําเนินงานได้ อย่างคล่องตัวมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ ไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ว
4.4.3 ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เป็ นความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ ในอนาคตอัน
เนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในองค์กรที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อ
มูลค่าขององค์กร สามารถจัดกลุม่ ได้ 3 ประเภทดังนี ้
 ความเสี่ยงที่ เกิดขึน้ จากความผันผวนของตลาดเงิน (Financial Market Risk) ได้ แก่
อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น
 ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากความไม่ แ น่ น อนจากการไม่ ชํ า ระราคาหรื อ ชํ า ระหนี ต้ ามที่ ต กลงไว้
(Credit Risk) ซึง่ ได้ แก่ การเก็บชําระหนี ้จากลูกหนี ้ค่าไฟฟ้าไม่ได้ หรื อเก็บได้ ลา่ ช้ า เป็ นต้ น
 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการบริ หารจัดการหรื อกระบวนการทํางานจนส่งผลกระทบทางลบต่อ
ด้ านการเงินขององค์กร (Operation Risk) เช่น การบริหารควบคุมค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
4.4.4 หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง
หน่วยสูญเสีย ประกอบด้ วย Technical Loss และ Non - Technical Loss โดย Technical Loss
เป็ นหน่ ว ยสูญ เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในระบบไฟฟ้ าโดยไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ เกิ ด จากหลายสาเหตุ เช่ น
ความสูญเสียในขดลวดหม้ อแปลง ความสูญเสียในสายส่ง เป็ นต้ น ซึง่ หากจะบริหารจัดการอาจไม่ค้ มุ ค่ากับ
การลงทุน สําหรับ Non – Technical Loss สามารถบริ หารจัดการได้ เนื่องจากเป็ นหน่วยสูญเสียที่เกิดจาก
การละเมิดการใช้ ไฟฟ้า การละเลยการอ่านหน่วย มิเตอร์ ชํารุด ความผิดพลาดของการจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ หาก
การไฟฟ้ าส่ว นภูมิ ภ าคไม่ส ามารถตรวจสอบให้ พ บการละเมิ ด การใช้ ไฟฟ้ าหรื อ ความผิด พลาดในการ
จดหน่วยก็จะทําให้ สญ
ู เสียรายได้ จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ามากขึ ้น
4.4.5 IT Risk
ปั จจุบนั ระบบสารสนเทศเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานของการดําเนินธุรกิจและธุรกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
และยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อองค์กรมากขึ ้นเท่าใด ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่เกิดจากการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงที่ เกิ ดจากการนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk) มาใช้ สามารถจัดได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
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 IT Service Delivery Risk เป็ นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถตอบสนอง
การให้ บริ การได้
 IT Solution Delivery Risk เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ กบั
กระบวนการธุรกิจที่เกิดใหม่ หรื อการปรับปรุ งกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้ ดีขึ ้นโดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
 IT Benefit Realization Risk เป็ นความเสี่ยงเนื่องจากการที่ไม่สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ งานตอบสนองธุรกิจได้ อย่างคุ้มค่าเพียงพอในการเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของ
กระบวนการทางธุรกิจ

41

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

บทที่ 5
การแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิด้วยแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
และ Balanced Scorecard (BSC) โดยกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด และค่าเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี
แผนที่ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2559
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard มีมมุ มอง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ด้ านการเงิน ด้ านลูกค้ า ด้ านกระบวนการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา
 การดําเนินงานตามมุมมองทัง้ 5 ด้ าน มีจํานวน 17 เป้าประสงค์ ดังนี ้
ด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม (Social)
- ชุมชนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีความพึงพอใจ
ด้ านการเงิน (Financial)
- สร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- บริ หารสินทรัพย์ต้นทุน และค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้ างรายได้ จากการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ด้ านลูกค้ า (Customer)
- ลูกค้ ามีความพึงพอใจ
ด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process)
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริ หารพัสดุ
- พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้า และให้ บริการอย่างทัว่ ถึงพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
- เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการให้ บริ การที่หลากหลาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
- ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนางานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทังภายในองค์
้
กร และภาคประชาชน
- ยึดหลักบรรษัทภิบาล ในการบริ หารองค์กร และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

42

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

ด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)
- พัฒนาขีดความสามารถ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้ างทัศนคติที่ดีในการฏิบตั งิ าน
- เพิ่ ม สมรรถนะและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ งาน
อย่างต่อเนื่อง
- ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพั ฒ นาการจั ด การความรู้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 เกณฑ์วดั ผลการดําเนินงานตาม 17 เป้าประสงค์ มีจํานวน 35 ตัวชี ้วัด ประกอบด้ วย
ด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
1
ตัวชี ้วัด
ด้ านการเงิน
6
ตัวชี ้วัด
ด้ านลูกค้ า
1
ตัวชี ้วัด
ด้ านกระบวนการภายใน
23
ตัวชี ้วัด
4
ตัวชี ้วัด
ด้ านการเรี ยนรู้และพัฒนา
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5.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 -2559
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5.2 Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2559

มุมมอง

Social

Financial

ยุทธศาสตร์

ประเด็น
กลยุทธ์

กลยุทธ์องค์กร

แผนกลยุทธ์
เพือ
่ ปร ับปรุง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ต ัวชีว้ ัด
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F2 บริหารสินทรัพย์
ควบคุมต้นทุน
ต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายอย่างมี
ค่าใช้จา่ ยใน
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน

ค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการ
(ค่าเป้าหมายระด ับ 3)

ผูร้ ับผิดชอบ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ร ้อยละ

65

65

65

รผก.(ส)

- ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit: EP)

ล ้านบาท

-5,535

-6,614

-8,484

รผก(บ)

- ค่ากําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และค่า
่ มราคา (EBITDA)
เสือ

ล ้านบาท

31,415

31,539

31,632

รผก(บ)

- การบริหารค่าใช ้จ่ายในการดําเนินการ
(CPI-X)

ล ้านบาท

27,811

30,425

32,426

รผก(บ)

1. ร ้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึน
้ จริงในช่วงปี

ร ้อยละ

90

90

90

รผก(บ)

2. ร ้อยละความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน

ร ้อยละ

90

90

90

รผก(บ)

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)

ร ้อยละ

4.27

3.89

3.41

รผก(บ)

ล ้านบาท

-

375.36

424.32

กรรมการผู ้จัดการ
บ. PEA ENCOM
International จํากัด

ร ้อยละ

75

85

90

รผก.(จ3)

S1 ชุมชนและผู ้มีสว่ นได ้ส่วน - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและ
เสียมีความพึงพอใจ
สังคมต่อผลงานด ้านสังคมและ
สิง่ แวดล ้อม ของ กฟภ.
F1 สร ้างมูลค่าให ้แก่ผู ้มีสว่ น
ได ้ส่วนเสีย

หน่วยว ัด

- ความสามารถในการบริหารแผนการ
ลงทุน แยกเป็ น 2 มุมมอง

F3 สร ้างรายได ้จาก
การดําเนินธุรกิจและการ
ลงทุน

- รายได ้ของบริษัท ENCOM
*KPI 2558-2559
C1 ลูกค ้ามีความพึงพอใจ
Customer
หมายเหตุ : ต ัวชีว้ ัดทางการเงินจะมีการปร ับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องก ับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป

- ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

มุมมอง

Internal

ยุทธศาสตร์

องค์กรทีม
่ ี
สมรรถนะสูง และ
ิ ทร ัพย์อย่าง
ใช้สน
เต็มศ ักยภาพ

ประเด็น
กลยุทธ์

การบริหาร
และจ ัดสรร
ทร ัพยากร

กลยุทธ์องค์กร

• ให้ความสําค ัญการบริหาร
จ ัดการทร ัพยากรของ
องค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการนําเทคโนโลยี
เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม
• มุง
่ เน้นการพ ัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอ ัจฉริยะ
(Smart Grid) ให้ม ี
ประสิทธิภาพ
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• พ ัฒนาระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าให้ทว่ ั ถึง เพียงพอ
่ ถือได้ มี
มน
่ ั คง เชือ
มาตรฐานความปลอดภ ัย
เพือ
่ รองร ับการพ ัฒนาทาง
เศรษฐกิจและส ังคม

องค์กรทีม
่ ล
ี ก
ู ค้า
เป็นศูนย์กลาง

การพ ัฒนา
สินค้า บริการ
และ
ภาพล ักษณ์

แผนกลยุทธ์
เพือ
่ ปร ับปรุง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ต ัวชีว้ ัด

หน่วยว ัด

ค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการ
(ค่าเป้าหมายระด ับ 3)

ผูร้ ับผิดชอบ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เท่า

1.65

1.65

1.65

รผก.(อ)

่ ความสําเร็จของทุกแผนงาน
- ค่าเฉลีย
ทีด
่ ําเนินการในปี งบประมาณตาม
แผนงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
กฟภ.

ร ้อยละ

80

80

80

รผก.(อ)

I2 พัฒนาโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้ าอัจฉริยะ
(Smart Grid)

- ร ้อยละความสําเร็จของโครงการตาม
แผน Smart Grid Roadmap

ร ้อยละ

80

80

80

รผก.(ว)

I3 เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า และ
ให ้บริการอย่างทัว่ ถึง พร ้อม
รับการเปลีย
่ นแปลง

- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
่ ด
ั ข ้อง
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
(SAIDI)
- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย(Loss)

ครัง้ /ราย/ปี

7.57

7.33

7.09

รผก.(คฟ)

นาที/ราย/ปี

262.92

244.65

226.38

รผก.(คฟ)

ร ้อยละ

5.00

5.00

5.00

รผก.(คฟ)

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้ า

ร ้อยละ

95

95

95

รผก.(ว)

- ร ้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาระบบ
ไฟฟ้ าตามแผนแม่บท AEC

ร ้อยละ

80

80

80

รผก.(ว)

- ร ้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงานการให ้บริการ
ลูกค ้า

ร ้อยละ

80

80

80

ประธานคณะทํางาน
จัดทําแผนการบริการ
ลูกค ้า

- ร ้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตาม
ข ้อตกลงระดับการให ้บริการ (Service
Level Agreement: SLA) กระบวนงาน
P1-P11

ระดับ

3

-

-

รผก(พ)

- ความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพงานตามข ้อตกลงระดับ
การให ้บริการ (QA for SLA)*KPI
2558-2559

ระดับ

-

3

3

รผก(พ)

่ สมรรถนะ
- ความสําเร็จของแผนเพิม
การให ้บริการเสริมทางธุรกิจ

ระดับ

3

3

3

ประธานคณะทํางานการ
บริการเสริมทางธุรกิจ

ราย

24

36

36

รผก.(ว)

ระดับ

3

3

3

รผก.(ส)

I1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การจัดหาและบริหารพัสดุ

่ สมรรถนะและ
เพิม
่ สมรรถนะ I4 เพิม
การให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
่ ง
ของธุรกิจหล ัก ให ้บริการอย่างต่อเนือ

• พ ัฒนาขีดความสามารถ
ในการให้บริการพล ังงาน
ไฟฟ้า เพือ
่ ยกระด ับความ
พึงพอใจของลูกค้า ส่งเสริม
ให้เกิดภาพล ักษณ์ทด
ี่ ี
I5 พัฒนาการให ้บริการ
ทีห
่ ลากหลาย และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทด
ี่ แ
ี ก่องค์กร

- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ

- จํานวนผู ้ใช ้ไฟที่ กฟภ. เข ้าไปให ้
คําแนะนํ าด ้านการจัดการพลังงาน
- Brand Awareness

แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566

มุมมอง

ยุทธศาสตร์

ประเด็น
กลยุทธ์

กลยุทธ์องค์กร

Internal
• สร้างโอกาสในการลงทุน
และสน ับสนุนการพ ัฒนา
การลงทุน
นว ัตกรรมด้านอนุร ักษ์
และนว ัตกรรม พล ังงาน การใช้พล ังงาน
อย่างปลอดภ ัย และการ
ลงทุนด้านพล ังงานทดแทน

แผนกลยุทธ์
เพือ
่ ปร ับปรุง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ต ัวชีว้ ัด

• สร้างมาตรฐานและความ
ปลอดภ ัยในการปฏิบ ัติงาน
ภายในองค์กรและผูม
้ ส
ี ว่ น
ได้สว่ นเสีย
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ส ังคมและ
สิง่ แวดล้อม

• ส่งเสริมบรรษ ัทภิบาล
และความร ับผิดชอบต่อ
ส ังคมและสิง่ แวดล้อม

่ ารเป็นองค์กรที่
• มุง
่ ไปสูก
สามารถพร้อมร ับการ
เปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยมีบุคลากรเป็นกลไก
สําค ัญในการข ับเคลือ
่ น

Learning
and
Growth

องค์กรทีม
่ รี ะบบ
การบริหารจ ัดการ
ทีม
่ ค
ี วามสมดุล

การพ ัฒนา
องค์กรและ
่ สมรรถนะของ
• เพิม
ปร ับปรุง
้ โดยการ
องค์กรให้ดย
ี งิ่ ขึน
ประสิทธิภาพ
พ ัฒนากระบวนการบริหาร
การทํางาน
จ ัดการ การปฏิบ ัติงาน และ
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการ
(ค่าเป้าหมายระด ับ 3)

ผูร้ ับผิดชอบ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

- ความคืบหน ้าในการดําเนินงานของ
บริษัท ENCOM *KPI 2557

ระดับ

3

-

-

กรรมการผู ้จัดการ
บ. PEA ENCOM
International จํากัด

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช ้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ

3

3

3

ผอ.สจพ.

- ร ้อยละความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการด ้านพลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน

ร ้อยละ

80

80

80

รผก.(ว)

จํานวน

3

3

3

รผก.(ว)

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

ดัชนี

0.1197

0.1138

0.1081

รผก.(ว)

- จํานวนอุบต
ั เิ หตุทเี่ กิดจากระบบของ
กฟภ. ต่อผู ้ใช ้ไฟ

ครัง้ /
จํานวนผู ้ใช ้
ไฟ/ปี
ร ้อยละ

0.8574

0.8145

0.7738

รผก.(ว)

80

80

80

รผก.(ส)

- ร ้อยละความสําเร็จของแผนปฏิบต
ั ิ
การด ้าน CSR ประจําปี

ร ้อยละ

80

80

80

รผก.(ส)

- สัดส่วนของพนักงานและผู ้บริหารทีม
่ ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร

ระดับ

3

3

3

รผก.(ส)

- Employee Engagement

ระดับ

3

3

3

รผก.(ม)

- สัดส่วนพนักงานทีม
่ ี Core
Competency เป็ นไปตามระดับที่
คาดหวัง

ร ้อยละ

62

65

65

รผก.(ม)

- ค่าเฉลีย
่ ความสําเร็จของโครงการ
ตามแผนแม่บท ICT ทีด
่ ําเนินการใน
ปี งบประมาณเทียบกับค่าเป้ าหมายที่
กําหนดในปี นัน
้

ร ้อยละ

80

80

80

รผก(ธส)

- ความสําเร็จของโครงการส่งเสริม
L3 ส่งเสริมวัฒนธรรม
วัฒนธรรมตามระบบประเมินคุณภาพ
องค์กรอย่างต่อเนือ
่ ง
และพัฒนาการจัดการความรู ้ รัฐวิสาหกิจ (SEPA)
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ

3

3

3

รผก.(ม)

I6 ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน และสนับสนุนการ
ใช ้พลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

่
- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรมเพือ
I7 พัฒนางานวิจัย และ
สร ้างนวัตกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง เพิม
่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
องค์กรทีเ่ ติบโต
อย่างยง่ ั ยืน

หน่วยว ัด

I8 ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทัง้ ภายในองค์กร
และภาคประชาชน

I9 ยึดหลักบรรษั ทภิบาล
ในการบริหารองค์กร และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม

L1 พัฒนาขีดความสามารถ
พร ้อมรับการเปลีย
่ นแปลง
และสร ้างทัศนคติทด
ี่ ใี นการ
ปฏิบต
ั งิ าน
L2 เพิม
่ สมรรถนะและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้งานอย่าง
ต่อเนือ
่ ง

- ร ้อยละความสําเร็จของการนํ า
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO : 26000 มาใช ้ใน กฟภ.

ภาคผนวก
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ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
และแผนแม่ บท

สรุ ปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท
ยุทธศาสตร์
1. องค์ กรที่มีสมรรถนะสูง
และใช้ สินทรัพย์ อย่ างเต็ม
ศักยภาพ (Performance &
Utilization)

แผนแม่ บท
 แผนงานของบริ ษัท พีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ่ สารของ กฟภ. ปี 2556-2563

ก-2

2 องค์ กรที่มีระบบการบริหาร  แผนแม่บทบริ หารทรัพยากรมนุษย์ปี 2553จัดการที่มีความสมดุล
2563
(Internal Process)
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ่ สารของ กฟภ. ปี 2556-2563
3 องค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ น
 แผนแม่บทการบริการลูกค้ า
ศูนย์ กลาง (Customer-Centric
ปี 2556-2563**
Organization)
 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559

แผนงาน/
โครงการ/งาน
6

งบประมาณ(ล้ านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
32,732.000*

1

-

85.000

39

600.000

310.900

25

12,573.527

396.450

12

954.114

327.192

13

142,483.393

173.607

รวม

85.000

13,880.877

144,254.290

 แผนแม่บทการจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า ปี
2553-2556

2

-

315.984

 แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์และการ
สือ่ สารองค์กร ปี 2555-2557

4

-

-

หมายเหตุ: * งบประมาณของแผนงานบริ ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ เนล จํากัด อยูภ่ ายใต้ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
** อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับสูง

สรุ ปความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท
ยุทธศาสตร์

แผนแม่ บท

4 องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน
(Sustainable Growth)

 แผนงานของบริ ษัท พีอีเอเอ็นคอมอินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

แผนงาน/
โครงการ/งาน
2

งบประมาณ(ล้ านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
-
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 แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559

4

3,388.164

26.836

 แผนแม่บทการจัดการด้ านการใช้ ไฟฟ้า ปี
2553-2556

6

-

13,753.640

 แผนแม่บทด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมปี
2556-2559

52

-

-

 แผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปี 2555-2559

33

-

-

 แผนยุทธศาสตร์ งานวิจยั และพัฒนาของ
กฟภ. ***

57

-

-

159,999.198

15,389.609

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
หมายเหตุ:*** อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับสูง

256

รวม

17,168.640

175,388.807

รายละเอียดความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ และแผนแม่ บท
ยุทธศาสตร์

1. องค์ กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้ สินทรั พย์ อย่ างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization)
1. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการบริ หารและจัดสรรทรั พยากร

กลยุทธ์ : 1.1 ให้ ความสําคัญการบริ หารจัดการทรั พยากรขององค์ กรให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ ามาใช้ อย่ างเหมาะสม
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
หน่ วยวัด ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
F1 สร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ู มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
- ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
ล้ านบาท
-5,535
-6,614
-8,484
- ค่ากําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่ อมราคา

ล้ านบาท

31,415

31,539

31,632

ล้ านบาท

28,511

30,425

32,426

1.ร้ อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ ้นจริงในช่วงปี

ร้ อยละ

90

90

90

2.ร้ อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

ร้ อยละ

90

90

90

ร้ อยละ

4.27

3.89

3.41

ล้ านบาท

-

375.36

424.32

เท่า

1.65

1.65

1.65

ร้ อยละ

80

80

80

แผนแม่ บท
-

(EBITDA)
F2 บริหารสิ นทรัพย์ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

- การบริหารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

-

- ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
แยกเป็ น 2 มุมมอง
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F3 สร้ างรายได้ จากการดําเนินธุ รกิจและการลงทุน - อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)
- รายได้ ของบริษัท ENCOM (*KPI 2558-2559)

I1 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบการจัดหาและ
บริหารพัสดุ

- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ
- ค่าเฉลี่ ยความสํา เร็จของทุกโครงการที่ดําเนินการ
ในปี งบประมาณตามเป้าหมายแผนแม่บท
ประมาณตามเป้าหมายแผนงานการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ กฟภ.

- แผนงานของบริษัท พีอีเอเอ็นคอม
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ อสารของ กฟภ. ปี 2556-2563

ยุทธศาสตร์

2. องค์ กรที่มีระบบการบริ หารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
2. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาองค์ กรและปรั บปรุ งประสิทธิภาพการทํางาน

กลยุทธ์ : 2.1 มุ่งไปสู่การเป็ นองค์ กรที่สามารถพร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว โดยมีบุคลากรเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
หน่ วยวัด ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
แผนแม่ บท
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
เป้าประสงค์
L1 พัฒนาขีดความสามารถ พร้ อมรับการ
- ความผู กพันของพนักงาน (Employee Engagement Index) คะแนน
4.0
4.1
4.2
- แผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ ยนแปลง และสร้ างทัศนคติที่ดีในการ

- สัดส่ วนพนักงานที่มี Core Competency

ร้ อยละ

62

65

65

ระดับ

3

3

3

ปี 2553-2563

เป็ นไปตามระดับที่คาดหวัง

ปฏิบตั ิงาน
L3 ส่ งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาการจัดการความรู้ อย่างมี

- ความสํา เร็จของโครงการส่ งเสริมวัฒนธรรมตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

- แผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปี 2553-2563

ประสิ ทธิ ภาพ
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ยุทธศาสตร์

2. องค์ กรที่มีระบบการบริ หารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process)
2. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาองค์ กรและปรั บปรุ งประสิทธิภาพการทํางาน

กลยุทธ์ : 2.2 เพิ่มสมรรถนะขององค์ กรให้ ดีย่ งิ ขึน้ โดยการพัฒนากระบวนการบริ หารจัดการ การปฏิบัติงาน และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ งานอย่ างเต็มประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
แผนแม่ บท
หน่ วยวัด ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ร้ อยละ
L2 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
- ค่าเฉลี ยความสํา เร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT
80
80
80
- แผนแม่บทบริหารทรัพยากรมนุษย์
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งานอย่าง

ที่ดําเนินการในปี งบประมาณเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด

ต่อเนื่อง

ในปี นนั ้

ปี 2553-2563
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ อสารของ กฟภ. ปี 2556-2563

ยุทธศาสตร์

3. องค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer-Centric Organization)
3. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาสินค้ า บริ การ และภาพลักษณ์
กลยุทธ์ : 3.1 พัฒนาระบบจําหน่ ายไฟฟ้าให้ ท่ วั ถึง เพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อรองรั บการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์
I3 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้าและ

หน่ วยวัด
ครัง/ราย/ปี
้

ปี 2557
7.57

ปี 2558
7.33

ปี 2559
แผนแม่ บท
7.09 - แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน

นาที/ราย/ปี

262.92

244.65

226.38

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- ร้ อยละของหน่วยสู ญเสี ย (Loss)

ร้ อยละ

5.000

5.000

5.000

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

ร้ อยละ

95

95

95

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
้ ่ไฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)
- ดัชนีจาํ นวนครังที

ให้ บริการอย่างทัว่ ถึง พร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลง - ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขดั ข้ อง (SAIDI)

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
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- ร้ อยละความสํา เร็จของการดําเนินการตามแผนงาน
พัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บท AEC

ร้ อยละ

80

80

80

ยุทธศาสตร์

3. องค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer-Centric Organization)
3. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาสินค้ า บริ การ และภาพลักษณ์
กลยุทธ์ : 3.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้ บริ การพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ า ส่ งเสริ มให้ เกิดภาพลักษณ์ ท่ ดี ี

เป้าประสงค์
C1 ลู กค้ ามีความพึงพอใจ

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
- ระดับความพึงพอใจของลู กค้ า

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ

- ร้ อยละความสํา เร็จของการดําเนินการตามแผนงาน

ให้ บริการอย่างต่อเนื่อง

แผนแม่ บท
ปี 2559
90
- แผนแม่บทการบริการลู กค้ า ปี 2556-2563

หน่ วยวัด
ร้ อยละ

ปี 2557
80

ปี 2558
85

ร้ อยละ

80

80

80

ร้ อยละ

80

-

-

ระดับ

-

3

3

ระดับ

3

3

3

- แผนแม่บทการบริการลู กค้ า ปี 2556-2563

การให้ บริการลู กค้ า
- ร้ อยละของการบรรลุ เป้าหมายตามข้ อตกลงระดับ
การให้ บริการ (Service Level Agreement: SLA)
กระบวนงาน P1-P11
- ความสํา เร็จของการจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข้ อตกลงระดับการให้ บริการ (QA for SLA)
*KPI 2558-2559
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I5 พัฒนาการให้ บริการที่หลากหลาย และ
ส่ งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร

- ความสํา เร็จของแผนเพิ่มสมรรถนะการให้
บริการเสริมทางธุ รกิจ
- จํานวนผู้ ใช้ ไฟที่ กฟภ. เข้ าไปให้ คําแนะนําด้ านการ

ใช้ ไฟฟ้า ปี 2553-2556
ราย

24

36

36

จัดการพลังงาน
- Brand Awareness

ยุทธศาสตร์

- แผนแม่บทการจัดการด้ านการ
- แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์
และการสื่ อสารองค์กร ปี 2555-2557

ระดับ

3

3

ปี 2557
80

ปี 2558
80

3

3. องค์ กรที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer-Centric Organization)
3. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาสินค้ า บริ การ และภาพลักษณ์

กลยุทธ์ : 3.3 มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ให้ มีประสิทธิภาพ
หน่ วยวัด
เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
I2 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart - ร้ อยละความสํา เร็จของการดําเนินการตามแผนงาน
ร้ อยละ
Grid)

โครงการนําร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid)

ปี 2559
แผนแม่ บท/แผนสายงาน
80
- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์

4. องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน (Sustainable Growth)
4. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านการลงทุนและนวัตกรรม
กลยุทธ์ : 4.1 สร้ างโอกาสในการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้ านอนุรักษ์ พลังงาน การใช้ พลังงานอย่ างปลอดภัย และการลงทุนด้ านพลังงานทดแทน

เป้าประสงค์
I6 ส่ งเสริมการประหยัดพลังงาน และสนับสนุน
การใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
- ความคืบหน้ าในการดําเนินงานของบริษัท ENCOM

หน่ วยวัด
ระดับ

ปี 2557
3

ปี 2558
-

ปี 2559
แผนแม่ บท
- แผนงานของบริษัท พีอีเอเอ็นคอม

*KPI 2557
- ส่ งเสริมและสนับสนุนการใช้ พลังงานอย่างมี

อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
ระดับ

3

3

3

ประสิ ทธิ ภาพ
- ร้ อยละความสํา เร็จของแผนงาน/โครงการด้ านพลังงาน

- แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ร้ อยละ

80

80

80

ทดแทนและพลังงานหมุนเวียน

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559
- แผนแม่บทการจัดการด้ านการ

I7 พัฒนางานวิจยั และสร้ างนวัตกรรมอย่าง
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ต่อเนื่อง

- จํานวนกระบวนการและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงาน

จํานวน

2

2

2

ใช้ ไฟฟ้า ปี 2553-2556
- แผนยุทธศาสตร์งานวิจยั และพัฒนา ของ กฟภ.

ยุทธศาสตร์

4. องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน (Sustainable Growth)
5. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ : 5.1 สร้ างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์ กร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

เป้าประสงค์
I8 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทังภายใน
้
องค์กรและภาคประชาชน

เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ิภยั ของกฟภ.

หน่ วยวัด
ดัชนี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

0.1197

0.1138

0.1081

ครัง/้

0.8574

0.8145

0.7738

(Disabling Injury Index: √DI)
- จํานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดจากระบบของ กฟภ.
ต่อผู้ ใช้ ไฟ

แผนแม่ บท
- แผนแม่บทด้ านสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อมปี 2556-2559

จํานวนผู้ ใช้

- แผนแม่บทการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปี 2555-2559

ไฟ/ปี
ยุทธศาสตร์

4. องค์ กรที่เติบโตอย่ างยั่งยืน (Sustainable Growth)
5. ประเด็นกลยุทธ์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กลยุทธ์ : 5.2 ส่ งเสริ มบรรษัทภิบาลและความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

ก-9

เป้าประสงค์
เกณฑ์ วัดการดําเนินงาน
S1 ชุมชนและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยมีความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อ

หน่ วยวัด
ร้ อยละ

ปี 2557
60

ปี 2558
65

ปี 2559
70

ร้ อยละ

80

80

80

แผนแม่ บท
-

ผลงานด้ านสังคมและสิ่ งแวดล้ อม ของ กฟภ
I9 ยึดหลักบรรษัทภิบาล ในการบริหารองค์กร
และส่ งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบต่อสังคม

- ร้ อยละความสํา เร็จของการนํามาตรฐาน
ความรับผิ ดชอบต่อสังคม ISO : 26000

สิ่ งแวดล้ อม ปี 2556-2559

มาใช้ ใน กฟภ.
- ร้ อยละความสํา เร็จของแผนปฏิบตั ิการด้ าน CSR ประจําปี

ร้ อยละ

80

80

80

- สัดส่ วนของพนักงานและผู้ บริหารที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ร้ อยละ

7

9

10

CSR ขององค์กร

- แผนแม่บทด้ านสังคมและ
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2557

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
S1 ชุมชนและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อ
ผลงานด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อมของ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

- งานสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจ
ด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อมของ กฟภ.

- สํารวจและวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อ
ผลการดําเนินงานด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อม

- ค่ากํ าไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic
Profit: EP)

- งานประมวลผลค่ากํ าไรทางเศรษฐศาสตร์

- คํานวณ,วิเคราะห์และรายงานผลค่ากํ าไรทาง

- ค่ากํ าไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และ
่ มราคา (EBITDA)
ค่าเสือ

- งานประมวลผลค่ากํ าไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และ
่ มราคา (EBITDA)
ค่าเสือ

เป้ าหมาย
ปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ล ้านบาท)

รั บผิดชอบ

หน่วยงาน

ร ้อยละ 60

-

3.000

รผก.(ส)

กฟภ.

F1 สร ้างมูลค่าให ้แก่ผ ู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
ทุกเดือน

รผก.(บ)

- คํานวณ, วิเคราะห์ และรายงานผลค่ากํ าไรก่อน
่ มราคา
หักดอกเบีย
้ ภาษี และค่าเสือ

ทุกเดือน

รผก.(บ)

- งานประมวลผลค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

- รายงานผลการบริหารค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร

ทุกเดือน

-

0.126

รผก.(บ)

- งานเร่งรั ดการเบิกจ่ายงบลงทุนให ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย

- แผนติดตามเร่งรั ดการเบิกจ่ายเงินลงทุนให ้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายการ

ทุกเดือน

-

2.114

รผก.(บ)

เศรษฐศาสตร์ ขององค์กร

F2 บริหารสินทรั พย์ต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การบริหารค่าใช ้จ่ายดําเนินงาน
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- ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
แยกเป็ น 2 มุมมอง

เบิกจ่าย

ทุกไตรมาส

1.ร ้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
ในช่วงปี
2.ร ้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

F3 สร ้างรายได ้จากการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุน
- อั ตราผลตอบแทนต่อสินทรั พย์รวม (ROA)

- รายได ้ของบริษัท ENCOM

- งานประมวลผลอั ตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์

-

- สนั บสนุนข ้อมูล/รายงาน เพือ
่ การบริหารจัดการสินทรั พย์

-

ทุกเดือน

-

รผก.(บ)

-

-

*KPI 2558-2559

กรรมการผู ้จัดการ
บ.PEA ENCOM
International จํากัด

C1 ลูกค ้ามีความพึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจของลูกค ้า

* สามารถวัดผลได้ ในปี 2558

- งานสํารวจความพึงพอใจของลูกค ้า

- ดําเนินการสํารวจการเรียนรู ้เกีย
่ วกับลูกค ้าและตลาด
- คณะกรรมการ จ1-จ4 สรุปผลและวิเคราะห์
- นํ าเสนอแนวทางการปรั บปรุงกระบวนการบริการ

นํ าเสนอแนวทางการ
ปรั บปรุงกระบวนการบริการ
(ภายในไตรมาส 1)

-

1.000

รผก.(จ3)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหา
และบริหารพัสดุ
- อัตราการหมุนเวียนพัสดุ

- ค่าเฉลีย
่ ความสําเร็ จของทุกแผนงานที่
ดําเนินการในปี งบประมาณตามแผนงานการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ กฟภ.

I2 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- ร ้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนงาน
โครงการนํ าร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้ า
อัจฉริยะ (Smart Grid)

- งานจัดส่งพัสดุให ้ กฟฟ. ต่างๆ อย่างรวดเร็ วทันตาม
ระยะเวลาทีก
่ ํ าหนด

- แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนห่วงโซอุปทาน
(Supply Chain Management)

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา
หมายเหตุ เมื่อโครงการได ้รั บความเห็นชอบจาก ครม.

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

เป้ าหมาย
ปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ลานบาท)
้

รับผิดชอบ

- จัดส่งพัสดุเร่งด่วน

ภายใน 3 วันทําการ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 85

-

51.823

รผก.(อ)

- จัดส่งพัสดุตามปกติ

ภายใน 5 วันทําการ
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 85
66.660

-

รผก.(อ)

- ปรับปรุงกองคลังพัสดุ จัดหาอุปกรณ์ในการจัดเก็ บและเคลือ
่ นย ้ายของ

ภายในไตรมาส 4

กองคลังพัสดุ
- จัดหาผู ้รับจ ้างเพื่อติดตัง้ ระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช ้เทคโนโลยี RFID
และ Barcode ระยะที่ 2

ภายในไตรมาส 4

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขนส่งดานเทคโนโลยี
้
สารสนเทศ

ไตรมาสละ 1 ครัง้

- ติดตังมิ
้ เตอร์อัจฉริยะ จํ านวน 10,000 เครื่อง
- ติดตังสถานี
้
ชาร์จไฟฟ้ าสาธารณะ จํ านวน 7 สถานี
- จัดหารถยนต์ไฟฟ้ า จํ านวน 3 คัน

ไตรมาส 1-4

หน่วยงาน

รผก.(ว)

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

ผอ. โครงการ จะเป็ นผู ้พิจารณาแผนการดําเนินงานต่อไป

- มีผลวิเคราะห์ความเสีย
่ ง
- มี่ร่างรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ
- มีรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

- มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.

ไตรมาส 4

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าดวยพลั
้
งงาน
หมุนเวียนบนพื้นทีเ่ กาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด

- มีบันทึกถึง มท. เพื่อเสนอ สศช. และ สกพ.

ไตรมาส 1

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าแบบโครงข่ายไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง

- มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- มีบันทึกถึง มท. เพื่อเสนอ สศช. และ สกพ.
- สํารวจออกแบบระบบ Micro Grid และประกวดราคา
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- แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับผู ้ผลิตไฟฟ้ า
ขนาดเล็กมาก

จ.แม่ฮ่อนสอน

ไตรมาส 1

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

170.000

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3-4

หมายเหตุ เมื่อโครงการได ้รั บความเห็นชอบจาก ครม.
ผอ. โครงการ จะเป็ นผู ้พิจารณาแผนการดําเนินงานต่อไป

I3 เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบจํ าหน่ายไฟฟ้ าและใหบริ
้ การ
อย่างทัว่ ถึงพร ้อมรับการเปลีย
่ นแปลง
- ดัชนีจํานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดของ
(SAIFI)
้
(SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
้
่ ด
ั ของ
- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- แผนงานพัฒนาภูมส
ิ ารสนเทศระบบไฟฟ้ า ระยะที่ 3

- จัดหาผู ้รับจ ้างเพื่อติดตัง้ ระบบ

ลงนามในสัญญาซื้อ/จ ้าง

203.001

15.000

รผก.(ว)

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I3 เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและให ้บริการ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1

อย่างทั่วถึงพร ้อมรั บการเปลีย
่ นแปลง
- ดัชนีจํานวนครั ้งทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
่ ัดข ้อง (SAIDI)
- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
หมายเหตุ เมือ
่ โครงการได ้รับความเห็นชอบจาก ครม.
ผอ. โครงการ จะเป็ นผู ้พิจารณาแผนการดําเนินงานต่อไป

- โครงการเปลีย
่ นแรงดันไฟฟ้ าในพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- มีผลวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
่ ง
- มีผลวิเคราะห์ความเสีย

เป้ าหมาย
ปี 2557
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1

- มีรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ
- มีบันทึกถึง ผวก. เพือ
่ นํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- มีบันทึกถึง มท. เพือ
่ เสนอ สศช. และ สกพ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

- สํารวจออกแบบระบบไฟฟ้ า 12 เมือง
- จัดทําเอกสารและประกวดราคา
- ลงนามในสัญญาจ ้าง
- มีบันทึกถึง มท. เพือ
่ เสนอ สศช. และ สกพ.

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ล ้านบาท)

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ
รผก.(ว)

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

รผก.(ว)

ไตรมาส 1

รผก.(ว)

ไตรมาส 1-4

รผก.(ว)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

รผก.(ว)

จาก 33 เควี เป็ น 22 เควี ระยะที่ 1
- โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

- ติดตัง้ ระบบ Hardware and Software ภายในอาคารศูนย์ฯ

หมายเหตุ เมือ
่ โครงการได ้รับความเห็นชอบจาก ครม.
ผอ. โครงการ จะเป็ นผู ้พิจารณาแผนการดําเนินงานต่อไป

- แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก ้ปั ญหาไฟฟ้ าขัดข ้อง

- มีรายงานฉบับสมบูรณ์
- มีบันทึกนํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพือ
่ พิจารณา
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- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 - 22 เควี

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ าระบบ 115 - 22 เควี

ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

แล ้วเสร็ จ 85%
จํานวน 1 สถานี

จํานวน 2 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 - 22 เควี

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 6 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 เควี

จํานวน 1 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ าระบบ 115 - 22 เควี

แล ้วเสร็ จ 36%
จํานวน 10 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างระบบสายส่ง 115 เควี
่ งสอน
ช่วง สฟ.ฮอด - สฟ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 เควี

-

แล ้วเสร็ จ 76.66%
จํานวน 3 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 เควี

- เร่งรั ดงานเพิม
่ /เปลีย
่ น หม ้อแปลง

120.000

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 9 สถานี
ผลงานก่อสร ้าง 20%
(22 วงจร-กม.)
จํานวน 13 สถานี

รผก.(บก)

(ผูกพัน 67.804)

รผก.(บก)

190.000

-

รผก.(บก)

-

รผก.(บก)

(ผูกพัน 315.559)

580.000
(ผูกพัน 478.921)

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I3เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและให ้บริการ
อย่างทั่วถึงพร ้อมรั บการเปลีย
่ นแปลง
- ดัชนีจํานวนครั ้งทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
่ ัดข ้อง (SAIDI)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาเพิม
่ Bay 115 เควี และเพิม
่ หม ้อแปลงไฟฟ้ า

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 1 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 เควี

จํานวน 6 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 - 22 เควี

ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
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- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 6 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาเพิม
่ หม ้อแปลงไฟฟ้ าเดิม

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 8 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีลานไกไฟฟ้ า

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 2 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 เควี

จํานวน 9 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาติดตัง้ หม ้อแปลงทีส
่ ถานีไฟฟ้ าเดิม

จํานวน 1 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ าระบบ 115 เควี

แล ้วเสร็ จ 59%
จํานวน 2 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาเพิม
่ หม ้อแปลงสถานีไฟฟ้ าเดิม

แล ้วเสร็ จ 90%
จํานวน 5 สถานี

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาติดตัง้ หม ้อแปลงทีส
่ ถานีไฟฟ้ าเดิม

จํานวน 9 สถานี

-ติดตามการติดตัง้ ระบบ CSCS ตาม IEC 61850

แล ้วเสร็ จ 50%
จํานวน 3 สถานี

จําหน่าย ระยะที่ 6 (คสจ.6)
- โครงการก่อสร ้างและปรั บปรุงเสริมระบบ
จําหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)

แล ้วเสร็ จ 72.50%
จํานวน 8 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาเพิม
่ Bay 115 เควี และ หม ้อแปลงไฟฟ้ า

ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

- โครงการก่อสร ้างและปรั บปรุงเสริมระบบ

แล ้วเสร็ จ 100%
จํานวน 8 สถานี

- เร่งรั ดงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า ระบบ 115 - 22 เควี

- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า

เป้ าหมาย
ปี 2557

- ติดตามผลการก่อสร ้างและปรั บปรุงระบบจําหน่ายสายเมน

- ติดตามผลการก่อสร ้างและปรั บปรุงระบบจําหน่ายแรงตํ่า

แล ้วเสร็ จ 90%
จํานวน 1,000 วงจร-กม.
แล ้วเสร็ จ 90%
จํานวน 100 วงจร-กม.

- ติดตัง้ หม ้อแปลงระบบจําหน่าย 36,200 เควีเอ

แล ้วเสร็ จ 90%

- ติดตามการติดตัง้ circuit breaker

แล ้วเสร็ จ 90%
จํานวน 8 สถานี

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
260.000

งบทําการ
(ล ้านบาท)
-

รั บผิดชอบ
รผก.(บก)

หน่วยงาน

-

รผก.(บก)

-

รผก.(บก)

(ผูกพัน 104.101)

-

รผก.(บก)

2,620.361

-

รผก.(บก)

(ผูกพัน 519.407)

700.000
(ผูกพัน 610.494)

417.000
(ผูกพัน 515.377)

(ผูกพัน 2611.250)

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I3เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและให ้บริการ
อย่างทั่วถึงพร ้อมรั บการเปลีย
่ นแปลง
- ดัชนีจํานวนครั ้งทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าทีข
่ ัดข ้อง (SAIDI)
- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
่ ถือได ้ของระบบไฟฟ้ า
- โครงการเพิม
่ ความเชือ
ระยะที่ 2 (คชฟ.2)

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างเพิม
่ Bay 115 เควี

่ ถือได ้ของระบบไฟฟ้ า
- โครงการเพิม
่ ความเชือ

- ปรั บปรุงระบบจําหน่ายเดิมเป็ นสายชนิดหุ ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง

ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
- ปรั บปรุงระบบจําหน่ายเป็ นเคเบิลใต ้ดินระบบ 22 เควี

ภายในไตรมาส 4

แล ้วเสร็ จ 20.12%
จํานวน 1,000 วงจร-กม.

(ผูกพัน 1929.158)

- ติดตัง้ สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิม
่ เติม

แล ้วเสร็ จ 53.85%
จํานวน 7 Bay

- ปรั บปรุงอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี จาก Air Break Switch
เป็ น Circuit Switcher

แล ้วเสร็ จ 52.38%
จํานวน 11 ชุด

- ปรั บปรุงสถานีไฟฟ้ าให ้มีประสิทธิภาพ

แล ้วเสร็ จ 25.00%
จํานวน 5 สถานี
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- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงสูง 22-33 เควี

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า 220 โวลต์

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ

(ผูกพัน 198.098)

งบทําการ
(ล ้านบาท)
-

2,263.000

-

รผก.(บก)

-

รผก.(บก)

รผก.(บก)

แล ้วเสร็ จ 49.85%
จํานวน 50 วงจร-กม.
แล ้วเสร็ จ 35.84%
จํานวน 108.06 วงจร-กม.

- ติดตัง้ หม ้อแปลงระบบจําหน่าย

- งานการควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

- ก่อสร ้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line

- งานก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ าลานไก
- โครงการปรั บปรุงเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่าย (คปจ.)

เป้ าหมาย
ปี 2557

แล ้วเสร็ จ 20%
จํานวน 2 สถานี
แล ้วเสร็ จ 95%
จํานวน 1,904 วงจร-กม.

2,171.240
(ผูกพัน 2674.802)

แล ้วเสร็ จ 90%
จํานวน 255,690 เควีเอ
แล ้วเสร็ จ 87%
จํานวน 4,618 วงจร-กม.

- ขออนุมัตค
ิ า่ เป้ าหมายและเกณฑ์วัดผลหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ าของ กฟภ.
ประจําปี 2557 ภายในไตรมาส 1

ไตรมาส 1

- ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ(Loss) ตามแผนงานเพือ
่ ลดต ้นทุนการจัดหาและ

ไตรมาส 1-4

รผก.(คฟ)

จําหน่ายไฟฟ้ า
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้ า

- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให ้พืน
้ ทีท
่ ํากินทาง
การเกษตร ระยะที่ 2

- ขยายเขตไฟฟ้ าให ้เกษตรกร จํานวน 1,000 ราย
- ขยายเขตไฟฟ้ าให ้เกษตรกร จํานวน 2,600 ราย
- ขยายเขตไฟฟ้ าให ้เกษตรกร จํานวน 3,700 ราย
- ขยายเขตไฟฟ้ าให ้เกษตรกร จํานวน 3,200 ราย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

รผก.(ว)

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I3เพิม
่ ประสิทธิภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและให ้บริการ
อย่างทั่วถึงพร ้อมรั บการเปลีย
่ นแปลง
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้ า

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการขยายเขตไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือนราษฏรรายใหม่

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้ าให ้ครั วเรือนทีห
่ า่ งไกล

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ าให ้พืน
้ ทีเ่ กาะต่างๆ
(เกาะปอ เกาะหัง้ จ.กระบี่ เกาะโหลน จ.ภูเก็ต
เกาะขามใหญ่ จ.ชลบุรี เกาะนกตะเภา จ.สุราษฎร์ธานี
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- โครงการก่อสร ้างระบบจําหน่ายเคเบิลใต ้นํ้ าไปยัง
เกาะต่างๆ (เกาะมะพร ้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต,

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือนราษฎรรายใหม่
จํานวน 4,000 ราย

เป้ าหมาย
ปี 2557
ไตรมาส 1

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือนราษฎรรายใหม่
จํานวน 6,000 ราย

ไตรมาส 2

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือนราษฎรรายใหม่
จํานวน 8,000 ราย

ไตรมาส 3

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้บ ้านเรือนราษฎรรายใหม่
จํานวน 8,700 ราย

ไตรมาส 4

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้ครั วเรือนทีห
่ า่ งไกล
จํานวน 970 ราย

ไตรมาส 1

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้ครั วเรือนทีห
่ า่ งไกล
จํานวน 1,100 ราย

ไตรมาส 2

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้ครั วเรือนทีห
่ า่ งไกล
จํานวน 1,100 ราย

ไตรมาส 3

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้ าให ้ครั วเรือนทีห
่ า่ งไกล
จํานวน 700 ราย

ไตรมาส 4

- มีรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ
- มีบันทึกถึง ผวก. เพือ
่ นํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- มีบันทึกถึง มท. เพือ
่ เสนอ สศช. และ สกพ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

- ก่อสร ้างระบบจําหน่ายเคเบิลใต ้นํ้ า
: เกาะมะพร ้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
725.000

งบทําการ
(ล ้านบาท)
-

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ
รผก.(ว)

รผก.(ว)

-

0.500

รผก.(ว)

(ผูกพัน 42.174)

-

รผก.(บก)

-

0.100

รผก.(ว)

-

0.100

รผก.(ว)

แล ้วเสร็ จ 100%

เกาะพระทอง จ.พังงา,เกาะปั นหยี จ.พังงา
และเกาะกูด,เกาะหมาก จ.ตราด)

: เกาะพระทอง จ.พังงา
: เกาะปั นหยี จ.พังงา

แล ้วเสร็ จ 8%

: เกาะกูด, เกาะหมาก จ.ตราด

แล ้วเสร็ จ 90%

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างระบบจําหน่ายเคเบิลใต ้นํ้ า
- ร ้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนงาน
พัฒนาระบบไฟฟ้ าตามแผนแม่บท AEC

- งานจัดทํารายละเอียดแผนงานเพือ
่ รองรั บ
โครงการพัฒนารถไฟความเร็ วสูง

แล ้วเสร็ จ 8%

- จัดทํารายละเอียดแผนงานการดําเนินการ

จํานวน 2 งาน
ไตรมาส 2

เพือ
่ รองรั บโครงการพัฒนารถไฟฟ้ าความเร็ วสูง
- จัดทํารายละเอียดการประมาณการเงินลงทุน

ไตรมาส 4

เพือ
่ รองรั บโครงการพัฒนารถไฟฟ้ าความเร็ วสูง
- งานจัดทํารายละเอียดแผนงานเพือ
่ รองรั บการพัฒนา
่ มโยงฝั่ งตะวั นตกกับสาธารณรั ฐ
พืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจเชือ

- จัดทํารายละเอียดแผนงานการดําเนินการ เพือ
่ รองรั บการพัฒนาพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ฝั่ งตะวั นตกกับสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย)

นิคมอุตสาหกรรมทวาย)
- จัดทํารายละเอียดการประมาณการเงินลงทุน เพือ
่ รองรั บการพัฒนาพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ฝั่ งตะวั นตก กับสาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึก
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย)

ภายในไตรมาส 2

ภายในไตรมาส 4

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I4 เพิม
่ สมรรถนะและปรั บปรุงประสิทธิภาพการให ้
บริการอย่างต่อเนื่อง
- ร ้อยละความสําเร็ จของการดําเนินการตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุม
่ ลูกค ้า

การให ้บริการลูกค ้า

แผนพัฒนาการบริการลูกค ้า

- ร ้อยละของการบรรลุเป้ าหมายตามข ้อตกลงระดับ
การให ้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
กระบวนงาน (P1-P11)

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ล ้านบาท)

- โครงการสํารวจเพือ
่ วกับลูกค ้าและตลาด
่ เรียนรู ้เกีย
- งานสร ้างความสัมพันธ์กับลูกค ้าด ้วย KAM

100% ตามแผน
100% ตามแผน

-

3.600
3.600

- โครงการแจ ้งสถานะการแก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้องผ่าน PEA Call Center
- แผนงานระบบบริหารจัดการคิวอั จฉริยะ

100% ตามแผน
100% ตามแผน

17.343

-

- โครงการระบบวั ดความพึงพอใจแบบแป้ นกด (Smile Box)

100% ตามแผน

-

3.441

- โครงการพัฒนาระบบจัดการเสียงของลูกค ้า
- โครงการขยายสัดส่วนการแจ ้งค่าไฟฟ้ าผ่านโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
- แผนงานเปิ ดศูนย์บริการ (Front Office)

100% ตามแผน

-

-

100% ตามแผน
100% ตามแผน

7.560

6.206
20.808

- แผนงานปรั บปรุงสมรรถนะและเพิม
่ ประสิทธิภาพงานบริการลูกค ้า
- แผนงานจัดหารถยนต์แก ้กระแสไฟฟ้ าขัดข ้องขนาด 1 ตัน

100% ตามแผน
100% ตามแผน

14.364

80.208

- แผนงานจัดหาเครื่องกํ าเนิดไฟฟ้ าสํารองจ่าย

100% ตามแผน

462.000

-

ทุก กฟฟ. จุดรวมงาน

-

0.700

ทุก กฟฟ. จุดรวมงาน

-

0.700

-

-

-

รผก.(พ)

จํานวน 6 ทีม

-

3.735

ประธานคณะ

- แผนงานขยายผลการพัฒนาข ้อตกลงการให ้บริการ

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

ประธานคณะ
ทํางานจัดทํา
แผนการ
บริการลูกค ้า

รผก.(พ)
- ขยายผลการใช ้งาน SLA

: ระยะที่ 1 P1 - P4

- รายงานผลการดําเนินงาน
- ขยายผลการใช ้งาน SLA
- รายงานผลการดําเนินงาน

: ระยะที่ 2 P5 - P11
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เป้ าหมาย
ปี 2557

- ความสําเร็ จของการจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข ้อตกลงระดับการให ้บริการ (QA for SLA)

-

ดํ าเนินการในปี 2558

*KPI 2558-2559
I5 พัฒนาการให ้บริการทีห
่ ลากหลาย และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทด
ี่ แ
ี ก่องค์กร
- ความสําเร็ จของแผนเพิม
่ สมรรถนะการให ้
บริการของธุรกิจเสริม

- แผนงานเพิม
่ สมรรถนะทางด ้านการตลาด และการบริการ
เสริมทางธุรกิจขององค์กร

- จัดตัง้ ทีม Service Package ทีท
่ ันสมั ย (Modern Quality Care)
เมืองอุตสาหกรรมและหรือเมืองธุรกิจ

ทํางานการ
บริการเสริม
ทางธุรกิจ
รผก.(จ3)

- จํานวนผู ้ใช ้ไฟที่ กฟภ. เข ้าไปให ้คําแนะนํ าด ้านการ
จัดการพลังงาน

- โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทย
ลดใช ้พลังงาน

- กฟภ. ร่วมกับ สนพ. กระทรวงอุตสาหกรรม ลดใช ้พลังงาน

ภายในไตรมาส 4

-

315.984

สจพ.

- งานแนะนํ าการใช ้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพใน

- ดําเนินการให ้บริการด ้วยการจัดการพลังงานให ้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

จํานวน 36 แห่ง

-

7.600

รผก.(จ1-4)

กลุม
่ โรงงานอุตสาหกรรม

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I5 พัฒนาการให ้บริการทีห
่ ลากหลาย และส่งเสริม

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
-

งบทําการ
(ล ้านบาท)
5.000

- จ ้างบริษัทภายนอกวางแผน ผลิตและเผยแพร่งานสร ้างภาพลักษณ์ กฟภ.
่ ต่างๆ, จัดกิจกรรม, ผลิต/ เผยแพร่สอ
ื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
ผ่านสือ

-

59.500

่ สารการตลาด
2) แผนงานประชาสัมพันธ์การสือ

- จ ้างบริษัทภายนอกวางแผน และดําเนินการด ้านการประชาสัมพันธ์สง่ เสริม
ื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
การตลาด, จัดกิจกรรม, ผลิต/เผยแพร่สอ

-

28.500

3) แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
่ สังคมและสิง่ แวดล ้อม

ื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆเกีย
- ผลิต/เผยแพร่สอ
่ วกับงานด ้านสังคมและสิง่ แวดล ้อม

-

28.300

4) แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
่ ส่งเสริมการบริการจัดการทีด
่ ี

ื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆเกีย
- ผลิต/เผยแพร่สอ
่ วกับการบริการจัดการทีด
่ ี

-

7.800

5) แผนงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

ื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆเกีย
- ผลิต/เผยแพร่สอ
่ วกับงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

-

20.100

5.000

5.000

บริษัท PEA
ENCOM

5.000

บริษัท PEA
ENCOM

- งานวิจัยภาพลักษณ์องค์กร

ภาพลักษณ์ทด
ี่ แ
ี ก่องค์กร
- Brand Awareness

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- จ ้างสถาบันการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์ กฟภ., สํารวจการรั บรู ้ กฟภ.,
วิเคราะห์และสรุปผล, และนํ าผลการสํารวจไปใช ้ในการปรั บปรุงแผนปฏิบัตใิ นปี

เป้ าหมาย
ปี 2557
มีผลสํารวจการรั บรู ้ กฟภ.

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ
รผก.(ส)

ถัดไป
่ สารองค์กร
- แผนประชาสัมพันธ์และสือ
1) แผนงานประชาสัมพันธ์เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์องค์กร

ภายในไตรมาส 4

รผก.(ส)

I6 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสนั บสนุนการใช ้
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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- ความคืบหน ้าในการดําเนินงานของ

- แผนงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

บริษัท ENCOM *KPI 2557
- โครงการเขือ
่ นผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้ าขนาดเล็กนํ้ าฮั ม 2

- ส่งเสริมและสนั บสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- โครงการติดตัง้ โคมไฟถนนประหยัด

- การร่วมทุนกับบริษัทย่อยของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จํากัด
(ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์)

(งบ ENCOM)

- ประกวดราคาคัดเลือกผู ้รั บเหมาโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร ้าง

เริ่มดําเนินการก่อสร ้าง

- ติดตัง้ โคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED

จํานวน 400,000 โคม
(ปี 2556-2559)

-

8,700.000

สจพ.

- ติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสําหรั บโคมเสาสูง (High Mast)
ขนาด 400 วั ตต์

จํานวน 50,000 โคม
(ปี 2556-2559)

-

232.500

สจพ.

- ติดตัง้ โคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์

จํานวน 3,000,000

-

4,722.000

สจพ.

-

174.000

สจพ.

พลังงาน ชนิดหลอด LED

- โครงการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
สําหรั บโคมเสาสูง (High Mast)

จํานวน 4 แห่ง

65.000
(งบ ENCOM)

ขนาด 400 วั ตต์
- โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพโคมไฟถนน
ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์

- โครงการนํ าหลอดประหยัดพลังงานชนิด
LED มาใช ้ในสํานั กงาน กฟภ.

หลอด
(ปี 2556-2559)
- นํ าหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED มาใช ้ในสํานั กงาน กฟภ.

จํานวน 200,000
หลอด
(ปี 2556-2559)

เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
I6 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและสนั บสนุนการใช ้
พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยทุง่ กังหันลม
ในพืน
้ ทีภ
่ าคใต ้

- ร ้อยละความสําเร็ จของแผนงาน/โครงการด ้าน

กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- มีรายงานฉบับกลาง เล่มที่ 2
- มีรายงานฉบับกลาง เล่มที่ 3 และมีรายงานฉบับสมบูรณ์
- มีบันทึกถึง ผวก. เพือ
่ นํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- มีบันทึกถึง มท. เพือ
่ เสนอ สศช. และ สกพ.

เป้ าหมาย
ปี 2557
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ล ้านบาท)

หน่วยงาน
รั บผิดชอบ
รผก. (ว)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน
- โครงการโรงไฟฟ้ าพลังนํ้ าชุมชน

- มีรายงานฉบับกลาง เล่มที่ 1
- มีรายงานฉบับกลาง เล่มที่ 2 และมีรายงานฉบับสมบูรณ์
- มีบันทึกถึง ผวก. เพือ
่ นํ าเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
- มีบันทึกถึง มท. เพือ
่ เสนอ สศช. และ สกพ.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

รผก. (ว)

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

I7 พัฒนางานวิจัยและสร ้างนวั ตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- จํานวนกระบวนการและนวั ตกรรมเพือ
่
เพิม
่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

- งานวิจัยและขยายผลนวั ตกรรม
- งานพัฒนากระบวนงานและนวั ตกรรม (QC)

- งานศึกษาและวิจัย
- ส่งเสริมการคิดค ้นจัดทํานวั ตกรรม

- โครงการตามกลุม
่ งานวิจัย

- นํ านวั ตกรรมทีไ่ ด ้รั บการคัดเลือกมาขยายผล
- โครงข่ายไฟฟ้ าแข็งแรง (Strong Grids)

จํานวน 5 ผลงาน

-

34.825

รผก.(ว)
รผก.(จ1-จ4)

5 โครงการ
2 โครงการ

-

-

-

-

2 โครงการ
5 โครงการ

-

-

4 โครงการ

-

-

จํานวน 8 ครั ้ง ๆ ละ
80 คน

-

1.600

รผก. (ว)

และทักษะเกีย
่ วกับความปลอดภัยมากยิง่ ขึน
้
- จัดอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในหลักสูตร

จํานวน 4 รุ่น 240 คน

-

3.600

รผก. (ว)

ผู ้เข ้าร่วมอมรมไม่
น ้อยกว่า 12,300 คน
ไม่น ้อยกว่า 450,000

-

33.813

รผก.(ส)
รผก.(จ1-จ4)

- โครงข่ายไฟฟ้ าอั จฉริยะ (Smart Grid)
- พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
- การอนุรักษ์ พลังงาน (Energy Efficiency)
- ความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อม (Safety and environment)

รผก.(ว)
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I8 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทัง้
ภายในองค์กรและภาคประชาชน
- ค่าดัชนีการประสบอุบัตภ
ิ ัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index: √DI)

- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
เกีย
่ วกับระบบไฟฟ้ าสําหรั บผู ้ปฏิบัตงิ าน
- โครงการจัดอบรมเจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัย
และการควบคุมงาน
(อบรม จนท. ความปลอดภัยระดับเทคนิค,

้ จงและส่งเสริมให ้ผู ้ปฏิบัตงิ านมีความรู ้
- จัดฝึ กอบรมเพือ
่ ชีแ

"เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทํางาน"

หัวหน ้างาน, ระดับบริหาร)
- โครงการชุมนุมปลอดภัยใช ้ไฟฟ้ า PEA

- อบรมให ้ความรู ้เกีย
่ วกับการการใช ้ไฟฟ้ าอย่างถูกต ้องปลอดภัยและประหยัด
รวมทัง้ วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าภายในทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
- แก ้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้ าในครั วเรือนโรงเรียน อาคารต่างๆภายในชุมชนทั่วประเทศ
- ปรั บปรุงระบบไฟฟ้ าให ้กับโรงเรียนทีห
่ า่ งไกลในพืน
้ ที่ กฟข. 12 เขต

ครั วเรือน
60 โรงเรียน
ทั่วประเทศ

- จํานวนอุบัตเิ หตุทเี่ กิดจากระบบของ กฟภ.
ต่อผู ้ใช ้ไฟ

- งานจัดประชุมหน่วยงานความปลอดภัย

- จัดประชุม รวบรวมข ้อมูล และรายงานผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้ า
ของ กฟภ. ต่อผู ้ใช ้ไฟและจัดทํามาตรการป้ องกัน

จํานวน 4 ครั ้ง

รผก. (ว)

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

เป้ าหมาย
ปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)

งบทําการ
(ลานบาท)
้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดอบรมทีส
่ ํานักงานใหญ่

-

8.530

รผก. (ส)

จํ านวน 1 แห่ง

-

6.807

รผก. (ส)
รผก. (จ1-จ4)

จํ านวน 1 แห่ง

-

9.997

รผก. (ส)

-

25.194

รผก. (ส),
รผก. (จ1-จ4)

-

1.000

รผก.(ม)

I9 ยึดหลักบรรษั ทภิบาลในการบริหารองค์กรและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
- ร ้อยละความสําเร็ จของการนํ ามาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000
มาใช ้ใน กฟภ.
- ร ้อยละความสําเร็ จของแผนปฏิบัตกิ ารดาน
้
CSR ประจํ าปี

I9 ยึดหลักบรรษั ทภิบาลในการบริหารองค์กรและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

- งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO 26000

- อบรมและสัมมนาการนํ ามาตรฐาน ISO 26000 มาใช ้ในองค์กร
- จัดสานเสวนาผู ้มีสว่ นไดส่้ วนเสียของ กฟภ.

- โครงการติดตังหลอดประหยั
้
ดพลังงานไฟฟ้ า
(เช่น โบราณสถาน,ศาสนสถาน,สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วและ
กลุม
่ อาชีพ)

- ติดตัง้ หลอดประหยัดไฟฟ้ ามอบให ้กับโบราณและศาสนสถาน

- โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงาน
่ ุมชน
หมุนเวียนสูช

- ศึกษาความเหมาะสมการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ าโดยใช ้พลังงานหมุนเวียน
ให ้กับชุมชนห่างไกล

- งานส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกิจกรรมดานความรั
้
บผิดชอบ

- ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกิจกรรมดานสั
้ งคมและสิง่ แวดล ้อม เช่น โครงการ กฟภ.
ร ้อยละ 7 ของพนักงาน
ประชาร่วมใจลดไฟดับ, โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน ้อย, โครงการไฟฟ้ าภูมภ
ิ าค และผู ้บริหารมีสว่ นร่วม
ชุมชนร่วมใจปลูกดูแลรักษ์ ป่าลดภาวะโลกร ้อน, กิจกรรมจิตอาสา
ในกิจกรรม CSR
โครงการไฟฟ้ าภูมภ
ิ าคช่วยเหลือฟื้ นฟูผู ้ประสบภัยพิบัต,ิ

ต่อสังคม

- สัดส่วนของพนักงานและผู ้บริหารทีม
่ ี
ส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร

และทุกเขต

กับสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว

โครงการปรับปรุงสะพานลอยแสงสว่าง 4 มุมเมือง , โครงการจํ าหน่ายสินค ้า
Otop ใน Front Office ของ กฟภ.
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L1 พัฒนาขีดความสามารถ พร ้อมรับการเปลีย
่ นแปลง
และสร ้างทัศนคติทด
ี่ ใี นการปฏิบัต ิงาน
- ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement
Index)

- สัดส่วนพนักงานทีม
่ ี Core Competency
เป็ นไปตามระดับทีค
่ าดหวัง

- โครงการสํารวจปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุม
่ ของ กฟภ.

- สรุปและวิเคราะห์ขอมู
้ ลปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความผูกพัน

ระดับความผูกพันของ

ต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุม
่ เพื่อนํ าไปวางแผน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

พนักงานต่อองค์กร
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 4.10

- โครงการพัฒนาผู ้บริหารใหมี้ ความรู ้ด ้านงาน HR
(HR for Non HR Manager)

- พัฒนาผู ้บริหารใหมี้ ความรู ้ด ้านงาน HR (HR for Non HR Manager)
จํ านวน 1 รุ่น 50 คน

จํ านวน 1 รุ่น

-

0.750

รผก.(ม)

- แผนงานการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ

- จัดอบรมหลักสูตร Customers Oriented Service จํ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน

จํ านวน 2 รุ่น

-

0.600

รผก.(ม)

ประสิทธิภาพ หลักสูตรดานการขายและบริ
้
การลูกค ้า

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการก่อสร ้างศูนย์ข ้อมูล (Data Center) ของ กฟภ.

และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
L2 เพิม
่ สมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้งานอย่างต่อเนื่อง
- ค่าเฉลีย
่ ความสําเร็ จของโครงการตามแผนแม่บท ICT หมายเหตุ : วงเงินทัง้ โครงการ 740 ล ้านบาท ใช ้งบของ
ทีด
่ ําเนินการในปี งบประมาณทียบกับค่าเป้ าหมายที่
โครงการ คปศ.

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2557
- ประชาพิจารณ์,ขายแบบ,พิจารณาสรุปผลและจัดทําสัญญา (75%)
- ก่อสร ้างอาคาร (25%)
- เริม
่ งานก่อสร ้างอาคาร (ระยะเวลาก่อสร ้าง 18 เดือน)

เป้ าหมาย
ปี 2557

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
(ผูกพั น 11.037)

งบทําการ
(ลานบาท)
้
-

รับผิดชอบ
รผก.(ธส)

่ ก่อสร ้างอาคารภายใน
เริม
ไตรมาส 4

หน่วยงาน

115.000

-

รผก.(ธส)

-

รผก.(ธส)

กํ าหนดในปี นัน
้
- งานออกแบบจัดหาพร ้อมติดตัง้ IP core Network

- งานเพิม
่ สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สําเร็ จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) และ
ระบบงานทีเ่ กี่ยวของ
้

- จ ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ ระบบสือ
่ สาร DWDM และ
IP Core Network จํ านวน 1 ระบบ

เบิกจ่ายเงิน 20%
ของสัญญา

- ปรับปรุงระบบตามผลทีไ่ ดรั้ บจากแผนงานทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนงานทางธุรกิจBusiness Process Re-Engineering
& Improvement) และการทบทวนความตองการใช
้งานเพิม
้
่ เติมใน

ภายในไตรมาส 4

(ผูกพั น 6.6)

15.000
(เบิกจ่ายปี 58)

ระยะต่อไป
- งานพัฒนาศูนย์บริการข ้อมูลผู ้ใช ้ไฟ ระยะที่ 3
(PEA Call Center Phase 3)

- ตรวจรับงานและจ่ายเงิน งวดที่ 1-4

ภายในไตรมาส 4

28.840

-

รผก.(ธส)

- โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อให ้สอดคล ้องกับโครงสร ้างองค์กร

- นํ าเสนอแผนผังกระบวนการทํางานของหน่วยงาน สําหรับโครงการนํ าร่อง
และขออนุมัตใิ นการนํ ามาใช ้

ภายในไตรมาส 4

5.300

5.000

รผก.(ม)

- โครงการปรับปรุงการจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ์อัตรากํ าลัง

- จัดทําและนํ าเสนอกรอบอัตรากํ าลังแก่ผู ้เกี่ยวข ้องเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและขออนุมัตน
ิ ํ าไปใช ้
- กํ าหนดเวลาในการทบทวนปรับปรุงข ้อมูลกรอบอัตรากํ าลัง

ภายในไตรมาส 4

-

0.300

รผก.(ม)

- โครงการวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู ้บริหารทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ (Succession Plan)

- ทบทวนกลุม
่ ผู ้สืบทอดตําแหน่ง (Succesor) ในกลุม
่ ตําแหน่งหลัก
Key Position

ภายในไตรมาส 4

-

0.500

รผก.(ม)

L3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
การจัดการความรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็ จของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

ในอนาคต
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- ประเมินและวิเคราะห๋ช่องว่างระหว่างสมรรถนะของบุคลากรกับ
สมรรถนะตามตําแหน่งงาน (Competency Gap Analysis) ของกลุม
่
Successor
- ติดตามและประเมินผลความก ้าวหน ้าในการพัฒนาบุคลากรกลุม
่
Successor เป็ นระยะ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
L3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
การจัดการความรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557
- โครงการจัดทําระบบการบริหารบุคลากรผู ้มีความ
สามารถสูง (Talent Management)

- ความสําเร็ จของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

ภายในไตรมาส 4

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
-

งบทําการ
(ลานบาท)
้
0.600

รับผิดชอบ
รผก.(ม)

ภายในไตรมาส 4

-

3.500

รผก.(ม)

- สํารวจการประเมินองค์ความรู ้ในองค์กร
- สร ้างทีมงานจัดการความรู ้ประจํ าหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมความรู ้ทีส
่ ําคัญของ กฟภ.

ภายในไตรมาส 4

-

5.700

รผก.(ม)

- จัดหลักสูตรฝึ กอบรมให ้กลุม
่ Successors
- ส่ง Successors ไปอบรมหน่วยงานภายนอก

ภายในไตรมาส 4

-

2.000

รผก.(ม)

- จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อทําการประเมินและระบุผู ้ทีจ่ ะเป็ นบุคลากร

เป้ าหมาย
ปี 2557

หน่วยงาน

ผู ้มีความสามารถสูง
- จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อให ้มีความเข ้าใจกลยุทธ์การบริหารบุคลากร
ผู ้มีความสามารรถสูงของ กฟภ. รวมถึงการใช ้เครื่องมือต่างๆในการประเมิน
- ประเมินผลและระบุผู ้ทีเ่ ป็ นบุคลากรผู ้มีความสามารถสูงและรวบรวมรายชื่อ
บุคลากรผู ้มีความสามารถสูง (Talent)

- โครงการจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัต ิงานที่
ขับเคลือ
่ นผลการปฏิบัตงิ านและเสริมสร ้างสมรรถนะบน
ระบบสารสนเทศ

- อบรมการใช ้งาน และสร ้างความเขาใจเกี
้
่ยวกับระบบประเมินผล
และสมรรถนะรายบุคคล(ต่อเนื่อง)
- ติดตามและประเมินการใช ้ระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านบนระบบ
สารสนเทศในหน่วยงานนํ าร่อง เพื่อนํ ามาปรับปรุงระบบให ้เหมาะสมยิง่ ขึน
้
- กํ าหนดกรอบระยะเวลาการประเมินผล และหน่วยงานนํ าร่องและนํ าระบบ
ประเมินผลบนสารสนเทศมาใช ้ทัว่ ทังองค์
้
กร

- โครงการพัฒนาความรู ้เพื่อการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

- โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)
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แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2557
เป้ าประสงค์
และเกณฑ์วัดการดําเนินงาน
L3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/งาน
ปี 2557

กิจกรรมทีจ
่ ะดําเนินการ
ในปี 2557

เป้ าหมาย
ปี 2557

- โครงการสร ้างเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค

- จัดกิจกรรม สร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคใหแก่
้ พนักงาน กฟภ.

จํ านวน 8 กิจกรรม

งบลงทุน
(ล ้านบาท)
-

งบทําการ
(ลานบาท)
้
7.609

รับผิดชอบ
รผก.(ม)

หน่วยงาน

- โครงการบริหารทรัพยากรเพื่อรองรับระบบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- ศึกษาผลกระทบด ้านบุคลากรเพื่อรองรับระบบประชาคมเศรษฐกิจ

ภายในไตรมาส 4

-

0.500

รผก.(ม)

ภายในไตรมาส 4

-

0.600

รผก.(ม)

ภายในไตรมาส 4

-

-

รผก.(ม)

การจัดการความรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสําเร็ จของโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
อาเซียน
- เตรียมบุคลากรใหพร
้ ้อมรองรับระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) โดยเฉพาะกลุม
่ ตําแหน่งงานหลัก

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) ตามโครงสร ้างตําแหน่งงานในอนาคต

- จัดทําผังแสดงความก ้าวหน ้าในการเลือ
่ นตําแหน่งและการหมุนเวียน
(Job Roatation) ภายในกลุม
่ งานเดียวกันและกลุม
่ งานทีต
่ า่ งกัน
- จัดทําหลักเกณฑ์สําหรับแต่ละตําแหน่งงานตามผังแสดงความก ้าวหน ้า
ในการเลือ
่ นตําแหน่งทีก
่ ํ าหนดขึนเพื
้
่อใช ้เป็ นแนวทางในการพิจารณา
่ นระดับหรือตําแหน่ง และการโอนย ้าย
เลือ

- โครงการสร ้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

- จ ้างทีป
่ รึกษาดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
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