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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 และจัดทําเป็น
แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) ที่เป็นการมองภาพรวม
องค์กรในระยะยาว 10 ปี โดยในระยะ 3-5 ปีแรก ทิศทางและตําแหน่งยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง มีความยั่งยืน และมีมาตรฐานด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
และในระยะ 5-10 ปีต่อมา จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําใน
ภูมิภาค
การจัดทําแผนฯครั้งนี้ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นกรอบ
แนวทาง และทิศทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปีปัจจุบันจนถึงปี 2566 จึงประกอบด้วย 13 ยุทธศาสตร์
หลักเพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอันดับแรกและก้าวไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์เป็นลําดับต่อไป
โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นจํานวนเงิน 165,215.843 ล้านบาท แยกตามแผนแม่บทของสายงาน 8
แผนแม่บท (170 แผนงาน/โครงการ/งาน)
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)
ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ.เป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ที่ ทั น สมั ย มุ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
2. ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
2) เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงานเป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นําในธุรกิจจําหน่ายไฟฟ้า
3) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
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4) เพื่อเตรี ย มความพร อมขององคกรในการลงทุน สร างตลาดใหม และธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ
5) เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร (Strategy)
1) มีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 1 กลยุทธ
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูมาตรฐานสากล
2) มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 1 กลยุทธ
OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
3) มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย 1 กลยุทธ
RS2 ส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ นโยบาย และมาตรฐานทั้ ง ในและ
ตางประเทศ รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
4) เปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 2 กลยุทธ
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
5) มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
ประกอบดวย 2 กลยุทธ
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ICT1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
6) สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย
ประกอบดวย 1 กลยุทธ
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)
7) สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
ประกอบดวย 1 กลยุทธ
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
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8) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
9) มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
10) แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
NM1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
11) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
SR1 ส่งเสริม/ร่วมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side Management)
SR2 ร่วมดําเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
IP1 มุ่งเน้นพัฒนา และนวัตกรรม Smart Grid & Strong Grid
IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา
13) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
ICT2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Streamline Business Process)
ICT3 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
6. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ จั ด ทํ า เป็ น แผนที่
ยุทธศาสตร์และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเป้าหมายการดําเนินงานใน พ.ศ. 25592563 ดังนี้
- การดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้านประกอบด้วยด้านเป้าหมาย (Goal)
ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Growth)
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- เกณฑ์วัดผลการดําเนินงานตาม BSC มีจํานวน 26 ตัวชี้วัดประกอบด้วย
ด้านเป้าหมาย
2
ตัวชี้วัด
ด้านลูกค้า
4
ตัวชี้วัด
ด้านกระบวนการภายใน 13
ตัวชี้วัด
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 7
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้ง 13 ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนแม่บทต่าง ๆ ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 170 แผนงาน/โครงการ/งาน มีวงเงินดําเนินการที่ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น
165,215.843 ล้านบาท โดยเป็นงบลงทุน 163,885.366 ล้านบาท และงบทําการ 1,340.477 ล้านบาท
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บทที่ 1
สถานภาพองค์กร (Overview)
1.1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority: PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจ
ด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 มีภารกิจในการจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. รับผิดชอบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่
74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
นครหลวง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย ปัจจุบันมี
สถานีไฟฟ้า 523 แห่ง สามารถแบ่งพื้นที่การจําหน่ายเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขตภาคละ 3 เขต รวมทั้งสิ้น 12 เขต และ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด/อําเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยครอบคลุมการให้บริการพื้นที่ 74 จังหวัดจํานวน 76,121 หมู่บ้าน
ตารางที่ 1- 1: สํานักงานและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
พื้นที่
สํานักงาน
สํานักงานใหญ่
สํานักงาน กฟข.
สํานักงาน กฟภ. จังหวัด/อําเภอ
สํานักงาน กฟภ. สาขา
สํานักงาน กฟภ. สาขาย่อย
ศูนย์บริการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
สถานีไฟฟ้า
คลังพัสดุ

ส่วนกลาง

ภาคเหนือ

1
-

3
40
87
121
16
14
109
20

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3
43
86
182
19
3
106
33

ภาคกลาง

3
62
53
62
29
12
229
48

ภาคใต้

3
41
62
94
17
12
95
21

รวม

1
12
186
288
459
81
41
539
122

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 2558

สําหรับการบริการธุรกิจเสริมมี 7 ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานประเภทเช่า งานซ่อมแซม
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบ ทดสอบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ โดยมีกลไกดําเนินการส่งมอบโดยสายงานที่เกี่ยวข้อง
อุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของ กฟภ. ได้ แ ก่ หม้ อ แปลง มิ เ ตอร์ เครื่ อ งมื อ ในการก่ อ สร้ า ง
ยานพาหนะ และเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษา โดยมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 296,723 วงจร-กิโลเมตร
ระบบจําหน่ายแรงต่ํา 450,624 วงจร-กิโลเมตร ระบบสายส่งไฟฟ้า 11,481 วงจร-กิโลเมตร หม้อแปลง
77,767 MVA เป็นต้น (หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย. 2558)
1

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

1.2 บุคลากร (Human Resource)
กฟภ. มีบุคลากรที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตําแหน่ง จําแนก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย พนักงาน และลูกจ้าง
1.2.1 พนักงาน
กฟภ. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 28,084 คน เป็นเพศชาย 20,733 คน หรือร้อยละ 73.83 และเพศ
หญิง 7,351 คน หรือร้อยละ 26.17 อายุต่ํากว่า 45 ปี จํานวน 12,532 คน หรือร้อยละ 44.62 และสูงกว่า 45 ปี
ขึ้นไปจํานวน 15,552 คน หรือร้อยละ 55.38 มีการแบ่งกลุ่มพนักงานตามลักษณะงานออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงระดับตําแหน่งตั้งแต่
- รองผู้ว่าการฯ
- ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ/ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต/ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการฝ่าย/ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้จัดการประจําการไฟฟ้าเขต/ผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคชั้น 1
- ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12-13
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับกลางระดับตําแหน่งตั้งแต่
- รอง/ผู้ช่วยผูอ้ ํานวยการฝ่าย รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
- ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนช่างกฟภ.
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 2 และตําแหน่งเทียบเท่า (นักวิชาการระดับ 11)
- รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์
รอง/ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนช่างกฟภ. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 3 ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคชั้น 1-2
- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 3
- นักวิชาการระดับ 9-10 ผู้ชํานาญการระดับ 9
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริหารระดับต้นระดับตําแหน่งตั้งแต่
- หัวหน้าแผนก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 1 (คุณวุฒิขั้นระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- นักวิชาการระดับ 4-8
กลุ่มที่ 5 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 2 (คุณวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาตรี) ระดับตําแหน่งตั้งแต่
- พนักงานวิชาชีพระดับ 2-6
- เสมียนพนักงานระดับ 1-3
พนักงานมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 0.04 ปริญญาโทร้อยละ 3.61 ปริญญาตรี
ร้อยละ 25.30 และต่ํากว่าปริญญาตรีร้อยละ 71.05
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ตารางที่ 1- 2: พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จําแนกตามเพศระดับการศึกษาและอายุ
เพศ(คน)
กลุม

ชาย

ผูบริหาร
ระดับสูง
ผูบริหาร
ระดับกลาง
ผูบริหาร
ระดับตน
กลุมพนักงาน
ปฏิบัติการ 1
กลุมพนักงาน
ปฏิบัติการ 2
รวม

132

ปริญญา ปริญญา
หญิง
เอก
โท
26
20

ระดับการศึกษา
ปริญญา อนุปริญญา/
ตรี
.ปวส
138
-

-

-

-

อายุ
32-45
ป
-

ต่ํากวา
ปวช.

ปวช.

< 32
ป

> 45
ป
158

57.91

รวม
ทั้งหมด
(คน)
158

คาเฉลี่ย
อายุ

1,768

545

4

327

1,672

204

105

1

-

211

2,102

53.32

2,313

6,897

2,823

7

427

2,870

3,906

2,360

150

18

2,056

7,646

50.07

9,720

1,550

1,116

-

240

2,426

-

-

-

1,327

1,110

229

33.38

2,666

10,386

2,841

-

-

-

8,707

3,028

1,492

3,660

4,150

5,417

40.66

13,227

20,733

7,351

11

1,014

7,106

12,817

5,493

1,643

5,005

7,527

15,552

44.06

28,084

ที่มา: กองบริหารงานบุคคล ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558)

1.2.2 ลูกจาง
ลูกจางของ กฟภ.แบงออกเปน 2 กลุมไดแก
กลุมที่ 1 ลูกจางรายเดือน หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจาง เพื่อรับคาจางเปนรายเดือน
ซึ่งจ างตามแผนอัต รากํ าลั งรวมถึ งจ า งประจํ าสํ านั กผู ว า การ สํ านั กรองผู ว าการ และสํ านั กผู ช ว ยผู ว า การ
เชน พนักงานขับรถยนต และแมบาน
กลุมที่ 2 ลูกจางรายวัน หมายถึง ผูซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจาง เพื่อรับคาจางเปนรายวันซึ่งจาง
ประจําแผนกโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต เชน ลูกจางโรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต
ตารางที่ 1- 3: จํานวนลูกจางของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
กลุม
ลูกจางรายเดือน
ลูกจางรายวัน
รวม

จํานวน
5,091
429
5,520

ที่มา: ลูกจางรายเดือน: กองบริหารงานบุคคล ฝายกลยุทธทรัพยากรบุคคล (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)
ลูกจางรายวัน: กองผลิตภัณฑคอนกรีต ฝายกอสรางระบบไฟฟา (ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2558)

1.3 โครงสรางองคกร (Organization Structure)
เพื่อใหการดําเนินงานของ กฟภ. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรองรับการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน
กฟภ. จึงจัดโครงสรางองคกร ประกอบดวย ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูนําสูงสุดขององคกรไดมาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการการไฟฟาส ว นภู มิภ าค และแต งตั้ งโดยรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย
และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แบงการบริหารออกเปนสายงาน โดยมีรองผูวาการบริหารสายงาน
และผูชวยผูวาการชวยดูแลการบริหารในสายงาน
นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่ขึ้นตรงตอผูวาการ คือ สํานักกฎหมาย สํานักตรวจสอบภายใน สํานักผูวาการ
สําหรับสายงานตาง ๆ ไดจัดเปนกลุมตามลักษณะงานแบงออกเปน 3 กลุมไดแก 1) กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา
3
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ประกอบดวย สายงานยุทธศาสตร และสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา 2) กลุมเครือขายและบริการ
ประกอบดวย สายงานวิศวกรรม สายงานกอสรางและบริหารโครงการ สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา และ
สายงานการไฟฟาภาค 1-4 และ 3) กลุมสนับสนุน ประกอบดวย สายงานสารสนเทศและสื่อสาร สายงานบัญชี
และการเงิน สายงานอํานวยการ สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดลอม และสายงานทรัพยากรบุคคล
ภาพที่ 1- 1: โครงสรางองคกรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

1.3.1 การกํากับดูแลและควบคุมกิจการ
การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย แต มี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
จากกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ดังนั้นในการแตงตั้งคณะกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมี
ผูแทนของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลการบริหารกิจการที่ดีใน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (Good Corporate Governance) รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงนโยบายภาครั ฐ สู ก ารดํ า เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให
การปฏิบัติงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยในดานตาง ๆ 6 คณะ และคณะอนุกรรมการอีก 3 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานกอนนําเสนอ
คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคไดแก
- คณะกรรมการบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค
- คณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟาสวนภูมิภาค
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธการไฟฟาสวนภูมิภาค
- กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
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- กรรมการอิสระในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู้ว่าการ
- คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
1.4 กรอบและแนวทางการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Operational Framework)
คณะผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดรายละเอียดของวิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยมร่วม
(Core Value) รวมทั้งความสามารถหลัก (Core Competency) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ไว้เพื่อเป็นกรอบในการวางยุทธศาสตร์
และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
1.4.2 ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4.3 ค่านิยม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
1.4.4 ความสามารถหลัก (Core Competency)
1) ความสามารถหลักขององค์กรในปัจจุบัน
• บริหารจัดการ และบริการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
• การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
2) ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต
• ความสามารถในการดําเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1.4.5 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge)
1)
2)
3)
4)
5)

ศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การสร้างความยั่งยืนขององค์กร (มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม)
การบริหารจัดการและสร้างความสมดุล สําหรับความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทบาทของ SPP และ VSPP ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
นโยบายและการกํากับดูแลของรัฐบาลและองค์กรอิสระ
5
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6) การบริหารสินทรัพยขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสินทรัพยในภาพรวม และดาน
เครือขายโทรคมนาคม โครงขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) รวมกับเอกชน
1.4.6 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage)
1) ความพรอมทัง้ ในดานโครงขาย และสํานักงานใหบริการ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได
2) กฟภ. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งในระบบเครื อขายและจําหนายไฟฟ า
(Core Process) และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวของ เชน SCADA AMR GIS SAP
3) โอกาสในการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ในการตอบสนองนโยบายภาครั ฐ ที่ มุ ง เน น
เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟาและบริการ และนโยบายดาน Smart Grid
4) มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค (PEA Standard)
5) การใชประโยชนจากสินทรัพยและชองทางบริการ เพื่อตอบสนองแนวโนมความตองการใช
ไฟฟาทั้งในภาพรวม และรายอุตสาหกรรม
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บทที่ 2
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งจัดทําเป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยได้บูรณาการแผนแม่บทของสายงาน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (มีหน่วยงานในระดับรองผู้ว่าการรวมทั้งสิ้น 14 สายงานรับไปดําเนินการ) เพื่อให้มั่นใจว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุม ตั้งแต่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะถ่ายทอดเป็นลําดับขั้นจากระดับสายงานจนถึงระดับ KPI รายบุคคล นอกจากนี้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคยังนําการบริหารความเสี่ยงเข้ามาบูรณาการในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์/ระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กรมาบริหารเพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวหมดไป หรือลดระดับความรุนแรงลงรวมทั้งได้นําเครื่องมือ
Economic Profit Drivers (EP Drivers) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value Management) ให้กับองค์กรอีกด้วย
2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process)
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีขั้นตอนปรากฏตามภาพที่ 2-1 ดังนี้
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ภาพที่ 2- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
ชือกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ กฟภ.
ผู้ส่งมอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู้รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า
Suppliers
Inputs
Process

ฝนย.

ฝนย.

- ร่ างปฏิทินการ
ทบทวนแผน
ประจําปี
- หนังสือระบบ
ประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ
(เกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน)
- รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR)
- ตารางแสดง
รายละเอียด
ปั จจัยนําเข้ าเพือ
การทบทวนแผนฯ

ผลลัพธ์ใน
ขันตอนที 1

เริ มต้ น
1. พิจารณากําหนดปฏิทินการทบทวน
แผนประจําปี และพิจารณารายการ
ข้ อมูลทีจะใช้เป็ นปั จจัยนําเข้ าในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้ ครบถ้ วน
ฝนย.

2. ทุกสายงานรวบรวมและวิเคราะห์
ข้ อมูลเพือเป็ นปั จจัยนําเข้ าในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดส่งให้
ฝนย.ตามเวลาทีกําหนด
ทุกสายงาน, คณะทํางาน SEPA
หมวด 3, ทีปรึ กษาฯ

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

ผลลัพธ์ใน
ขันตอนที 2

3. วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ประกอบด้ วย
3.1 สภาพแวดล้ อมภายนอก
(เช่น PESTEL, Five Force,
Competitive Environment Analysis)
3.2 สภาพแวดล้ อมภายใน (เช่น 7’s)
คณะทํางานยกร่ างการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ., ฝนย.
และทีปรึ กษาฯ
A
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ผู้รับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้รับมอบ/ลูกค้ า/ผู้นําไปใช้ / กรอบเวลา
กระบวนการถัดไป
Outputs
Customers
Time
- ปฏิทินการทบทวนแผนประจํ าปี
- รายการข้ อมูลทีจะใช้เป็ นปั จจัย
นําเข้ าในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ประจําปี

ทุกสายงาน,
คณะทํางาน SEPA
หมวด 3, ทีปรึกษาฯ

ม.ค.

ปั จจัยภายนอก
- ข้ อมูลสัญญาณบ่งชีแต่เนินๆ ถึงการ
เปลียนแปลงทีสําคัญด้ านเทคโนโลยี ตลาด
การแข่งขัน สภาพแวดล้ อมด้ านกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ (ฝนย., ทีปรึกษาฯ)
- ลูกค้ า กลุม่ ลูกค้ า ส่วนตลาด และลูกค้ า
เป้ าหมาย(คณะทํางานSEPA หมวด 3)
- ข้ อมูล และสารสนเทศความต้ องการและ
ความคาดหวังของของลูกค้ า(คณะทํางาน
SEPA หมวด 3ตามตารางที 3.1 ก(2) -) 3
- ความต้ องการของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย
(คณะทํางาน SEPA)
- นโยบายภาครั ฐ (ฝนย., ทีปรึ กษาฯ)
- Statement of Directions (ฝนย.)
ปั จจัยภายใน
- วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์ กร (ฝนย.)
- SWOT ของปี ทีผ่านมา(ฝนย., ทีปรึ กษาฯ)

ฝนย., ทีปรึกษาฯ

ม.ค.– มี.ค.

คณะกรรมการ
กนย.

มี.ค.- เม.ย.

- ความยังยืนของรั ฐวิสาหกิจในระยะยาว และ
ความสามารถพิเศษขององค์ กรทีจําเป็ น
(ความรู้ ขีดความสามารถ อัตรากําลัง
บุคลากร ) (ฝพบ.
, ฝบค.)
- ข้ อมูลด้ านการบริ หารความเสี
ง(ฝบส.)
ย
- ปั จจัยขับเคลือนมูลค่(Val
า ue Drivers) (ฝนย.)
- การวิเคราะห์ ความสามารถในการนําแผน
ยุทธศาสตร์ ไปดําเนินการให้ สาํ เร็จ (ฝนย.)
- การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน/ผลการ
ดําเนินงาน (ฝนศ.,ฝงป., ฝคฟ., ฝบค., ฝบช.,
ฝนย.,ฝบส.)
- สรุ ปผลการดําเนินงานตามระบบ EVM
(ฝนย.,ฝงป.)
- ผลสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (ฝบค.
- ผลสํารวจความคิดเห็นจากพนักงาน
เกียวกับ
องค์ ประกอบทีสําคัญของแผนยุทธศาสตร์
และกระบวนการจัดทํ(ฝนย.
า , ทีปรึ กษา)
- สรุ ปแผนงาน/โครงการ/งานทีสําคัญและ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ องค์ กร (ฝนย.)
- ผลการดําเนินงานทีสําคัญของสายงาน
(ทุกสายงาน)
มุมมองของผู้บริ หารระดับสูง

-

นโยบาย/ข้ อมูลการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูง (ฝนย.
,ทีปรึ กษาฯ)

- ทิศทางของสภาพแวดล้อมของ
ตลาดในปั จจุบนั
-ประเด็นทีสําคัญของการแข่งขัน
-ข้ อได้ เปรียบ/ข้ อจํากัด เมือเทียบกับ
คู่เทียบ
-SWOT และ TOWS Matrix
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ภาพที่ 2-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
ชือกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ กฟภ.
ผู้ส่งมอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู้รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

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

Outputs

Customers

Time

A

ฝนย., ทีปรึกษา

ฝนย., ทีปรึกษาฯ

ผลลัพธ์ในขันตอนที 3

ผลลัพธ์ในขันตอนที 3-4

4. ประชุมสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการเพือ
ดําเนินการตามลําดับดังนี
4.1 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Factors Analysis Summary: SFAS)
เพือกําหนดปั จจัยสภาพแวดล้ อมที
สําคัญขององค์กร
4.2 วิเคราะห์/ทบทวนความสามารถพิเศษ
(Core competency) ขององค์กรตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในการคัดเลือกและ
ประเมิ น รวมถึงฐานข้ อมูลทีชัดเจนใน
การวิเคราะห์
4.3 วิเคราะห์/ทบทวน ความท้ าทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge: SC)
และความได้ เปรี ยบเชิ งยุทธศาสตร์
(Strategic Advantage: SA) ตามหลักการ
และขันตอนทีกําหนด
4.4 กําหนดปั จจัยขับเคลือนความยังยืน
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดและจัดระดับ
ความสําคัญ
4.5 กําหนด/ทบทวน วิสยั ทัศน์ (Vision)
ภารกิจ (Mission) และค่านิยมร่ วม
(Core Value)
คณะกรรมการ กนย.,
คณะทํางานยกร่างการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.

-ปั จจัยสภาพ
แวดล้ อมทางธุรกิจ
-ทิศทางการ
ดําเนินงานของ
องค์กร

5. กําหนดนโยบาย และให้ คําแนะนําใน
วัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และข้ อสังเกตเกียวกับจุดบอด

- นโยบายจาก
คณะกรรมการกฟภ.
- ข้ อสังเกต/ คําแนะนํา
ในวัตถุประสงค์เชิ ง
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง
เชิ งยุทธศาสตร์
- ข้ อสังเกตเกียวกับ
จุดบอด

คณะทํางานยกร่ าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.,
ฝนย., ทีปรึกษา

-วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
(Strategic
Objective)
-เป้าประสงค์ของ
องค์กร (Goal)
-ร่ างยุทธศาสตร์

คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทํางานยกร่ าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.

คณะกรรมการ กฟภ.

ฝนย., ทีปรึกษา

ฝนย., ทีปรึกษา

ผลลัพธ์ในขันตอนที 4-5

ทิศทางยุทธศาสตร์ และ
ร่ างยุทธศาสตร์

6. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
เพือพิจารณาดังนี
6.1 กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objective) โดยการจัดลําดับ
ความสําคัญและคัดเลือกวัตถุประสงค์
เชิ งยุทธศาสตร์
6.2 กําหนดเป้าประสงค์(Goal) โดยมี ความ
สมดุลทังระยะสันและระยะยาว รวมถึงความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีสําคัญ
6.3 กําหนด/ ทบทวนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ กนย., คณะทํ างานยกร่ าง
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
7. ค้ นหาจุดบอดขององค์ กรโดยผู้เชียวชาญ /
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกในการให้ ความคิดเห็น
ในยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ขององค์ กร และข้ อมูล
เกียวกับการดําเนินงานขององค์กร
ผูเ้ ชี ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก

-ความสามารถ
พิเศษขององค์กร
(Core Competency)
-ความท้ าทายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (SC)
ระยะสัน/ระยะยาว
-ความได้ เปรี ยบ
เชิ งยุทธศาสตร์

คณะกรรมการ
กฟภ.,
คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทํางาน
ยกร่ างการ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.

พ.ค.– มิ.ย.

-ปั จจัยขับเคลือน
ความยังยืนของ
องค์กร
-วิสยั ทัศน์ (Vision)
-ภารกิจ(Mission)
-ค่านิยมร่ วม
(Core Value)

จุดบอดเพือ
นําไปปรับปรุง
ยุทธศาสตร์
ต่อไป

คณะกรรมการ
กนย.,
คณะทํางานยกร่ าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.,
ผู้แทนสายงาน

มิ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

B
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ภาพที่ 2- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
ชือกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ กฟภ.
ผู้ส่งมอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู้รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

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

Outputs

Customers

Time

B

ฝนย., ทีปรึกษา

ฝนย.

- ผลลัพธ์ในขันตอนที 8

ฝนย., ทีปรึกษา

- ผลลัพธ์ในขันตอนที8 - 9

ก.ค.

- ร่ างยุทธศาสตร์
- ร่ างแผน SIP
- ร่ างแผนที
ยุทธศาสตร์ และ
ร่ างตัวชีวัด BSC
ระดับองค์กร
- ความเสียงระดับ
องค์กร/ สายงาน

คณะกรรมการ กนย.
,
สายงานต่างๆ

9. ทบทวนความสอดคล้ องเชือมโยง
ของยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท
และจัดทํายกร่ างแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ทีสอดคล้ องกับร่ างแผน
ยุทธศาสตร์ในเบืองต้ น
ฝนย., ทุกสายงาน

- รายงานความ
สอดคล้ องเชือมโยง
ของยุทธศาสตร์
และแผนแม่บท
- ยกร่ างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
เบืองต้ น

คณะทํางานยกร่ าง
การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.

ก.ค .- ส.ค.

10. ประชุมจัดทํายกร่ างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

- ร่ างแผนการ
ดําเนินงานประจําปี

คณะกรรมการ กนย.

ส.ค.

- แผนยุทธศาสตร์
(รวมถึงแผน SIP,
แผนทียุทธศาสตร์,
ตัวชีวัด BSC
ระดับองค์กร) และ
แผนการดําเนินงาน
ประจําปี ทีได้ รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กนย.

คณะกรรมการ บริ หาร
และคณะกรรมการ
กฟภ.

ส.ค.

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

ทุกหน่วยงานภายใน
องค์กร, หน่วยงาน
ภายนอกทีเกียวข้ อง

ส.ค. – ก.ย.

8. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) เพือพิจารณา
- ร่ างยุทธศาสตร์
- ร่ างแผน SIP
- ร่ างแผนทียุทธศาสตร์ และ
ร่ างตัวชีวัด BSC ระดับองค์กร
- ระบุและวิเคราะห์ความเสียงของ
กฟภ.
คณะกรรมการ กนย.,
คณะทํางานยกร่ างการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ.

- ข้ อสรุป และผลการวิเคราะห์
ผลลัพธ์ในขันตอนที 4 -7

คณะทํางานยกร่ างการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ.

N

ฝนย., ทีปรึกษา

- ผลลัพธ์ในขันตอนที 8
และ 10

11. คณะกรรมการ กนย.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

Y

N

ฝนย., ทีปรึกษา

- ผลลัพธ์ในขันตอนที 11

12. คณะกรรมการบริ หาร
และคณะกรรมการ กฟภ.
พิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ
Y
C
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ภาพที่ 2-1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
ชือกระบวนการ:
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ของ กฟภ.
ผู้ส่งมอบ/
ปั จจัยนําเข้ า
ขันตอนและผู้รับผิดชอบ
กระบวนการก่อนหน้ า

Suppliers

Inputs

Process

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

Outputs

Customers

Time

- ทุกสายงานได้
รับทราบถึงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนที
ยุทธศาสตร์ตัวชีวัด
BSC และแผนการ
ดําเนินงานประจําปี
ขององค์กร

ทุกสายงาน

ก.ย.- ต.ค.

- สรุปผลการ
ดําเนินงานเพือใช้
เป็ นปั จจัยนําเข้ าใน
การวางแผน
ยุทธศาสตร์ ในปี
ต่อไป

ฝนย.

สินปี ของ
ปี ถัดไป

C

ฝนย.

- แผนยุทธศาสตร์แผนทียุทธศาสตร์
และตัวชีวัด BSC ระดับองค์กร
- แผนการดําเนินงานประจําปี

ทุกสายงาน

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชีวัด BSC และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ของสายงาน ณ สินปี

13. สัมมนาชีแจงแผนยุทธศาสตร์
แผนทียุทธศาสตร์ ตัวชีวัด BSC
ระดับองค์กร และแผนการดําเนินงาน
ประจําปี รวมถึงเผยแพร่คู่มือการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ กฟภ.
ผ่านทาง Intranet และสือสิงพิมพ์
ฝนย.

14. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ณ สินปี เพือใช้ เป็ นปั จจัยนําเข้ าในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ ในปี ต่อไป
ฝนย.

สินสุดกระบวนการ

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Analysis)
2.2.1 นโยบาย (Policy)
ประเด็น นโยบาย แผนงาน และกฎหมายขอบังคับที่นํามาวิเคราะห ทั้งนี้ ไมวาจะเปนในดาน
นโยบาย ยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา/สงเสริมในดานพลังงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรง และทางออม
ตอทั้งสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม (ดานพลังงาน) หรือตอการดําเนินกิจการ การปฏิบัติงานขององคกร
ไดเชนกัน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
การแถลงนโยบายตอรัฐสภา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559)
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
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1.7) แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561)
1.8) ยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน
1.9) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1.10) แผนการพัฒ นาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP)
1.11) แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป พ.ศ. 2554-2573
1.12) แผนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1) แนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจั ด เตรี ย มแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มีความต อเนื่ องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ
สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยไดกําหนดวิสัยทัศนในป พ.ศ. 2570 คือ “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยมี
มิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดีเกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน
ระยะยาว โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางและคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปน
ทั้งโอกาสและขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาวหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี้
1. พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
2. ยึ ด คนเป น ศู น ย ก ลางของการพั ฒ นา ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งกระบวนการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน
3. พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ และเปนองครวม
4. ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น ป พ.ศ. 2570 เป น เป า หมายซึ่ ง จะส ง ผลให บ รรลุ ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู
บนรากฐานของสังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศ
มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่
สร า งคนเป น คนดี ชุ ม ชนมี ค วามเข ม แข็ ง และมี บ ทบาทในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ มี เ สถี ย รภาพ และ
ความสามารถในการแขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปน
ธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข
1.2) การแถลงนโยบายตอรัฐสภา
นโยบายพลั งงานที่อยู ในคําแถลงนโยบายของรั ฐ บาลที่พลเอกประยุ ทธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
12

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

นโยบายพลังงาน
ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และใหมีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ
และใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะไมใชอยางฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ
และน้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งจากการใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส
เปนธรรม และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน
1.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพลังงาน / การไฟฟาสวนภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ความเข ม แข็ ง ภาคเกษตร ความมั่ น คงของอาหารและพลั ง งาน
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง และสามารถ
ใชประโยชนไดอยางยั่งยืน เพื่อใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง
 การพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรื อนและชุ มชน รวมถึงสรางความมั่น คง
ดานพลังงานชีวภาพ เพื่อพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคการเกษตร โดยสงเสริมการผลิ ต พลั ง งาน
ทดแทนภายในชุมชน และการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน โดยเปาหมาย
ภายในป พ.ศ. 2559 เพิ่มผลผลิตพลังงานไฟฟา และพลังงานความรอนจากชีวมวล กาซชีวภาพ ของเสียจาก
ครัวเรือน วัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไมนอยกวา 3,440 เมกะวัตต
 การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยใหมีสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายไมนอยกวารอยละ 19 ของปริมาณ
การใชพลังงานขั้น สุด ทาย ลดสัดสวนการนําเขาพลั งงานจากตางประเทศลงไมน อยกวาร อยละ 3 และลด
ความเขมการใชพลังงานลงรอยละ 2 รวมถึงแนวทางการสรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนและลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ กํากับกิจการพลังงานใหมีร าคา
เหมาะสมและเปนธรรมตอผูใชและผูจัดหาพลังงาน โดยกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่สะทอนตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
1.4) นโยบายกระทรวงมหาดไทย
เนื่ อ งจากการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคอยู ภ ายใต ก ระทรวงมหาดไทย ดั ง นั้ น นโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย จึ ง มี ผ ลกระทบต อ การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค โดยเมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2557
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมาตรวจเยี่ยมหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยไดกลาวมอบนโยบายให
การไฟฟาสวนภูมิภาคดังนี้
 ใหพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟาและการบริการอยางตอเนื่องใหดียิ่งขึ้น
 ดานการใหบริ การขอใหส งเสริมให ทุกครัว เรื อนมีไฟฟาใช หากยังเขาไปไมถึ ง อาจ
สงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยทดแทน
 ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตยครัวเรือนใหมีราคาอุปกรณที่
ถูกลงเพือ่ ใหคนทั่วไปเขาถึงไดงาย
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 การทํางานตองมีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล มีคานิยมขององคกรที่ดี
1.5) แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินที่มีบทบาทตอการดําเนินงาน
 พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒ นาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
 จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเป น ไปอย า งรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส และตรวจสอบได โดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว ม
ของประชาชน
1.6) แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2561
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย ที่มีผลกระทบ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสูประชาคมอาเซียน มีเปาหมายเพื่อใหรัฐมีการวางผังเมือง และพัฒนาพื้นที่รองรั บ
การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน ประชาชนสามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม และที่ดินของรัฐ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
1.7) แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน
แผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557-2561) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก
คือ
 ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาพลังงานใหเพียงพอตอความตองการ เพื่อใหมีพลังงานเพียงพอ
ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การสร างเสริมความมั่นคงและสรางมูลคาเพิ่มด านพลั งงานของ
ประเทศ เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการที่เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน และมี
อุตสาหกรรมใหมดานพลังงาน (New Growth) ของประเทศ และมุงสูการเปนศูนยกลางการคาดานพลังงานใน
ภูมิภาค
 ยุทธศาสตรที่ 3 การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน เพื่อใหการผลิต
การแปรรูป และการขนสงมีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประชาชนเขาถึงพลังงานในราคา
ที่เหมาะสมและเปนธรรมตอทุกภาคสวนและสะทอนตนทุนที่แทจริง
 ยุ ทธศาสตร ที่ 4 การพัฒ นาพลั งงานที่ยั่ งยื น และเป น มิ ต รต อสิ่ ง แวดล อ ม เพื่อให
ประเทศไทยใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สัดสวนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนมากขึ้น และชุมชน
มีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงาน เพื่อสนองความตองการตามศักยภาพของพื้นที่
 ยุทธศาสตรที่ 5 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให
กระทรวงพลังงานเปนองคกรภาครัฐระดับแนวหนา สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล เปนศูนยกลางขอมูลและ
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เครือขาย องคความรูดานพลังงานของประเทศที่ไดรับความเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยางมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
1.8) ยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน
ยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556-2560
แนวทางการดํ าเนิ น งานการกํากับ กิจ การพลั งงาน ป 2556-2560 เน น กํากับ กิจ การ
พลังงานเชิงรุก ยึดหลักทุกภาคสวนไดประโยชนสูงสุด พรอมปรับหลักการแนวทางดําเนินการเทียบเทาระดับ
สากล เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในป 2558 ซึ่ ง กกพ. จะทํ า งานภายใต
ยุทธศาสตรการกํากับกิจการพลังงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1. การเสริ มสร างมาตรฐานการกํา กับ ดู แล และกิจ การพลั งงานต อ งเป น ธรรม และ
เชื่อถือได โดย กกพ. จะทําใหอัตราคาบริการพลังงานสะทอนตนทุนอยางแทจริง และเปนธรรมกับผู มีสวน
ไดเสียทุกสวน ตลอดจนสงเสริมใหมีบริการไฟฟาอยางเพียงพอและทั่วถึงในทุกภูมิภาค
2. สงเสริมกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางการแขงขันที่เปนธรรม ไดแก
การปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนรายใหญ (IPP) ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) สงเสริม
การเชื่อมตอระบบโครงขายพลังงานระหวางประเทศ เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. คุมครองสิทธิ์ของผูใชพลังงาน ผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรางการยอมรับและเนนความเปนธรรม
4. พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ เพื่อบริหารจัดการองคกรตามเกณฑมาตรฐานสากล
และทบทวนและพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ ใหเปนศูนยความรูและขอมูลดานพลังงาน ภายในป 2560
1.9) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
 การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การให เ กิ ด ความโปร ง ใส เป น ธรรม และบริ ห ารกิ จ การให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจน และการคุมครองสิทธิ์ของผูบริโภค
 กําหนดมาตรฐานการใหบริการ และการคุมครองผูใชพลังงาน และการจัดตั้งกองทุน
พัฒ นาไฟฟ า เพื่ออุด หนุ น ค า ไฟฟา ให แ กผู ด อ ยโอกาส และจั ด ให มีก ารบริ การไฟฟา อย า งทั่ ว ถึ ง กระจาย
ความเจริญไปสูทุกภูมิภาค
 จัดสรรเงินพัฒนาชุมชนใหแกทองถิ่นอยูในเขตรอบ ๆ โรงไฟฟา หรือการสงเสริม
พลั งงานหมุน เวี ย น และเทคโนโลยี ที่ใช ในการผลิ ต ไฟฟาที่มีผ ลกระทบต อสิ่ งแวดล อมน อยที่สุ ด โดยทั้งนี้
ต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามขอบเขต และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง กกพ. จะเป น ผู กํ า หนดรายละเอีย ด
การดําเนินการ
 ประเด็นอื่น ๆ อาจสงผลตอการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภ าค ทั้งในด าน
การปรับโครงสรางกิจการพลังงานและการสงเสริมการแขงขัน รวมถึงการจัดใหมีองคกรกํากับดูแล กองทุน
พัฒนาไฟฟาเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย และกลไกการชดเชยรายไดเพื่อลดภาวะขาดทุน เปนตน
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1.10) แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558 – 2579 (Alternative
Energy Development Plan: AEDP)
 จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ด ว ยการส ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ า จากเชื้ อ เพลิ ง ขยะชี ว มวล
และกาซชี ว มวลให ได เ ต็ มตามศักยภาพเป น ลํ าดั บ แรก เพื่อสร างประโยชน ร วมกับ เกษตรกรและชุ มชนใน
การแกไขปญหาขยะลนเมือง
 กํ า หนดเป า หมายการพั ฒ นาพลั ง งานหมุ น เวี ย นตามรายภู มิ ภ าค โดย Zoning
ใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน
 สงเสริมการผลิตไฟฟาแสงอาทิตยและลมในลําดับถัดไป เมื่อตนทุนสามารถแขงขันได
กับการผลิตไฟฟาจาก LNG
 ส ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยใช วิ ธี ก ารแข ง ขั น ด า นราคา
(Competitive Bidding)
ภาพที่ 2- 2: เปาหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

ที่มา: รางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) โดย กระทรวงพลังงาน

1.11) แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป พ.ศ. 2554-2573
การอนุรักษพลังงานเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะตั้งแตการประกาศใช
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยไดมีการจัดทําแผนการใชจายเงินกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานในกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ในชวงระยะเวลา 5 ป มาแลว 3 ระยะ
การอนุรักษพลังงานในแผนงานฉบับนี้มีความหมาย 2 นัย คือ
1) การประหยัดหรือการลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน และ
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ซึ่งหมายถึงการทํางานที่ไดผลลัพธเทาปกติ
แต ใช พลั งงานน อยกว าปกติ ไมว าจะเป น การส องสว าง การทําน้ํ าร อน การทําความเย็ น การขนส ง หรื อ
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การขั บ เคลื่ อ นเครื่ อ งจั ก รกลในกระบวนการผลิ ต การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า ง
ความมั่นคงพลังงาน การลดคาใชจายครัวเรือน การลดตนทุนการผลิตและบริการ การลดการเสียดุลการคา
และการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจกซึ่งเปนตนเหตุ
ของการเกิดภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.12) แผนการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แผนการดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีกลยุทธการดําเนินงานที่จะสงเสริมกิจการพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเสริมสรางการแขงขันที่เปนธรรม โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
 กําหนดแนวทางตออายุสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA)
และ/หรื อ สร า งโรงไฟฟ า ทดแทนโรงไฟฟ า เอกชนที่ ค รบอายุ สั ญ ญา ทั้ ง ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า เอกชนรายใหญ
(Independent Power Producer: IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) ระบบ
พลังงานความรอนรวม(Cogeneration)
 กํากับการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานทดแทนใหจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยไดตาม
แผน PDP2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และแผน AEDP เพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานพลังงานที่เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายอัตรารับซื้อไฟฟาแบบ
Feed in Tariff (FiT)
 ส ง เสริ ม การแข ง ขั น การใช ร ะบบโครงข า ยพลั ง งาน และกํ า กั บ ให มี ก ารใช ร ะบบ
โครงขายพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ กกพ. จะไดมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมการแขงขันใน
กิจการกาซธรรมชาติ และจัดทําแนวทางการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงระบบไฟฟาภาคใต ซึ่งนอกจากจะ
เปนการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติแลว ยังสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
กิจการกาซธรรมชาติที่สอดคลองกับความตองการการใชในประเทศอีกดวย
 พั ฒ นาความร ว มมื อ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ผ า นทางเครื อ ข า ย ASEAN Energy
Regulators' Network (AERN) เนนการแลกเปลี่ยนขอมูล และกําหนดดําเนินการบรรจุแผนการดําเนิ นงาน
AERN Roadmap 2014-2020 ในแผน APAEC 2016-2020 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรวมศึกษา
แนวทางการออกระเบียบและกติกาการซื้อขายไฟฟาระหวางประเทศสําหรับโครงการ ASEAN Power Grid (APG)
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2.2.2 PESTEL Analysis
ภาพที่ 2- 3: รูปแบบการวิเคราะห PESTEL

2.2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม
1. โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทย
โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศเปนโครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ Enhanced Single
Buyer Model(ESB) ตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ตั้งแตเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546
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ภาพที่ 2- 4: โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย

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

ลักษณะโครงสรางกิจการไฟฟารูปแบบ ESB
1. กิจการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูผลิต
ไฟฟา (กฟผ.) ส งไฟฟา และเป น ผู รั บ ซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาเอกชนและรับ ซื้อไฟฟาจากต างประเทศเพียง
รายเดียว (Single Buyer) โดย กฟผ. จะจําหนายไฟฟาผานระบบสงไฟฟา (Transmission) ใหแก การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา นอกจากนี้ กฟผ.
ยังจําหนายไฟฟาบางสวนโดยตรงใหแกผูใชไฟฟารายใหญบางรายที่ไดรับอนุญาตใหจําหนายไดภายใตกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และประเทศใกลเคียง
2. ศูนยควบคุมระบบไฟฟา (System Operator) จะทําหนาที่วางแผนปฏิบัติการผลิต
ไฟฟาและสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟาที่มีความพรอมอยูในระบบในขณะนั้น โดยเริ่มจากโรงไฟฟาที่มีตนทุน
การผลิ ต ต่ํ า สุ ด ไปเป น ลํ า ดั บ (Merit Order) และเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ค า ปรั บ กฟผ. จะพิ จ ารณาเงื่ อ นไขสํ า คั ญ
ประกอบการสั่งการดวย เชน Minimum Generation ของโรงไฟฟา เงื่อนไขการรับกาซธรรมชาติตามสัญญา
กับ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งจะอยูภายใตกิจการระบบสงไฟฟา (Transmission) ของ กฟผ.
3. ระบบจํ าหน ายไฟฟา (Distribution) กฟผ. จํ าหน ายไฟฟาส ว นใหญทั้งที่ผ ลิ ต เอง
และจัดซื้อจากผูผลิตไฟฟาอื่นใหแก กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. รับผิดชอบการจําหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟา
ใน 3 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ กฟภ.จําหนายไฟฟาใหแก ผูใชไฟฟา
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ในจังหวัดอื่นๆ ที่ไมใชเขตการใหบริการของ กฟน. (โดยในแตละพื้นที่รับผิดชอบ กฟน. และ กฟภ. จะเปน
เจาของสถานีไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย หมอแปลงจําหนาย ระบบไฟฟาแรงต่ํา และเครื่องวัดหนวย
ไฟฟา (มิเตอรไฟฟา)) ซึ่งไฟฟาสวนหนึ่งของ กฟภ.ที่ใชในการจําหนาย มาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก
(VSPP) ที่ปจจุบันภาครัฐกําหนดใหผลิตและสงจําหนายเขาโครงขาย (Grid) ของ กฟน. และ กฟภ. เทานั้น
อยางไรก็ตามในระบบจําหนายไฟฟาในปจจุบัน ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) บางรายสามารถจําหนาย
ไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรมไดโดยตรง
4. กิจ การจํ าหน ายไฟฟา (Retail) กฟน. และ กฟภ. จํ าหน ายไฟฟาให แกผู ใช ไฟฟ า
ซึ่งกําหนดใหอัตราคาไฟฟาสําหรับผูใชไฟฟาประเภทเดียวกันเปนอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (UniformTariff)
และมีความแตกตางกันตามประเภทผูใชไฟฟา ทั้งนี้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปนผูกํากับ
ดูแลโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศในภาพรวม
2. การวิเคราะหคูแขง
จากการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทยที่ได
แบงอุตสาหกรรมไฟฟาโดยใชหวงโซอุปทาน ซึ่งทําใหแบงอุตสาหกรรมไฟฟาเปน 2 สวน ไดแก ภาคการผลิต
และภาคการจํ า หน า ย โดย กฟภ. เป น องค ก รที่ เ ป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยู ใ นภาคส ว นจํ า หน า ยไฟฟ า ที่ แ บ ง
การจําหนายภายในประเทศตามพื้นที่รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง ไดแก กฟภ. และ กฟน. โดยไม
ซอนทับพื้นที่กัน ทําใหในปจจุบันจึงกลาวไดวา ไมมีการแขงขันระหวาง กฟภ. และ กฟน. และเมื่อพิจารณาใน
ภาคการผลิตแมจะเห็นวา จะมีการแบงแยกจากภาคจําหนายอยางชัดเจน แตมีผูผลิตไฟฟาเอกชนบางรายที่ถือ
ไดวาสามารถเปนคูแขงของ กฟภ. โดยตรง ไดแก SPP เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันอนุญาตให SPP
ที่มีกําลังการผลิตสวนเหลือที่จําหนายให กฟผ. สามารถจําหนายใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมที่อยูในนิ คม
อุ ต สาหกรรมได ซึ่ ง เป น ทางเลื อ กให กั บ ลู ก ค า ของ กฟภ. ในกลุ ม ลู ก ค า อุ ต สาหกรรมสามารถเลื อ กใช
หรือเปลี่ยนไปซื้อพลังงานไฟฟาจาก SPP ได ทําใหถือไดวา SPP เปนคูแขงของ กฟภ. โดยตรง ซึ่งจะแตกตาง
จากในกรณี IPP และ VSPP นโยบายภาครัฐในปจจุบันบังคับให IPP ตองจําหนายไฟฟาที่จะขายในประเทศ
ผานโครงขายของ กฟผ. เทานั้น เชนเดียวกับ VSPP ที่ไมถือเปนคูแขง เนื่องจาก หลังจากการผลิตไฟฟาแลว
VSPP ตองจําหนายให กฟภ. เจาเดียวเชนกัน
ซึ่งจากเหตุผลขางตนทําใหสภาวการณดานการตลาดในปจจุบัน กฟภ. สูญเสียฐานลูกคา
ประเภทอุตสาหกรรมเดิมใหแก SPP โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสาเหตุหลัก
เกิดจาก SPP มีอัตราคาไฟฟาที่ต่ํากวา กฟภ. (SPP มีตนทุนคงที่ และตนทุนบางสวนถูกคิดรวมกับปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ขายใหกับ กฟผ. แลว) นอกจากนี้ SPP สวนใหญตั้งอยูใกลเคียงหรืออยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ทําใหระบบสายจําหนายไฟฟาใหกับลูกคามีระยะทางสั้นกวา และมีหนวยสูญเสีย (Loss) นอยกวา กฟภ. และมี
คาใชจายในการวางระบบสายสงและตนทุนการบํารุงรักษาต่ํากวา รวมทั้งการขยายแนวทอกาซธรรมชาติของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติจะสงผลกระทบตอโอกาสในการสรางรายได
ในอนาคตของ กฟภ. ดวย
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1) การวิเคราะหอุตสาหกรรมจําหนายพลังงานไฟฟาและการแขงขันดวย 5-Forces
ภาพที่ 2- 5: การวิเคราะหอุตสาหกรรมจําหนายพลังงานไฟฟาและการแขงขันดวย 5-Forces

2.2.4 การวิเคราะหคูเทียบ (Benchmarking Analysis)
เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตร และการตั้งเปาหมายดําเนินงานในอนาคตของ กฟภ. มีความทาทาย
สรางความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคไดนั้น การวิเคราะหคูเทียบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ควรนําบริษัทที่อยูในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเปนเลิศ เปนผูนําในแตละประเทศ
ใกลเคียง มาเปนตัวเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ถึงแมวาโครงสรางบริษัท โครงสรางการประกอบกิจการ
ลักษณะการดําเนินงานจะแตกตางกัน แตการเปรียบเทียบในลักษณะนี้จะชวยชี้ใหเห็นถึงแนวทาง/ทิศทางที่จะ
นําพา กฟภ. มุงสูเปาหมายไดอยางดี สวนคูเทียบในประเทศไทยนั้นไดเปรียบเทียบกับการไฟฟานครหลวง ซึ่ง
โดยรวมลักษณะการดําเนินการมีความคลายคลึงกันมาก เวนแตพื้นที่ที่ครอบคลุมการใหบริการ
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ตารางที่ 2- 1: บริษัทที่นํามาเปนคูเทียบ
บริษัท/ องคกร
การไฟฟานครหลวง

ประเทศ
ไทย

MERALCO

ฟลิปปนส

TENAGA

มาเลเชีย

Singapore Power

สิงคโปร

TEPCO

ญี่ปุน

ลักษณะธุรกิจ
- การจําหนายพลังงานไฟฟาในเขตพื้นที่จําหนาย รวม 3 จังหวัด คือ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไดแก ธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา ผานการออกแบบ จัดหา
อุปกรณ
- การผลิตกระแสไฟฟา (ในรูปแบบการรวมดําเนินการกับบริษัทอื่นๆ)
- การจําหนายไฟฟา
- งานบํารุงรักษาตางๆ
- พันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- การผลิตกระแสไฟฟา (โรงผลิตกระแสไฟฟาดวยความรอน 6 แหง และจาก
พลังงานน้ํา 3 แหง)
- การสงกระแสไฟฟาและกระจายกระแสไฟฟา
- งานสนับสนุนปฏิบัติการ และ ซอมบํารุงรักษา ใหกับผูผลิตกระแสไฟฟารายอื่นๆ
ผูผลิต transformershigh-voltage switchgears และ สายเคเบิล
- งานที่ปรึกษาดานโครงสราง งานโยธา ไฟฟา การซอมบํารุงตางๆ
เปนบริษัทในเครือบริษัท เทมาเส็ก โฮลดิ้ง (Temasek Holding) โดยเปนผูนําดาน
สาธารณูปโภคในภูมิภาค ซึ่งเปนผูผลิตและบริหารจัดการทั้งระบบสงและระบบ
จําหนายไฟฟา และ แกส ใหกับสิงคโปรและออสเตรเลีย
- การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร (Nuclear power generation)
- การผลิตไฟฟาจากน้ํามันและความรอน (Fuel and thermal power
generation business)
- ระบบสงและกระจายกระแสไฟฟา (Transmission and distribution business)
- การบริการและจําหนายไฟ (retail electricity business)

การเปรียบเทียบกับคูเทียบตางประเทศดังกลาว จะมีความแตกตางของแตละบริษัทในการทํา
Benchmark ดวยเหตุผล ดังนี้
 ความเขมขน ในการแขงขัน ในแต ละประเทศนั้น มี ความแตกต างกัน ทั้ งในแงของกฎหมาย
การเมือง สังคม สภาพแวดลอม
 ความแตกตางดานภูมิศาสตร ขนาดของพื้นที่ และ ระบบการกระจายไฟฟา (เชน บนดิน หรือ
ใตดิน) ระยะทางระหวางระบบสงไฟฟาจากผูผลิตถึงผูใชไฟ
 ความแตกตางในดานตนทุนการรับซื้อ และราคาขายของกระแสไฟฟาที่สามารถขายได
 ความแตกตางในดานสภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานคาครองชีพ
 ความแตกตางในดานคุณลักษณะขององคกร บริษัทในเครือ หรือบริษัทแม ซึ่งมีผลตอ Synergy
ของแตละบริษัทในดานตนทุน
อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับคูเทียบดังกลาว จะชวยใหเห็นความคาดหวังในระดับภูมิภาค
ในเรื่องของการดําเนินกิจการกระจายและจําหนายไฟฟา เมื่อเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นในการเปรียบเทียบดังกลาว
ยอมสงผลในการตั้งเปาในการดําเนินงานของ กฟภ. การกําหนดเปาหมายใหเทียบเทากับองคกรในกลุมธุรกิจ
เดียวกันของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค เพื่อสงผลตอการเติ บโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ความมั่นใจใน
การลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งตอบสนองตอการเขารวม AEC ไดเปนอยางดี
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1) การเปรียบเทียบดานการเงิน
1.1) ในดาน Profitability Ratio และ Asset Utilization Ratio
 Profit Margin: กฟภ. มีผลการดําเนินงานที่ต่ําที่สุด ในขณะที่ Singapore Power
มี Profit Margin ดีที่สุด ในกลุมเทียบ หากเปรียบเทียบผลประกอบการกับ TEPCO ซึ่งเพิ่งประสบปญหาจาก
เหตุการณแผนดินไหว และตองแสดงความรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟานิวเคลียร TEPCO กลับมี
Profit Margin ในระดับที่สูงกวาทั้ง กฟน. และ กฟภ.
 Return on Asset (ROA) และ Return on Fixed Asset (ROFA) กฟภ. มี อั ต รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และ สินทรัพยถาวร อยูในระดับกลาง เมื่อเทียบกับคูเทียบ บริษัทที่ทําไดดอย
ที่สุดในดานผลตอบแทนจากสินทรัพย คือ Singapore Power ซึ่งเปนบริษัทที่มี Profit margin ที่สูงมากแต
กลับมี ROA และ ROFA ที่ต่ําที่สุด เกิดจากมูลคาสินทรัพยที่มีอยูอยางมากเมื่อเทียบกับรายไดที่เกิดขึ้น
 หากพิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพในการใช สิ น ทรั พ ย เ พื่ อ ให เ กิ ด รายได จ าก Asset
Utilization Ratio จะเห็นไดวา กฟภ. สามารถสรางรายไดจากมูลคาสินทรัพยที่มีอยูไดดีที่สุดในคูเทียบ และ
เปนอันดับสองในการใชสินทรัพยถาวรเพื่อใหเกิดรายได
 เนื่ องจากในด านต น ทุน และ รายได (ราคารั บ ซื้อและราคาขายต อหน ว ย) ได ถูก
กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน แตหากพิจารณาทั้งสองสวน จะเห็นวา ปญหาของ กฟภ.
จะเกิดจากประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ที่ต่ํากวาคูเทียบ หาก กฟภ.
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานได จะสงผลใหทั้ง Profit Margin ROA ROFA มีผลที่ดีขึ้น
 การสรางรายไดเสริมจากกิจการหลัก โดยที่ไมตองลงทุนในสวนของสินทรัพยมากนัก
เชน การเปนที่ปรึกษา ใหบริการดานออกแบบ ควบคุมการกอสรางระบบไฟฟาตาง ๆ การนําสินทรัพยที่มีอยู
มาสรางมูลคาเพิ่ม หรือแมแตการขยายขอบขายของธุรกิจ ออกไป จะสงผลไปยังผลตอบแทนตอสินทรั พย
ทั้งหมด (ROA) และ ผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (ROFA) สูงขึ้น
1.2) ในดานสภาพคลองของกิจการ โดยพิจารณาจาก Liquidity Ratio
 ถึงแมอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) จะมี
คาไมถึง 2 แตอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) มีคามากกวา 1 ถือวา กฟภ. อยูในสภาพคลองดี
ถึงแมจะมิไดรวมสินคาคงคลัง กิจการมีสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งประกอบดวยเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้นมากกวาหนี้สิน
ระยะสั้น
1.3) Leverage Ratios / Long-term Solvency Ratios
 หากเปรียบเทียบ กฟภ. กับ กฟน. จะเห็นไดวา เมื่อเทียบกับสวนของผูถือหุนแลว
กฟน. สรางหนี้ในอัตราที่ต่ํากวา กฟภ.มาก แตหากเทียบกับคูเทียบตางประเทศ กฟภ. กอหนี้ในอัตราที่คอนขาง
ต่ํ า ในกรณีของ TEPCO มีอัต รา D/E ที่สู งมาก คาดว าเป น ผลกระทบจากแผ น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด กับ โรงไฟฟ า
นิวเคลียร และ ตองชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมาก
 ในสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย ทั้ง กฟภ. กฟน. และคูเทียบอื่น ๆ ตางมี
ความสามารถในการชํ าระดอกเบี้ ย ที่ดี ทั้งสิ้ น แต ห ากเปรี ย บเทีย บในกลุ มคูเ ทีย บด ว ยกัน แล ว กฟน. จะมี
ความสามารถที่ต่ําที่สุด รองลงมาคือ กฟภ.
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 หากพิจาณาควบคูกับอัตราการทํากําไร (Profitability Ratio) ยิ่งเปนการสนับสนุน
ใหเห็นวา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการชําระดอกเบี้ย สิ่งที่ กฟภ. ตองเรงพิจารณาคือ การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน
ตารางที่ 2- 2: การเปรียบเทียบดานการเงิน

2) การเปรียบเทียบดานการบริการและลูกคา และดานบุคลากร
2.1) ดานมาตรฐานและคุณภาพบริการ
คา SAIFI และ SAIDI ถือเปนคามาตรฐานที่บงบอกถึงความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา โดยคา
 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) ซึ่ ง หมายถึ ง ค า เฉลี่ ย
ความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของ
 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ซึ่ ง หมายถึ ง ค า เฉลี่ ย
ระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของ
 พลังงานสูญเสียในระบบสงไฟฟา คือพลังงานไฟฟาที่สูญเสียในการสงและจายไฟฟา
โดยเทากับพลังงานสวนตางระหวางพลังงานสุทธิที่ระบบสงไฟฟารับจากผูผลิตไฟฟา (Power Producers) กับ
พลังงานไฟฟาที่ระบบสงไฟฟาจายใหแกผูใชไฟฟา (Load)
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จะเห็นไดวา คา SAIFI และ SAIDI ของกฟภ.มีตัวเลขสูงสุด ซึ่งหมายความวา ทั้งความถี่
และระยะเวลาที่เกิดไฟฟาขัดของมีมากที่สุด เชนเดียวกันกับการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียสามารถบงบอก
ถึงมาตรฐานและคุณภาพการบริการ การจําหนายกระแสไฟฟาใหแกผูบริโภค สวนอัตราการสูญเสียนั้น ถึงแม
กฟภ. จะมิไดมีการสูญเสียที่สูงที่สุด (เปนอันดับสองรองจาก Meralco) แตก็ยังมีคาที่คอนขางสูงมากเมื่อเทียบ
กับคูเทียบอื่น
2.2) การใหบริการลูกคา
จากการสํารวจวิจัยคาความพึงพอใจของลูกคาที่ผานมา กฟภ. มีคะแนนความพึงพอใจที่
4.16 ซึ่งอยูใ นระดับทีส่ ูงขึ้น เมื่อเทียบกับป 2556 ที่ระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับ 3.84
2.3) ดานบุคลากร
เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันของแตละประเทศ จึงไมสามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของพนักงานจากคาใชจายตอพนักงาน และรายไดตอพนักงานได ดังนั้นจึงขอเปรียบเทียบกับ
กฟน. เทานั้น ซึ่งจะเห็นไดวา กฟภ. มีรายไดตอพนักงานมีคาที่ต่ํากวา สวนคาใชจายตอพนักงานมีคาที่สูงกวา
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาความสามารถในการสรางรายได เมื่อเทียบตอพนักงาน กฟน. มีประสิทธิภาพที่สูงกวา และ
ในดานการดําเนินกิจการ กฟน. สามารถควบคุมคาใชจายไดดีกวา
อยางไรก็ตาม การที่ กฟภ. มีผลประสิทธิภาพที่ต่ํากวานั้น อาจเปนผลมาจากขนาดของ
พื้นที่การใหบริการ ทําใหจําเปนตองมีจํานวนพนักงานที่มากกวาเปนจํานวนมาก ทั้งในดานเจาหนาที่ที่ตอง
ใหบริการตามจุดใหบริการ และสํานักงานของ กฟภ. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตองรวมถึงจํานวนวิศวกรที่ตองดูแลงาน
ซอมบํารุงทั่วประเทศเชนกัน
ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน สามารถทําไดดวย 1) การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน เชน การปรับกระบวนการ/วิธีการ เพื่อลดจํานวนคนในการดําเนินงาน การทํา Streamline
Business Process หรื อ แม ก ระทั่ ง การ Automate กระบวนการต า ง ๆ ซึ่ ง จะส ง ผลให ค า ใช จ า ยใน
การดําเนินการลดลง (หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น) ซึ่งเปนการลดอัตราสวนคาใชจายตอพนักงาน และ 2)
การสรางรายไดอื่น ๆ ใหมากขึ้น เชน เพิ่มรายไดงานดานที่ปรึกษา เพิ่มรายไดจากสินทรัพยทีมีอยู เพิ่มรายได
จากนวัตกรรมตาง ๆ ทั้งนี้จะมีผลในการเพิ่มขึ้นของอัตรารายไดตอพนักงานในที่สุด
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ตารางที่ 2- 3: การเปรียบเทียบดานการบริการและลูกคา และดานบุคลากร

2.2.5 ขอมูลสวนตลาด กลุมลูกคา และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
1) การกําหนดสวนตลาด กลุมลูกคา และลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
การไฟฟาส ว นภู มิภ าค (กฟภ.) แบ งลู กคาออกเป น 4 กลุ ม โดยพิจ ารณาตามลั ก ษณะและ
พฤติกรรมการใชไฟฟาความตองการความคาดหวังที่แตกตางกันและใชประเภทอัตราคาไฟฟาตามโครงสราง
อัตราคาไฟฟาปจจุบัน รวมทั้งการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (TSIC) เปนเครื่องมือใน
การจําแนกกลุมลูกคาและพิจารณากําหนดสวนตลาดตาม พ.ร.บ. กฟภ. ดังนี้
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ภาพที่ 2- 6: สวนตลาด กลุมลูกคา และลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
การจําหนายพลังงานไฟฟา

สวนตลาด
กลุมลูกคาตลาด
ลูกคา

อุตสาหกรรม
แขงขัน

พาณิชย

บานอยูอาศัย

อื่นๆ

ไมแขงขัน

ตารางที่ 2- 4: กลุมลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
กลุมลูกคา

ผลิตภัณฑ
บานอยูอ าศัย 1. ไฟไมดับ
ความตองการ 2. ไฟไมตก
พื้นฐานและ
3. ระบบไฟฟามี
พฤติกรรมการ มาตรฐาน มีความ
ใชไฟฟา
ปลอดภัย
 ความ
4. มีไฟฟาใช
ตองการไฟฟา ครอบคลุมทุก
ปริมาณนอย พื้นที*่
 ใชไฟเพื่อ
กิจกรรมใน
ครัวเรือน ใช
ไฟเวลา
กลางวัน โดย
จะมีปริมาณ
การใชไฟมาก
ขึ้นในชวงเย็น
ถึงหัวค่ํา และ
วันหยุด

ความตองการ
บริการ
1. การจดหนวย
และใบแจงคา
ไฟฟามีความ
ถูกตอง ตรงเวลา
2. ใหบริการ
ดวยความเปน
มิตร สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
3. แจงเตือน
กอนงดจาย
ไฟฟา
4. ตอบสนอง
ฉับไวตอการขอ
ใชบริการตางๆ

สนับสนุน
1. ปญหาที่
รองเรียนไดรับการ
แกไข/บรรเทา**
2. ใหบริการดวย
ความเปนมิตร
สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
3. อํานวยความ
สะดวก
ในการใหบริการ
แกลูกคา เชน เพิ่ม
ชองทางการชําระ
เงินคาไฟฟา
การขอใชไฟฟา
ผาน 1129 PEA
Call Center
4. พนักงานมี
ความรู สามารถ
ตอบขอซักถามได
ชัดเจน**

ผลิตภัณฑ
1. เพิ่มความ
รวดเร็วในการ
แกไขไฟฟาขัดของ
2. ไฟฟามีความ
เสถียร (ไม
กระพริบ)**
3. จายไฟคืน หลัง
ดับไฟปฏิบัติงาน
ตาม
กําหนดเวลา**
4. ราคาเหมาะสม
5. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาและสาย
สื่อสารใหเปน
ระเบียบเรียบรอย
6. หลังเกิดภัย
ธรรมชาติ เชน น้ํา
ทวม วาตภัย ฯลฯ
ควรมีบริการ
ตรวจสอบ
ซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาใหกับ
ผูประสบภัย**

ความคาดหวัง
บริการ
1. เจาหนาที่
ภาคสนามมีความ
เชี่ยวชาญ เปนมือ
อาชีพ สุภาพ**

สนับสนุน
1. มีระบบคิว**
2. ตอบแจงสาเหตุ
กรณีไฟดับ/ไฟตก/
ไฟกระพริบ**
3. มีชองทางรับใบ
แจงคาไฟ
หลากหลาย**
4. เจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียนสุภาพและ
เต็มใจชวยเหลือ**
5. Call center
1129 ติดตอได
งาย**
6. มีเจาหนาที่ หรือ
จุดประชาสัมพันธ
แนะนํา ใหขอมูล
ครบถวนเพียงพอ**
7. เจาหนาที่
ใหบริการดวยความ
สุภาพ
กระตือรือรน**
8. จุดใหบริการของ
สํานักงาน กฟภ.
เขาถึงไดงาย**
9. ชองทางรองเรียน
ติดตองาย**
10. มีชองทาง
การชําระคาไฟ
หลากหลาย**
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ตารางที่ 2- 4: กลุมลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
กลุมลูกคา

ผลิตภัณฑ
พาณิชย
1. เพิ่มความ
ความตองการ รวดเร็วในการ
พื้ นฐานและ แกไขไฟฟาขัดของ
พฤติกรรมการ 2. ไฟไมดับ
ใชไฟฟา
3. ไฟไมตก
 ความ
4. ระบบไฟฟามี
ตองการไฟฟา มาตรฐาน มีความ
ปริมาณปาน ปลอดภัย
กลาง-สูง
5. ราคา
 ใชไฟเวลา เหมาะสม*
กลางวัน โดย 6. เพิ่มความ
บางประเภท รวดเร็วในการ
กิจการอาจใช ปรับปรุงระบบ
ถึงกลางคืน
ไฟฟา เพื่อ
แกปญหาไฟตก
ไฟดับ**
7. ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา กอนฤดูกาล
ที่มีปญหาไฟฟา
ขัดของบอยครั้ง*
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ความตองการ
บริการ
1. การจดหนวย
และใบแจงคา
ไฟฟามีความ
ถูกตอง ตรงเวลา
2. ใหบริการ
ดวยความเปน
มิตร สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
3. เจาหนาที่
ภาคสนามมี
ความเชี่ยวชาญ
เปนมืออาชีพ
สุภาพ**
4. แจงเตือน
กอนงดจาย
ไฟฟา
5. ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ตอการขอใช
บริการตางๆ

สนับสนุน
1. ใหบริการดวย
ความเปนมิตร
สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
2. เจาหนาที่รับ
เรื่องรองเรียน
สุภาพและเต็มใจ
ชวยเหลือ**
3. พนักงานมี
ความรู สามารถ
ตอบขอซักถามได
ชัดเจน**
4. จุดใหบริการ
ของสํานักงาน
กฟภ. เขาถึงได
งาย**
5. ความฉับไวใน
การตอบสนองตอ
การขอใชบริการ
ตางๆ
6. อํานวยความ
สะดวกในการ
ใหบริการแกลูกคา
เชน เพิ่มชอง
ทางการชําระเงิน
คาไฟฟา ,การขอ
ใชไฟฟาผาน
1129 PEA Call
Center

ผลิตภัณฑ
1. ไฟฟามีความ
เสถียร(ไม
กระพริบ)**
2. เปลี่ยน
สายไฟฟาเปนสาย
หุมฉนวนเพื่อ
ความปลอดภัย
3. พิจารณา
คาชดเชยกรณี
ไฟฟาขัดของที่
เหมาะสม
4. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาและสาย
สื่อสารใหเปน
ระเบียบเรียบรอย
5. หลังเกิดภัย
ธรรมชาติ เชน น้ํา
ทวม วาตภัย ฯลฯ
ควรมีบริการ
ตรวจสอบ
ซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาใหกับ
ผูประสบภัย**

ความคาดหวัง
บริการ
1. เคานเตอร
บริการสะอาด มี
พื้นที่รับบริการ
เพียงพอ**
2. รับประกันการ
บริการ และดาน
อื่นๆ อยางชัดเจน
เพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกผูใชไฟ
พรอมชดเชย
คาเสียหายหากไม
เสร็จตามกําหนด
3. แนะนําการ
บํารุงรักษาอยางมี
ประสิทธิภาพ**
4. ใหบริการ
ตรวจหาจุดรอนใน
ระบบภายในของ
ลูกคา**

สนับสนุน
1. มีระบบคิว**
2. Call center
1129 ติดตอได
งาย**
3. มีชองทางการ
ชําระคาไฟ
หลากหลาย**
4. ตอบแจงสาเหตุ
และแนวทางปองกัน
เมื่อมีเหตุการณ
ไฟฟาขัดของทุก
ครั้ง**
5. ชองทางรองเรียน
ติดตองาย**
6. เพิ่มชองทางการ
แจงคาไฟฟา
หลากหลาย เชน
App. บน Smart
Phone ,email**
7. เจาหนาที่ หรือ
จุดประชาสัมพันธ
แนะนํา ใหขอมูล
ครบถวนเพียงพอ**
8. วิเคราะหและแจง
แนวโนมคา Ft. ใน
อนาคต**
9. แนะนําและสราง
เครื่องมือชวยในการ
คํานวณคาไฟฟา
พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางการใชไฟฟา
ที่เหมาะสม**
10.จัดทําขอมูล
พฤติกรรมการใช
ไฟฟาในแตละ
ชวงเวลา แบบเขาใจ
งาย พรอมเสนอแนะ
แนวทางการใชไฟฟา
อยางประหยัด
11.จัดอบรมสัมมนา
ใหความรูวิชาการ
ดานระบบไฟฟาและ
พลังงาน เชน การ
ปองกันและการ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา การปรับปรุง
คา PF**
12.เขารวมนําเสนอ
ใหความรูในกิจกรรม
ตางๆ ที่ลูกคาจัด
ขึ้น**
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ตารางที่ 2- 4: กลุมลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
กลุมลูกคา

ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 1. เพิ่มความ
ความตองการ รวดเร็วในการ
พื้ นฐานและ แกไขไฟฟา
พฤติกรรมการ ขัดของ**
ใชไฟฟา
2. ไฟไมตก
 ความ
3. ไฟไมดับ
ตองการไฟฟา 4. ไฟไมกระพริบ
ปริมาณสูง-สูง 5. การดับไฟเพื่อ
มาก
ปรับปรุงทําไดตาม
 ใชไฟอยาง เวลาที่แจง**
ตอเนื่อง โดย 6. ราคาเหมาะสม
กิจการบาง
7. ระบบไฟฟามี
ประเภท
มาตรฐาน มีความ
ตองการใช
ปลอดภัย
ตลอด 24 ชม. 8. เพิ่มความ
รวดเร็วในการ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา เพื่อ
แกปญหาไฟตก
ไฟดับ**
9. ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา กอนฤดูกาล
ที่มีปญหาไฟฟา
ขัดของบอยครั้ง*

ความตองการ
บริการ
1. ใหบริการ
ดวยความเปน
มิตร สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
2. การจดหนวย
และใบแจงคา
ไฟฟามีความ
ถูกตอง ตรง
เวลา**
3. เคานเตอร
บริการสะอาด มี
พื้นที่รับบริการ
เพียงพอ**
4. ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ตอการขอใช
บริการตางๆ
5. แจงเตือน
กอนงดจาย
ไฟฟา
6. กอสราง
ระบบไฟฟาให
รวดเร็ว และ
กําหนด
ระยะเวลาให
ชัดเจน เชน การ
ติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา**

สนับสนุน
1. ใหบริการดวย
ความเปนมิตร
สุภาพ
กระตือรือรน
โปรงใส และให
ขอมูลถูกตอง
2. ตอบแจงสาเหตุ
และแนวทาง
ปองกันเมื่อมี
เหตุการณไฟฟา
ขัดของทุกครั้ง**
3. พนักงานมี
ความรู สามารถ
ตอบขอซักถามได
ชัดเจน ใหขอมูล
และคําแนะนํา
ครบถวน**
4. เอาใจใสดูแล
เปนพิเศษ
5. ความฉับไวใน
การตอบสนองตอ
การขอใชบริการ
สนับสนุนตางๆ
6. อํานวยความ
สะดวก
ในการให บ ริ ก าร
แกลูกคา

ผลิตภัณฑ
1. พิจารณา
คาชดเชยกรณี
ไฟฟาขัดของที่
เหมาะสม
2. เพิ่มความ
รวดเร็วในการ
ดําเนินการแกไข
ปรับปรุง คุณภาพ
ไฟฟา
3. แจงแผนการ
ดับไฟเพื่อการ
ปรับปรุง กอสราง
ระบบจําหนาย
รวมถึงแผนการ
จายไฟของ กฟภ.
เพื่อลดความ
เสียหายระหวาง
ขั้นตอนการผลิต
และสรางความ
มั่นใจในการวาง
แผนการผลิต**
4. มีมาตรการ
ปองกันและมี
ระบบไฟฟาสํารอง
สามารถจายไฟ
ทดแทนในกรณี
ไฟฟาขัดของได
อยางรวดเร็ว
5. มีคุณภาพ
ไฟฟาที่ดี เชน
ความถี่คงที่ ฮาร
โมนิกอยูในระดับ
มาตรฐาน เปน
ตน**
6. มีระบบไฟฟา
เพียงพอตอการ
ขยายกําลังผลิต
ของกิจการใน
อนาคต**
7. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาและสาย
สื่อสารใหเปน
ระเบียบ
เรียบรอย**
8. ใชอุปกรณ
เครื่องมือ
ยานพาหนะ ที่ได
มาตรฐาน
ทันสมัย
ปลอดภัย รวมถึง
PPE ในการ
ปฏิบัติงานในการ
แกไขไฟฟา**

ความคาดหวัง
บริการ
1. รับประกันการ
บริการ และดาน
อื่นๆ อยางชัดเจน
เพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกผูใชไฟ
พรอมชดเชย
คาเสียหายหากไม
เสร็จตามกําหนด
2. ติดตั้งมิเตอร
AMR ทั้งหมด
3. ใหบริการ
ตรวจวัดคุณภาพ
ไฟฟาในโรงงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ใหบริการ
ตรวจหาจุดรอนใน
ระบบภายในของ
ลูกคา**
5. เพิ่มบริการดาน
Patrol Man
สําหรับระบบ
ไฟฟาภายในสถาน
ประกอบการ
รวมถึงติดตั้ง
อุปกรณปองกัน
สัตวที่ระบบแรงสูง

สนับสนุน
1. เพิ่มชองทางการ
แจงคาไฟฟา
หลากหลาย เชน
App. บน Smart
Phone ,email**
2. เจาหนาที่ หรือ
จุดประชาสัมพันธ
แนะนํา ใหขอมูล
ครบถวนเพียงพอ
คนหาขอมูลงาย**
3. เจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียนสุภาพและ
เต็มใจชวยเหลือ**
4. มีระบบคิว**
5. ชองทางรองเรียน
ติดตองาย**
6. วิเคราะหและแจง
แนวโนมคา Ft. ใน
อนาคต **
7. แนะนําและสราง
เครื่องมือชวยในการ
คํานวณคาไฟฟา
พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางการใชไฟฟา
ที่เหมาะสม**
8. จัดทําขอมูล
พฤติกรรมการใช
ไฟฟาในแตละ
ชวงเวลา แบบเขาใจ
งาย พรอมเสนอแนะ
แนวทางการใชไฟฟา
อยางประหยัด
9. สนับสนุนการให
ความรู/ใหคําปรึกษา
ในดานระบบไฟฟา
และ การอนุรักษ
พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน
การประหยัดพลังงาน
การใชไฟอยาง
ปลอดภัย การ
บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา เปนตน**
10. เขารวมนําเสนอ
ใหความรูในกิจกรรม
ตางๆ ที่ลูกคาจัดขึ้น
**
11. จัดกิจกรรม
รวมกันระหวาง
กฟภ.และลูกคา เพื่อ
สรางความสัมพันธที่
ดี **
12. แนะนํา
การปรับปรุงคา PF**
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ตารางที่ 2- 4: กลุมลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) (ตอ)
กลุมลูกคา

ผลิตภัณฑ
1. ไฟไมดับ
อื่นๆ
ความตองการ 2. ไฟไมตก
พื้ นฐานและ 3. ระบบไฟฟามี
พฤติกรรมการ มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย
ใชไฟฟา
 ความ
ตองการไฟฟา
ไมสม่ําเสมอ

ความตองการ
บริการ
1. การจดหนวย
และใบแจงคา
ไฟฟามีความ
ถูกตอง ตรง
เวลา**
2. มีการแจง
เตือนกอนงด
จายไฟฟา
3. ความฉับไวใน
การตอบสนอง
ตอการขอใช
บริการตางๆ
4. มีการ
ใหบริการดวย
ความเปนมิตร
สุภาพ โปรงใส
และใหขอมูล
ถูกตอง

สนับสนุน
1. อํานวยความ
สะดวก
ในการให บ ริ ก าร
แกลูกคา เชน เพิ่ม
ช องทางการชํ าระ
เงินคาไฟฟ า เป น
ตน
2. ปญหาที่
รองเรียนไดรับการ
แกไข/บรรเทา**

ผลิตภัณฑ
1. เพิ่มความ
รวดเร็วในการ
แกไขไฟฟา
ขัดของ**
2. จายไฟคืน หลัง
ดับไฟปฏิบัติงาน
ตาม
กําหนดเวลา**
3. ราคาเหมาะสม

ความคาดหวัง
บริการ
1. เจาหนาที่
ใหบริการดวย
ความสุภาพ
กระตือรือรน**

สนับสนุน
1. มีระบบคิว **
2. มีชองทางรับใบ
แจงคาไฟ
หลากหลาย **
3. มีชองทางการ
ชําระคาไฟ
หลากหลาย **
4. เจาหนาที่ หรือ
จุดประชาสัมพันธ
แนะนํา ใหขอมูล
ครบถวนเพียงพอ**
5. เจาหนาที่
ใหบริการดวยความ
สุภาพ **
กระตือรือรน
6. เจาหนาที่รับเรื่อง
รองเรียนสุภาพและ
เต็มใจชวยเหลือ**
7. จุดใหบริการของ
สํานักงาน กฟภ.
เขาถึงไดงาย**
8. เคานเตอรรับ
ชําระคาไฟสะอาด มี
พื้นที่รับบริการ
เพียงพอ**

หมายเหตุ: * ความตองการที่เปลี่ยนจากความคาดหวังในป 2557
** ความตองการ/ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นใหม
- สําหรับประเภทอัตราคาไฟฟาประเภทที่ 3และ 4 การจําแนกกลุมลูกคาวาอยูกลุมพาณิชยหรือกลุมอุตสาหกรรม ใชหลักการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) เปนเกณฑในการจําแนกลูกคา
- การแบงประเภทกลุมลูกคาเปนไปตามผลการศึกษาเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

ตารางที่ 2- 5: กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 5 กลุมหลัก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาครัฐ
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ความตองการและความคาดหวัง
รัฐบาล
 สงเสริมนโยบายการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรม
 พัฒนาความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาในนิคมอุตสาหกรรม
 ขยายระบบจําหนายพลังงานไฟฟาเพิ่มเติมใหกับผูใชรายใหมอยางตอเนื่อง ปรับปรุง
ระบบไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความมั่นคง เชื่อถือได และปลอดภัย
 เตรียมความพรอมองคกรเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลดานการเพิ่มการมีสวนรวมในการ
ผลิตไฟฟาของภาคเอกชน
 มีระบบเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับวิกฤตดานพลังงาน
 พัฒนาระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 2- 5: กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 5 กลุมหลัก (ตอ)
ผูมีสวนไดสวนเสีย

พนักงาน

ผูสงมอบ คูคา และคู
ความรวมมือ
ลูกคา/ ผูใชบริการ
ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม

ความตองการและความคาดหวัง
 นําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาองคกร
 ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทย
 มุงเนนการบริการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
 มุงเนนการพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหทั่วถึง และระบบไฟฟามีความปลอดภัย
กระทรวงการคลัง
 ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ สรางความเขมแข็งทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การนําสงรายได
 ปรับปรุงการจัดการใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตามระบบ SEPA และยกระดับองคกรเขาสู
มาตรฐานสากล
 กําหนดบทบาทที่ชัดเจนภายใตกรอบ AEC
 เสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
 มีการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางกันของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงพลังงาน
 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
 มีการเตรียมความพรอมในการขยายและเพิ่มระบบไฟฟาเพื่อรองรับพลังงานทดแทนที่
เพิ่มขึ้น และการเตรียมการพัฒนาสูระบบ Smart Grid
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
 มีมาตรการเพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
 มีการกํากับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งมาตรการในการคุมครอง
ผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงาน
 สงเสริมสังคมและประชาชนใหมีความรูและความตระหนักทางดานพลังงาน
 การมีวิสัยทัศนของผูบริหารและการบริหารจัดการที่ดี
 การไดรับโอกาสในความกาวหนาในอาชีพ
 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
 เงินเดือน สวัสดิการ ผลตอบแทน และผลประโยชนอันพึงไดจากการไฟฟาสวนภูมิภาค
 ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
 การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดตกลงกันไวตามสัญญา
 อางอิงตารางที่ 2-4 กลุมลูกคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
 ใหมีความปลอดภัย
 ไมสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 ไดรับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
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นอกจากความต อ งการและความคาดหวั ง ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ดั ง กล าวแล ว การไฟฟ า
สวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานตามแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement
of Directions: SOD) ไดแก มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของ
ประเทศ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอทรัพยสินและ
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับนโยบายภาครัฐจากหนวยงานตาง ๆ
ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
2.3.1 การวิเคราะหปจจัยภายในและผลการดําเนินงานที่ผานมา
1) ดานการดําเนินงานหลัก
กฟภ. มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการจายไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในภาพรวม
และ 12 เมืองใหญ โดยพบวา ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) ในภาพรวมและ 12 เมืองใหญลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของคาดการณในป 2558 จะลดลงจากป 2557 ถึงรอยละ 10 ในภาพรวม
และลดลงรอยละ 6 สําหรับ 12 เมืองใหญ ซึ่งสอดคลองกับดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) กลาวคือ
กฟภ. สามารถลดระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของไดเพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึงรอยละ 15 ในภาพรวม และรอยละ 13
สําหรับ 12 เมืองใหญ ทั้งนี้ กฟภ. มีแผนงานและโครงการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคา SAIDI และ
SAIFI เชน โครงการพัฒนาไฟฟา 12 เมืองใหญ แผนงาน Modern Quality Service Care และแผนงานเพิ่ม
สมรรถนะทางดานการตลาดและการบริการเสริมทางธุรกิจขององคกรเปนตน
ในป 2557 กฟภ.มีหนวยสูญเสียในระบบจําหนายคิดเปนรอยละ 5.46 ซึ่งสูงกวาป 2556 ที่มี
หนวยสูญเสียรอยละ 5.12 โดยจะเห็นไดวา รอยละของหนวยสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิค1 (Non-Technical
Loss) ผันผวนขึ้นลงในแตละป ซึ่งเปนผลใหหนวยสูญเสียในระบบจําหนายโดยรวมผันผวนตามไปดวย ในขณะ
ที่รอยละของหนวยสูญเสียทางเทคนิค2 (Technical loss) คอนขางคงที่อยูในชวงรอยละ 3.6-3.9 ทั้งนี้ กฟภ.
มีกลยุทธและแผนงานรองรับเพื่อใหหนวยสูญเสียทาง Techaical Loss ลดลง เชน กอสรางสถานีไฟฟาใหม
เพิ่มขึ้น การตรวจสอบแกไขจุด ตอจุ ดสัมผัสในสถานีไฟฟา/สายสง/ระบบจําหน าย การแกไขกระแสไฟฟา
Unbalance ในแต ล ะเฟส เป น ต น รวมถึ ง กลยุ ท ธ แ ละแผนงานรองรั บ เพื่ อ ให ห น ว ยสู ญ เสี ย ทาง
Non Techaical Loss ลดลง เชน การตรวจสอบมิเตอร การปองกันการละเมิดการใชไฟฟา การแกไขปญหา
การใชงานระบบ SAP IS-U การปรับปรุงหนวยการใชไฟฟา การปรับปรุงการติดตั้งมิเตอร เปนตน

1กํ า ลังไฟฟ าสูญ เสียที่ไมใชทางเทคนิค

(Non-Technical Loss) คิดจากการนําหนวยสูญเสียในระบบจําหนายรวมหักดวยกําลังไฟฟาสูญเสียทาง
เทคนิค ซึ่งกําลังไฟฟาสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิคอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณวัดปริมาณไฟฟา การติดตั้งมิเตอรวัดไฟฟาไมครบถวน
ตลอดจนการจดหนวยไฟฟา หรือการเรียกเก็บเงินไมครบถวน และการลักลอบใชไฟฟา
2กําลังไฟฟาสูญเสียทางเทคนิค (Technical Loss) ซึ่งสวนใหญมีสาเหตุมาจากกําลังไฟฟาสูญเสียใน 4 สวนสําคัญ ไดแกสายปอนแรงดันสูง หมอ
แปลงจําหนาย สายปอนแรงดันต่ํา และจุดตอของอุปกรณ
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ภาพที่ 2- 7: ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ปี 2552-2558

หมายเหตุ: ค่าดัชนี SAIFI, SAIFI 12 เมืองใหญ่, SAIDI, SAIDI 12 เมืองใหญ่ในปี 2558 เป็นค่าคาดคะเนถึงสิ้นปี โดยใช้ผลการดําเนินงานจริงล่าสุด
สะสม 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.2558) มาคาดคะเนหาค่าดัชนีฯ ถึงสิ้นปี 2558

ภาพที่ 2- 8: กราฟแสดงหน่วยสูญเสีย

ในด้านจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าพบว่า ผู้ใช้ไฟในกลุ่มบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ตามลําดับ โดยในไตรมาส 2 ปี 2558 พบว่า มีจํานวนผู้ใช้
ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.97 และมีจํานวนผู้ใช้ไฟประเภทอุตสาหกรรมน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 0.18 ทั้งนี้ แม้ว่าจํานวนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม เป็นกลุ่มที่มี
การใช้ไฟมากที่สุด
ตารางที่ 2- 6: จํานวนและอัตราการเติบโตของผู้ใช้ไฟฟ้า จําแนกตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านอยู่อาศัย
พาณิชย์
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

2555
15,007,329
1,339,600
29,538
224,302
16,600,769

จํานวนผู้ใช้ไฟ (ราย)
อัตราการเติบโต
2556
2557
ไตรมาส 2 ปี 2558 2555 2556 2557 ไตรมาส 2 ปี 2558
15,469,011 15,919,566
16,136,829
3.31 3.08 2.91
1.36
1,399,973
1,458,920
1,485,583 16.87 4.51 4.21
1.83
31,441
32,894
33,111
4.60 6.44 4.62
0.66
257,068
268,615
280,536 -30.20 14.61 4.49
4.44
17,157,493 17,679,995
17,936,059 3.61 3.35 3.05
1.45
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานพบวา กฟภ. มีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดี
ขึ้น โดยดูไดจากรายไดดําเนินงานตอพนักงานดีขึ้น จากในป 2553 รายไดดําเนินงานตอพนักงานอยูที่ 11.64
ลานบาท/ คน เพิ่มขึ้นเปน 16.54 ลานบาท/ คน ในป 2557
ภาพที่ 2- 9: รายไดดําเนินงานตอพนักงาน
20
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2) ดานการเงิน
2.1) รายรับและตนทุน
กฟภ. มีอัต ราการเติ บ โตของรายได ห ลั ก ในป 2557 อยู ที่ร อยละ 7.58 ซึ่งคอนข า ง
ใกลเคียงกับคาเปาหมาย อยางไรก็ตาม ในป 2558 อัตราการเติบโตของรายไดหลักกลับติดลบที่รอยละ 0.26
หลังจากนั้นอัตราการเติบโตของรายไดคาดการณตั้งแตป 2559-2562 จะอยูที่ประมาณรอยละ 6.95 เนื่องจาก
โครงสรางอัตราคาไฟฟาถูกกําหนดให คงที่ และเงินชดเชยรายไดร ะหวางการไฟฟา ชวงป 58-65 เทากับ
0.1255 บาท/หนวยจําหนาย ตามอัตราเงินชดเชยรายไดฯ ป 2557 ซึ่งมีแนวโนมที่ลดลงจากอดีต รวมถึง
สัดสวนผูใชไฟฟาของกฟภ. จะลดลงจากการเขามาของโรงไฟฟาขนาดเล็กซึ่งทําใหสวนแบงตลาดของกลุม
ลูกคาอุตสาหกรรมของ กฟภ. ลดลง โดยโรงไฟฟาขนาดเล็กที่เกิดขึ้นสวนใหญอยูในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ที่ตั้งของลูกคารายสําคัญของ กฟภ. และโรงไฟฟาขนาดเล็กแตละแหงสามารถขายไฟฟาใหกับผูใชไฟที่อยู
บริเวณใกลเคียงไดโดยตรง
ทั้งนี้ เ มื่อพิจ ารณาในส ว นรายได จ ากค า ไฟฟ าจะพบว า รายได คาไฟฟ าเพิ่ มขึ้ น อย า ง
ต อ เนื่ อ ง โดยมี แ รงผลั ก ดั น หลั ก มาจากการใช ไ ฟฟ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของทุ ก กลุ ม ลู ก ค า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
กลุมลูกคาอุตสาหกรรมที่มีการขยายการผลิตจากปกอนหนาสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตไดดีขึ้นกวาป
2556 และกลุมลูกคาบานอยูอาศัยที่มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากอัตราคาไฟฟาคิดเปนอัตรากาวหนา เมื่อมีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจนเลยขั้นการใชไฟ
เดิม จะทําใหอัตราคาไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหรายไดคาไฟฟาเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง
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ภาพที่ 2- 10: อัตราการเติบโตของรายไดหลัก
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ. โดยในชวงปลายป 2554 เกิด
เหตุการณอุทกภัย ทําใหปริมาณการใชไฟฟาลดลง

ภาพที่ 2- 11: รายไดคาไฟฟา และหนวยจําหนาย จําแนกตามกลุมลูกคา ในป 2554-2557

เมื่อพิจารณาในอัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจเสริมกลับพบวา ในป 2556 อัตรา
การเติบโตของรายไดจากธุรกิจเสริมเพิ่มขึ้นมากจากป 2555 โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17.10 ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากรายไดคาธรรมเนียมและเงินสมทบที่เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 124.75 โดยในป 2556 มีการปรับปรุงระบบ
จําหนายพาดสายสื่อสารฯ จํานวนมาก แตในป 2557 กฟภ. กลับมีอัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจเสริม
ลดลงอยางมาก โดยอยูที่รอยละ 0.34 เนื่องจากในป 2557 กฟภ. ไดรับรายไดจากคาทดสอบอุปกรณไฟฟา
คาธรรมเนียมและเงินสมทบ และจากการกอสรางใหผูใชไฟลดลง โดยในป 2558 จะเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ
1.95 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มรายไดจากธุรกิจเสริมไดเปนหนึ่งในกลยุทธของ กฟภ. ในป 2559 ทําให
อัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจเสริมคาดการณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในป 2562 คาดวาจะอยูที่รอยละ 4.37
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ภาพที่ 2- 12: อัตราการเติบโตของรายไดจากธุรกิจเสริม

2.2) อัตราสวนการทํากําไร
นับตั้งแตป 2554 กําไรสุทธิของ กฟภ. มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงป 2556
จากนั้นกําไรสุทธิของ กฟภ. มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนต่ําสุดที่ 16,499 ลานบาท ในป 2560 ซึ่งสอดคลองกับ
อัตราเติบโตของกําไรสุทธิที่พบวา ตั้งแตป 2557 เปนตนไปจนถึงป 2560 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิติดลบ
อยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากโครงสรางอัตราคาไฟฟาถูกกําหนดใหคงที่ และเงินชดเชยรายไดระหวางการไฟฟามี
แนวโนมที่ลดลงจากอดีต ทําใหอัตราการเติบโตของรายไดนอยกวาอัตราการเติบโตของคาใชจาย
เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนกําไรขั้นตนจะพบวา สัดสวนกําไรขั้นตนในชวงป 2555-2558
โดยเฉลี่ยจะอยูที่รอยละ 13.52 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2559-2562 สัดสวนกําไรขั้นตนจะลดลงมาโดยเฉลี่ยอยู
ที่รอยละ 12.52 ในขณะที่สัดสวนกําไรสุทธิมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากรอยละ 4.50 ในป 2557 มาอยูที่รอยละ
2.90 ในป 2562 เนื่องจากคาใชจายในการบริหารมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
โดยนับตั้งแตป 2556 จะเห็นไดวา อัตราสวนผลตอบแทนตางๆ มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
โดยในป 2557 มีอัตราสวน ROE, ROA, ROIC อยูที่รอยละ 15.95 6.00 และ 6.02 ตามลําดับ โดยสัดสวน
ดังกลาวจะลดลงมาอยูที่รอยละ 10.12 3.57 และ 4.25 ตามลําดับ ในป 2562 โดยสาเหตุหลักของการลดลง
ในสัดสวนผลตอบแทนตางๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก กฟภ. มีการลงทุนเพิ่มในสัดสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของกําไร
มาก โดย กฟภ. มีแผนการลงทุนโครงการหลัก ๆ ในอนาคต เชน โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะที่
1 (51,950 ลานบาท) โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานไฟฟา ระยะที่ 9 สวนที่ 3 (15,085 ลานบาท)
เปนตน นอกจากนี้ อาจเกิดจากการที่ กฟภ. ไมสามารถกําหนดราคาคาไฟฟาไดเอง ทําใหไมสามารถปรับเพิ่ม
ราคาตามตนทุนได รวมทั้ง กฟภ. ยังเสียลูกคาบางสวนจากการเขามาของโรงไฟฟาขนาดยอมอีกดวย โดย
นับตั้งแตป 2556 จนถึง 2560 คาตนทุนเงินทุน (WACC) โดยรวมคอนขางคงที่ อยางไรก็ต าม ในป พ.ศ.
2560-2562 คาตนทุนเงินทุนจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 6.61 ในป 2559 เปนรอยละ 6.76 ในป 2562
โดยตนทุนจากการเงินกูยืม (Kd) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุนจากเงินทุนของผูถือหุน (Ke) มีแนวโนม
ลดลง ซึ่งเกิดจาก กฟภ. ตองกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใชในการลงทุน แมวาจะมีการใชเงินรายไดจาก กฟภ. มาเปน
สวนหนึ่งในการลงทุนก็ตาม
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ภาพที่ 2- 13: กําไรสุทธิป 2550-2562
37.68

Actual

20,000

5.45

10,000

Forecast

21.24

15,000

ลานบาท

37.39

-12.09 -10.25

-0.10
-17.47

5,000

-7.94 -9.55

-2.27

2.94 0.12

-

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-10.00
-20.00
-30.00

รอยละ

25,000

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
มูลคา

อัตราการเติบโต

หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ. โดยในชวงปลายป 2554 เกิด
เหตุการณอุทกภัย ทําใหปริมาณการใชไฟฟาลดลง

ภาพที่ 2- 14: สัดสวนกําไรสวนเพิ่ม ป 2549-2562
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ.

ภาพที่ 2- 15: อัตราผลตอบแทน ป 2549-2562
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ. (กรณี Best Case)
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ภาพที่ 2- 16: อัตราสวน ROIC และ WACC
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ.

2.3) ความเสี่ยงทางดานการเงิน
ในสวนของความเสี่ยงดานการเงิน พบวา กฟภ. มีสัดสวนสภาพคลอง (Current Ratio)
ที่เพิ่มขึ้น จากในป 2557 อยูที่ 1.50 เทา กลายเปน 1.57 เทา ในป 2562 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดสวนหนี้สินรวม
ตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio) จะพบวา ในชวงป 2558-2562 กฟภ. มีแนวโนมสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพย
รวมคอนขางคงที่ โดยคาดวา กฟภ. จะสามารถรักษาสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมใหอยูคงที่ที่ประมาณ
0.63 เทา ในทางตรงกัน ขาม อัต ราส ว นหนี้ สิ น ระยะยาวต อส ว นทุน (Debt to Equity Ratio) ของ กฟภ.
เพิ่มขึ้นมากในชวงป 2560-2562 เนื่องจาก กฟภ. มีแผนการลงทุนโครงการใหญหลายโครงการในอนาคต
ภาพที่ 2- 17: สัดสวนสภาพคลอง ป 2549-2562
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ.
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ภาพที่ 2- 18: สัดสวนโครงสรางเงินทุน ป 2549-2562
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หมายเหตุ: ขอมูลจริงถึงป 2557 ป 2558-2562 ประมาณการโดยฝายงบประมาณ กฟภ.

3) ดานการจัดการทรัพยากร
3.1) พนักงาน
พนักงานของ กฟภ. แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยจํานวน
พนักงานทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย ในป 2557 กฟภ. มีพนักงานรวม 28,109 คน เปนพนักงานใน
สวนกลาง จํานวน 3,762 คน คิดเปนรอยละ 13.38 ของพนักงานทั้งหมด และเปนพนักงานในสวนภูมิภาค
จํานวน 24,347 คน คิดเปนรอยละ 86.62 ของพนักงานทั้งหมด
ภาพที่ 2- 19: จํานวนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2546-2557

เมื่อจําแนกจํานวนพนักงานตามอายุ พบวา พนักงานของ กฟภ. สวนใหญจะมีอายุตั้งแต
46 ปขึ้นไป โดยมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 44.15 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งถือวามีสัดสวนที่สูงมาก แสดงใหเห็นวา
พนักงานสวนใหญเปนกลุมที่มีอายุมากและมีอายุการทํางานกอนวัยเกษียณเพียงไมกี่ป ในขณะที่กลุมอายุ
18-25 ป มีสั ด ส ว นที่น อยที่สุ ด ซึ่งในอนาคตอาจจะส งผลด านการบริ หารทรั พยากรบุ คคล และทําให เห็น
ความจําเปนของการจัดการและถายทอดความรูภายในองคกร
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ภาพที่ 2- 20: จํานวนพนักงานจําแนกตามอายุ ป 2557

3.2) ที่ดิน
กฟภ. มีที่ดินทั้งหมดมูลคา 7,423.92 ลานบาท โดยมีที่ดินที่ใชประโยชนแลวจํานวน
5,973.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.47 และที่ดินที่รอการใชประโยชน จํานวน 1,375.46 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 18.53 และที่ดินที่ไมใชประโยชน จํานวน 74.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.01 แสดงใหเห็นวา กฟภ.
มีการใชประโยชนจากที่ดินที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีที่ดินที่ไมใชประโยชนอยูในสัดสวนที่ต่ํา
ภาพที่ 2- 21: สัดสวนการใชที่ดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2557

2.3.2 การสํารวจและเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดของการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2557
โครงการสํารวจและเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาดของ กฟภ. ป 2557 มีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการของ กฟภ. กับลูกคาจํานวน 4,235 ราย โดยสรุปผลการสํารวจได ดังนี้
ตารางที่ 2- 7: การสํารวจความพึงพอใจในการบริการของ กฟภ.
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ภาพที่ 2- 22: ผลการสํารวจกลุมตัวอยางลูกคาปจจุบันของ PEA ดานตาง ๆ

ความภักดี

ความคุ้มค่า/ราคา
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ภาพที่ 2- 23: ผลการสํารวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ของกลุมลูกคาที่สอดคลองตาม
แนวทางที่ SEPA กําหนดป 2557
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ภาพที่ 2- 26: การเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในดานตาง ๆ ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ ผูใหบริการปจจุบัน (ลูกคาคูแขง (SPP))
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค
1) กลุมลูกคาบานอยูอาศัย
ภาพที่ 2- 27: การปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาบานอยูอาศัย

ตารางที่ 2- 8: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาบาน
อยูอาศัย
ชองทาง
ใหบริการ
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
การแกไขกระแสไฟฟาขัดของ • ควรกํ า หนดช อ งทางแจ ง กระแสไฟฟ า  ภาคตะวันออก
และการตอบขอรองเรียน
ขัดของและตอบขอรองเรียนใหติดตองาย
เฉียงเหนือ
 ชองทางแจงปญหาติดตอ
ส ว นใหญ ลู ก ค า สะดวกที่ จ ะใช ช อ งทาง  ภาคใต
งาย
โทรศั พ ท และ Call center อี ก ทั้ ง ลู ก ค า
 เขาถึงไดงาย
กลุมนี้ไมนิยมแจงกระแสไฟฟาขัดของและ
 สังเกตเห็นงาย
ตอบข อ ร อ งเรียนผา นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิกส/
 หลากหลายใหเลือก
Application หรือ Social Media

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 2- 8: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาบาน
อยูอาศัย(ตอ)
ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
กระบวนการ การแกไขกระแสไฟฟาขัดของ
 แกไขไฟฟาขัดของให
กลับมาใชงานไดรวดเร็ว

บุคลากร

การตอบขอรองเรียน
 ปญหาที่รองเรียนไดรับ
การบรรเทาเบื้องตนอยาง
ทันทวงทีและไดรับการ
แกไขเสร็จสมบูรณ
การแกไขกระแสไฟฟาขัดของ
และการตอบขอรองเรียน
 เจาหนาที่รับแจงเหตุ
กระแสไฟฟาขัดของสุภาพ
และเต็มใจชวยเหลือ
 ใหขอมูลไดชัดเจนเพียงพอ
 ทําใหรูสึกมั่นใจวาจะไดรับ
การแกไขซอมแซมและ
แกไขขอรองเรียนตามที่
รองขอ
 มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น มื อ
อาชีพ

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
• ควรเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขกระแสไฟฟา  ภาคตะวันออก
ขั ดข องให ดี ขึ้ น เช น การปรับปรุ งพั ฒนา
เฉียงเหนือ
ประสิทธิภาพของศูนยสั่งการไฟฟาขัดของ
การซ อ มบํ า รุ ง หรื อ พั ฒ นาให ค รุ ภั ณ ฑ
รถยนต แก ไฟขั ดข องอยู ในสภาพพร อมใช
งาน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ขึ้น เปนตน
• ควรมี ก ารจั ด ทํ า และซั ก ซ อ มแผนรองรั บ
กรณีไฟฟาดับ ในกรณีที่สําคัญตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ
• ควรจั ด หา Outsource ที่ มี คุ ณ ภาพอย า ง
เพี ย งพอ ที่ ส ามารถดํ า เนิ น การแก ไ ข
กระแสไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็ว
• ควรจั ด ทํ า คู มือ และมาตรฐานการบริหาร  ภาคตะวันออก
จัดการดานขอรองเรียน และกําหนด SLA
เฉียงเหนือ
ของการจัดการดานขอรองเรียน และนํามา
กํ า หนดเป น ตั ว ชี้ วั ด ของประสิ ท ธิ ผ ลด า น
การบริหารจัดการขอรองเรียน
• ควรจั ด ทํ า มาตรฐานของบุ ค ลิ ก ภาพของ  ภาคตะวันออก
พ นั ก งา น ที่ ใ ห บ ริ ก า รด า นก ารแก ไ ข
เฉียงเหนือ
กระแสไฟฟ า ขั ด ข อ ง พร อ มทั้ ง พั ฒ นา
บุคลิกภาพของพนักงานดังกลาวใหเปนไป
ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งควรระบุบุคลิก
พนักงานใหมีความสุภาพ/บริการดวยความ
เต็ ม ใจ/จริ ง ใจ/เป น กั น เอง/พร อ มช ว ย
แกปญหา/พรอมใหบริการ/กระตือรือรนใน
การใหบริการ และการสื่อสารตองชัดเจน
และเขาใจงาย

หมายเหตุ:*- ที่มาของประเด็นที่ควรปรับปรุง/นําไปสรางความภักดี ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ประเด็นความไมพึงพอใจประเด็นที่ดอยกวา
คูเทียบ ประเด็นที่มีเสนอแนะใหปรับปรุง และเปนความตองการ และความคาดหวังของลูกคา (KANO analysis)
- ควรศึก ษารูปแบบพฤติกรรมของกลุม ลูก คาจากปจจั ยสวนบุคคลที่ สงผลตอความพึงพอใจ (ไดแ ก การศึก ษา อาชี พ และรายได)
ประกอบการจัดทําแนวทางการปรับปรุง
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2) กลุมลูกคาพาณิชย
ภาพที่ 2- 28: การปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาพาณิชย

ตารางที่ 2- 9: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภู มิภาคของกลุมลู ก ค า
พาณิชย
ชองทาง
ใหบริการ

46

ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
การตอบขอรองเรียน
• ควรกํ า หนดช อ งทางการตอบข อ  ภาคตะวันออก
• ช อ งทางร อ งเรี ย นติ ด ต อ ง า ย/
รองเรียนใหติดตองาย สวนใหญลูกคา เฉียงเหนือ
เขาถึงไดงาย/สังเกตเห็นงาย
สะดวกที่จะใชชองทางโทรศัพท และ  ภาคใต
Call center อีกทั้งลูกคากลุมนี้ไมนิยม
แจงขอรองเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/
Application หรือ Social Media
• การให คํ า ปรึ ก ษาและแก ไ ขป ญ หาใน
กรณีเรงดวน

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 2- 9: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภู มิภาคของกลุมลู ก ค า
พาณิชย (ตอ)
บุคลากร

ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
การตอบขอรองเรียน
• ควรจัดทํามาตรฐานของบุคลิกภาพของ  ภาคตะวันออก
• เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนสุภาพ
พนั ก งานที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นการตอบ เฉียงเหนือ
และเต็มใจชวยเหลือ
ขอรองเรียนพรอมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ
• ใหขอมูลไดชัดเจนเพียงพอ
ของพนั ก งานดั ง กล า วให เ ป น ไปตาม
• ทําใหรูสึกมั่นใจวาจะไดรับ
มาตรฐานดังกลาว ซึ่งควรระบุบุค ลิ ก
การแกไขตามที่รองเรียน/แจง
พนักงานใหมีความสุภาพ/บริการดวย
ปญหา
ความเต็มใจ/จริงใจ/เปนกันเอง/พรอม
ช ว ยแก ป ญ หา/พร อ มให บ ริ ก าร/
กระตื อ รื อ ร น ในการให บ ริ ก าร และ
การสื่อสารตองชัดเจนและเขาใจงาย

หมายเหตุ:*- ที่มาของประเด็นที่ควรปรับปรุง/นําไปสรางความภักดี ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ประเด็นความไมพึงพอใจประเด็นที่ดอยกวา
คูเทียบ ประเด็นที่มีเสนอแนะใหปรับปรุง และเปนความตองการ และความคาดหวังของลูกคา (KANO analysis)
- ควรศึก ษารูปแบบพฤติกรรมของกลุม ลูก คาจากปจจั ยสวนบุคคลที่ สงผลตอความพึงพอใจ (ไดแ ก การศึก ษา อาชี พ และรายได)
ประกอบการจัดทําแนวทางการปรับปรุง

3) กลุมลูกคาอุตสาหกรรม
ภาพที่ 2- 29: การปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
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แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 2- 10: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคา
อุตสาหกรรม
ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
ชองทาง การขอใชไฟฟา
ใหบริการ • จุดใหบริการของ
สํานักงาน กฟภ. เขาถึงได
งาย

ภาค
 ภาคเหนือ
 ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคใต

กระบวน
การ

 ภาคเหนือ
 ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ภาคเหนือ

สถานที่

บุคลากร
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
• ควรดํ า เนิ น การให ค วามรู แ ละสร า งความเข า ใจกั บ
ลู ก ค า กลุ ม อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการขอรับ
บริการตาง ๆ และควรสื่อสารขั้นตอนการใหบริการใน
ชองทางตาง ๆ เชน website แผนพับ หรือโปสเตอร
ณ จุดใหบริการ เปนตน เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย
• พัฒนารูปแบบบริการแบบ On Site Service
โดยเฉพาะสําหรับลูกคากลุม อุตสาหกรรม
การขอใชไฟฟา
• การขอใชไฟฟาทําไดตามเวลาที่แจง ควรที่จะนําระบบ
• การติ ด ตั้ ง แล ว เสร็ จ และ
สารสนเทศเพื่ อ รายงานผลการติ ดตั้ง แตละขั้นตอน
สามารถใชไฟไดตามเวลา
เพื่อใหลูกคาทราบ เชน ผานทาง SMS เปนตน
ที่แจง
 มีระบบคิว
• ควรจั ด ทํ า มาตรฐานและขั้ น ตอนการให บ ริก ารของ
การขอใช ไ ฟฟ า และอบรมพนั ก งานให บ ริ ก ารให มี
ความรู ความเข า ใจในมาตรฐานและขั้ น ตอน
การใหบริการ เพื่อใหสามารถแจงขอมูลลูกคาไดอยาง
ครบถ ว นถู ก ต อ ง รวมถึ ง ควรสื่ อ สารมาตรฐานและ
ขั้นตอนการใหบริการแกลูกคา
• ควรจัดชองทางบริการพิเศษสําหรับลูกคาอุตสาหกรรม
ลั ก ษณะคลายบริก ารของธนาคาร หรื อ ผู ใ ห บริการ
โทรศัพทมือถือ
การขอใชไฟฟา
• บริเวณเคานเตอร
ใหบริการสะอาด สบาย

• ควรจั ด ทํ า มาตรฐานเคานเ ตอร ใ ห บริ ก าร ตลอดจน  ภาคเหนือ
แนวทางปฏิบัติในการดูแลเคานเตอรใหบริการใหมี  ภาค
ความสะอาด สะดวกสบาย เพื่อพรอมใหบริการอยาง ตะวันออก
สม่ําเสมอ
เฉียงเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคใต
การขอใชไฟฟา
• ควรจั ด ทํ า มาตรฐานของบุ ค ลิ ก ภาพของพนั ก งานที่  ภาคเหนือ
• เจ า หน า ที่ บ ริ ก ารสุ ภ าพ
ให บ ริ ก ารด า นการขอใช ไ ฟฟ า พร อ มทั้ ง พั ฒ นา  ภาค
และเต็มใจชวยเหลือ
บุ ค ลิ ก ภาพของพนั ก งานดั ง กล า วให เ ป น ไปตาม ตะวันออก
• แตงกายเรียบรอย
มาตรฐานดั ง กล า ว ซึ่ ง ควรระบุ บุ ค ลิ ก พนั ก งานใหมี เฉียงเหนือ
เหมาะสมเปนมืออาชีพ
ความสุ ภ าพ/บริ ก ารด ว ยความเต็ ม ใจ/จริ ง ใจ/  ภาคใต
• ใหขอมูลไดชดั เจน
เป น กั น เอง/พร อ มช ว ยแก ปญ หา/พร อ มให บริการ/
เพียงพอ
กระตื อ รื อ รน ในการให บ ริก าร และการสื่อ สารตอง
ชัดเจนและเขาใจงาย
• ตั้งหนวยงานที่ดูแลลูกคากลุมอุตสาหรรมโดยเฉพาะ
โดยใหเจาหนาที่ในสวนนี้ไดรับการอบรมเปนพิเศษ
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 2- 10: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคา
อุตสาหกรรม (ตอ)
ดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ

ดานความคุมคา/
ราคา

ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
• ไฟฟ า มี ค วามเสถี ย ร
(ไม ดั บ /ไม ต ก/ไม
กระพริบ)
• แก ป ญ หาไฟดั บ ได
รวดเร็ ว /จ า ยไฟคื น
รวดเร็ว
• มีการแจงสาเหตุและ
แจงเหตุ กรณีไฟดับ/
ไฟตก/ไฟกระพริบ
• การดับไฟเพื่อ
ปรับปรุง ไมเกินเวลา
ที่แจง

• ราคาสมเหตุสมผล
(เทียบกับราคา
ตลาด/ราคา
สาธารณูปโภคอื่น)

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
• พัฒนาระบบตรวจสอบระบบไฟฟา (Power  ภาคตะวันออก
System Monitoring) ใหมีประสิทธิภาพและ
เฉียงเหนือ
ทันทวงที
 ภาคกลาง
• พัฒนาแกปญหาไฟดับเชิงบูรณาการ ควรนํา
ระบบสารสนเทศเพื่ อ รายงานแก ไ ขแต ล ะ
ขั้ น ตอนให ลู ก ค า ทราบ เช น ผ า นทาง SMS
เปนตน
• พัฒนาระบบการแจงสาเหตุกรณีไฟดับ/ไฟตก/
ไฟกระพริบ เชิง Pro Active เชน การแจงเหตุ
เพื่อใหลูกคาทราบกอนที่ลูกคาจะแจงเหตุเสีย
เขามา เปนตน
• การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของศู น ย
ควบคุ ม ไฟฟ า การซ อ มบํ า รุ ง หรื อ พั ฒ นา
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ยานพาหนะ
สําหรับแกไฟขัดของอยูในสภาพพรอมใชงาน
รวมถึงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขกระแสไฟฟา
ขัดของใหดีขึ้นกวาในปจจุบัน
• ควรมีการจัดทําและซักซอมแผนรองรับกรณี
ไฟฟ า ดั บ ในกรณี ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ อย า ง
สม่ําเสมอ
ในรู ป แบบสถานการณจําลองที่ หลากหลาย
เพื่ อ ให กฟภ. สามารถมี ค วามพร อ มใน
การแก ไขปญหาหลังจากไฟฟ า ดับในเวลาที่
เหมาะสมตามที่กําหนด
• แผนพั ฒ นารู ป แบบการจ า ยไฟในพื้ น ที่
เฉพาะเจาะจง
• พัฒนาคุณภาพบริการดานตางๆ ใหลูกคารูสึก  ภาคใต
ถึงความคุมคากับคาไฟฟาที่จายไป

หมายเหตุ:*- ที่มาของประเด็นที่ควรปรับปรุง/นําไปสรางความภักดี ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ประเด็นความไมพึงพอใจประเด็นที่ดอยกวา
คูเทียบ ประเด็นที่มีเสนอแนะใหปรับปรุง และเปนความตองการ และความคาดหวังของลูกคา (KANO analysis)
- ควรศึก ษารูปแบบพฤติกรรมของกลุม ลูก คาจากปจจั ยสวนบุคคลที่ สงผลตอความพึงพอใจ (ไดแ ก การศึก ษา อาชี พ และรายได)
ประกอบการจัดทําแนวทางการปรับปรุง
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4) กลุมลูกคาอื่น ๆ
ภาพที่ 2- 30: การปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาอื่น ๆ

ตารางที่ 2- 11: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาอื่น ๆ
ชองทาง
ใหบริการ
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ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
การตอบขอรองเรียน
 ชองทางแจงปญหาติดตองาย
 เขาถึงไดงาย
 สังเกตเห็นงาย

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
• ควรกําหนดชองทางการตอบขอรองเรียนใหติดตอ  ภาค
ง า ย ส ว นใหญ ลู ก ค า สะดวกที่ จ ะใช ช อ งทาง ตะวันออก
โทรศัพท และ Call center อีกทั้งลูกคากลุมนี้ไม เฉียงเหนือ
นิ ย ม แ จ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ า ขั ด ข อ ง แ ล ะ ต อ บ  ภาคใต
ขอรองเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส/Application
หรือ Social Media
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ตารางที่ 2- 11: ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคของกลุมลูกคาอื่น ๆ
(ตอ)
กระบวนการ

บุคลากร

ประเด็นที่ควรปรับปรุง*
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ภาค
การดับไฟลวงหนา
• ควรแจ ง แผนบํ ารุง รัก ษาประจําป ใ หท ราบอยาง  ภาค
• รับรูประกาศแจงดับไฟ
เป น ทางการล ว งหน า ทางจดหมาย แฟกซ ตะวันออก
ทุ ก ครั้ ง ก อ นที่ จ ะมี ก าร
website และ email ไปยั ง ลู ก ค า โดยบอก เฉียงเหนือ
ดับไฟ
ระยะเวลาที่ชัดเจนของการเริ่มดับไฟและสิ้นสุด
• สามารถคืนกระแสไฟฟา
การดับไฟอยางชัดเจน และกําหนดตัวชี้วัดของ
ใหใชไดตามกําหนดเวลา
ระยะเวลาการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาเป น ไปตาม
ที่ประกาศไวทุกครั้ง
แผนงาน และการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัด
ควรพิจารณาจากคา Benchmark ของคูเทียบ
• การดับไฟเพื่อปรับปรุงทําไดตามเวลาที่แจง ควรที่
จะนําระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการแกไข
แตละขั้นตอน เพื่อใหลูกคาทราบ เชน ผานทาง
SMS เปนตน
การตอบขอรองเรียน
• ควรจัดทําคูมือและมาตรฐานการบริหารจัดการ  ภาค
• ปญหาที่รองเรียนไดรับ
ด า นข อ ร อ งเรี ย น และกํ า หนด SLA ของการ ตะวันออก
การบรรเทาเบื้ อ งต น
จัดการดานขอรองเรียน และนํามากําหนดเปน เฉียงเหนือ
อยางทันทวงที
ตัวชี้วัดของประสิทธิผลดานการบริหารจัดการขอ
• การแกไขเสร็จสมบูรณ
รองเรียน เชน ระยะเวลาในการแกไขขอรองเรียน
รอยละของขอรองเรียนที่แกไขแลวเสร็จไดตาม
ระยะเวลาที่ กํ า หนด ฯลฯ และการกํ า หนด
เปาหมายของตัวชี้วัดจากคา Benchmark จาก
บริการตอบขอรองเรียนขององคกรชั้นนํา
การตอบขอรองเรียน
• ควรจัดทํามาตรฐานของบุคลิกภาพของพนักงานที่
• เ จ า ห น า ที่ รั บ เ รื่ อ ง
ให บ ริ ก ารด า นการตอบข อ ร อ งเรี ย นพร อ มทั้ ง
ร อ งเรี ย นสุ ภ าพและ
พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานดังกลาวใหเปนไป
เต็มใจชวยเหลือ
ตามมาตรฐานดังกลาว ซึ่งควรระบุบุคลิกพนักงาน
• แ ต ง ก า ย เ รี ย บ ร อ ย
ใหมีความสุภาพ/บริการดวยความเต็มใจ/จริงใจ/
เหมาะสมเปนมืออาชีพ
เ ป น กั น เ อ ง/ พ ร อ ม ช ว ย แ ก ป ญ ห า / พ ร อ ม
• ทํ า ให รู สึ ก มั่ น ใจว า จะ
ใหบริการ/กระตือรือรนในการใหบริการ และการ
ได รั บ การแก ไ ขตามที่
สื่อสารตองชัดเจนและเขาใจงาย
รองเรียน
• แจงปญหา

 ภาคเหนือ
 ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคใต

หมายเหตุ:*- ที่มาของประเด็นที่ควรปรับปรุง/นําไปสรางความภักดี ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ประเด็นความไมพึงพอใจประเด็นที่ดอยกวา
คูเทียบ ประเด็นที่มีเสนอแนะใหปรับปรุง และเปนความตองการ และความคาดหวังของลูกคา (KANO analysis)
- ควรศึก ษารูปแบบพฤติกรรมของกลุม ลูก คาจากปจจั ยสวนบุคคลที่ สงผลตอความพึงพอใจ (ไดแ ก การศึก ษา อาชี พ และรายได)
ประกอบการจัดทําแนวทางการปรับปรุง
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2.4 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
1. กฟภ. มีโครงขายระบบไฟฟา และสํานักงานใหบริการที่
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
2. เปนหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การจําหนายไฟฟาอยางครบวงจร
3. กฟภ. มีเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยครอบคลุมทั้งใน
ระบบเครือขายและจําหนายไฟฟา (Core Process) และ
ระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวของ เชน SCADA AMR GIS
SAP
4. กฟภ. มีคุณภาพของระบบการจายไฟที่มีประสิทธิภาพ
5. กฟภ. ไดรับความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของชุมชน
สังคม

1. ขาดการเก็บขอมูลที่สําคัญอยางเปนระบบเพื่อใชสําหรับ
การบริหารจัดการองคกรเชิงรุก เชน ขาดการนําขอมูล
เสียงของลูกคา (VOC) มาวิเคราะหและใชในการสราง
ผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
แตละกลุม
2. การใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ
3. พนักงานใกลเกษียณในอีก 5 ป ขางหนามีจํานวนมาก
4. การไมสามารถจัดหาทีด่ ินเพื่อกอสรางสถานีไฟฟา
ในพื้นที่ ที่ตองการได
5. ระบบจําหนายไฟฟาหลายพื้นทีม่ ีอายุการใชงานนาน
คาใชจายบํารุงรักษาสูง

1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนและมุง เนนเรื่อง การพัฒนา
คุณภาพระบบไฟฟาและบริการ การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน เชน ระบบสายสง สายจําหนายไฟฟา รวมทั้ง
การพัฒนาสูระบบ Smart Grid
2. แนวโนมการเติบโตของปริมาณการใชไฟฟาในประเทศมี
อัตราเติบโตอยางตอเนื่อง
3. ความตองการไฟฟาของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเปนลูกคา
กลุมหลักของ กฟภ. มีความตองการไฟฟาที่ขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง
4. การเตรียมพรอมในการจายไฟสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 6 แหงตามแนวชายแดน
5. ความตองการในการบริการธุรกิจวิศวกรรมไฟฟามีอัตรา
การเติบโตสูง เชน ธุรกิจหางสรรพสินคา ธุรกิจการซอม
บํารุง
6. การใชสินทรัพยดานเครือขายโทรคมนาม โครงขาย
ใยแกวนําแสง (Fiber Optic) รวมกับเอกชน
7.นวัตกรรมใหม และนโยบายภาครัฐทางดาน
การประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก สนับสนุน
ใหเกิดโอกาสทางธุรกิจของ กฟภ. ในอนาคต เชน
รถโดยสารไฟฟา และรถยนตนั่งไฟฟา
8. จากมาตรฐานทีไ่ ดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค สงผล
ตอโอกาสทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่อง
ของ กฟภ.

1. รายไดที่ กฟภ. สูญเสียใหกับ SPP จากการสูญเสียลูกคา
นิคมอุตสาหกรรม
2. การเปดเขตการคาเสรีอาเซียนอาจสงผลกระทบตอ
การเคลื่อนยายแรงงาน รวมถึงความไมเพียงพอของ
แรงงาน
3. ขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐที่จํากัด
ขอบเขตการทําธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ
4. นโยบายภาครัฐในการสงเสริมพลังงานทางเลือก
ใหสามารถผลิตและจําหนายไฟฟากลับเขาโครงขาย
กฟภ. และการสรางโรงไฟฟาประเภท COGEN ของ
เอกชน ตามแนวทอกาซในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลทํา
ใหแนวโนมหนวยจําหนายลดลง
5. นโยบายรับซื้อไฟฟาจากผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก
(VSPP) ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบไฟฟาและ
การบริหารจัดการ
6. ภาระหนี้คาไฟฟาคางชําระของหนวยงานราชการ
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2.5 การวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนมูลคาเชิงลึกของรัฐวิสาหกิจ (Value Driver)
การวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนมูลคาเปนพื้นฐานสําคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร โดยชวยใหผูบริหาร
สามารถกําหนดปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญตอยุทธศาสตร ซึ่งการวิเคราะห Sensitivity ของปจจัยขับเคลื่อน
คา EP จะทําให ผู บ ริ ห ารสามารถวิ เ คราะห ได ถึ งการเปลี่ ย นแปลงของป จ จั ย ขับ เคลื่ อ น ที่มีผ ลกระทบต อ
การสรางมูลคาเพิ่มระดับองคกร เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยขับเคลื่อนดังกลาว โดย กฟภ. ได
ดําเนินการวิเคราะหปจจัยขับเคลื่อนใน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
2.5.1 การจัดทํา EP Driver Model
ในการหาปจจัยขับเคลื่อนคา EP (Economic Profit Driver) กฟภ. ไดจําแนกปจจัยขับเคลื่อนดาน
การเงินและดานปฏิบัติการของธุรกิจลงในแตละศูนย EVM จนถึงระดับปฏิบัติการ
ภาพที่ 2- 31: ปจจัยขับเคลื่อนคา EP

2.5.2 การทดสอบ Sensitivity ของ Value Driver และทดสอบความควบคุมได (Manageability)
การวิ เ คราะห เ พื่อเปรี ย บเทีย บป จ จั ย ขับ เคลื่ อนที่สํ าคัญขององคกรทําได โ ดยการ Simulation
เพื่ อ หาค า การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงร อ ยละ 1 ของป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ระบุ ถึ ง ค า EP ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง
การวิเคราะห Sensitivity เพื่อเปรียบเทียบปจจัยขับเคลื่ อนนี้ จะชวยใหองคกรคํานึงถึงปจจัยขับเคลื่ อนที่
สําคัญและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดลําดับความสําคัญของการวางแผนและแนวทางการบริหาร
จัดการไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 2- 32: การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญขององคกร

ผลการวิเคราะหจะเห็นวา ปจจัยขับเคลื่อนทางการเงินที่มีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงคา EP
ระดับองคกร คือ รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา ซึ่งจะถายทอดมายังปจจัยขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือ
การลดหน ว ยสู ญ เสี ย ในระบบไฟฟ า (Non Technical Loss) ส ง ผลต อ การกํ า หนดแผนปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพ (Strategic Improvement Plan) คือ แผนงานที่เ กี่ย วของจากคณะกรรมการหน วยสูญเสีย
ระบบไฟฟา
ซึ่งสําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเชิงสังคม (PSO) การวิเคราะหเชิงลึกในรายศูนย EVM นั้น ควรจะ
คํานึงถึงปจจัยดานผลประโยชนเชิงสังคม นอกเหนือจากการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรดวย เพื่อใหทราบวา
ธุรกิจใด หรือหนวยงานใด มีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรมากหรือนอยตางกันอยางไร โดยผลการวิเคราะห
ดังกลาวจะนํามาใชเพื่อกําหนดกลยุทธของรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจเพื่อสังคม ในระดับองคกรและในระดับศูนย
EVM ตอไป
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บทที่ 3
กรอบและทิศทางการดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค (Strategic Direction)
ภาพที่ 3- 1: แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรองคกร

3.1 นโยบาย (Policy)
3.1.1 นโยบายผูถือหุนภาครัฐ(Statement of Directions: SOD)
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ สําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค
มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของประเทศ แสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ และขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอทรัพยสิน และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
หลักการและแนวทางการดําเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม 2555
แผนระยะสั้น
1. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน/ Resource Sharing
2. บริหารตนทุน/การควบคุมคาใชจายที่มีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแล
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3. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับการไฟฟ้านครหลวง
4. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้มีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชย์กับสังคม/Project Base)
แผนระยะยาว
1. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
2. จัดทําแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่
3. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter)
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
5. ให้ความสําคัญกับลูกค้าโดยพัฒนาองค์กรให้เป็น Customer Centric Organization
3.1.2 นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. วางแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การวางแผนเรื่ อ ง
Distribution Center Stock Management และการบริหารจัดการค่าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงการมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการการจัดซื้อ โดยควรมี
โครงการ/แผนงาน และมีตัวชี้วัดในการดําเนินงานที่ชัดเจน
2. แสวงหาโอกาสในการลงทุ น และสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ โดยควรมี ห น่ ว ยงานเชิ ง รุ ก ด้ า น Energy
Innovation เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ และพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า และควรมีการวัด
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง พิ จ ารณากํ า ไรที่ เ กิ ด จากนวั ต กรรม นอกจากนี้ ค วรมี ก ารศึ ก ษาใน
เชิงนโยบายเกี่ยวกับการเดินสายส่งระหว่างประเทศ
3. ให้ความสําคัญกับลูกค้า และลูกค้าสัมพันธ์ โดยคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมจาก
ประชากร Generation Y มีการทํางานเชิงรุกเพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รวมทั้ง
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Digital Economy รวมถึงควรจัดทํากลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวางแผน Power Management
และ Energy Management
5. มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เช่น การวางแผน Smart Meter และ Smart
Grid ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนผู้ใช้เป็นผู้ผลิต (เปลี่ยนจาก Centralize เป็น
Localize)
6. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไฟฟ้าจาก Energy
Source ที่เปลี่ยนแปลงไป และการวางแผนเรื่องพลังงานทดแทนเป็นแผนระยะยาวที่ยั่งยืน
7. เน้น การพั ฒ นาทุนมนุษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา และส่ง เสริ ม การเรีย นรู้ การจั ดการความรู้อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น การจัดตั้งคลังสมอง การเรียนรู้จากคู่สัญญา หรือ Sub Contract การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่
บุคลากรรุ่นต่อไป
8. คํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล โดยนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล
มาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการทํากําไร และ
ทําประโยชน์ให้สังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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9. ควรเพิ่มบทบาท และยุทธศาสตร์ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ในเรื่อง
พลังงานทดแทนโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการจัดสรรสัดส่วนระหว่างการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานหลักที่ชัดเจน
3.1.3 นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการบริหารและพัฒนาของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 4S สรุปดังนี้
1. Strengthening เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าพัฒนาระบบไฟฟ้า สําหรับเมืองใหญ่
และอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่สําคัญต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มพัฒนาให้เป็น “Super
PEA” ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ทํางานอย่างมีความสุข
2. Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ ทั้งด้านระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและกระบวนการ
ทํางานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศและการค้าระหว่าง
ประเทศ
3. Smart มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมยึดหลักลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทันสมัยรองรับ Smart Grid และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององค์กรสู่ Smart Organization
4. Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาสร้างกลไกนําศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สู่การทํางานแบบ
มืออาชีพ
ภาพที่ 3- 2: Vision Mission Value (VMV)

57

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ที่ ทั น สมั ย มุ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
3.3 ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
3.4 ค่านิยม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
3.5 ความสามารถหลัก (Core Competency)
3.5.1 ความสามารถหลักขององค์กรในปัจจุบัน
• บริหารจัดการ และบริการระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้
• การให้บริการระบบไฟฟ้าที่ครบวงจรอย่างมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
3.5.2 ความสามารถหลักขององค์กรในอนาคต
• ความสามารถในการดําเนินงาน และทักษะของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
3.6 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
3.6.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)
1) ศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านศักยภาพของบุคลากรจะมีด้วยกันสองประเด็นหลัก ๆ คือ การสร้าง/พัฒนาบุคลากร
ใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุจํานวนมากในอนาคตอันใกล้ และการเปลี่ยนแปลงในเชิงการแข่งขัน
การปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินกิจการที่จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต อันเนื่องมาจากเป้าหมาย
ที่สําคัญขององค์กรอันจะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นําในระดับภูมิภาค
การสร้าง/พัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะมีการเกษียณอายุจํานวนมากในอนาคต
อันใกล้ โดยจะเห็นว่า ในระยะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บุคลากรของการไฟฟ้าจะเกษียณอายุไปประมาณร้อยละ 50
ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างความพร้อม สร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ
ของบุ ค ลากร จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการสั่ ง สมประสบการณ์ ก ารทํ า งานเป็ น เวลานาน เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ผนวกกั บ เป้ า หมายขององค์ ก รที่ ต้ อ งการมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เป็ น องค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนั้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย และถือเป็นโอกาสดีสําหรับองค์กร
ที่จะพิจารณาเพื่อปรับโครงสร้างหรือกระบวนการการทํางานในส่วนสนับสนุน (Back-office Operation) ให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งกวาเดิม โดยมีความรวดเร็วถูกตอง เนนการดําเนินงานเชิงวิเคราะหเพื่อ
สรางศักยภาพ สรางโอกาสตาง ๆ ใหกับองคกรไดมากขึ้น
2) การสรางความยั่งยืนขององคกร (มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติสงิ่ แวดลอม)
นโยบายของผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภ าคในการสรางความยั่ งยืน ขององคกร ซึ่งจะต องมี
การวิ เ คราะห ถึ ง ป จ จั ย ความยั่ ง ยื น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ และจั ด ทํ า แผนงานเพื่ อ เป น ผู นํ า ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียผานการดําเนินงานที่เปน
เลิศ โปรงใส และมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงการที่ กฟภ. มีการดําเนินงานตามแผนแมบท CG
CSR ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนการดําเนินงานในการสรางความยั่งยืนอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น การมุงไปสูความ
ยั่งยืนขององคกร จะตองมีการกําหนดแผนงานที่คณะกรรมการและผูบริหารตองสรางผลการดําเนินงานที่ดีให
กิจการเติบโตอยางยั่งยืน นาเชื่อถือ โดยเนนการปฏิบัติอยางจริงจัง
3) การบริหารจัดการและสรางความสมดุลสําหรับความคาดหวังของกลุม ผูมีสวนไดสวนเสีย
กฟภ. มี ก ารสํ า รวจความต อ งการและความคาดหวั ง ของแต ล ะกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่มีการแบงกลุมเปน 4 กลุมหลัก ไดแก ประเภทบานอยูอาศัย อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และอื่น ๆ เพื่อไปใชประโยชนในการวางแผนผลิตภัณฑและบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงานและ
กระบวนการทํ า งาน การพั ฒ นาโอกาสธุ ร กิ จ ใหม รวมถึ ง การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ซึ่ ง นํ า ไปสู ผ ล
การดําเนินงานที่ดี สามารถนําไปเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น หรือเปน Best Practice ไดในอนาคต ดังนั้น
การบริหารจัด การและกําหนดแผนงานที่ชัด เจนเกี่ยวกับการตอบสนองความต องการ และความคาดหวั ง
ดังกลาว จึงเปนความทาทายเชิงยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญของ กฟภ.
4) บทบาทของ SPP และ VSPP ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร
จากการวิเคราะห จะเห็นไดจากแผน PDP2015 ถึงแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนที่จะมีสัดสวนมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอกระแสสิ่งแวดลอมและสังคม
สีเขียว รวมถึงการตอบสนองต อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีกหลายป ขางหนา อีกทั้งการเปด เสรี ในเรื่ อง
พลังงาน มีแนวโนมเปดกวางมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ การเกิดใหมของผูผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กและเล็กมาก
(SPP และ VSPP) มีแนวโน มสู งขึ้น เพื่ อรองรั บ ความต อ งการพลั งงานจากการขยายตั ว ของทั้ง สั ง คมเมื อ ง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ถึงแมวาโครงขายการสงกระจายและจําหนายกระแสไฟฟาของ กฟภ. มีเครือขายที่ครอบคลุม
มากที่สุดทั่วประเทศ แตในบางกลุมลูกคา ผลิตภัณฑ และบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอาจจะยังไมได
ตอบสนองความตองการของบางกลุมลูกคาไดครบทุกประเด็น ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยราคา เสถียรภาพของ
กระแสไฟฟา (คาความเสียหายทางเศรษฐกิจในกรณีที่กระแสไฟฟาขาดเสถียรภาพในบางธุรกิจ อาจมีมูลคาที่
สูงมากจนกิจการไมอาจรับความเสี่ยงได) หรือแมแตความครอบคลุมของการใหบริการ ซึ่งในอดีตผลกระทบ
ดังกลาวอาจจะมีไมมากนัก แตในอนาคตการขยายตัวทางอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นยอมสงผลใหมีผูผลิตไฟฟา
SPP และ VSPP รายใหม ๆ มีจํานวนมากขึ้น ทั้งนี้ยอมมีผลกระทบตอ กฟภ. สําหรับการเขาถึงกลุมลูกคา
อุตสาหกรรม ฉะนั้นความทาทายเชิงยุทธศาสตรในกลุมดังกลาว นอกเหนือไปจากการกําหนดกลยุทธดานราคา
แลวนั้น (ซึ่ง กฟภ. อาจไมสามารถเสนอราคาที่แขงขันในตลาดไดมากนักอันเนื่องมาจากขอบังคับตาง ๆ) ยัง
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รวมถึงการสรางเสถียรภาพของระบบไฟฟา การใหบริการที่ตอบสนองความตองการในแตละกลุมลูกคา ยังคง
เปนอีกปจจัยที่ กฟภ. สามารถสรางจุดแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได
5) นโยบายและการกํากับดูแลของรัฐบาลและองคกรอิสระ
แผนการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งานป ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน มีกลยุทธการดําเนินงานที่จะสงเสริมกิจการพลังงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเสริมสรางการแขงขันที่เปนธรรม โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก กําหนดแนวทางตอ
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และ/หรือสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา
เอกชนที่ครบอายุสัญญาทั้งผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power Producer: IPP) และผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) ระบบพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) รวมถึงศึกษา
การสงเสริมการรับซื้อไฟฟาเพิ่มเติมจากกําลังผลิตสวนเกินจากสัญญาซื้อขายไฟฟา (Excess Capacity)
6) การบริหารสินทรัพยขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสินทรัพยในภาพรวม และดาน
เครือขายโทรคมนาคม โครงขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) รวมกับเอกชน
จากการวิเคราะหทางดานการเงินจะพบวา ผลตอบแทนจากสินทรัพยของ กฟภ. มีแนวโนมที่
ลดลงอยางตอเนื่อง กฟภ.จําเปนตองปรับแนวทางการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดใหมาก
ที่สุดจากสินทรัพยที่มีอยู จะเห็นไดวา โครงสราง/เครือขายระบบการจําหนายไฟฟาของ กฟภ.นั้น ครอบคลุม
ทั่วประเทศ แทบทุกครัวเรือนตางมีไฟฟาใช นอกเหนือไปจากโครงขายนี้แลว กฟภ.ยังมีโครงขายใยแกวนําแสง
อีกด ว ย เหล านี้ ล ว นเป น สิ น ทรั พย ที่มีศักยภาพในการสร างรายได อื่น ๆ ได อย างมาก เช น การเขาสู ธุ ร กิจ
โทรคมนาคม การรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผานโครงขายของ กฟภ. ที่มีอยูในสังคมปจจุบันและอนาคต
ความพรอมดานการสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกสยอมเปนปจจัยหลักในการสรางการแขงขันไดอยางงายดาย
หากเทียบกับคูแขงอื่น ๆ ที่ใหบริการดานนี้ ที่ไมมีระบบสายสง สิ่งนี้ยอมทําให การไฟฟาไดเ ปรียบในด าน
การแขงขันอยางมาก อยางไรก็ตาม การเขาสูธุรกิจดังกลาวอาจเปนขอจํากัดทางกฎหมายถึงขอบขายหนาที่ขอ
งกฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. อาจตองมีการนําเสนอรัฐบาลหรือหนวยงานที่กํากับเพื่อแกไข/เพิ่มหนาที่ในการใหบริการ
ประชาชนใหไดมากที่สุด หาก กฟภ. สามารถเขาใหบริการดังกลาวได กฟภ. จะเปนผูใหบริการที่เขาถึงชุมชน
ดวยเครือขายที่มีอยูไดอยางรวดเร็วที่สุด หากตองเปรียบเทียบกับคูแขงรายอื่น ๆ
3.6.2 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage)
1) ความพรอมทั้งในดานโครงขายและสํานักงานใหบริการสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได
กฟภ. มีความพรอมดานระบบโครงขายสายสง สถานียอยที่กระจายทั่วประเทศ ระบบบริหาร
จัดการไฟฟาทีม่ ีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยที่มคี วามชํานาญในดานวิศวกรรมไฟฟา อันเปนโครงสรางสําคัญ
ในการดําเนินงาน หรือแมแตที่ดินที่ตองใชในการกอสราง และการพาดผานของสายไฟทั่วประเทศ โดยโอกาส
ของธุรกิจจากความตองการในการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงตลาดยังมีความตองการดานการใหบริ การที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา จะทําให กฟภ. มีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจไดมากยิ่งขึ้น
2) กฟภ.มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุม ทั้งในระบบเครือขายและจําหนายไฟฟ า
(Core Process) และระบบสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวของ เชน SCADA AMR GIS SAP
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การเพิ่ ม สมรรถนะขององค ก รให ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยการพั ฒ นาองค ก รอย า งต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กฟภ. ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไดจัดทํา ICT Roadmap ขึ้น ซึ่ง
จะตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมไฟฟา
และมุงหน าสู Smart Grid รวมถึงการพัฒ นาระบบเพื่อรองรั บ การให บ ริ การลู กคา ซึ่งระบบดั งกล าวหาก
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลในเชิงบวกกับภาพลักษณขององคกร
3) โอกาสในการลงทุนเพื่อรองรับ การขยายตัว ในการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ที่มุงเนน เรื่ อ ง
การพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟาและบริการ และนโยบายดาน Smart Grid
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพความเป น อยู ของสั งคม และการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมทําใหความตองการใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับความตองการคุณภาพพลังงาน
ไฟฟาและการบริการที่ดี มีความละเอียดออนและซับซอนมากยิ่งขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมดานพลังงานไฟฟา
ตองมีการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาตามทิศทางดังกลาวขางตน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานพลังงานอยาง
ยั่งยืน ซึ่งแนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาใหเปนระบบโครงขาย Smart Grid เปนแนวทางที่นโยบาย
ภาครัฐใหความสําคัญ ซึ่งจากมติที่ประชุม สศช. วันที่ 7 มกราคม 2556 เห็นควรให กฟภ. จัดทําโครงการ
ดังกลาวเปนแผนนํารองพัฒนาพื้นที่ตนแบบระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อนําผลการประเมินจากแผน
นํารองไปวางแผนขยายผลสูพื้นที่เปาหมายอื่น ๆ ตอไป
4) มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค (PEA Standard)
PEA Standard คือ การมุงเนนใหประเทศในกลุม LMS ยอมรับและใชมาตรฐานระบบจําหนาย
ไฟฟาของ กฟภ. ซึ่งการพัฒนา PEA Standard นี้เปนเปาหมายในระยะยาวทั้งนี้เพื่อเปนการสรางการยอมรับ
และรับรูใน Brand Image ขององคกรในระดับนานาชาติ กฟภ. จะตองมีการจัดทํามาตรฐานระบบจําหนาย
ไฟฟา และศึกษาโอกาสพรอมความเปนไปไดในการเขาถึงแตละประเทศ เพื่อพัฒนาภาพลักษณและมาตรฐาน
ใหเปนที่ยอมรับตอไป ทั้งนี้อาจรวมถึงการขยายโอกาสในการลงทุนในแตละประเทศ โดยตอยอดหรือพัฒนามา
จากการที่แตละประเทศนํา PEA Standard เขามาใชงาน
5) การใชประโยชนจากสินทรัพยและชองทางบริการเพื่อตอบสนองแนวโนมความตองการใชไฟฟา
ทั้งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม
ถึงแมสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมา
จากสภาพเศรษฐกิจที่ทรงตัว และในบางภาคสวนมีการถดถอย แตจากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริ มใหมี
การใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดสัดสวนการใช
พลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวาในชวง 7 เดือนของป 2558 ประเทศไทยมีการใช
พลั ง งานทดแทน 5,554 พั น ตั น เที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 7.9 จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น
โดยแนวโนมดังกลาวคาดวาจะมีสัดสวนที่มากขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองความมั่นคงทางดานพลังงานและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ไม ว า การเปลี่ ย นแปลงในด า นแหล ง ที่ ม าของพลั ง งาน เพื่ อ ผลิ ต กระแสไฟฟ า จะเป น ไปใน
รูปแบบใด ทายที่สุดกระบวนการการสงกระแสไฟฟาเขาสูระบบกระจายและจําหนายไฟฟาไปยังผูใช ไมวาจะ
เปนกลุมอุตสาหกรรม กลุมพาณิชย หรือกลุมผูบริโภคโดยทั่วไปก็ยังคงใชการกระจายไฟไปตามสายไฟฟา
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ตามโครงขายของ กฟภ. ดั งนั้ น จึ งพอจะคาดการณได ว า ในอนาคตปริ มาณไฟฟาที่จ ะต อ งส งผ านระบบ
เครือขายของ กฟภ. จะมีปริมาณมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือไปจากนั้น การขยายของตัวเมือง การเกิดใหมของนิคมอุตสาหกรรม ลวนสงผลให
กฟภ. จําเปนตองสรางเครือขายเพื่อรองรับความตองการในอนาคต ดวยเครือขายดังกลาว นอกเหนือไปจาก
การใชงานเพื่อกระจายกระแสไฟฟา ยังอาจสามารถสรางประโยชนดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจของ
กฟภ. ไดอีกดวย ทําใหความสามารถของ กฟภ. นอกจากจะเปนผูใหบริการดานจําหนายไฟฟาแลว ยังสามารถ
ขยายผลในดานของการใหบริการเครือขาย หรือสินทรัพยอื่น ๆ ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ทั่วทุกชุมชน เชน
การใชเสาไฟฟา เพื่อเปนจุดรวบรวม/กระจายสัญญาณคลื่นความถี่ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผูที่อยูในธุร กิจ
ดังกลาว ตองการสรางเครือขายใหครอบคลุ มทั่วประเทศให ไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองใชเ งินลงทุน อย าง
มหาศาล เฉพาะการสรางเครือขายเพียงอยางเดียวหรือแมกระทั่งจุดใหบริการที่มีอยูนอกเหนือไปจากการรับ
บริการแลว ยังสามารถปรับรูปแบบใหบริการที่ครบวงจรดานตางๆ สําหรับ กฟภ. หรือแมแตใหบริการดานอื่น ๆ
กับพันธมิตรธุรกิจที่อาจมีขึ้นได
3.7 ทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
ภาพที่ 3- 3: ทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตร

รายละเอียดทิศทางการดําเนินงานใน 3-5 ปขางหนา
เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความยั่งยืน และมีมาตรฐานดานระบบจําหนายไฟฟา
ที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค
1. ดําเนินธุรกิจจําหนายไฟฟาใหครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพ ทันสมัย มีมาตรฐาน และ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารสินทรัพยที่สําคัญขององคกร ทั้ง IT บุคลากร และอื่น ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
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3. ขับเคลื่อนองคกรเพื่อมุงสู การเปน รัฐวิสาหกิจที่เปนเลิ ศ ดวยเครื่องมือ “SEPA/TQA” อยางทั่ว ถึง
ทั้งองคกร
4. กํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครืออยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
5. ศึกษาและดําเนินการจัดตั้งหนวยงานหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาของการไฟฟาสวนภูมิภาค
รายละเอียดทิศทางการดําเนินงานใน 6-10 ปขางหนา
มุงเนนการดําเนินธุรกิจดานไฟฟาอยางครบวงจร เพื่อมุงสูการเปนผูนําในภูมิภาค

1. พัฒนามาตรฐานระบบจําหนายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคไปสูประเทศใกลเคียง
2. พัฒนาและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องอื่น อยางครบวงจรและบูร ณาการกับ การดําเนิ นงานของ PEA
ENCOM เช น ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาด า นไฟฟ า ธุ ร กิ จ ด า นพลั ง งานทดแทนและการใช พ ลั ง งานไฟฟ า อย า งมี
ประสิทธิภาพ ธุรกิจดานโทรคมนาคมและสื่อสาร ธุรกิจสถานีจําหนายไฟฟาสําหรับรถยนต EV เปนตน
3. สนับสนุนสงเสริมการเรียนรูและดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อมุง สูการเปน “องคกรที่ดําเนินธุรกิจ โดย
ใชนวัตกรรม”อยางเต็มรูปแบบ
ตารางที่ 3- 1: เปาหมายทิศทางและตําแหนงยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
ตัวชี้วัด
SAIFI
SAIDI
ROA
คะแนน SEPA
PEA Standard

เปาหมาย 5 ป
เปาหมาย 10 ป
2.7
1.613
105
100
3.17
2.36
332
390
2 ประเทศในกลุม LMS ยอมรับ ทุกประเทศในกลุม LMS
(มี MOU) และใชมาตรฐานของ ยอมรับ (มี MOU) และ
กฟภ.ในระบบจําหนายไฟฟา
ใชมาตรฐานของ กฟภ.
ในระบบจําหนายไฟฟา
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3.8 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงค และยุทธศาสตร พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.
2559)

3.8.1 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) ไดระบุเปน 5 ประเด็น ดังนี้
1. เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
3. เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
4. เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการลงทุน สรางตลาดใหม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ
5. เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.8.2 ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตร (Strategy) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)
ไดมีการระบุ/กําหนดเพื่อใหสอดรับกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ทั้ง 5 ประเด็น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร
ในการดําเนินการทั้งสิ้น 13 ยุทธศาสตร สรุปดังนี้
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ตารางที่ 3- 2: ยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
(Strategic Objective)
1. เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร  มีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
และมีธรรมาภิบาล
 มีการสงเสริมใหองคกร มีการเติบโตอยางยั่งยืน
 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อ  เปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ
เปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
 สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย
 สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
3. เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
 มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา
 มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบวงจร
4. เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มขององค ก ร ใน  แสวงหาโอกาสในการลงทุ น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทั้ ง ในและ
การลงทุน สรางตลาดใหม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ตางประเทศ
ทั้งในและตางประเทศ
 เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
5. เป น องค ก รที่ มุ ง เน น ด า นนวั ต กรรมและ  สงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร และการสรางสถาบันวิจัยและ
เทคโนโลยี
พัฒนานวัตกรรม
 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

โดยรายละเอียดแตละวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.
2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559) สรุปดังนี้
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 1: เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค:
 ผูมีสวนไดเสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร
 การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค: การดําเนินงานที่โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 (SO1) เพื่ อ สร า งความเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ขององค ก ร และมี
ธรรมาภิ บ าลโดยพัฒ นาและส งเสริ ม การกํา กับ ดู แลกิจ การที่ ดี และมุงสู มาตรฐานของ OECD Principles
ภายในป 2563 รวมถึงการสรางตนแบบการไฟฟาโปรงใส และขยายผลไปยังการไฟฟาตางๆ โดยการดําเนินงาน
ดวยความโปรงใส ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวมถึ ง ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ ม โดยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใหเขาสู
มาตรฐาน ISO 26000 ภายในป 2560 และการใหความสําคัญกับการไดมาซึ่ง “Social License to Operate”
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รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้เข้าสู่
มาตรฐาน ISO 26000 ภายในปี 2560 และการให้ความสําคัญกับการได้มาซึ่ง “Social License to
Operate” (การอนุญาตให้ประกอบกิจการจากสังคม) โดยประเด็นดังกล่าวจะครอบคลุมมากกว่าการบริหาร
ความคาดหวังของชุมชน แต่จะครอบคลุมถึงการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ (Ethical Business
Conduct and Transparency) การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Performance) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Relationships) และสิทธิและความปลอดภัยของพนักงานและแรงงาน
ด้วย (Workers’ Rights and Safety)3
SO1

เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล (OC2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1: มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญ
กับการยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากลใน 3 ประเด็นสําคัญ ดังนี้
- การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และมุ่ ง สู่ ม าตรฐานสากลของ OECD
Principles ภายในปี 2563 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ประกอบด้วยหลักการ 5 ข้อคือ 1. การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 3.เคารพ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ 5. บทบาท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการพั ฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) เช่น บุคลากร ลูกค้า และคู่ค้า
เพื่อจะได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มการจ้างงานที่คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทและสังคม (Social Hiring) และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การดูแลความถูกต้องสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน (Monitor Supply
Chain) เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคม ชุมชน การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงองค์กร สินค้าและบริการ (Accessibility)
โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภั ย การใช้ ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ที่เป็ น
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
- ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยขยายผลแผนงานการไฟฟ้า
โปร่งใสไปยังเขตการไฟฟ้าต่าง ๆ ของ กฟภ. อย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
เป็นมาตรฐานในแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมถึงการดําเนินงานแผนงานปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3

Unpacking the social Licence to operate,Merz Magazine
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ภาพที่ 3- 4: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความโปรงใสของการไฟฟาสวนภูมิภาค

SO1

เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 2

สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน (OC1)

ยุทธศาสตรที่ 2: มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีการวิเคราะหและกําหนด
ปจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุงสูความยั่งยืนภายในองคกร รวมทั้งการสื่อสารและการกําหนดแผนงานสูความยั่งยืน
ภายในองคกรและใหความสําคัญในการยกระดับสมรรถนะขององคกรสูความยั่งยืน โดยมีทุนมนุษยเปนปจจัย
สํ า คั ญ ดั ง นั้ น ในกลยุ ท ธ นี้ จ ะมุ ง เน น การสร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร (Culture) และการสร า งบรรยากาศ
ในการทํางานเพื่อใหบุคลากร มุงเนนในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร และขับเคลื่อนไปสู
องคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการองคความรูขององคกร โดยการสงเสริม
กระบวนการจั ด การองค ความรู ตั้ งแต การกํา หนดองค ความรู การรวบรวมและจั ด เก็บ การแลกเปลี่ ย น
องคความรู เพื่อสร างการเรี ย นรู และนวั ต กรรมในองค กร ตลอดจนสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานขององค ก ร
ใหมี Productivity สูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังกําหนดให มีการพัฒ นาความผู กพัน ของบุ คลากรในองคกร โดยการคนหาป จ จั ย
ความผูกพันของบุคลากรในแตละกลุมงาน แตละตําแหนงงาน เพื่อนํามาจัดทําแผนงานพัฒนาความผูกพันของ
บุคลากรในองคกร โดยใหบุคลากรทุกคนมีความผูกพัน และมี Sense of Belonging ในองคกร
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SO1

เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3

สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
การกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด
Synergy (RS2)

ยุทธศาสตร ที่ 3: มีการกํากับ ดู แลกิจ การที่ดี ต ามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยมุงเน น ในการส งเสริม
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ โดยปรั บปรุง
กระบวนการดําเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยใหมี
การดําเนินงานในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแกไขพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมีการดําเนินงาน
ที่คลองตัว สอดคลองกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมุงเนนการกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือใหมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบัน
องคกรมีแนวทางในการกํากับ การรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งดานการลงทุน และผลการดําเนินงานตาม
กลยุทธระหวางบริษัทแม และบริษัทในเครือที่ดี อยางไรก็ตาม กลยุทธดังกลาวจะมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการกํากับ ติ ด ตามของบริ ษัทในเครื อ โดยมีแนวทางในการกํากับที่เ ปน ระบบ (Direct) การมีเ กณฑวัด
คุณภาพงาน และผลสําเร็จของกลยุทธหรือนโยบาย (Measure) และการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด
ในระดับความถี่ที่เหมาะสม (Monitor) โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย และผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในแตละกลยุทธของบริษัทในเครือ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทในเครือสามารถลงทุน และดําเนินการ โดยสราง/
เพิ่มมูลคาใหกับ กฟภ. ไดอยางแทจริง
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 2 (SO2):
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
เปาประสงค:
 วางแผนการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ
 สรางความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
 พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
 มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค:
 ดัชนีความนาเชื่อถือของระบบจําหนายไฟฟา
 ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
 รอยละของบุคลากรที่มีการประเมินขีดความสามารถ (Core Competency) และเหมาะสมกับตําแหนงงาน
 การดําเนินงานตามแผนงาน Smart Grid

68

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 (SO2) มุ ง เน น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานให สู
ความเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา โดยองคกรจะมีการพัฒนามาตรฐานดานระบบจําหนายไฟฟา
ที่ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาค และมุงเนนการดําเนินธุรกิจดานไฟฟาอยางครบวงจร เพื่อมุงสูการเปนผูนํา
ในภูมิภาค โดยมีการพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหทั่วถึง เพียงพอ เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สั งคมซึ่งมุงเน นการบริหารจั ดการระบบไฟฟาให มีประสิ ทธิภาพ และได มาตรฐานสากลอยางต อเนื่อง โดย
การยกระดับความเชื่อถือได ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพของระบบไฟฟา รวมถึงการเผยแพร
มาตรฐาน PEA Standard ใหการไฟฟาในกลุม LMS ใหเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังมุงพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรม
ไฟฟาเขาดวยกัน และรองรับกับโครงสรางของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
นอกจากนี้ องคกรให ความสํ าคัญกับ การสร างองคกรให เ ป นองคกรที่มีขีด สมรรถนะสู ง (High
Performance Organization: HPO) ที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมุงเนนในการบริหารทุนมนุษย
(Human Resource Management: HRM) และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร (Human Resource
Development: HRD) ใหมีความพรอมและมีศักยภาพที่เพียงพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกรใหมีมาตรฐานการบริหารและ
จัดสรรสินทรัพยใหเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับองคกร
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ 4 เปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ (OM1)

กลยุทธที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (OM3)

ยุ ท ธศาสตร ที่ 4: เป น องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารและจั ด สรรสิ น ทรั พ ย อ ย า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยกลยุทธจะมุงเนนการพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู และ
สร า งรายได ที่ ยั่ ง ยื น ให กั บ องค ก ร โดยมี ก ารจั ด ทํ า Asset Management Master Plan ซึ่ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย ข อง กฟภ. มี ก ารกํ า หนดกรอบนโยบาย และแนวทาง
ในการดําเนินงานตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการไดมา (Acquire) การใชงาน (Utilize) การดูแล
บํารุงรักษา (Maintenance) และการจําหนาย (Dispose) เพื่อใหคาใชจายตลอดอายุการใชงานอยูในจุดที่
เหมาะสม (Life Cycle Cost Optimization) รวมถึงวางแผนกลยุทธในการบริหารจัดการสินทรัพย โดยศึกษา
สภาพปจจุบันในการบริหารจัดการสินทรัพยของ กฟภ. และวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการสินทรัพย เพื่อพัฒนาแผนที่นําทางเชิงกลยุทธ (Strategic Roadmap) ในการบริหารจัดการสินทรัพย
ของ กฟภ. รวมถึงกําหนดให มีการติ ด ตามการประเมิน ผลในการบริ ห ารสิ น ทรั พย ขององคกร เพื่อให เ กิด
การแกปญหาในการบริหารสินทรัพยขององคกรที่ตรงประเด็น และกอใหเกิดการลงทุนในสินทรัพยที่กอใหเกิด
รายไดกับองคกรอยางแทจริง
นอกจากนี้ยังให ความสํ าคัญกับการปรับ ปรุ งกระบวนการดําเนิ นงานขององคกร (Streamline
Process) โดยมีการวิเคราะหโครงสรางกระบวนการดําเนินธุรกิจขององคกร พรอมทั้งวิเคราะห และปรับปรุง
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ข อ กํ า หนด ตั ว ชี้ วั ด ในแต ล ะกระบวนการขององค ก ร (Business Structure Analysis) เพื่ อ ออกแบบ
และพัฒนากระบวนการดําเนินงานขององคกรในปจจุบัน ใหมีประสิทธิภาพ โดยลดตนทุน ลดระยะเวลา และ/
หรือ เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา เปนตนรวมถึงมีการทบทวนคูมือการปฏิบัติงานขององคกร พรอมกําหนด
ระยะเวลาในการส ง มอบแต ล ะกระบวนการ (Service Level Agreement: SLA ) ที่ เ หมาะสมในแต ล ะ
กระบวนการหลักขององคกร ทั้งกระบวนการภายในขององคกร และกระบวนการสงมอบผลิตภัณฑ/บริการ
หลักใหกับลูกคา
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ 5 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 6

เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง (OM2)

กลยุทธที่ 7

พัฒนาเทคโนยีเพื่อสนับสนุนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
(Smart Grid) (ICT1)

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5: มี ก ารจํ า หน า ยไฟฟ า ที่ ไ ด คุ ณ ภาพเที ย บเท า มาตรฐานสากลโดยกลยุ ท ธ ใ ห
ความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบ
ไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟา เพื่อใหสามารถจายไฟฟาไดอยางเพียงพอมีความมั่นคง เชื่อถือได สามารถ
รองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ลดปญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย
รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหนายไฟฟาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้น ที่
สําคัญ ใหมีขีดความมั่นคงของระบบไฟฟาที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟา (Reliability) โดยลดคา
ดัชนี SAIFI SAIDI ใหสามารถเทียบเทาคาตามมาตรฐานสากลไดรวมถึงการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน PEA
Standard ของระบบจําหนายไฟฟาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหรองรับเทคโนโลยีใหม และ Smart Grid อีกดวย
นอกจากนี้ ยุทธศาสตรดังกลาวไดใหความสําคัญกับกลยุทธในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
(Smart Grid) เพื่อนําไปสูการใช พลั งงานไฟฟาอยางเต็ มประสิทธิภ าพและสามารถเชื่ อมต อแหล งพลั ง งาน
ทดแทน ซึ่งเปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
โดยเรงรัดโครงการระยะแรก ไดแก โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา Micro Grid
ที่แมส ะเรี ย ง และเร งรั ด พัฒ นางานที่เ กี่ยวของ เช น SCADA เฟส 3 เพื่อแกป ญหาผลกระทบจากพลั งงาน
ทดแทน เปนตน
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย
กลยุทธที่ 8
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ยุทธศาสตร ที่ 6: ส งเสริ มการพัฒ นาทุน มนุ ษย โดยกลยุ ทธ มุงเน น ในการบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย ใ น
ลั ก ษณะเชิ ง กลยุ ท ธ ม ากขึ้ น (Strategic HRM) ซึ่ ง จะพั ฒ นาระบบการบริ ห ารคนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ที่ทําใหองคกรมั่นใจไดวาองคกรจะมีทั้งคนเกง และคนดี (Talent) ทํางาน เพื่อใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย
โดยใหความสําคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
- ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว โดยมีอัตรากําลังที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสายอาชีพ
และสร า งความก า วหน า ในสายงานให กั บ พนั ก งาน (Career Development) เพื่ อ เป น แรงจู ง ใจ และให
พนักงานเห็น ถึงความกาวหน าในอาชี พ โดยมีการกําหนดเป าหมาย และกําหนดกลยุ ทธ เ พื่อให ส อดคล อง
กับความตองการและทักษะความสามารถของแตละบุคคล
- การสรรหา และคั ด เลื อ กบุ ค ลากร (Recruitment & Selection) การพั ฒ นากระบวนการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามารับในตําแหนงงานที่สําคัญ โดยนํา Competency
ที่กําหนดขึ้นมาใชเปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของพนักงานที่จะรับเขามาใน
ตําแหนงนั้นๆ รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกร
- ระบบการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) โดยมีการพัฒนาระบบการสืบทอดตําแหนงให
ครอบคลุมในตําแหนงที่สําคัญ ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป โดยมีการกําหนด Competency ที่ชัดเจน
เพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและครบถวน มาเปนผูสืบทอดตําแหนง (Successor)
รวมถึงมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เหลานั้น ใหมีความพรอม
ในการสืบทอดตําแหนงตอไปดวย
SO2

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ 7 สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
กลยุทธที่ 9

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) (HR2)

ยุทธศาสตรที่ 7: สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุ คลากร (HRD) ทั้งในด านความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลั กษณะ
(Other Characteristics) ให มี ค วามพร อ ม สอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ ข ององค ก ร และการเติ บ โตของธุ ร กิ จ
ในอนาคต โดยมี ก ารค น หาหลั ก สู ต รในการอบรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถหลั ก ของบุ ค ลากรให ร องรั บ
การดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการวิเคราะหถึงทิศทางกลยุทธขององคกร เพื่อใหทราบถึงความรูและทักษะ
ที่จําเปน เพื่อนําไปสูการออกแบบหลักสูตรใหกับฝายงาน/กลุมงานที่เหมาะสม รวมถึงยังใหความสําคัญกับ
การจัดทําระบบการบริหารบุคลากรผูมีความสามารถสูง (Talent Management) เพื่อที่องคกรจะไดรักษา
บุคลากรที่เกงและมีความสามารถใหอยูกับองคกร และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ (Individual
Development Plan) เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถใหสอดคลองกับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ และ
ความตองการรายบุคคล
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 3: เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
เปาประสงค:
 การบริหารผูมีสวนไดสวนเสียทุกดานอยางสมดุล และนํามาปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง
เพื่อบรรลุถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
 ยกระดับความพึงพอใจของลูกคา
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค:
 ความพึงพอใจของแตละกลุมลูกคา
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 3 (SO3) เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง โดยเนนพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาในแตละกลุม ไดแก กลุมบาน
อยูอาศัย พาณิชย อุตสาหกรรม และอื่นๆ รวมถึงยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน ทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพของชองทางการใหบริการ การยกระดับ
มาตรฐานของการใหบริการ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
และภักดีตอองคกร
นอกจากนี้ยังรวมถึงการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนเสียงของลูกคา (Voice of Customer:
VOC) มากําหนดเปนความตองการและความคาดหวังของลูกคาแตละกลุม เพื่อนําไปสูการออกแบบกลยุทธ
ที่เหมาะสมในแตละกลุมลูกคา รวมถึงการนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงการดําเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ
การใหบริการอีกดวย
SO3

เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
ยุทธศาสตรที่ 8 มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา
กลยุทธที่ 10

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการ
และความคาดหวังของลูกคา (CR1)

ยุทธศาสตรที่ 8: มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคา โดยใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยและระดับความตองการของลูกคาที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของลูกคา ซึ่งจะมีการวิเคราะหสารสนเทศจากการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด และนํามา
สรุปผลเปนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร โดยสารสนเทศดังกลาวจะถูกนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนผลิตภัณฑและบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางาน
การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม รวมถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคาในแตละกลุมลูกคาที่เหมาะสม
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SO3

เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง
ยุทธศาสตรที่ 9 มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบวงจร
กลยุทธที่ 11

ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน (CR2)

ยุทธศาสตรที่ 9: มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบวงจร โดยการนําขอมูลเสียงจากลูกคา
มาปรับปรุง เพื่อยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน
เชน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของชองทางการใหบริการ โดยเฉพาะในชองทางการแจงเหตุ ไฟฟา
ขั ด ข อ ง การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ก ารลู ก ค า แต ล ะกลุ ม
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ PEA One Touch Service เพื่อพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานบริการลูกคา ควบคูกับการนําระบบสารสนเทศมาใช เพื่อลดขั้นตอนงานบริการ ลดระยะเวลา
ใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงยกระดับมาตรฐานและขั้นตอนการใหบริการ ตามขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA)“กระบวนงานการใหบริการลูกคา” 11 กระบวนงาน
(P1-P11) เปนตน
กระบวนงานการใหบริการลูกคา 11 กระบวนงาน (P1-P11)
กระบวนงานที่ 1
กระบวนงานที่ 2
กระบวนงานที่ 3
กระบวนงานที่ 4
กระบวนงานที่ 5
กระบวนงานที่ 6
กระบวนงานที่ 7
กระบวนงานที่ 8
กระบวนงานที่ 9
กระบวนงานที่ 10
กระบวนงานที่ 11

รับชําระคาไฟฟา
แกกระแสไฟฟา
ขอใชไฟ
บริการดานมิเตอร
ตอบขอรองเรียน
ดับไฟลวงหนา (แบบมีแผน)
จดหนวย แจงหนี้ คาไฟฟา
จดหนวย พิมพบิล คาไฟฟา
โอนเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนหลักทรัพยค้ําประกัน
การจายคืนหลักประกันการใชไฟฟา
บํารุงรักษา

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 4 (SO4): เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการลงทุน สรางตลาดใหม
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค:
 ลงทุน/สนับสนุน ดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดานธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค:
 ปริมาณการตอบรับซื้อไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP
 การกํากับดูแล และติดตามการดําเนินงาน ENCOM
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 4 (SO4) มุงเนนบทบาทเชิงรุกขององคกรในการลงทุน สรางตลาด
ใหม และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ ปจจุบันรายไดขององคกรมาจากธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
จําหนายไฟฟา อยางไรก็ตาม Core Competency และทรัพยากรขององคกร ทําให กฟภ. มีโอกาสทางธุรกิจ
และมีความไดเปรียบเหนือเอกชนรายอื่น ๆ เชน ธุรกิจการกอสรางระบบไฟฟา งานที่ปรึกษาออกแบบระบบ
ไฟฟา เปนตน ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังกลาวจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการสรางรายไดใน
ภาพรวมขององคกรในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมุงเนนบทบาทการสรางโอกาสในเชิงธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผานการดําเนินการโดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมี
บทบาทเปนทั้งผูลงทุนหลัก และรวมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนดานพลังงาน
ทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียน (Green Energy)
และการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Saving)
SO4

เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการลงทุน สรางตลาดใหม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
และตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 10 แสวงหาโอกาสในการลงทุ น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
กลยุทธที่ 12 สงเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
(NM1)

ยุทธศาสตรที่ 10: แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ
โดยกลยุทธจะมุงเนนในการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ทั้งงานกอสรางสถานีไฟฟาและงานที่ปรึกษา
โดยรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณดานกิจ การไฟฟา และพัฒนาความรวมมือพัน ธมิต ร
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนี้จะใหความสําคัญในการเพิ่มรายไดจากธุรกิจเสริมขององคกร เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดจาก
ธุ ร กิ จ เสริ ม ต อ รายได ร วมขององค ก รเช น งานก อ สร า งระบบไฟฟ า งานซ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาระบบไฟฟา
งานตรวจสอบทดสอบ และวิเคราะหระบบไฟฟา งานที่ปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟา งานประเภทใหเชา
และขายอุปกรณไฟฟา งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เปนตน โดยรายไดเสริมดังกลาวจะเปนองคประกอบ
สําคัญในการพัฒนาความสามารถในการหารายไดรวมขององคกรตอไป
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SO4

เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการลงทุน สรางตลาดใหม และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
และตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 11 เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 13 สงเสริม/รวมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side
Management) (SR1)
กลยุทธที่ 14 รวมดําเนินการใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
(SR2)
กลยุทธที่ 15 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (RS1)

ยุทธศาสตรที่ 11: เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพโดยใหความสําคัญใน 3 กลยุทธ ดังนี้
- สงเสริม/รวมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side Management) โดยการรวมมือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบการผลิต ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ผูผลิตไฟฟาเอกชนราย
ใหญ (Independent Power Producer: IPP) ผู ผ ลิ ต ไฟฟารายเล็ ก (Small Power Producer: SPP) และ
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ระบบจําหนายไฟฟา ไดแก การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงหนวยงานภาครัฐ และคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานที่เปนบทบาทในการออกนโยบายและการกํากับดูแล ในการพัฒนาเรื่อง DSM ของประเทศ เพื่อใหเกิด
ความสมดุลของความตองการใชไฟ และความสามารถในการผลิตไฟฟาของประเทศ นอกจากนี้ยังเปนแนวทาง
สําคัญในการสรางความตระหนักใหกับผูใชไฟ ใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
- รวมดําเนินการใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนโดยมีบทบาทเชิงรุก ในดานการรับซื้อ
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งเปนพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) เขามา
ในโครงขายของ กฟภ. ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
- การสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน โดยสงเสริมใหมี
การประหยัดพลังงานในทุกภาคสวนรวมถึงการสนับสนุนใหมีการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่ ง เป น กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ก ารใช ป ริ ม าณไฟฟ า สู ง ตามการขยายตั ว ของระบบเศรษฐกิ จ และการลงทุ น ของ
อุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกลยุทธดังกลาว จะเปนการใชประโยชนจากความสามารถหลักขององคกร (Core
Competency) เพื่อให เ กิด ผลกระทบเชิ งบวกต อสิ่งแวดล อมในการประหยัด และอนุ รักษพลั งงาน รวมถึง
การสรางภาพลักษณที่ดีใหแก กฟภ. ดวย
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5: เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เปาประสงค:
 การพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการ และพัฒนาดานพลังงานไฟฟา
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค:
 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนแมบทการวิจัย
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ 5 (SO5) เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี
การพั ฒ นาระบบไฟฟ า และระบบ ICT รองรั บ โครงการ Smart Grid ที่ ทั น สมั ย ส ง เสริ ม การใช ม าตรฐาน
IEC61850 สําหรับการทํางานรวมกันได (Interoperability) ของอุปกรณตาง ๆ ในสถานีไฟฟา รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจําหนายไฟฟาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมถึงการใช เทคโนโลยีเ พื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิน งาน โดยพัฒนากระบวนการบริ ห าร
ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ Business Relationship Management เพื่อสนับสนุนให IT และการดําเนินงาน
ของธุรกิจมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน (IT For Business) รวมถึงการวางวิสัยทัศน กลยุทธ และงาน
ให บ ริ ก ารโดยรวม เพื่ อ สนั บ สนุ น IT Steering ในการตั ด สิ น ใจและการวางกรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน
ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคตขององคกร
SO 5

เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 12 สงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกรและการสรางสถาบันวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
กลยุทธที่ 16 มุงเนนพัฒนา และนวัตกรรมSmart Grid &Strong Grid
(IP1)
กลยุทธที่ 17 สงเสริมงานดานวิจัยและพัฒนา (IP2)

ยุทธศาสตร ที่ 12: ส งเสริ มการสร างนวัตกรรมในองคกรและการสรางสถาบัน วิจั ยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Smart Grid & Strong Grid เพื่อ
เสริมสรางระบบไฟฟาใหมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพ และทันสมัย เชน พัฒนาระบบไฟฟาสําหรับเมืองใหญ
เมื อ งท อ งเที่ ย ว และเมื อ งอุ ต สาหกรรม การพั ฒ นาหรื อ จั ด หาอุ ป กรณ ทั น สมั ย เพื่ อ ใช ง านในระบบไฟฟ า
การวางแผนพัฒนาระบบไฟฟาเปนตน และการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อใหสามารถรองรับ
การรับซื้อพลังงานไฟฟาจากพลังงานทางเลือกที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะตองเชื่อมตอในระบบ
ไฟฟาแรงต่ํา นอกจากนี้กําหนดใหมีการพัฒนาศูนยทดสอบสํานักงานใหญเพื่อรองรับงานวิจัยและนวัตกรรม
รวมถึง การออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑในอนาคตเพื่อสามารถทดสอบอุปกรณและยืนยันคุณภาพของ
อุปกรณที่จะนํามาใชงานในระบบไฟฟา รวมถึงเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณไฟฟาที่ทันสมัย
นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ.โดยแนวทางการวิจัยพัฒนาจะสอดรับ
กับ ทิศทางการดํ าเนิ น งานขององคกรส งเสริ มการสร างนวัต กรรมและขยายผลการใช งานอย างเป นระบบ
เพื่อสรางการเรียนรู นวัตกรรม และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหมี Productivity ทีส่ ูงขึ้น
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SO 5

เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 13 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร
กลยุทธที่ 18 ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(Streamline Business Process) (ICT2)
กลยุทธที่ 19 ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบสารสนเทศ
(ICT3)

ยุทธศาสตรที่ 13: พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น และยกระดั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค ก รให มี ม าตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทํางานโดยกรอบการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน
ดาน ICT จะดําเนินงานตามมาตรฐาน ITIL Framework (ITIL: Information Technology Infrastructure
Library) ซึ่งเปน Best Practice ที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ เชน GIS3 CBS เฟส2 AMR SCADA3 เปนตน
รวมถึงให ความสําคัญในการพัฒ นา เรื่ อง Data Utilization โดยการปรั บปรุ งระบบฐานขอมูล
ขององคกร ใหมีพรอมใชทันกาล ถูกตองเชื่อถือได ซึ่งจะมีการพัฒนาฐานขอมูลเสียงของลูกคา (Voice of
Customer: VOC) เพื่อสนับสนุนและยกระดับ การให บริการแกลูกคา โดยการนําสารสนเทศดังกลาวไปใช
ประโยชนในการวางแผนผลิตภัณฑและบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางาน
การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม รวมถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคา
นอกจากนี้ จะมีการมุงเนนการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของขอมูลดานการปฏิบัติงาน
สูมาตรฐานสากล (ISO 27001) ที่มุงเนนดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศขององคกร
(11 Domain & 39 Control Objectives)
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SO5 เปนองคกรที่มุงเนนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

SO4เพื่ อเตรี ย มความพรอมขององคกรในการลงทุน สร าง
ตลาดใหม และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเ นื่ อ ง ทั้ งใ น แ ล ะ
ตางประเทศ

SO3 เปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศ เพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO1เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และมีธรร
มาภิบาล

S13 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร

S12 สงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร และการสรางสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

S6 สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย
S7 สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
S8 มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
S9 มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบวงจร
S10 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ
S11 เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

S5 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร
S1 มีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
S2 มีการสงเสริมใหองคกร มีการเติบโตอยางยั่งยืน
S3 มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
S4 เปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูมาตรฐานสากล
OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
RS2 สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
ICT1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยายั่งยืน
NM1 สงเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
SR1 สงเสริม/รวมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side Management)
SR2 รวมดําเนินการใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
IP1 มุงเนนพัฒนา และนวัตกรรม Smart Grid &Strong Grid
IP2 สงเสริมงานดานวิจัยและพัฒนา
ICT2 ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Streamline Business Process)
ICT3 ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบสารสนเทศ
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บทที่ 4
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO - ERM และตามแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวา กฟภ.
จะสามารถดําเนินงานไดตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายตาม พ.ร.บ. การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. (2503) และที่
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2530) ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2542) โดย กฟภ. มี
การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกรและแผนงานทุกระดับ
4.1 บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการ กฟภ. กํากับดูแลและสนับสนุนการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใน กฟภ.
ผานทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบริหารสูงสุดของ กฟภ.
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกํากับดูแลในการนํานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิ บั ติ ติ ด ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งถึ งความเพีย งพอของการจั ด การความเสี่ ย งที่สํ า คัญ และมี
การรายงานใหคณะกรรมการ กฟภ. ทราบทุกไตรมาส
3) ผูบริหารรับผิดชอบในการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตาม รวมถึงการนําไปใช
อยางตอเนื่องโดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) พนักงานทุกคนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคูมือการบริหารความเสี่ยง
4.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องภายในองคกร และถูกรวมกับกิจกรรม
ปกติทางธุรกิจ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงคที่ตองการ สําหรับ กฟภ. นั้นไดสรางกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
โดยผูบริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกสายงานจะรวมกันระดม
ความคิดเห็นรวมกัน (Participation Management) และระดมสมองดวยการคิดอยางเปนระบบ (Systematic
Thinking) เพื่อคนหาและประเมินความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบให กฟภ. ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิง
ยุ ท ธศาสตร รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข อง กฟภ. โดย
ผลที่ได จากกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ได แก สรุ ปผลการบริ หารความเสี่ ยงในป ที่ผ านมา และสถานะ
ความเสี่ ย งในป จ จุ บั น ประเด็ น สํ า คั ญ จากการบริ ห ารความเสี่ ย ง และข อ สั ง เกตข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถูกนําไปใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการประกอบการวางแผนยุทธศาสตร
ตามกระบวนการดังนี้
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ภาพที่ 4- 1: กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

8. การ
ติดตามและ
ประเมินผล

1.
สภาพแวดลอม
ภายในองคกร

7.
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

2.
การกําหนด
วัตถุประสงค/
เปาหมาย

3. การระบุ
เหตุการณ

6. กิจกรรม
การควบคุม
5.
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

4.
การประเมิน
ความเสี่ยง

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร
2. กําหนดวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม
3. ระบุเหตุการณที่สงผลกระทบให กฟภ. ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
4. ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
5. พิจารณาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยพิจารณาความคุมคาของตนทุนการบริหารความเสี่ยง
6. กําหนดกิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศสําหรับการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารทําความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
8. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเปนรายไตรมาส
กฟภ. ไดกําหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองคกรเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติได
ในแนวทางเดียวกันดังนี้
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ตารางที่ 4- 1: กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองคกร
ผูสงมอบ/กระบวนการ
กอนหนา
Suppliers

ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปจจัยนําเขา
ขั้นตอนและผูรับผิดชอบ
Inputs

Process

ผูรับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝบส.
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับมอบ/ลูกคา/
กรอบ
ผูนําไปใช/กระบวนการ เวลา
ถัดไป
Outputs
Customers
Time
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ตารางที่ 4- 1: กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงองคกร (ตอ)
ผูสงมอบ/กระบวนการ
กอนหนา
Suppliers
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ชื่อกระบวนการ:
การบริหารความเสี่ยงของ กฟภ.
ปจจัยนําเขา
ขั้นตอนและผูรับผิดชอบ
Inputs

Process

ผูรับผิดชอบกระบวนการหลัก :
ฝบส.
ผลผลิต/ผลลัพธ
ผูรับมอบ/ลูกคา/
กรอบ
ผูนําไปใช/กระบวนการ เวลา
ถัดไป
Outputs
Customers
Time

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

4.3 ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
การไฟฟาส ว นภู มิภ าคแบงความเสี่ย งเปน 4 ประเภทและกําหนดระดั บ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได (Risk
Appetite) ของความเสี่ยงแตละประเภทไวดังนี้
ตารางที่ 4- 2: ประเภทความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ประเภทความเสี่ยง
ดานกลยุทธ
(Strategic Risk)
ดานการเงิน
(Financial Risk)
ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk)
ดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(Compliance Risk)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite)
สอดคลองตามเปาประสงคใน
แผนยุทธศาสตร
สามารถรักษาระดับความสามารถใน
การสรางความมั่นคงทางการเงินในระยะ
ยาว (ตามแผนยุทธศาตร กฟภ. ที่ระบุ
ในแตละป)
ความมั่นคงเชื่อถือไดในคุณภาพระบบ
ไฟฟาคา SAIFI และคา SAIDI
(ตามแผนยุทธศาตร กฟภ. ที่ระบุในแตละป)
กฟภ.จะดําเนินการภายใตกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
หนวยงานกํากับดูแลและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ

ชวงเบี่ยนเบนของระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได (Risk Tolerance)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยง
กับเกณฑชี้วัดใน Balanced
Scorecard ของ กฟภ.)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยง
กับเกณฑชี้วัดใน Balanced
Scorecard ของ กฟภ.)
คาระดับ 3 ตาม BSC (หากเชื่อมโยง
กับเกณฑชี้วัดใน Balanced
Scorecard ของ กฟภ.)
-

4.4 ประเด็นความเสี่ยง
ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรองคกร กฟภ. ไดนําผลการบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมาเปนปจจัยหนึ่ง
ในการพิจารณายุทธศาสตร และเมื่อกําหนดยุทธศาสตรแลวจะมีการพิจารณาปจจัยเสี่ยงที่ กฟภ. ตองบริหาร
จัดการ โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่ตองพิจารณาและดําเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
4.4.1 การสูญเสียภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร
การสรางภาพลักษณและชื่อเสียงองคกรใหเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะกลุมลูกคา/ผูใช
ไฟฟา/ประชาชน มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจาก ถา กฟภ. ไมสามารถบริหารจัดการภาพลักษณและชื่อเสียงใหอยู
ในระดั บ ที่ ดี อ ย า งต อ เนื่ อ ง จะส ง ผลกระทบโดยตรง หรื อ ทํ า ให เ กิ ด อุ ป สรรคต า ง ๆ ต อ การดํ า เนิ น งาน
การใหบริการ และจําหนายกระแสไฟฟาซึ่งเปนภารกิจหลักขององคกร
4.4.2 กฟภ.ไมสามารถใหบริการและจําหนายกระแสไฟฟาไดอยางตอเนื่อง
ภารกิจหลักของ กฟภ. คือ การใหบริการที่มั่นคง และตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรองคกรที่
กําหนดตาม SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา ดังนั้น การให
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การบริการและจํ าหน ายกระแสไฟฟาได อยางต อเนื่ องมีผลต อความต องการ ความคาดหวังของผู มีส ว นได
สวนเสียที่สําคัญ และเพื่อให กฟภ. มั่นใจตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานที่กําหนด
4.4.3 หนวยสูญเสียในภาพรวมสูง
ในป 2558 กฟภ. มีห น ว ยสู ญเสี ย ในระบบจํ าหน ายคิดเป น รอยละ 5.76 ซึ่งสู งกว าป 2557 ที่มี
หน ว ยสู ญเสี ย ร อยละ 5.46 โดยจะเห็ น ได ว า ร อยละของหน ว ยสู ญเสี ย ที่ไมใช ทางเทคนิ คผั น ผวนขึ้น ลงใน
แตละป และสงผลตอ Loss ในภาพรวมที่ดอยกวาเปาหมาย ในขณะที่รอยละของหนวยสูญเสียทางเทคนิค
คอนขางคงที่ ซึ่งหาก กฟภ. ไมสามารถตรวจสอบการละเมิดการใชไฟฟา หรือความผิดพลาดในการจดหนวย
จะทําให กฟภ. สูญเสียรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟามากขึ้น นอกจากนี้ ปจจัยขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ที่สําคัญของ กฟภ. ที่สงผลตอปจจัยขับเคลื่อนดานการเงินในสวนของรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา คือ
การลดหน วยสูญเสียในระบบไฟฟา (Non Technical Loss) รวมทั้งการลดหน วยสู ญเสีย ในภาพรวม เป น
การชวยบริหารตนทุน
4.4.4 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ กฟภ. และสนั บ สนุ น
การใหบริการตอผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบกับ กฟภ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบงานหลัก และ
ระบบงานสนั บ สนุ น ที่ ห ลากหลาย และมีผ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ อย างต อเนื่ อง ซึ่งทําให ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเชื่อมตอทั้งภายในและภายนอกองคกร จึงอาจเปนชองโหวและมีความเสี่ยงตอการโจมตีหรือ
เกิดการสูญหายของขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของ กฟภ. การใหความสําคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่องคกรตองใหความสําคัญในการดําเนินการ
4.4.5 การบริหารสินทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวโน ม ROA ลดลงอย างต อเนื่ อง รวมทั้งจุ ด ออนองคกรของ กฟภ. ในการใช ป ระโยชน จ าก
สิ น ทรั พ ย ที่ มี อ ยู ยั ง ไม เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และการดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาสิ น ทรั พ ย ใ นระบบไฟฟ า ยั ง เน น ที่
การบํารุงรักษาเชิงปองกันโดยใชระยะเวลากําหนด โดยยังขาดการบํารุงรักษาเชิงปองกันโดยคํานึงถึงสภาพของ
สิ น ทรั พย ซึ่งการบริ ห ารสิ น ทรั พย ให เ กิด ประโยชน สู งสุด จะเป น แนวทางที่ส งเสริ มปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีการบํารุงรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยืดอายุสินทรัพยที่มีใชงานอยู การจัดหาพัสดุ
และอุปกรณที่มีคุณภาพ และสามารถชวยลดการลงทุนที่ไมจําเปน รวมทั้งสามารถสรางรายไดใหกับ กฟภ.
4.4.6 ความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต
จากนโยบายผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ตองการสรางกลไกในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมา
ใช ให เ กิด ประโยชน ต อ องค กรสู งสุ ด และให บุ คลากรมี ทัก ษะการทํ างานที่ เ ป น เลิ ศ นอกจากนี้ ตาม OFIs
(Opportunity for Improvement) พบว า การจั ด การขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากรยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ
ความตองการขององคกร รวมถึงการประเมินสมรรถนะยังไมครอบคลุมทุกตําแหนง และยังไมพบแผนงานที่
ชัดเจนในการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีดความสามารถ
ซึ่ง กฟภ. ไดกําหนด กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) ทั้ง 6 ปจจัยเสี่ยงเพื่อ
รองรับการดําเนินงานสําหรับแตละปจจัยเสี่ยงไวเรียบรอยแลว
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บทที่ 5
การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) มีการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติผาน Balanced Scorecard (BSC)
โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ ตั ว ชี้ วั ด เป า หมาย และโครงการ/แผนงานที่ ส อดรั บ ยุ ท ธศาสตร ใน 4 ด า น ได แ ก
ด า นเป า หมายองค ก ร (Goal) ด า นลู ก ค า (Customer Value Proposition) ด า นกระบวนการภายใน
(Internal Process) และดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning & Growth)
แผนที่ยุ ทธศาสตร (Strategy Map)และ Balanced Scorecard การไฟฟาส ว นภู มิภ าคมีร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตร(Strategy Map) และ Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภูมิภาค
มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customer
ยุทธศาสตร: มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการให
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
และความคาดหวังของลูกคา
ยุทธศาสตร: มุงเนนการบริการลูกคาที่เปนเลิศและครบ CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสราง
วงจร
ความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน
Supplier Relationship
ยุทธศาสตร: เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงาน SR1 สงเสริม/รวมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side
ทดแทนและดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
Management)
SR2 รวมดําเนินการใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
New Market
ยุทธศาสตร: แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจ NM1 สงเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ
มุมมอง Internal Process
Operation Management
ยุทธศาสตร: เปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรร
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
สินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
ยุทธศาสตร: มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคณ
ุ ภาพเทียบเทา OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มี
มาตรฐานสากล
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
Innovation Process
ยุทธศาสตร: สงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร และ IP1 มุงเนนพัฒนา และนวัตกรรม Smart Grid &Strong Grid
การสรางสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
IP2 สงเสริมงานดานวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตรและ Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภูมิภาค (ตอ)
มุมมอง Internal Process
Regulation &Social Process
ยุทธศาสตร: เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงาน RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทดแทน และดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร: มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
RS2 สงเสริมการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ธรรมาภิบาล
นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ รวมถึงกํากับ
การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
มุมมอง Learning &Growth
HR Capital
ยุทธศาสตร: สงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)
ยุทธศาสตร: สรางองคกรใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะ HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
สูง (HPO)
ICT Capital
ยุทธศาสตร: มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคณ
ุ ภาพเทียบเทา ICT1 พัฒนาเทคโนยีเพื่อสนับสนุนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
มาตรฐานสากล
(Smart Grid)
ยุทธศาสตร: พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ICT2 ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การดําเนินงานขององคกร
(Streamline Business Process)
ICT3 ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบสารสนเทศ
Organization Capital
ยุทธศาสตร: มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยาง OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูค วามยั่งยืน
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร: มีการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูมาตรฐานสากล
ชุมชน และสิ่งแวดลอม
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ภาพที่ 5- 1: แผนที่ยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

5.1 แผนที่ยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) (Strategy Map)
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5.2 Balanced Scorecard (BSC) การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563
ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเปาหมายการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563
หนวย
วัด
1. มุมมอง Goal (Finance Social Environment :FSE)
1.1 ROA
รอยละ
1.2 คาใชจาย CPI-X
ลาน
บาท
2. มุมมอง Customer Value Proposition
Satisfying Existing Customer
CR1
พัฒนา
2.1 ความพึงพอใจ
ระดับ
ผลิตภัณฑเพื่อ
ของลูกคา
สนองความ
 กลุมบานอยูอาศัย ระดับ
ตองการและ
 กลุมพาณิชย
ระดับ
ความคาดหวัง
ของลูกคา
 กลุมอุตสาหกรรม ระดับ
CR2
ยกระดับ
การใหบริการ
 กลุมอื่น ๆ
ระดับ
อยางครบวงจร
เรื่อง/
2.2 จํานวนขอ
และมุงเนน
ลาน
ร
อ
งเรี
ย
นต
อ
การสราง
ราย/ป
จํ
า
นวนผู
ใ

ช
ไ
ฟ
ความสัมพันธ
กับลูกคาอยาง
ยั่งยืน
Supplier Relationship
SR1
สงเสริม/รวม
2.3 ความสําเร็จของ รอยละ
พัฒนาเรื่อง
แผนงานจัดการ
DSM (Demand
ดานการใชไฟฟา
Side
ของการไฟฟา
Management)
สวนภูมิภาค **
กลยุทธ

ตัวชี้วดั

SR2

รวมดําเนินการ
ใหมีการผลิต
ไฟฟาจาก
พลังงานทดแทน
New Market
NM1 สงเสริมการ
2.4 ความสําเร็จของ
ลงทุนและ
การลงทุนหรือ
พัฒนาธุรกิจทั้ง
รวมลงทุนใน
ในและ
โครงการผลิต
ตางประเทศ
ไฟฟา
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2559

การคาดการณผลการดําเนินงาน (Best Case)
2560
2561
2562
2563

ผูรับ
ผิดชอบ

4.51
30,101

4.04
30,399

3.81
31,134

3.57
31,363

3.17
32,031

รผก.(บ)
รผก.(บ)

4.25

4.27

4.28

4.29

4.30

รผก.(ภ3)

4.28

4.30

4.31

4.32

4.33

4.13

4.15

4.16

4.17

4.18

4.30

4.32

4.33

4.34

4.35

4.27

4.29

4.30

4.31

4.32

150

140

130

120

110

อส.วก.

100

100

100

100

100

รผก.(ว)

100

รผก.(วก)
(รษ.
กรรมการ
ผูจัดการบริษัท
พีอีเอ
เอ็นคอม
อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด)

(ผล
การศึกษา
แนวทางใน
การ
ดําเนินการ
ดาน DSM)

กําหนดเปนตัวชีว้ ัดระดับสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา
รอยละ

100

100

100

100
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ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเปาหมายการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563 (ตอ)
กลยุทธ

ตัวชี้วดั

3. มุมมอง Internal Process
Operation Management
OM1 ปรับปรุง
3.1 Inventory
กระบวนการ
Turnover
ดําเนินงานให 3.2 ความสําเร็จของ
มีประสิทธิภาพ
การปดงาน
กอสรางตาม
แผน
OM2 เพิ่มขีด
3.3 ดัชนีจํานวนครั้ง
ความสามารถ
ที่ไฟฟาขัดของ
ระบบ
(SAIFI)
จําหนาย
3.4 ดัชนีจํานวนครั้ง
ไฟฟาที่มี
ที่ไฟฟาขัดของ
ประสิทธิภาพ
(SAIFI) 12
และทั่วถึง
เมืองใหญ
3.5 ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟาขัดของ
(SAIDI)
3.6 ดัชนีระยะเวลา
ไฟฟาขัดของ
(SAIDI) 12
เมืองใหญ
3.7 รอยละของ
หนวยสูญเสีย
(Loss)
OM3 พัฒนาการ
3.8 ความสําเร็จของ
บริหารจัดการ
การดําเนินการ
หวงโซอุปทาน
ตาม Service
Level
Agreement ที่
ระบุในหวงโซ
อุปทาน
Innovation Process
IP1
มุงเนนพัฒนา 3.9 ความสําเร็จของ
และ
แผน
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร
Smart Grid
งานวิจัยและ
&Strong
พัฒนาของ
Grid
กฟภ. ดาน
Smart Grid &
Stronger Grid
เปนไปตาม
เปาหมายในแต
ละป
IP2
สงเสริมงาน
3.10 จํานวน
ดานวิจยั และ
กระบวนการ
พัฒนา
หรือนวัตกรรม
ที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน

การคาดการณผลการดําเนินงาน (Best Case)
2560
2561
2562
2563

ผูรับ
ผิดชอบ

หนวย
วัด

2559

รอบ/ป

2.05

2.10

2.10

2.10

2.10

รผก.(อ)

รอยละ

90

90

90

90

90

รผก.(กบ)
รผก.
(ภ1-ภ4)

ครั้ง/
ราย/ป

5.49

5.06

3.00

2.85

2.70

รผก.(ป)

ครั้ง/
ราย/ป

1.852

1.676

1.516

1.372

1.241

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ป

170.17

150.78

107.00

106.00

105.00

รผก.(ป)

นาที/
ราย/ป

28.469

24.455

21.006

18.044

15.500

รผก.(ป)

รอยละ

5

5

5

5

5

รผก.(ป)

รอยละ

98

98

98

98

98

รผก.(ย)

รอยละ

80

80

80

80

80

รผก.(ว)

จํานวน

5

5

5

5

5

รผก.(ว)
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ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเปาหมายการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563 (ตอ)
กลยุทธ

ตัวชี้วดั

Regulation &Social Process
RS1
สนับสนุน
3.11 จํานวนโครงการ
การใช
สงเสริมและ
พลังงานอยาง
สนับสนุนการใช
มีประสิทธิภาพ
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ **

RS2

สงเสริมการ
3.12 ความสําเร็จของ
ปฏิบัติตาม
การจัดทําหรือ
กฎหมาย
ปรับปรุงคูมือ
ระเบียบ
กฎระเบียบทั้ง
ขอบังคับ
ภายในและ
นโยบายและ
ภายนอกองคกร*
มาตรฐานทั้ง 3.13 ความสําเร็จของ
ในและ
การกํากับติดตาม
ตางประเทศ
การดําเนินงาน
รวมถึงกํากับ
ของบริษัทใน
ติดตามการ
เครือ
ดําเนินงาน
ของบริษัทใน
เครือ เพื่อให
เกิด Synergy
4. มุมมอง Learning & Growth
HR Capital
HR1 สงเสริมการ
4.1 ความผูกพันของ
บริหารทุน
พนักงานที่มีตอ
มนุษย (HRM)
องคกร *
HR 2 เพิ่มขีด
4.2 รอยละของผูผาน
ความสามารถ
การประเมินขีด
ของบุคลากร
ความสามารถ
(HRD)
(Core
Competency)
และเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน
4.3 ระดับความสําเร็จ
ของแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
บุคลากร ทั้งดาน
การเงินและ
กายภาพ
ICT Capital
ICT1 พัฒนา
4.4 ความสําเร็จของ
เทคโนโลยีเพื่อ
แผนโครงขาย
สนับสนุน
ไฟฟาอัจฉริยะ
โครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ
(Smart Grid)

90

การคาดการณผลการดําเนินงาน (Best Case)
2560
2561
2562
2563

ผูรับ
ผิดชอบ

หนวย
วัด

2559

จํานวน

5

6

7

8

9

รผก.(ว)

รอยละ

100

100

100

100

100

อส.กม.

รอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ย)

คะแนน

4.03

4.09

4.15

4.21

4.25

รผก.(ท)

รอยละ

80

82

84

85

85

รผก.(ท)

ระดับ

5

5

5

5

5

รผก.(ท)

รอยละ

100

100

100

100

100

รผก.(ว)
รผก.
(ทส)

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ตารางที่ 5- 2: ตัวชี้วัดและเปาหมายการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563 (ตอ)
ICT2

ผูรับ
ผิดชอบ

2559
90

รอยละ

90

90

90

90

90

รผก.(ทส)

ความผูกพันของ คะแนน
พนักงานที่มีตอ
องคกร *
4.6 คาดัชนี
การประสบ
อุบัติภัย
(Disabling
Injury
Index:√DI) *
ยกระดับ CG
4.7 ความสําเร็จ รอยละ
และ CSR สู
ในการดําเนิน
มาตรฐานสากล
งานตามแผน
แมบท CG
CSR */**

4.03

4.09

4.15

4.21

4.25

รผก.(ท)

0.1138

0.1081

0.1027

0.0976

0.0927

อส.วก.

100

100

100

100

100

อส.วก.
รผก.(ส)

ใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
(Streamline
Business
Process)
ICT3 ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ขอมูลและ
ระบบ
สารสนเทศ
Organization Capital
OC1
สงเสริมและ
พัฒนาองคกรสู
ความยั่งยืน

OC2

การคาดการณผลการดําเนินงาน (Best Case)
2560
2561
2562
2563
90
90
90
90

หนวย
วัด
รอยละ

กลยุทธ

ตัวชี้วดั
4.5 คาเฉลี่ย
ความสําเร็จ
ของโครงการ
ตามแผน
แมบท ICT(ที่
ดําเนินการใน
แตละป)

ดําเนินงาน
ครบถวน
ตาม
มาตรฐาน
ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม
ISO 26000

รผก.(ว)
รผก.(ทส)

ดําเนินงาน
ครบถวน
ตาม
มาตรฐาน
OECD

หมายเหตุ:
* ตัวชี้วัดรวมที่สะทอนในมุมมอง Goal ดาน Social
** ตัวชี้วัดรวมที่สะทอนในมุมมอง Goal ดาน Environment

91

ภาคผนวก

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-1

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-2

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-3

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์แผนแม่บท
และแผนการดาเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-4

CG

CSR

ฐ

-

CG CSR

ก-5

-

(Disabling Injury Index: √DI)

ฏ

ฐ

ฎ

ษ

-

-

ษ

การบริ หารองค์กรอย่ างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

RS2

S3 มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ฎ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 เพื่อสร้ างความเติบโตอย่ างยั่งยืนขององค์ กร และมีธรรมาภิบาล

ฒ

ผู้มีส่วนได้ เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและภาพลักษณ์ ขององค์กร
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

OC1

S2 มีการส่ งเสริ มให้ องค์กรมีการเติบโตอย่ างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 เพื่อสร้ างความเติบโตอย่ างยั่งยืนขององค์ กร และมีธรรมาภิบาล

OC2

ผู้มีส่วนได้ เสียและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการดาเนินงานและภาพลักษณ์ ขององค์กร
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

เป้าประสงค์

หน่ วยวัด

-

หน่ วยวัด

หน่ วยวัด

S1 มีการส่ งเสริ มความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม, S3 มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

100

100

ปี 2559

0.1138

ปี 2559

100

ปี 2559

100

100

ปี 2560

0.1081

ปี 2560

ISO 26000

ฐ

100

ปี 2560
-

100

100

ปี 2561

0.1027 -

ปี 2561

100

ปี 2561

ฟฟ

PEA 2558-2560

-

-

แผนแม่ บท

. . 2557-2561

แผนแม่ บท

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 เพื่อสร้ างความเติบโตอย่ างยั่งยืนขององค์ กร และมีธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฟ .

ฝ

ฒ

(

(

. ฟ.

ฐ

(

ISO 26000

(

.18001)

ษ

ฑ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

ฏ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

ฟฟ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

ฏ

ฤ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ซ

-

ซ

Service Level Agreement

ก-6

OM2

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

ฟฟ

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กลยุทธ์

ฟฟ

ฟฟ

-

ฟฟ

-

-

ฟฟ

-

S5 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่ ามาตรฐานสากล

(SAIDI) 12

(SAIDI)

(SAIFI) 12

(SAIFI)

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

OM3 ฒ

-

- Inventory Turnover

วางแผนการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่มี ีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ, สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

OM1

S4 เป็ นองค์ กรที่มีการบริ หารและจัดสรรสินทรั พย์ อย่ างเต็มประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

/

/

/

/

/

/

/

/

หน่ วยวัด

/

หน่ วยวัด

28.469

170.17

1.852

5.49

ปี 2559

98

90

2.05

ปี 2559

24.455

150.78

1.676

5.06

ปี 2560

98

90

2.10

ปี 2560

21.006

107.00

1.516

3.00

ปี 2561

98

90

2.10

ปี 2561

-

-

-

-

(

ซ
ฒ

1)

ฟฟ
ฟฟ

ฒ

ษฐ

. . 2556-2558

ษฐ

11 ( . . 2555-2559)

แผนแม่ บท

-

-

3 2556-2560

ฟ . 2555-2559

ฟ .

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

ฒ

ฒ

1- 4

logistics

ฐ

-

-

-

ฟ
ษ

2
ฟ/

ฟฟ

ฟ .
12

ษฎ

ฤ (Emergency Response Arrangency)

CSCS

ฟฟ
-

ฟฟ
-

ฟฟ
-

-

.

.7)

4(

3(

2(

1(

2(

1(

3 ( ฟ.3)
-

ฟฟ

9

9

9

9

8

8

-

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

7(

ฒ

ฒ

ฒ

ฒ

ฒ

ฒ

(

ซ

ฟฟ

.9.4)

.9.3)

.9.2)

.9.1)

.8.2)

.8.1)

(Service Level Agreement :SLA)
(Quality Assurance for Service Level Agreement :QA for SLA)

ษ

(Distribution Center)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ฟฟ

-

ฟฟ

-

ฟฟ

-

-

ฟฟ

-

(Loss)

(SAIDI) 12

(SAIDI)

(SAIFI) 12

(SAIFI)

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

ก-7

(Smart Grid)

ฟฟ

-

มุ่งพัฒนาโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid)
กลยุทธ์

ICT1 ฒ

S5 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่ ามาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ฟฟ

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

ฟฟ

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กลยุทธ์

OM2

S5 มีการจาหน่ ายไฟฟ้าที่ได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่ ามาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

/

/

/

/

หน่ วยวัด

/

/

/

/

หน่ วยวัด

100

ปี 2559

5.5

28.469

170.17

1.852

5.49

ปี 2559

100

ปี 2560

5.5

24.455

150.78

1.676

5.06

ปี 2560

100

ปี 2561

5.5

21.006

107.00

1.516

3.00

ปี 2561

-

-

-

-

(

ฟ .

ซ

ฒ

ฟฟ

ษฐ

ฒ

ษฐ

. . 2556-2558

11 ( . . 2555-2559)

แผนแม่ บท

-

3 2556-2560

1)

ฟฟ

ฟ . 2555-2559

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

ฟฟ

ฟฟ

ฒ

ฒ

ฒ

.

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ

ซ
ฟฟ

ฤ

ฟฟ

ฟฟ

ฟฟ.

ฟฟ

1 (

ฟ .1)

15 Mb/s

.
(Micro Grid)

IP Aggregation/Access Network

3

2

IP Core Network

IMS

ฟฟ

ฟฟ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

ฟฟ

. ฮ

(

ฒ Strong Grid

ษ

ฒ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

SCADA ฟ 3

ษ

ฟฟ

(

1

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

-

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

(HRD)

-

-

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กลยุทธ์

HR 2

S7 สร้ างองค์ กรให้ เป็ นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Core Competency)

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

ษ (HRM)

พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กลยุทธ์

HR 1

S6 ส่ งเสริ มการพัฒนาทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

หน่ วยวัด

หน่ วยวัด

5

80

ปี 2559

4.03

ปี 2559

5

82

ปี 2560

4.09

ปี 2560

5

84

ปี 2561

4.15

ปี 2561

-

-

. . 2553-2563

ษ

ฟฟ

ฟฟ

-

แผนแม่ บท

. . 2553-2563

ษ

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานเป็ นเลิศเพื่อผู้นาในธุรกิจจาหน่ ายไฟฟ้า

ก-8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฒ

ฒ

ฒ

(

(

(Individual Development Plan)

(Talent Management)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

(Career Development)

ฟ .

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-9

-

-

ฟ
/

/

4.29

4.27

ฒ

-

ฟฟ

ลงทุน /สนับสนุน ด้ านการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ ด้ านธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด

NM1

S10 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรั บธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

100

ปี 2559

100

ปี 2560

140

4.32

4.30

150

4.15

4.30

4.28
4.13

4.27

4.25

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 เพื่อเตรี ยมความพร้ อมขององค์ กรในการลงทุน สร้ างตลาดใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องทัง้ ในและต่ างประเทศ

CR2

ฑ

100

ปี 2561

130

4.30

4.33

4.16

4.31

4.28

-

-

:
ษ

ฒ

การบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกด้ านอย่ างสมดุล และนามาปรั บปรุ งการให้ บริ การอย่ างต่ อเนื่อง, ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขององค์กรเพื่อบรรลุถงึ ความหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

CR1 ฒ

S8 มุ่งเน้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การให้ ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้า, S9 มุ่งเน้ นการบริ การลูกค้าที่เป็ นเลิศและครบวงจร

ยุทธศาสตร์

-

ษฐ

ฒ

ฒ

ฒ

ฒ

ฐ

(

Applications

ฟ

(CRM)
Website

ฟฟ

Website

ฒ

(
ฟฟ

)

ฟ .

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

PEA

PEA One Touch Service

MOR : Mobile Outage Report (

ฟฟ

ฟฟ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

(PEA Smart Application for Customer Services)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 . . 2555-2559
( 2557-2561)

ฟฟ

แผนแม่ บท

-

( . . 2556-2563)

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 เป็ นองค์ กรที่ม่ งุ เน้ นลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

DSM

ฟฟ

-

-

ก-10

IP2

ฒ

Smart Grid & Strong Grid

ฒ

-

-

Smart Grid & Stronger Grid

ฒ

การพัฒนานวัตกรรมในการให้ บริ การ และพัฒนาด้ านพลังงานไฟฟ้า
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

IP1

S12 ส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรมในองค์ กรและการสร้ างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

ฟฟ

เป้าประสงค์

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 เป็ นองค์ กรที่ม่ งุ เน้ นด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

RS1

SR2

ฒ

(Demand Side Management)

/

ฟ .

ฟฟ

หน่ วยวัด

ลงทุน /สนับสนุน ด้ านการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ ด้ านธุ รกิจพลังงานทดแทน และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องทัง้ ในและต่ างประเทศ
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน
หน่ วยวัด

SR1

S11 เป็ นผู้ส่งเสริ มและสนับสนุนในด้ านพลังงานทดแทน และด้ านการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(

ษ

5

80

ปี 2559

5

DSM)

100

ปี 2559

5

80

ปี 2560

6

100

ปี 2560

5

80

ปี 2561

7

100

ปี 2561

-

-

ฒ

แผนแม่ บท

-

ฟฟ

-

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

วัตถุ ประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 เพื่อเตรี ยมความพร้ อมขององค์ กรในการลงทุน สร้ างตลาดใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องทัง้ ในและต่ างประเทศ

ษ

2:
ฟ

ษ

ฒ

ฐ

(

ฟฟ

ฟฟ
ฟฟ

ฒ
ษ

-

33kV

33kV

ษ
22kV

33kV

ฟ .

Cable Spacer

ฟ .

Cable Spacer

ฟ .

ฒ

(QC)

Ceramic

Polyethylene

ฟ
)

ฟฟ

22 kV

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

ฟฟ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

(Power Quality Database Management)

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(

ฟ .

22kV

22kV

ฟ .

33 kV

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

(Streamline Business Process)

ก-11

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ICT (

ICT (

30,101

CPI-X

ปี 2559

-

หน่ วยวัด

90

90

ปี 2559

4.51

)

)

หน่ วยวัด

- ROA

วางแผนการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ท่มี ีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ, สร้ างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

-

-

S13 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร
การพัฒนานวัตกรรมในการให้ บริ การ และพัฒนาด้ านพลังงานไฟฟ้า
กลยุทธ์
เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :

ICT3

ICT2

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 เป็ นองค์ กรที่ม่ งุ เน้ นด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

30,399

4.04

ปี 2560

90

90

ปี 2560

31,134

3.81

ปี 2561

90

90

ปี 2561

-

-

ฟ.

ฟ.

-

-

แผนแม่ บท

3 2556-2560

3 2556-2560

แผนแม่ บท

ความสอดคล้ องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนแม่ บท และแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

ฐ

ฒ

ฒ

GIS

ฟฟ
ฐ

ฐ

GIS
ฟฟ

GIS

3

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
/
/ /Project Charter)

(CPI-X)

(ROA)

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
(
/
/ /Project Charter)

ษ

(

ฟ.

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-12

- จ ้างหน่วยงานวิชาการ สารวจความพึงพอใจและ
ไม่พงึ พอใจของกลุม่ ลูกค ้าแต่ละประเภท
- ปรับปรุงกระบวนการทางานยกระดับคุณภาพการ
บริการลูกค ้า ให ้ได ้รับความสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพโดยนามาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
มาใช ้ในการดาเนินงาน
- กากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการ
ให ้บริการลูกค ้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.

- จัดให ้มีระบบการรับฟั งเสียงลูกค ้าด ้วยการสารวจ
แยกตามกลุม่ ลูกค ้า
- จัดให ้มีระบบข ้อมูลป้ อนกลับจากลูกค ้า (โทรศัพท์
สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช ้บริการ 15 วัน)
- จัดให ้มีระบบสารสนเทศกลุม่ ลูกค ้าทีม่ าชาระเงิน
ค่าไฟฟ้ าทีส่ านักงานเพือ่ เรียนรู ้และนามาใช ้บริหาร
จัดการประสบการณ์ของลูกค ้า
(Customer Experience Management (CEM))

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให ้บริการ

- งานพัฒนาการให ้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค ้าจากการ
รับฟั งเสียงลูกค ้า

- กาหนดเป้ าหมายการบริหารค่าใช ้จ่าย
ในการดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)
- วิเคราะห์ และรายงานผลการบริหารค่าใช ้จ่าย
ในการดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)

- กาหนดเป้ าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
(ROA)
- วิเคราะห์และรายงานผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (ROA)

กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- งานสารวจความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค ้า

- แผนการบริหารค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
ขององค์กร (CPI-X)

- ค่าใช ้จ่าย CPI-X

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความ
ต ้องการและความคาดหวังของลูกค ้า
CR2 ยกระดับการให ้บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน ้นการสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้า
อย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของลูกค ้า
: กลุม่ บ ้านอยูอ่ าศัย
: กลุม่ พาณิชย์
: กลุม่ อุตสาหกรรม
: กลุม่ อืน่ ๆ

- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
(ROA)

แผนงาน/โครงการ/งาน

- ROA

กลยุทธ์
และเกณฑ์วดั การดาเนินงาน

ก-13

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ภ1-4)

กฟฟ.ชัน้ 1 , 2 , 3
กฟฟ.ชัน้ 1 , 2 , 3

0.080

รผก.(ภ1-4)
-

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ส)

รผก.(ภ3)

รผก.(บ)

รผก.(บ)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

กฟฟ.ชัน้ 1 , 2 , 3

-

5.500

-

-

งบทาการ
(ล้านบาท)

รผก.(ภ1-4)

-

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)
-

ดาเนินการ
ภายในระยะเวลา
ทีม่ าตรฐานกาหนด
ได ้ไม่น ้อยกว่า 85%

กฟฟ.ทุกแห่ง

ภายในไตรมาส 4

30,101
ล ้านบาท

ร ้อยละ 4.51

เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-14
- จัดทา/พัฒนาโปรแกรมผ่าน Applications และ
Website
- ทดสอบโปรแกรม
่ ต่างๆเน ้นผ่าน
- ประชาสัมพันธ์ใ หลู้ กคาทราบในสื
้
อ
Social Media
- ขยายผลการบริการโดยเพิม
่ ฟั งก์ชั่นงานบริการอืน
่ ๆ
ใน Applications และ Website
- วิเคราะห์และประเมินผล
- ศึกษา/ทบทวนกระบวนงานบริการดาน
้ One Touch
Service 16 กระบวนงาน เพือ
่ หาแนวทางพัฒนา
- มีระบบงานดานการบริ
้
การทีอ
่ อกแบบ/ปรับปรุงใหม่
- พัฒนาระบบสารสนเทศและสร ้างกระบวนงานใหม่

- โครงการใหบริ
้ การลูกคาผ่
้ าน Applications
และ Website แบบครบวงจร
(PEA Smart Application for Customer
Services)

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA
One Touch Service

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

กฟฟ.จุดรวมงาน
ทุกแห่ง
อย่างน ้อย
1 กระบวนงาน

- ติดตามประเมินผลการใช ้ SLA
(โครงการ QA for SLA)
- ปรับปรุงกระบวนงาน

-

้ 1,2,3
กฟฟ.ชัน

12.000*

3.000*

-

-

-

-

100% ตามแผน

- ศึกษาระบบงานเดิมทีเ่ กีย
่ วของพร
้
้อมกาหนด
แผนการปรับปรุงระบบ
- จัดจ ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ จัดทาขอก
้ าหนดโครงการ
และขอก
้ าหนดทางเทคนิค

งบลงทุน
(ล้านบาท)

ทุกเดือน

เป้าหมาย

- จัดหาผู ้ใหบริ
้ การ SMS
้ไฟฟ้ า
- จัดส่งขอมู
้ ลดานงานบริ
้
การ ดานการใช
้
และอืน
่ ๆใหกั้ บลูกคาผ่
้ านระบบSMS

- กาหนดพนักงาน KAM และลูกคารายส
้
าคัญพร ้อม
จัดทาแผนเยีย
่ มเยียนลูกคา้
- บันทึกผลการติดต่อเยีย
่ มเยียน และการแก ้ปั ญหาให ้
ลูกคาในโปรแกรม
้
BIC-SAP
- สรุปผลและประเมินการสร ้างความสัมพันธ์ของ
KAM แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้

- ปรับปรุงและพัฒนาขอมู
้ ลบน Website PEA
เพือ
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอมู
้ ลข่าวสารงานบริการ
ลูกคาให
้ เป็
้ นปั จจุบันอย่างต่อเนือ
่ ง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- งานจัดทาระบบการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกคา้ (CRM)

: งานขยายผลการพัฒนาขอตกลงระดั
้
บ
การใหบริ
้ การ (SLA) ระยะที่ 1-2

- แผนพัฒนาการบริการลูกคา้
: งานขยายสัดส่วนการแจ ้งค่าไฟฟ้ า และขอมู
้ ล
อืน
่ ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลือ
่ นที่

: งานสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกคาด
้ วย
้ KAM

- แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุม
่ ลูกคา้
: งานพัฒนาขอมู
้ ลบริการประชาชนทาง
Website PEA

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ไดรั้ บการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความ
ตองการและความคาดหวั
้
งของลูกคา้
CR2 ยกระดับการใหบริ
้ การอย่างครบวงจรและ
มุง
่ เน ้นการสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกคา้
อย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของลูกคา้
: กลุม
่ บ ้านอยู่อาศัย
: กลุม
่ พาณิชย์
: กลุม
่ อุตสาหกรรม
: กลุม
่ อืน
่ ๆ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบทาการ

3.000

4.000

-

-

-

4.000

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ทส)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ทส)

รผก.(ย)
รผก.(ภ1-4)

รผก.(ทส)
รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ส)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

- จานวนขอร
้ ้องเรียนต่อจานวนผู ้ใช ้ไฟ

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความ
ตองการและความคาดหวั
้
งของลูกคา้
CR2 ยกระดับการใหบริ
้ การอย่างครบวงจรและ
มุง
่ เน ้นการสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกคา้
อย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของลูกคา้
: กลุม
่ บ ้านอยู่อาศัย
: กลุม
่ พาณิชย์
: กลุม
่ อุตสาหกรรม
: กลุม
่ อืน
่ ๆ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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้ จง
- คัดเลือกและแต่งตัง้ คณะทางานเพือ
่ ชีแ
วัตถุประสงค์และแนวทางในการดาเนินการ
- ศึกษาความเป็ นไปไดของ
้
Applicationทีจ
่ ะ
พัฒนาขึน
้ และจานวนผู ้ใช ้งานโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ประเภท Smart phone
- จ ้างเอกชนจัดทา Application
- ทดลองใช ้งาน Application ในพืน
้ ที่ กฟต.1-2-3
- ติดตามและประเมินผล เพือ
่ พิจารณานาเสนอขอ
อนุมต
ั ิขยายผลออกใช ้งาน
- เยีย
่ มเยียนลูกคา้ High value และ/หรือลูกคา้
รายสาคัญ
: กฟน.1-3
: กฟฉ.1-3
: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

- โครงการ MOR : Mobile Outage Report
(รายงานกระแสไฟฟ้ าขัดของผ่
้
าน
โทรศัพท์เคลือ
่ นที)่

- งานสร ้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกคา้

- ทบทวนปรับปรุงกระบวนการเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภ าพ
การจัดการขอร
้ ้องเรียนของลูกคา้

- ศึกษาจัดทามาตรฐานระยะเวลาแก ้กระแสไฟฟ้ า
ขัดของ
้
- ศึกษาสร ้างระบบสมาชิกและฐานขอมู
้ ลลูกคา้ เพือ
่
่ มโยงกับขอมู
เชือ
้ ล GIS และ Call Center
่ สารระหว่าง
- ศึกษาสร ้างระบบการจัดการและการสือ
หน่วยแก ้กระแสไฟฟ้ าขัดของ,
้
Call Center และ OMS
- สรุปผลการศึกษาและจัดทารายงานเสนอผู ้บริหาร
ระดับสูง

- โครงการจัดการระบบการแจ ้งสถานะไฟฟ้ า
ขัดของ
้

- งานจัดการขอร
้ ้องเรียนของลูกคา้

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

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- โครงการใหบริ
้ การขอใช ้ไฟฟ้ าผ่าน Website
ของ PEA

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวนขอร
้ ้องเรียน
ต่อจานวนผู ้ใช ้ไฟ
ไม่เกิน 2,775
เรือ
่ ง/ปี

จานวน 750 ราย
จานวน 1,073 ราย

จานวน 1,156 ราย
จานวน 700 ราย

ในพื้นที่ กฟต.1-3

ทดลองใช ้ Application

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

1.980
0.927
0.561
0.159

2.000

1.000

3.000

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

สวก.

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ภ4)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให ้มี
ประสิทธิภ าพ
- Inventory Turnover

NM1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทัง้
ในและต่างประเทศ
- ความสาเร็จของการลงทุนหรือร่วม
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้ า

SR2 ร่วมดาเนินการให ้มีการผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน

SR1 ส่งเสริม/ร่วมพัฒนาเรือ
่ ง DSM
(Demand Side Management)
- ความสาเร็จของแผนงานจัดการ
้ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
ดานการใช
้
ส่วนภูมภ
ิ าค

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน
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- นาเสนอความร่วมมือทีต
่ องการพั
้
ฒนาร่วมกันระหว่าง
กฟภ. และต่างประเทศ
- จัดทาและลงนามบันทึกขอตกลงร่
้
วมกัน (MOU)
- ติดตาม ประสานงาน และรายงานความก ้าวหน ้า
ตาม MOU
- วิเคราะห์และประเมินผลความร่วมมือ

- แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่าง กฟภ.
กับต่างประเทศ

- ศึกษาและกาหนดแนวทางการจัดการพัสดุ
safety Stock ของศุนย์กระจายพัสดุ (กคพ.1-4)
เพือ
่ เป็ น buffer ให ้กับคลังพัสดุในภูมภ
ิ าค
- จัดเก็บขอมู
้ ลค่าใช ้จ่ายกิจกรรมหลักดานโลจิ
้
สติกส์
เพือ
่ ประเมินตนทุ
้ นโลจิสติกส์ทเี่ กิดขึน
้ ต่อมูลค่า
พัสดุยอดจ่ายเขางานก่
้
อสร ้าง กิจกรรมหลัก
โลจิสติกส์ 5 ดาน
้ ประกอบดวย
้ วางแผนความ
้ จัดหาพัสดุ/ทดสอบ,
ตองการพั
้
สดุ, จัดซือ
จัดการคลังพัสดุ, จัดการพัสดุคงคลัง และขนส่งพัสดุ

- สารวจ รวบรวมขอมู
้ ลโครงการ/เจราจากับพันธมิตร
- จัดทาบันทึกขอตกลง/บั
้
นทึกความเขาใจความร่
้
วมมือ
(MOU)
- ศึกษาความเป็ นไปไดของโครงการ
้
- นาเสนอขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการต่อ
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
- นาเสนอขอความเห็นชอบการดาเนินโครงการต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

- แผนพัฒนาการบริหารจัดการดาน
้ logistics
ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution Center)

มีรายงานผล
การศึกษาแนวทาง
ในการดาเนินงาน
ดาน
้ DSM

เป้าหมาย

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

กาหนดเป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้ า

- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอมู
้ ลการจัดการ
้ไฟฟ้ า
ดานการใช
้
- กาหนดแนวทางในการดาเนินงานดานการจั
้
ดการ
้ไฟฟ้ า
ดานการใช
้
- ประสานงานกับหน่วยงานเกีย
่ วของเพื
้
อ
่ เขาไป
้
มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานดาน
้ DSM
- ดาเนินการตามแผนงานทีก
่ าหนด
- ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงาน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- แผนงานการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

้ไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
- แผนงานจัดการดานการใช
้
ส่วนภูมภ
ิ าค

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

7.000

-

2.000

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(อ)

รผก.(ย)

กรรมการ
ผู ้จัดการ
บริษัท พีอเี อ
เอ็นคอม
อินเตอร์
เนชั่นแนล
จากัด

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภ าพและทั่วถึง
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานใหมี้
ประสิทธิภ าพ
- ความสาเร็จของการปิ ดงานก่อสร ้าง
ตามแผน

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

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

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

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

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

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

- แผนงานปิ ดงานก่อสร ้าง

แผนงาน/โครงการ/งาน

ตัง้ คณะทางาน
รวบรวมและวิเคราะห์ขอมู
้ ล
กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงานตามแผน
ติดตามผลการดาเนินงาน

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV
- งานติดตัง้ หม ้อแปลงสถานีไฟฟ้ าเดิม

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างเพิม
่ Bay
และหม ้อแปลงไฟฟ้ า
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115-22 เควี
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาปรับปรุงโครงสร ้าง
สถานีไฟฟ้ า
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสายส่ง
ระบบ 115 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสายส่งระบบ
115 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV

- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสายส่งระบบ
115 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV

-

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

จานวน 1 สถานี

จานวน 21 สถานี

100% ตามแผน
จานวน 17 สถานี

จานวน 6 สถานี

ไตรมาส 4

จานวน 1 สถานี

จานวน 6 สถานี

100% ตามแผน
จานวน 3 สถานี

จานวน 19 สถานี

47.122 วงจร-กม

100% ตามแผน
จานวน 9 สถานี

จานวน 2 สถานี

จานวน 4 สถานี

14.893 กม.

100% ตามแผน
จานวน 5 สถานี

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

(ผูกพัน 300.000)

1,000.000

(ผูกพัน 113.163)

430.000

(ผูกพัน 279.546)

700.000

(ผูกพัน 184.666)

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)
รผก.(ภ1-4)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภ าพและทั่วถึง
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-18
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- ขออนุมต
ั ิจ ้างทีป
่ รึกษา
- ทีป
่ รึกษาทบทวนมาตรฐานการก่อสร ้างระบบไฟฟ้ า

- โครงการก่อสร ้างสายเคเบิลใตน้ ้ า
ไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

- งานทบทวนมาตรฐานการก่อสร ้าง
ระบบไฟฟ้ าใหมี้ ความมั่นคงแข็งแรงและ
ความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล

: ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)

- จัดทาค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วด
ั ผลการดาเนินงาน
ของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ กฟภ. และ กฟข.
- ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือน reliability
index (SAIFI, SAIDI, MAIFI, ASAI) ในภาพรวมของ
กฟภ. และแต่ละ กฟข. เมือ
่ ขอมู
้ ลของแต่ละ กฟข.
ครบถ ้วนถูกตอง
้ ภายใน 10 วันทาการ

- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็ นสายชนิดหุ ้มฉนวน
SAC ในตัวเมือง
- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็ นเคเบิลใตดิน
้
ระบบ 22 เควี
- ก่อสร ้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line)
- งานติดตัง้ สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิม
่ เติม
- งานปรับปรุงอุปกรณ์ ตด
ั ตอนระบบ 115 เควี
จาก Air break switch เป็ น Circuit switcher
- ปรับปรุงสถานีไฟฟ้ าใหมี้ ประสิทธิภ าพ
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาติดตัง้ สวิตช์เกียร์
ระบบ 115 เควี
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้ า
จาก Outdoor เป็ น Indoor

่ ถือไดของระบบไฟฟ้
- โครงการเพิม
่ ความเชือ
้
า
ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

่ ถือไดของระบบไฟฟ้
- งานค่าดัชนีความเชือ
้
า
ของ กฟภ.
: ค่าดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIFI)

- ก่อสร ้างระบบจาหน่ายแรงสูง 14,430 วงจร-กม.
- งานติดตัง้ Circuit Breaker

- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 - 22 เควี
- เร่งรัดประสานงานจ ้างเหมาเพิม
่ หม ้อแปลง
สถานีไฟฟ้ า
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาก่อสร ้างสถานีไฟฟ้ า
ระบบ 115 kV
- ออกประกวดราคาจ ้างเหมาติดตัง้ สวิตช์เกียร์
ระบบ 115 kV พร ้อมจัดหา และติดตัง้ ตู ้ Control line
protection ระบบ CSCS

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- โครงการก่อสร ้างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่าย
ระยะที่ 7 (คสจ.7)

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้ า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

แผนงาน/โครงการ/งาน

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 2

กฟข. 12 เขต

100% ตามแผน

จานวน 1 สถานี

จานวน 7 สถานี
จานวน 6 Bay
5 สถานี
จานวน 14 สถานี

145 วงจร - กม.
จานวน 8 Bay
จานวน 129 ชุด

70 วงจร - กม.

1,300 วงจร-กม.

10,822.5 วงจร-กม.
จานวน 6 ชุด

จานวน 1 สถานี

จานวน 6 สถานี

จานวน 2 สถานี

100% ตามแผน
จานวน 2 สถานี

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

(ผูกพัน 255.963)

(ผูกพัน 567.092)

3,500.000

(ผูก พัน 2,090.942)

(ผูกพัน 277.333)

484.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ป)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

รผก.(กบ)

รผก.(วศ)

รผก.(กบ)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภ าพและทั่วถึง
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- ขออนุมต
ั ิการแบ่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้ าระบบ 115 เควี
- ขออนุมต
ั ิจ่ายไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ
closed loop
- บริหารสัญญาจ ้างการบารุงรักษาระบบควบคุมสถานี
ไฟฟ้ าดวยคอมพิ
้
วเตอร์ (CSCS) PM,CM
่ สารวิทยุ UHF MARS
- จัดหา Spare part ระบบสือ
- งานการจัดหาพร ้อมติดตัง้ Non Redundant MARS
Master
- จัดหา 3G Modem/Router
- จัดหา 3G Modem(Capacitor)
- ควบคุมดูแล และบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ ระบบ SCADA/DMS (คจฟ.1,2)
- ควบคุมดูแล Video wall/Rear Projection System
- จัดจ ้างทา Serial Hub
- จัดทาแผนปลดโหลดกรณี กาลังผลิตสารองตา
่
และรองรับสภาวะวิกฤตดานพลั
้
งงาน
- จัดทาแผนปลดโหลดดวย
้ U/F relay
- จัดทาแผนรองรับกรณี ไฟฟ้ าดับทัง้ ประเทศ
(Blackout)

ั่ การ
- งานปรับปรุงและบารุงรักษาระบบศูนย์สง
่ สาร
จ่ายไฟ/ระบบสือ

- งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุง
โครงสร ้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต
(Emergency Response Arrangency)
ดานพลั
้
งงานไฟฟ้ า

- งานรือ
้ ถอนระบบและติดตัง้ ระบบ CSCS
ตามมาตรฐาน IEC 61850

- วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้ าขัดของเพื
้
อ
่ หาแนวทาง
ในการควบคุมค่า SAIFI&SAIDI

- ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือน
Reliability Index (SAIFI, SAIDI) ของ 12 เมืองใหญ่

นครราชสีม า,รังสิต ,พัทยา,สมุทรสาคร,หัวหิน,ภูเก็ต,
หาดใหญ่)

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

- จัดทาค่าเป้ าหมายและค่าเกณฑ์วด
ั ผลการ
ดาเนินงานของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI
ของ 12 เมืองใหญ่

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- งานควบคุมการจ่ายไฟใหมี้ ความ
มั่นคงและมีประสิทธิภ าพ

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภ าพระบบควบคุมสถานี
ไฟฟ้ าดวยระบบคอมพิ
้
วเตอร์ CSCS ระยะที่ 2

: ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

่ ถือไดของระบบไฟฟ้
- งานค่าดัชนีความเชือ
้
า
ของ 12 เมืองใหญ่
: ค่าดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIFI)
12 เมืองใหญ่

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

ก-19

100% ตามแผน
กฟข. 12 เขต

100% ตามแผน
100% ตามแผน

จานวน 700 ชุด
จานวน 500 ชุด
100% ตามแผน

-

-

-

จานวน 237สถานีฯ

100% ตามแผน
จานวน 44 แห่ง

-

22.200

-

-

(ล้านบาท)

จานวน 6 แห่ง
จานวน 2 loop

จานวน 15 สถานี

ไตรมาส 1-4
ภายใน 10 วัน
ทาการ เมือ
่ ขอมู
้ ล
ของแต่ละ กฟข.
ครบถูกตอง
้
ไตรมาส 1-4

12 เมืองใหญ่,
กฟข. 12 เขต
ไตรมาส2

เป้าหมาย

งบทาการ

-

-

36.080

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM2 เพิม่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้ าขัดข ้อง
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดข ้อง (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

- การจัดทาและซักซ ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤต
ด ้านพลังงานไฟฟ้ าของประเทศตามมาตรฐานสากล

- บารุงรักษาสถานีไฟฟ้ าตามวาระ
- บารุงรักษา115 kV. Protection Relay ตามวาระ
- ตรวจสอบและปรับตัง้ ค่าการทางานของ115 kV.
Protection Relay
- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้ าใน
นิคมอุตสาหกรรม
- ตรวจสอบและประเมินสภาพเคเบิลใต ้น้ า
- สอบเทียบกล ้องส่องจุดร ้อนและ Multifunction
Calibrator (Thermal,IR,Ground tester)
- ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ า
Remote Control Switch

- จัดอบรมทีมงานตัดต ้นไม ้ฯ และผู ้ควบคุมงาน
จ ้างเหมาตัดต ้นไม ้ร่วมกับ ศฝฟ.
- ทาการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพทีเ่ กิดจาก
การดาเนินงานจ ้างเหมาเอกชนตัดต ้นไม ้ และการ
ดาเนินงานตัดต ้นไม ้โดย PEA
- จัดทาระบบการสารวจปริมาณงานตัดต ้นไม ้ โดยใช ้
ฐานข ้อมูล GIS
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ Hardware and Software
อุปกรณ์ระบบ SCADA/DMS
- ติดตัง้ FRTU และ MARS REMOTE Radio และ
MARS MASTER
- รือ้ ถอนและติดตัง้ ระบบ CSCS
(ตามมาตรฐาน IEC 61850 )

- งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ใน
สถานีไฟฟ้ า

- งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ในระบบไฟฟ้ า

- แผนงานลดสถิตปิ ั ญหากระแสไฟฟ้ าขัดข ้อง
เนือ
่ งมาจากต ้นไม ้

- โครงการ SCADA เฟส 3

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- งานความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร ้างบริหาร
และจัดการวิกฤตด ้านพลังงานไฟฟ้ าเพือ่ รองรับ
่ ระชาคมอาเซียน
การเข ้าสูป

แผนงาน/โครงการ/งาน

ก-20

ดาเนินการแก ้ไข

จานวน 14 สถานี

(เขตพื้นที่ คจฟ.1,2)

100% ตามแผน

(เขตพื้นที่ คจฟ.1,2)

100% ตามแผน

100% ตามแผน

นั บจากวันทีร่ ั บแจ ้ง

แล ้วเสร็ จภายใน 60 วัน

-

-

-

-

0.220

3.990

0.724
0.660

จานวน 200 เครือ่ ง/ปี

จานวน 8 เกาะ/ปี

0.528

48.719
1.775
1.409

-

งบทาการ
(ล้านบาท)

-

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

จานวน 8 นิคมฯ/ปี

จานวน 201 สถานี

จานวน 201 สถานี

จานวน 402 สถานี

100% ตามแผน

เป้าหมาย

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

OM2 เพิม
่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภ าพและทั่วถึง
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ
่ ฟฟ้ าขัดของ
้
(SAIFI) 12 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้ าขัดของ
้ (SAIDI)
12 เมืองใหญ่

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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100% ตามแผน

100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน

- แผนงานตรวจสอบบารุงรักษาเครือ
่ งกาเนิด
ไฟฟ้ าและโรงไฟฟ้ าพลังน้ า
- แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ า
- แผนงานติดตัง้ อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ า
่ สาร
- แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสือ
- แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้ าให ้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- แผนงานเพิม
่ ขีดความสามารถของระบบไฟฟ้ า
- แผนเพิม
่ คุณภาพระบบจาหน่ายไฟฟ้ า
- งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุก
ส่วนงานเพือ
่ รองรับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย
่ นแปลง

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

- แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้ าทีม
่ ี
ความพร ้อมให ้เป็ นแบบ Unmanned Substation
- แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ ารองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเมืองใหญ่
- แผนงานเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ
การไฟฟ้ าหน ้างานให ้มีความทันสมัย และ
มีประสิทธิภ าพในการวิเคราะห์แก ้ไข ไฟฟ้ าขัดของ
้
ไดอย่
้ างรวดเร็วในพืน
้ ที่

2 เครือ
่ ง

100% ตามแผน

- งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภ าพในการดาเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอืน
่

- แผนงานเร่งรัดจัดหาหม ้อแปลงไฟฟ้ ากาลังเพือ
่ สารอง
กรณี หม ้อแปลงไฟฟ้ ากาลังชารุดขนาด 50MVA

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภ าพ
ของระบบไฟฟ้ า

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559
งบลงทุน

4.500*

50.000*

-

66.000*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

0.300

-

2.572

117.184

0.446

0.161

3.000

0.061

30.801

2.604

0.299

188.013

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)
รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ2)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

รผก.(ภ1)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ทีร่ ะบุ
ในห่วงโซ่อป
ุ ทาน

OM2 เพิม่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้ าทีม่ ป
ี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง
- ร ้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

ก-22
- วางแผนการดาเนินงาน/กาหนดแนวทาง/ขออนุมต
ั ใิ ช ้
- ขยายผลการใช ้ SLA และ QA for SLA ทัง้ สนญ.,
้ 1-3 และกฟส.,
กฟข., กฟฟ.ชัน
- สือ่ สาร ถ่ายทอด จัดฝึ กอบรม สัมมนาให ้ระดับ
ผู ้บริหารผู ้ปฏิบัตงิ านและจัดอบรมSmart Coach
ให ้ทาหน ้าทีถ่ า่ ยทอดความรู ้ใน กฟข. เพือ่ ให ้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งและยั่งยืน รวมทัง้ จัดทาสือ่
่ งทางต่างๆ
และคูม
่ อื เผยแพร่ชอ
- ติดตามผลการใช ้ SLA และ QA for SLA
อย่างต่อเนือ
่ ง
- มีแนวทางข ้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
สามารถนาไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด ้าน
Technical Loss
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด ้าน
Non-Technical Loss

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย

- แผนงานการจัดทาข ้อตกลงระดับการให ้บริการ
(Service Level Agreement :SLA) และ
การจัดทาระบบประกันคุณภาพงานตามข ้อตกลง
ระดับการให ้บริการ (Quality Assurance for
Service Level Agreement :QA for SLA)

- ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง ระบบ 69 เควี

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง

- สรุปผลการศึกษา และนาเสนอผลการศึกษา

- ตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่ 1 เฟส
- ตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่ 3 เฟส

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงตา่

- งานศึกษา พัฒนา และปรับปรุง ช่วงเวลาในการ
วางแผนจัดหาพัสดุการจัดซือ้ จัดจ ้าง จนถึง
การส่งมอบพัสดุ

- กาหนดค่าเป้ าหมายและเกณฑ์วด
ั ผลการ
ดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้ า ของ กฟภ.,
กฟข. ประจาปี 2559
- วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด ้าน Technical Loss แยก
ตามระดับแรงดันไฟฟ้ าทุกไตรมาส

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

-

-

-

100% ตามแผน

ไตรมาส 1

-

-

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

100% ตามแผน

จานวน 450 เครือ่ ง

จานวน 20,000 เครือ่ ง

จานวน 100,000 เครือ
่ ง

ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 2

เป้าหมาย

0.960

-

144.105

40.437

1.479

2.800
4.341

-

งบทาการ
(ล้านบาท)

รผก.(ย)
รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(อ)

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ภ1-ภ4)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

รผก.(ป)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

IP2 ส่งเสริมงานด ้านวิจย
ั และพัฒนา
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก
่ อ
่
ให ้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

IP1 มุง่ เน ้นพัฒนาและนวัตกรรม
Smart Grid &Strong Grid
- ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
งานวิจย
ั และพัฒนาของ กฟภ.
ด ้าน Smart Grid & Stronger Grid
เป็ นไปตามเป้ าหมายในแต่ละปี

และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

กลยุทธ์
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- ติดตัง้ เครือ
่ งมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ า
่ สารทีส
และระบบสือ
่ ถานีไฟฟ้ า
- จัดเก็บข ้อมูลคุณภาพไฟฟ้ าลงในฐานข ้อมูล
- จัดทาโปรแกรมสาหรับจัดการข ้อมูลคุณภาพไฟฟ้ า
- จัดทาข ้อกาหนดขอบเขตงาน (TOR)
- ขออนุมต
ั จิ ้างทีป
่ รึกษา
- รายงานผลการศึกษาฉบับที1
่
- จัดทาข ้อกาหนดขอบเขตงาน (TOR)
- ขออนุมต
ั จิ ้างทีป
่ รึกษา
- รายงานผลการศึกษาฉบับที1
่
- จัดทาข ้อกาหนดขอบเขตงาน (TOR)
- ขออนุมต
ั จิ ้างทีป
่ รึกษา
- รายงานผลการศึกษาฉบับที1
่

- งานศึกษาวิจย
ั การทาฐานข ้อมูลคุณภาพไฟฟ้ า
(Power Quality Database Management)

- งานศึกษาปั จจัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการใช ้งาน
ของสายเคเบิลอากาศสาหรับระบบจาหน่าย
22kV และ 33kV ของ กฟภ.

- งานการวิจย
ั Cable Spacer ชนิด Polyethylene
สาหรับระบบจาหน่าย 22kV และ 33kV ของ กฟภ.

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

- พัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร
ด ้านนวัตกรรม
- จัดหาสิง่ ทีจ
่ าเป็ นต่อการพัฒนานวัตกรรม เช่น
เครือ
่ งมือ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์/การทดสอบ เป็ นต ้น
- คัดเลือกนวัตกรรมทีส
่ ร ้างประโยชน์ให ้ กฟภ.
- พัฒนาและปรับปรุงต ้นแบบนวัตกรรมเพือ
่ ให ้พร ้อมใน
การทดสอบใช ้งาน รวมถึงการขยายผลใช ้งาน
- เก็บข ้อมูล และจัดทารายงานประเมินผลการใช ้งาน
และจัดส่งให ้ สคร. ต่อไป

- ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้ าของสถานีไฟฟ้ า
(Background)
- ขออนุมต
ั จิ ้างทีป
่ รึกษาศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบฯ
- รายงานความก ้าวหน ้าฉบับที1
่ (ผลกระทบฯ)
- รายงานความก ้าวหน ้าฉบับที2
่ (แนวทางปรับปรุงฯ)

- งานวิจย
ั การศึกษาผลกระทบด ้านคุณภาพไฟฟ้ า
และแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าของ กฟภ.
เพือ
่ รองรับรถไฟทีเ่ คลือ
่ นทีด
่ ้วยไฟฟ้ า

- งานทดลองใช ้งานนวัตกรรมต ้นแบบภายในองค์กร

- รายงานผลการศึกษาฉบับที่ 3
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- งานวิจย
ั และพัฒนาเครือ
่ งมือวัดกระแสรั่ว
ในกับดักฟ้ าผ่า 22 kV และ 33 kV (ระยะที่ 2
: การสร ้างเครือ
่ งต ้นแบบ และทดลองใช ้งาน)

แผนงาน/โครงการ/งาน

การะบวนการ

จานวน 5 ผลิตภัณฑ์
และ/หรือ

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

10.000

3.000

3.000

3.000

3.400

4.800

1.370

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

RS1 สนับสนุนการใช ้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช ้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

IP2 ส่งเสริมงานดานวิ
้ จย
ั และพัฒนา
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก
่ อ
่
ให ้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์
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- สารวจขอมู
้ ลไฟถนนและไฟสาธารณะ
(จานวน/ชนิดดวงโคม) ทีม
่ ก
ี ารติดตัง้ อยู่เดิม
- จัดทาสเปคของโคมประหยัดพลังงาน
- ดาเนินการจัดหาโคมไฟประหยัดพลังงาน
้ จัดจ ้างของ กฟภ. พร ้อมติดตัง้
ตามระเบียบการจัดซือ
- ตรวจรับงาน
- ประเมินผลการประหยัดพลังงาน
- คัดเลือกสถานประกอบการและทีพ
่ ักอาศัยทีจ
่ ะ
ดาเนินการ
- สารวจการใช ้พลังงานเบือ
้ งตน้
- ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช ้พลังงานอย่างละเอียด
- จัดทารายงานการจัดการพลังงาน
- นาเสนอรายงานการจัดการพลังงานพร ้อมทัง้
เสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงานและรูปแบบ
การลงทุนตามมาตรการฯ

: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให ้เกิดการ
ประหยัดพลังงานสาหรับไฟถนนและ
ไฟสาธารณะ

: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานดานการ
้
จัดการพลังงานให ้กับผู ้ใช ้ไฟโดยใช ้รูปแบบของ
ESCO /Super ESCO/ ESCO Facilitation

- คัดเลือกสถานประกอบการและทีพ
่ ักอาศัย
ทีจ
่ ะดาเนินการ
- สารวจการใช ้พลังงานเบือ
้ งตน้
- ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช ้พลังงานอย่างละเอียด
- จัดทารายงานการจัดการพลังงาน
เสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงานและรูปแบบ
การลงทุนตามมาตรการฯ

- รายงานผลการศึกษา
- เผยแพร่ผลการศึกษา

- งานศึกษาแนวทางการจัดตัง้
สถาบันวิจย
ั พัฒนา และนวัตกรรม
ของ กฟภ.

- แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช ้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให ้เกิดการ
ประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

- นานวัตกรรมทีไ่ ดรั้ บการคัดเลือกมาขยายผล
: กฟน.1-3
: กฟฉ.1-3
: กฟก.1-3
: กฟต.1-3

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

แผนงาน/โครงการ/งาน

จานวน 24 ราย

ประหยัดไฟถนน
และไฟสารธณะได ้
4 ลานหน่
้
วย

3 จานวนงาน/
มาตรการส่งเสริม
สนับสนุนดานการ
้
ประหยัดพลังงาน

100% ตามแผน

3 ผลงาน
3 ผลงาน
6 ผลงาน
4 ผลงาน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

31.000

0.010

0.302
0.040
0.300
0.300

(ล้านบาท)

หน่วยงาน

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ภ1-ภ4)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

- ความสาเร็จของการกากับติดตาม
การดาเนินงานของบริษัทในเครือ

RS2 ส่งเสริมการปฏิบัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบั
้ งคับ นโยบาย และมาตรฐานทัง้ ใน
และต่างประเทศรวมถึงการกากับติดตาม
การดาเนินงานของบริษัทในเครือ
- ความสาเร็จของการจัดทา
หรือปรับปรุงคูม
่ อ
ื กฎระเบียบทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-25
- หารือร่วมกับบริษัทในเครือ เพือ
่ จัดทาแผนงานและ
ผลการดาเนินงานทีบ
่ ริษัทในเครือจะตองรายงานให
้
้
กฟภ. ทราบ และกาหนดระยะเวลาทีต
่ องส่
้
งรายงาน
- จัดทาเกณฑ์การติดตามผลการดาเนินงานของ
บริษัทในเครือ
- ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท
ในเครือรายไตรมาส

- ระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี
้
ย
่ วกับการพัฒนา
ขอบั
้ งคับ ระเบียบและกฎหมาย ภายใตอ้ านาจหน ้าที่
ของกฟภ. เพือ
่ ศึกษาปั ญหา และขอจ
้ ากัดของขอบั
้ งคับ
ระเบียบ และกฎหมาย ทีอ
่ าจเป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัต ิงาน
- จัดทาบันทึกแจ ้งเวียนทุกหน่วยงานเพือ
่ ขอใหรายงาน
้
กรณี มข
ี อบั
้ งคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์คาสัง่ และวิธป
ี ฏิบัต ิ
ทีม
่ ผ
ี ลกระทบหรือเป็ นปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบัต ิงาน
- จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง
แก ้ไข ขอบั
้ งคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสัง่
และวิธป
ี ฏิบัต ิ ตามทีห
่ น่วยงานต่างๆ เสนอขอปรับปรุง

- งานพิจารณา ปรับปรุง ขอบั
้ งคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ คาสัง่ และวิธป
ี ฏิบัต ิต่างๆ ของ กฟภ.

- งานกากับติดตามการดาเนินงานของบริษัทในเครือ

- รวบรวมขอมู
้ ลกฎหมายจัดตัง้ ของหน่วยงานทีม
่ ี
การดาเนินงานในลักษณะเดียวกัน เช่น กฟน. กปน.
กปภ. เป็ นตน้ เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางในการแก ้ไข
พ.ร.บ. กฟภ.
- จัดทาขอมู
้ ลเปรียบเทียบเนือ
้ หาตาม พ.ร.บ.
ทีค
่ วรแก ้ไข และแจ ้งเวียนใหหน่
้ วยงานต่างๆ ใน กฟภ.
พิจารณาใหความเห็
้
นเพิม
่ เติม
- ขออนุมต
ั ิแต่งตัง้ ขณะกรรมการเพือ
่ ดาเนินการพิจารณา
จัดทาร่าง พ.ร.บ.
- คณะกรรมการฯ ประชุมยกร่าง พ.ร.บ. กฟภ. ทีส
่ มควร
มีการแก ้ไขเพือ
่ ใหได
้ ร่้ าง พ.ร.บ. กฟภ. ทีข
่ อแก ้ไข
- คณะกรรมการฯ นาเสนอร่าง พ.ร.บ. เพือ
่ ใหผวก.
้
พิจารณา และนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
เพือ
่ พิจารณาใหความเห็
้
นชอบ
- จัดส่งร่าง พ.ร.บ. กฟภ. ทีไ
่ ดรั้ บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กฟภ. ไปยังกระทรวงมหาดไทย
่ ระบวนการตราพระราชบัญญัต ิ
เพือ
่ เขาสู
้ ก
จนถึงการประกาศให ้ พ.ร.บ. ทีแ
่ ก ้ไขมีผลบังคับใช ้

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- แผนแก ้ไขพรบ. กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

ภายใน 20 วัน
นับจากวัน
ทีไ
่ ดรั้ บขอมู
้ ล
ครบถ ้วน

ปี ละ 1 ครัง้

ทุกไตรมาส

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

-

-

-

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ย)

สกม.

สกม.

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
- ความผูกพันของพนักงานทีม่ ต
ี อ่ องค์กร

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

- ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร ้าง
ความผูกพันจากปี ทผ
ี่ า่ นมา
- ทบทวนปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจและความ
ผูกพัน และกาหนดปั จจัยเพิม่ เติม
- สารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
- สรุปและวิเคราะห์ข ้อมูลปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุม
่ เพือ่ นาไป
วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กาหนดตัวชีว้ ด
ั และแนวทางในการดาเนินงานของปี
ถัดไปร่วมกับผู ้บริหาร
- สือ่ สารแผนเสริมสร ้างความพึงพอใจและความผูกพัน

- วิเคราะห์และกาหนดกลุม
่ งาน
- การสร ้างเส ้นทางความก ้าวหน ้าสายอาชีพ
- กาหนดหลักเกณฑ์ในการเลือ่ นตาแหน่ง
- ออกแบบแผนพัฒนาสายอาชีพเพือ่ สร ้างผู ้เชีย่ วชาญ
ในงานด ้านต่างๆ
- ดาเนินการพัฒนากลุม
่ เป้ าหมายตามแผน
- ติดตามประเมินประสิทธิผลกลุม
่ เป้ าหมาย
อย่างต่อเนือ
่ งและเป็ นระบบ

- การระบุ Key Position ขององค์กรและกาหนด
Key Position Competency และกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือก
- คัดเลือก Successors ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
- ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพือ่ หาช่องว่าง จุดเด่น
จุดอ่อนทีต
่ ้องพัฒนา
- ออกแบบแนวทางพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
- ดาเนินการพัฒนา Successors ตามแผน
- ติดตามประเมินประสิทธิผลของกลุม
่ Successors
อย่างต่อเนือ
่ งและเป็ นระบบ

- โคงการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) ตามโครงสร ้างตาแหน่งงาน

- โครงการการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- โครงการสารวจปั จจัยทีส
่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
แต่ละกลุม
่ ของ กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

-

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

0.800

16.300

0.100

งบทาการ
(ล้านบาท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-26

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคคลากร
(HRD)
- ร ้อยละของผู ้ผ่านการประเมิน
ขีดความสามารถ (Core Competency)
และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- ศึกษาสภาพแวดลอมทางธุ
้
รกิจและบริบทขององค์กร/
วิเคราะห์กระบวนงานเพิม
่ คุณค่าในรูปแบบห่วงโซ่
อุปทานดวยการทบทวนบทบาทหน
้
้าทีห
่ น่วยงาน
เป้ าหมาย และขัน
้ ตอนการทางาน/ออกแบบ
กระบวนงาน ไดแก่
้ แผนผังการไหลของงาน
ดัชนีช วี้ ด
ั ตามกระบวนงาน และสมรรถนะทีจ
่ าเป็ น
ในการปฏิบัต ิงาน
- ศึกษาและออกแบบปั จจัยในการกาหนดกรอบ
อัตรากาลัง และวางแผนอัตรากาลัง ไดแก่
้
ยุทธศาสตร์ บทบาทหน ้าที่ กระบวนการทางาน
การเคลือ
่ นไหวดานทรั
้
พยากรบุคคล
- พัฒนาระบบงานเพือ
่ นาไปใช ้กาหนดกรอบอัตรากาลัง
และวางแผนอัตรากาลัง ของหน่วยงานระดับแผนก
ในโครงสร ้างองค์กร
- จัดทาแนวทางและวิธป
ี ฏิบัต ิการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรประจาปี
- จ ้างสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการจัดสอบ
- ดาเนินการสรรหาพนักงานตามจานวนและตาแหน่ง
ทีก
่ าหนดตามแผนอัตรากาลังและสมรรถนะทีก
่ าหนด
- แต่งตัง้ คณะทางาน
- วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการ/ขัน
้ ตอนการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร
- ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
โดยการนามาตรฐาน ISO10015 มาประยุกต์ใช ้
- นากระบวนการทีไ
่ ดรั้ บการปรับปรุง พัฒนา ไปปฏิบัต ิ
- ประเมินผลผลลัพธ์ การพัฒนาบุคลากร และสรุป
รายงานคณะทางาน เพือ
่ วัด และวิเคราะห์ตอ
่ ไป
- สรรหาและคัดเลือกกลุม
่ Talent
- ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพือ
่ หาช่องว่าง จุดเด่น
จุดอ่อนทีต
่ องพั
้
ฒนา
- ออกแบบแนวทางพัฒนากลุม
่ Talent
- ดาเนินการพัฒนา กลุม
่ Talent ตามแผน
่ สม
- จัดกลุม
่ Talent และออกแบบระบบสัง
ประสบการณ์ /การมอบหมายงานหรือโครงการทีส
่ าคัญ
- ออกแบบระบบ Retention – Career / Reward /
Recognition

- แผนงานพัฒนากระบวนการสรรหา

- โครงการกระบวนการปรับปรุงเพือ
่ คนหาหลั
้
กสูตร
ในการอบรม เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรใหรองรั
้
บการดาเนินธุรกิจในอนาคต

- โครงการระบบบริหารบุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
(Talent Management)

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- โครงการปรับปรุงการจัดทากรอบอัตรากาลัง
และวางแผนอัตรากาลัง

แผนงาน/โครงการ/งาน

ก-27

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

งบทาการ

20.500

0.100

8.000

3.000

(ล้านบาท)

(งบประมาณทั ง้ โครงการ)

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

- แผนเพิม
่ ประสิทธิภ าพการบริหารบุคลากรทัง้ ดาน
้
การเงินและดานกายภาพ
้

- แผนงานพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan)

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ไดรั้ บการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

- ระดับความสาเร็จของแผนงาน
เพิม
่ ประสิทธิภ าพการบริหารบุคลากร
ทัง้ ดานการเงิ
้
นและกายภาพ

HR2 เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคคลากร
(HRD)
- ร ้อยละของผู ้ผ่านการประเมิน
ขีดความสามารถ (Core Competency)
และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

ก-28
- จัดฝึ กอบรมการปฏิบัต ิงานสาหรับแรงงานดาน
้
ระบบไฟฟ้ า

- จัดฝึ กอบรมการปฏิบัต ิงานสาหรับลูกจ ้างช่าง

- จัดฝึ กอบรมหลักสูตร พนักงานช่างใหม่

- จัดทาระบบบริหารบุคลากรผู ้สืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan)

- จัดทาระบบบริหารบุคลากรผู ้มีความสามารถสูง
(Talent Management)

- วิเคราะห์ทบทวนกระบวนงานเพือ
่ จัดทากรอบ
อัตรากาลัง (Job Analysis)

- การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปี ใหสอดรั
้
บกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร

- กาหนดกลุม
่ ทีจ
่ ะพัฒนา
่ สารชีแ
้ จงใหผู
- สือ
้ ้บังคับบัญชาและผู ้ใตบั้ งคับบัญชา
ทราบถึงเรือ
่ ง IDP
- จัดอบรมใหความรู
้
้สาหรับผู ้ใตบั้ งคับบัญชาเพือ
่
เขียนแผน IDP
- เขียนแผน IDP โดยผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใตบั้ งคับ
บัญชาทาแผนร่วมกัน
- ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผน IDP
อย่างต่อเนือ
่ งและเป็ นระบบ

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

17,881 คน

มีผู ้ผ่านการฝึ กอบรม

100 คน

มีผู ้ผ่านการฝึ กอบรม

300 คน

มีผู ้ผ่านการฝึ กอบรม

และจัดทา IDP

่ Successors
ทบทวนรายชือ

และในไตรมาส 4 มีก าร

ผลการพัฒ นาต่อ ผวก .

แผน IDP และสรุปเสนอ

ไตรมาส 1-3 พัฒ นาตาม

กลุม
่ ที่ 2-4

จัดทาแผน IDP Talent

ประเมินสมรรถนะ และ

่
มีการคัดเลือกรายชือ

เป้ าหมาย และไตรมาสที่ 4

ฝึ กอบรมกลุม
่ ที่ 1 ตาม

ทบทวนกระบวนงาน

เครือ
่ งมือในการวิเคราะห์

สายงาน (ท) และกฟข.และ

มีกรอบอัตรากาลังของ

ภายในปี ถั ดไป

และจัดหาจัดสรรใหเสร็
้ จ

ไตรมาส 4 ของปี ก่อนหน ้า

แล ้วเสร็ จภายใน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

งบลงทุน

งบทาการ

17.500

(ล้านบาท)

30.000*

41.010

(งบประมาณทั ง
้ โครงการ)

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/งาน

ก-29
- แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู ้ พร ้อมจัดทา
แผนงานและตัวชีว้ ด
ั

- จัดทาหลักสูตรมาตรฐานสาหรับฝึ กอบรมผู ้ปฏิบัต ิงาน
ดานระบบไฟฟ้
้
า (Training road map)

- จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD)

- จัดการแข่งขันทักษะและเทคนิคการปฏิบัต ิงาน
เกีย
่ วกับระบบไฟฟ้ า

- ตรวจประเมิน ทบทวน และปรับปรุงคูม
่ อ
ื มาตรฐาน
การทางาน

- จัดฝึ กอบรมการใช ้คูม
่ อ
ื มาตรฐานการทางานดาน
้
ระบบไฟฟ้ า

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คม
ู่ อ
ื มาตรฐานการทางาน
ดานระบบไฟฟ้
้
า

- จัดทาคูม
่ อ
ื มาตรฐานการทางานดานระบบไฟฟ้
้
า

- สร ้างความสุขในทีท
่ างานอย่างยั่งยืน
(PEA Happy Home)

- เสริมสร ้างแนวทางการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข (Happy Workplace )

- ประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

่ วชาญดานวิ
- สร ้างและพัฒนาผู ้เชีย
้ ศวกรรม

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

ภายในไตรมาส 1

สาหรั บ วศก.,พชง.

มีหลักสูตรมาตรฐาน

1 ครั ง้ ต่อปี

จานวน 13 ครั ง้ ต่อปี

(ในระยะเวลา 4 ปี )

รวม 20 ครั ง้

จานวน 2 ครั ง้ ต่อคูม
่ อ
ื

จานวน 3 เล่ม

จานวน 3 เล่ม

จานวน 5 เล่ม

ครบทุกสายงาน

กิจกรรมต่าง ๆ

มาจัดทาโครงการและ

ขยายผลการการสารวจ

จานวน 1,000 คน ต่อปี

บุคลากร

พัฒนาสมมรถะของ

มีการประเมินและ

320 คนต่อปี

่ วชาญ
จานวนผู ้เชีย

เป้าหมาย

งบลงทุน
(ล้านบาท)

งบทาการ
(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(ท)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ป)
รผก.(วศ)
รผก.(กบ)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ป)
รผก.(วศ)
รผก.(กบ)

รผก.(ท)

รผก.(ภ1-4)
รผก.(ป)
รผก.(วศ)
รผก.(กบ)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ
รผก.(ท)

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ICT1 พัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ สนับสนุน
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้ า
อัจฉริยะ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะในพืน
้ ที่
เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

แผนงาน/โครงการ/งาน

งบลงทุน

งบทาการ

หน่วยงาน

สวก.

ปี ละ 1 ครั ง้

มีผู ้ผ่านการอบรม
ปี ละ 360 คน

- การติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดาเนินการ
จัดการความรู ้
- จัดฝึ กอบรมดานความปลอดภั
้
ยให ้กับผู ้บริหารและ
เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยอย่างต่อเนือ
่ ง

ก-30

100% ตามแผน

ไตรมาส 1-3

- จัดหา จัดสรรเครือ
่ งมือ เครือ
่ งใช ้ และ อุปกรณ์
ทีส
่ าคัญให ้เพียงพอต่อการปฏิบัต ิงาน

- มีรา่ งเอกสารในการประกวดราคา
- มีเอกสารประกวดราคา
- มีผู ้ติดตัง้ และดาเนินการโครงการ

ไตรมาส 4

งานบารุงรั กษา

และการปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับ

(ผูกพัน 173.000)

รผก.(ว)

รผก.(ภ1-4)

รผก.(กบ)

รผก.(ท)

รผก.(กบ)
รผก.(ภ1-4)

รผก.(ท)

สวก.

สวก.

รผก.(ภ1-4)
จานวน 6,000 คนต่อปี

จัดทาแผนนาไปใช ้

รผก.(ท)
มีผู ้ผ่านการอบรมฯ

สวก.

รผก.(ท)
รผก.(ภ1-4)

ปี ละ 13 กิจกรรม

รผก.(ท)

รผก.(ท)

จัดกิจกรรมอย่างน ้อย

- สารวจเครือ
่ งมือ เครือ
่ งใช ้ และอุปกรณ์ ทส
ี่ าคัญ
ในการปฏิบัต ิงาน และจัดทาแผน

- เตรียมความพร ้อมในการพัฒนาระบบบริหาร
ความปลอดภัย (Safety Management System)
ตามมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.18001-2542)

- ขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity)
ในการปฏิบัต ิงานอย่างต่อเนือ
่ งให ้ครอบคลุมทัง้
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัต ิงาน

- ส่งเสริม สนับสนุน และสร ้างบรรยากาศดาน
้
ความปลอดภัยอย่างต่อเนือ
่ ง

รผก.(ท)

ปี ละ 2 ครั ง้

รผก.(ท)

- กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และสร ้างวัฒนธรรม
การเรียนรู ้

รผก.(ท)

ร ับผิดชอบ
รผก.(ท)

ปี ละ 1 เรือ
่ ง

-

(ล้านบาท)

- การจัดทาวิธป
ี ฏิบัต ิทีเ่ ป็ นเลิศการปฏิบัต ิงานเกีย
่ วกับ
ระบบไฟฟ้ า

183.000

(ล้านบาท)

ไตรมาสละ 1 ครั ง้ ต่อปี

ภายในปี 2563

ครอบคลุมทุกเรือ
่ ง

เป้าหมาย

- จัดโครงการคลังสมอง (Think Tank) มาตรฐานการ
ทางานดานระบบไฟฟ้
้
า

- การคนหาและจั
้
ดเก็บองค์ความรู ้ทีส
่ าคัญเกีย
่ วกับ
การปฏิบัต ิงานเกีย
่ วกับระบบไฟฟ้ า

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-31

100% ตามแผน

100% ตามแผน

่ สาร Ethernet ให ้ กฟฟ.
- เพิม
่ ความเร็ววงจรสือ
่ มโยงโครงข่ายใยแกวน
จุดรวมงานทีเ่ ป็ นจุดเชือ
้ าแสง
ของ กฟภ. ไปยัง กฟฟ.ในสังกัดหลายแห่ง
ใหมี
้ ความเร็วไม่ตา
่ กว่า 15 Mbps
่ สาร
- จางเหมา
้
ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ ระบบสือ
DWDM และ IP Core Network
- จางเหมา
้
ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ อุปกรณ์
่ สารเคเบิลใยแกวน
สือ
้ าแสงและเคเบิลใยแกวน
้ าแสง
พร ้อมอุปกรณ์ ประกอบการติดตัง้
- จางเหมา
้
ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ ระบบ
ื่ สาร พร ้อมอุปกรณ์ ประกอบการใช ้งาน
วิทยุสอ
ในพืน
้ ที่ กฟก.1
- จางเหมา
้
ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ อุปกรณ์
่ สารเคเบิลใยแกวน
สือ
้ าแสงและเคเบิลใยแกวน
้ าแสง
พร ้อมอุปกรณ์ ประกอบการติดตัง้
- จางเหมา
้
ออกแบบ จัดหาพร ้อมติดตัง้ อุปกรณ์
IP Network และจางเหมาปรั
้
บปรุงสถานี
(NGN SDH Hybrid & IP Core Network)
่ มโยงอุปกรณ์ IP Network
เพือ
่ รองรับการเชือ
- จางเหมา
้
จัดหาพร ้อมติดตัง้ Video Conference
Control System 60 Points/ชุด ติดตัง้ ทีส
่ านักงาน
การไฟฟ้ าเขตทัง้ 12 เขต และ Video Conference
End Point Unit พร ้อมอุปกรณ์ ประกอบการติดตัง้
ติดตัง้ ทีส
่ านักงานการไฟฟ้ า

่ สารใหส้ านักงาน กฟฟ.
- แผนงานจัดช่องวงจรสือ
จุดรวมงานทีม
่ โี ครงข่ายเคเบิลใยแกวน
้ าแสง
ใช ้งานแลว้ มีความเร็วไม่ตา
่ กว่า 15 Mb/s

- งานออกแบบจัดหาพร ้อมติดตัง้
IP Core Network

่ สาร และสายเคเบิล
- งานขยายโครงข่ายระบบสือ
ใยแกวน
้ าแสงใหครอบคลุ
้
มการไฟฟ้ า
และสถานีไฟฟ้ า ส่วนที่ 2

ื่ สาร ส่วนที่ 1
- งานปรับปรุงระบบวิทยุสอ
(พืน
้ ที่ กฟก.1)

่ สาร และสายเคเบิล
- งานขยายโครงข่ายระบบสือ
ใยแกวน
้ าแสงใหครอบคลุ
้
มการไฟฟ้ า
และสถานีไฟฟ้ า ส่วนที่ 3

- งานออกแบบจัดหาพร ้อมติดตัง้
IP Aggregation/Access Network
ระยะที่ 1

- งานขยายประสิทธิภ าพระบบ IMS

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

- นาเสนอ สศช. และ สกพ. พิจารณานาเสนอ ครม.
พิจารณา

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้ าดวยพลั
้
งงาน
หมุนเวียนบนพืน
้ ที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด

100% ตามแผน

เป้าหมาย

- อนุมต
ั ิ Short list ของงานจางที
้
ป
่ รึกษา
- ไดผลการคั
้
ดเลือกทีป
่ รึกษาจัดทาเอกสาร
ประกวดราคาฯ และลงนามสัญญาจางที
้
ป
่ รึกษา
จัดทาเอกสารประกวดราคาฯ
- ไดรายงานฉบั
้
บที่ 2 (ร่างเอกสารประกวดราคา)

กจ
ิ กรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

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

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ไดรั้ บการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

ICT1 พัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ สนับสนุน
โครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้ า
อัจฉริยะ

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

10.000*

31.900*

69.120*

65.042

274.320

(ผูกพั น 7.870)

-

28.000

125.000

(ล้านบาท)

งบทาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน
100% ตามแผน

- ปรับปรุงฐานขอมู
้ ล GIS ของงานตรวจสอบขอมู
้ ล
มิเตอร์ ใหมี
้ ความถูกตองครบถ
้
้วน
- ปรับปรุงฐานขอมู
้ ล GIS ของงานตรวจสอบขอมู
้ ล
อุปกรณ์ ตด
ั ตอนและอุปกรณ์ ป้องกันในระบบไฟฟ้ า
- โครงการก่อสร ้างศูนย์ขอมู
้ ล (Data Center)
ของ PEA
- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
- งานทบทวนกลยุทธ์และแผนแม่บทเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและสือ
- งานพัฒนาระบบจัดการเนือ
้ หาภายในองค์กร
(ECM: Enterprise Content Management)
- งานจัดทาสถาปั ตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture)
- โครงการศูนย์บริการขอมู
้ ลผู ้ใช ้ไฟ
(1129 PEA Call Center) ระยะที่ 3
- งานจัดทาระบบการบริหารความสัมพันธ์
กับลูกคา้ (CRM)
่ สาร
- โครงการงานพัฒนาระบบจัดการโครงข่ายสือ
แบบบูรณาการ (INMS)
- งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร ้าง
(อาคารศูนย์ขอมู
้ ล)
่ มโยง
- งานการสนับสนุนการบริหารจัดการการเชือ
สารสนเทศ
- แผนงาน 9960 PEA ITILL Service Desk

- งานร ้อยละความถูกตองของข
้
อมู
้ ลมิเตอร์
ในฐานขอมู
้ ล GIS

- งานร ้อยละความถูกตองของข
้
อมู
้ ลอุปกรณ์
ป้ องกันในระบบไฟฟ้ าในฐานขอมู
้ ล GIS

- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
่ สารของ กฟภ.
สารสนเทศและสือ

ร ้อยละ 92

ร ้อยละ 97

ร ้อยละ 97

- ปรับปรุงฐานขอมู
้ ล GIS ของงานตรวจสอบขอมู
้ ล
หมอแปลง
้
ใหมี
้ ความถูกตองครบถ
้
้วน

- งานร ้อยละความถูกตองของข
้
อมู
้ ลหมอแปลง
้
ในฐานขอมู
้ ล GIS

100% ตามแผน

เป้าหมาย

-

ขออนุมต
ั ิจางที
้
ป
่ รึกษา จัดทา Detail Design
ลงนามสัญญาจางที
้
ป
่ รึกษา
ส่งมอบงานและตรวจรับงานจาง
้
ขออนุมต
ั ิขอบเขตงานจาง
้ (TOR)

กจ
ิ กรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนิน งาน ประจาปี 2559

- แผนงานพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้ าทาง
ภูมศ
ิ าสตร์ ระยะที่ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ไดรั้ บการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

ICT2 ใช ้เทคโนโลยีเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภ าพ
การดาเนินงาน (Streamline Business
Process)
- ค่าเฉลีย
่ ความสาเร็จของโครงการ
ตามแผนแม่บท ICT
(ทีด
่ าเนินการในแต่ละปี )

และเกณฑ์ว ัดการดาเนินงาน

กลยุทธ์

งบลงทุน

ก-32

งบทาการ

-

54.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

(ล้านบาท)

-

-

(ผูกพั น 0.450)

-

-

้
(ใชงบโครงการ
คปศ. 460 ล ้านบาท)

98.953*

16.000*

-

-

47.262*

-

3,591.460

235.528*

-

-

-

613.507

(ล้านบาท)

หน่ว ยงาน

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ทส)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

รผก.(ว)

ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

ก-33

- ขออนุมต
ั แิ ต่งตัง้ คณะทางานจัดทาระบบบริหาร
จัดการด ้านความปลอดภัย
- คณะทางานฯ พิจารณายกร่างระบบบริหารจัดการฯ
- เมือ่ คณะทางานฯ เห็นชอบระบบบริหารจัดการฯ
แล ้วนาเสนอ ผวก. พิจารณา
- เมือ่ ผวก. อนุมต
ั ฯิ แล ้ว แจ ้งให ้ทุกหน่วยงานทราบ
และนาไปปฏิบัตติ อ่ ไป
- กาหนดหลักสูตร เนือ
้ หาความรู ้ทีจ่ ะฝึ กอบรม
- ขออนุมต
ั จิ ด
ั ฝึ กอบรม
่ ช่างควบคุมงานทีจ่ ะเข ้าอบรมทัง้ 12 เขต
- ขอรายชือ
- รวบรวมประวัตกิ ารทางานของผู ้ทีเ่ ข ้ารับการอบรม
- ดาเนินการฝึ กอบรม โดยให ้มีการทดสอบความรู ้ก่อน
และหลังฝึ กอบรม
- ติดตามผลการปฏิบัตงิ านของผู ้ทีผ
่ า่ นการอบรม
- จัดทาและขออนุมต
ั แิ บบตรวจประเมินเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยของยานพาหนะทีใ่ ช ้สาหรับปฏิบัตงิ าน
ทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หน่วยงาน
- การไฟฟ้ าเขตต่างๆ ตรวจประเมินและรายงานผล
การตรวจประเมินเกีย่ วกับความปลอดภัยของ
ยานพาหนะทีใ่ ช ้สาหรับปฏิบัตงิ าน เพือ่ ทาการปรับปรุง
แก ้ไข รวมทัง้ เก็บรายงานการตรวจประเมิน
เพือ่ รองรับการตรวจประเมินรายงานจากหน่วยตรวจ

- แผนงานฝึ กอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
ให ้กับช่างควบคุมงาน

- แผนงานตรวจประเมินด ้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน

- ขออนุมต
ั ริ าคากลาง
- ดาเนินการจ ้าง คัดเลือกทีป
่ รึกษา
- ขออนุมต
ั จิ ้างทีป
่ รึกษา, ลงนามจ ้างทีป
่ รึกษา
- ทีป
่ รึกษาดาเนินงาน

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- แผนงานจัดทาระบบบริหารจัดการด ้าน
ความปลอดภัย (มอก.18001)

- งานพัฒนาระบบรักษาความมัน
่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ/งาน

หมายเหตุ : * คือ เป็ นกรอบวงเงินทีต
่ งั ้ ไว ้ และยังไม่ได ้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559

่ วามยั่งยืน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค
- ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัย
(Disabling Injury Index: √DI)

ICT3 ความมัน
่ คงปลอดภัยของข ้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ
- ค่าเฉลีย่ ความสาเร็จของโครงการ
ตามแผนแม่บท ICT
(ทีด
่ าเนินการในแต่ละปี )

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

เขตละ 1ครัง้ /ปี

จานวน 6 รุน
่
รุน
่ ละ 60 คน
รวมทัง้ สิน้ 360
คนต่อปี

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

5.000*

-

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

4.000

2.732

0.216

10.000

งบทาการ
(ล้านบาท)

สวก.

สวก.

สวก.

รผก.(ทส)

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แผน CG CSR

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

ก-34
- จัดทาแผนงานเสริมสร ้างการเรียนรู ้และ
ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- นาเสนอแผนงานเสริมสร ้างการเรียนรู ้และปฏิบัต ิ
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมให ้ ผวก. เห็นชอบ
- แจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข ้องดาเนินการตามแผน
- ประเมินผลการตระหนักรับรู ้และประยุกต์
ใช ้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงาน
- สรุปผลการดาเนินงานปี 2558 และทบทวน
แผนการดาเนินงานปี 2559
- ประชุมคณะทางานกาหนดมาตรฐาน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสทุกไตรมาส
- ขยายผลการไฟฟ้ าโปร่งใสทุก กฟฟ. พร ้อมทัง้ จัดตัง้
ศูนย์ พ.ร.บ. ข ้อมูลข่าวสาร
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงานนาเสนอผู ้บริหาร

- แผนงานการดาเนินงานการไฟฟ้ าโปร่งใส

- จัดทาและขออนุมต
ั แิ บบตรวจประเมินเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านของชุดปฏิบัตงิ าน
ประจา กฟฟ.ต่างๆ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้
หน่วยงาน
- การไฟฟ้ าเขตต่างๆ ตรวจประเมินและรายงานผล
การตรวจเกีย่ วกับความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
ของชุดปฏิบัตงิ านประจา กฟฟ.ต่างๆ เพือ่ ทา
การปรับปรุงแก ้ไข รวมทัง้ เก็บรายงานการตรวจประเมิน
เพือ่ รองรับการตรวจประเมินรายงานจากหน่วยตรวจ
- ขออนุมต
ั จิ ด
ั ซือ้ อุปกรณ์สาหรับตรวจวัดสภาพแวดล ้อม
ในการทางาน ให ้การไฟฟ้ าเขตต่างๆ เขตละ 1 ชุด
ประกอบด ้วย
1.เครือ่ งวัดระดับเสียง จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งวัดแสง จานวน 1 เครือ่ ง
3. เครือ่ งตรวจวัดฝุ่ น จานวน 1 เครือ่ ง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- แผนงานเสริมสร ้างคุณธรรมจริยธรรม

แผนงาน/โครงการ/งาน

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

0.240

0.240

งบทาการ
(ล้านบาท)

สวก.

สวก.

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

แผนงาน/โครงการ/งาน

ก-35

94 แผนงาน/โครงการ/งาน
15,266.554 ล ้านบาท
929.854 ล ้านบาท
16,196.408 ล ้านบาท

- ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมด ้าน
CSR ทีส่ อดคล ้องกับความสามารถพิเศษของ PEA
- จัดกิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
และชุมชนทีส่ าคัญ 12 เขต และสานักงานใหญ่
- จัดทาแผนการดาเนินงาน
- ดาเนินงานตามแผนงาน
- ติดตาม/ประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน

-แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ISO 26000

หมายเหตุ : ข ้อมูลทางการเงินอาจเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป

รวม
งบลงทุน
งบทาการ
รวมทัง้ หมด

-จัดทารายงานผลการดาเนินงานด ้าน CSR เพือ่
ความยั่งยืน ตามแนวทาง GRI
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานองค์กรตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

- สรุปผลการดาเนินงานระบบการบริหารจัดการ
ข ้อร ้องเรียนการทุจริตประพฤติมชิ อบ ปี 2558
- ทบทวนคูม่ อื ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต ้านการทุจริต
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (ศปท.PEA)
- ขออนุมต
ั คิ มู่ อื ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต ้านการทุจริต
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (ศปท.PEA)
- เวียนย้าคูม่ อื ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต ้านการทุจริต
การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (ศปท.PEA)
- จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานจัดการ
ข ้อร ้องเรียนเสนอผู ้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส
- จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
จัดการข ้อร ้องเรียนรายปี เสนอผู ้บริหารระดับสูง

กิจกรรมทีจ
่ ะดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559

- แผนงานบริหารปั จจัยขับเคลือ่ นเพือ่ มุง่ สู่
ความยั่งยืนภายในองค์กร

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
- แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
แผน CG CSR
ข ้อร ้องเรียนการทุจริตประพฤติมชิ อบ

กลยุทธ์
และเกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน

ไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 80

100% ตามแผน

100% ตามแผน

เป้าหมาย

-

-

งบลงทุน
(ล้านบาท)

7.250

4.419

0.050

งบทาการ
(ล้านบาท)

รผก.(ส)

รผก.(ส)

สวก.

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559)

STRATEGIC PLAN

