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รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ส าคัญ ไตรมาส 1 ประจ าป ี2565 

 

SO1 ยกระดับการบรหิารจัดการระดับสากล เพื่อสร้างความย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้ง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 

1. แผนงานยกระดับการ
ด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 15 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 15 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ไตรมาส 1 และน าเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 19 เม.ย. 2565 
เรียบร้อยแล้ว 

- การจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 
- อยู่ระหว่างเตรียมการจดัประชุมช้ีแจงการให้ข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ประจ าปี 2564 ให้หน่วยเจ้าของข้อมูล Data 
Owner ตามประเด็นต่างๆ เพื่อให้เตรียมจัดส่งข้อมูลส าหรับการจดัท า
รายงานความยั่งยืน 

- ศึกษาข้อมูลส าคัญ วางแผน และด าเนินการ Artwork และเว็บไซต์ รายงาน
ความยั่งยืนเรยีบร้อยแล้ว พร้อมก าหนด Theme และแนวทางการ
ด าเนินงานของปี 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจดัจ้างเพื่อจัดท า 
การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 

- การจัดส่งประกวดรางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดบันานาชาติ  
หรือขอรับการรับรองรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในประเทศ  
หรือต่างประเทศ 
- ส่งเอกสารประกวดเรยีบร้อยแล้ว 2 รางวัล 

1. รางวัล Thailand Energy Awards 2022 ด้านผู้ส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสมาคม/องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/
วิสาหกิจ 

2. รางวัลเลิศรัฐประจ าปี 2565 ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 รางวัล 

1. รางวัลรัฐวสิาหกิจดเีด่น ประจ าปบีัญชี 2565 รางวัลการด าเนินงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น 

2. เข้าร่วมประกวดรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 
(AREA 2022) 2 สาขา ได้แก ่
2.1) สาขา Social Empowerment โครงการส่งเสรมิพลังงานทดแทน 

พัฒนาความยั่งยืน เพื่อชุมชน 
2.2) สาขา Corporate Sustainability Reporting รายงานการพัฒนา

ความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2564 
3. การรับรองการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (GRI Standards) 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัการบริหารทุนมนุษย ์

2. แผนงานพัฒนาระบบ 
การส่งเสริมทักษะที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ 
เทคโนโลยี และภาวะ 
การแข่งขัน (New-skill/ 
Up-skill/Re-skill) 

ร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 36.25 

กรบ. ได้ด าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1 ดังนี้ 

-  ก าหนดโครงการที่เกีย่วข้องกับการเปลีย่นแปลงธุรกจิ และโครงสร้างองค์กร 
ในปัจจุบัน ส ารวจข้อมลู วิเคราะหห์น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหาร
จัดการธุรกจิหลักรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี, ธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องในอนาคต, 
Big Data เมื่อเดือน ม.ค. 2565 

-  ศึกษาแผนงานจาก Final Report : แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
ภาพรวมระยะสั้น (พ.ศ.2565) และระยะยาว (พ.ศ.2566-2569) ของ กฟภ. 
และ New Competencies + Existing Competencies Gaps ที่มอียู่และ 
ในอนาคต เมื่อเดือน ม.ค. 2565 

-  ประชุมร่วมกับกองกลยุทธ์และสนับสนุนการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า (กสร.) และ 
กองระบบงานองค์กร (กรอ.) และ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)  
ในประเด็นสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน (Functional Competency : FC) /
อัตราก าลังของการด าเนินการบรหิารจัดการธุรกิจหลักรองรับตลาดซื้อขาย
ไฟฟ้าเสรี เมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2565 

-  จัดท าแบบฟอร์มการก าหนด FC โดยส่งให้ทาง กสร. ด าเนินการวิเคราะห์
งาน, ก าหนด FC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับมาให้ในเบื้องต้น เพื่อ
น ามาวิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็น และได้ด าเนินการจัดท าแบบตามแบบร่าง 
Functional Competency ของ กสร. โดยให้ทาง กสร. พิจารณาตวัร่างท่ี 
กรบ. จัดส่งไปให้ หรือเพิ่มเติมสมรรถนะที่เห็นว่าเหมาะสมตามหนังสือเลขท่ี 
กรบ.(รบ.) 346/2565 ลงวันท่ี 24 มี.ค. 2565 

-  ประชุม Update งาน Competency ของ กสร. หารือเพิ่มเติมเรือ่งอัตราก าลัง 
และการท า Competency ของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
ตลาดไฟฟ้าเสรี เมื่อวันท่ี 29 ม.ีค. 2565 

-  ประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการเตรยีมความ
พร้อมสู่การเปิดไฟฟ้าเสรี ครั้งที่ 1/2565 ตามหนังสือเลขท่ี กสร.73/2565  
ลงวันท่ี 23 ม.ีค. 2565 เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 2565  

ศฝฟ. ได้ด าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1 ดังนี้ 

- ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจและโครงสร้างองค์กร  
(New-skill/Up-skill/Re-skill) โดยมีหลักสตูร ดังนี ้
1.  การน าสถาปัตยกรรมองค์กรมาใช้ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กร 

(Up-skill) 
2.  สร้างออฟฟิศอัตโนมัติด้วย RPA (Re-skill) 
3.  Data Science Bootcamp (Re-skill) 
4.  การติดตั้งและทดสอบสถานีไฟฟ้ารูปแบบ SCPS ของ กฟภ. ตามมาตรฐาน 

IEC61850 (Up-skill) 
5.  IEC61850 System Configuration (Up-skill) 
6.  การวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า (Up-skill) 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

7.  การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT ส าหรับงานวิเคราะห์และวางแผนระบบ
ไฟฟ้า (Up-skill) 

8.  การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการบริหารจัดการก าลังรีแอคทีฟภายใต้สภาวะ
ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานแบบกระจายตัวในสัดส่วนท่ีสูง (Up-skill) 

กพค. ได้ด าเนินงานตามแผนงานในไตรมาส 1 ดังนี้ 

- ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับธุรกิจและโครงสร้างองค์กร (New-
skill/Up-skill/Re-skill) โดยมีหลกัสูตร ดังนี้ 
1.  Digital Leadership (Re-skill และ Up-skill) 
2.  Smart Directors (Re-skill และ Up-skill) 
3.  Smart Manager (Re-skill และ Up-skill) 
4.  Smart Manager for Branch Office Manager (Re-skill และ Up-skill) 
5.  Smart Supervisors (Re-skill และ Up-skill) 
6.  เตรียมผู้จัดการ (Re-skill และ Up-skill) 

-  ผวก. อนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 ลง
วันท่ี 4 ก.พ. 2565 

-  รผก.(บก) อนุมัติในหลักการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ Digital 
Organization ประจ าปี 2565 ให้ กพค. ด าเนินการจดัโครงการฯ ส าหรับ
ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ในรูปแบบ Hybrid Learning  (Online และ  
In-Class/Workshop) ลงวันท่ี 11 ม.ีค. 2565 

-  รผก.(บก) อนุมัติให ้กพค. ด าเนนิการจัดอบรมหลักสูตร Leadership for 
Digital Organization ประจ าปี 2565 ส าหรับผู้บรหิารและพนักงาน ระดับ  
2-11 ลงวันท่ี 25 มี.ค. 2565 ผ่านระบบ Online ในรูปแบบ  First come, 
First serve จ านวน 5 รุ่น เป็นระยะเวลารุ่นละ 4 เดือน ดังนี ้

-  รุ่นที่ 1 ระหวา่งเดือน เม.ย. – ส.ค. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ย. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือน ก.ค. – พ.ย. 2565 จ านวน 200 คน 
-  รุ่นที่ 4 ระหว่างเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2565 จ านวน 150 คน 
-  รุ่นที่ 5 ระหว่างเดือนก.ย. 2565 – ม.ค. 2566 จ านวน 150 คน 

- ด าเนินการประชาสัมพันธร์ับสมคัรผู้ทีส่นใจเข้ารับการอบรมแบบ First come, 
First serve ผ่านช่องทางต่างๆ เชน่ PEA mail, PEA Intranet, Line Open 
Chat: HRD Connext, Facebook ของ กพค., โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ และ
ช่องทางอื่นๆ ในช่วงไตรมาส 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ที่มีความมัน่คงปลอดภัย เพื่อ
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) 

3. แผนงานพัฒนามาตรฐานการ
ก ากับดูแลด้านการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 
Governance) 

ร้อยละ 37 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 43 

1. งานการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(คิดเป็นร้อยละ 22) 
1.1 ประเมิน/ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน IT Governance 

- จัดประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2565 
เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูล ส าหรบัน าไปวิเคราะห์ ประเมิน และทบทวน
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน ITG ปี 2565 รวมถึงได้รับอนุมตัิเอกสาร 
แนวทางการด าเนินงาน ITG ฉบับทบทวน ปี 2564 จากคณะกรรมการ 
ITG 

- อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมลู เพื่อประเมิน และทบทวน
แนวทางการด าเนินงาน ITG 

1.2 พัฒนาและน ากระบวนการก ากับดแูลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศออกใช้ 

- ได้รับอนุมตัิกระบวนการที่พัฒนา/ทบทวนปี 2564 และการคัดเลอืก
กระบวนที่จะพัฒนาและน าออกใช้ปี 2565 ในการประชุมคณะกรรมการ 
ITG ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2565 

- อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาและ 
น ากระบวนการออกใช้และเพื่อเตรียมการชี้แจงท าความเข้าใจ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนการและผูเ้กีย่วข้อง 

1.3 ติดตาม ประเมินประสิทธิผล และทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 
- รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดประสิทธิผลการด าเนินงานและปรับปรุง ITG 

Dashboard  และทดลองออกใช้ ITG Dashboard แล้ว เมื่อวันท่ี  
2 มี.ค. 2565 

1.4 สื่อสารและสรา้งความตระหนักดา้น IT Governance 
- สรุปผลการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้าน ITG ปี 2564 และจัดท า

แผนสื่อสาร ITG ปี 2565 
- จัดท าแผนสื่อสาร ITG ปี 2565 แล้วเสร็จ และศึกษาข้อมูลเพื่อเตรยีม

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ITG 
- อยู่ระหว่างร่าง TOR จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ITG e-learning เพือ่ส่งให้ 

ศฝฟ. ขออนุมัติด าเนินการต่อไป 
2. งานรับการตรวจประเมินและรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 

(คิดเป็นร้อยละ 64) 
2.1 ด าเนินการจัดจ้างผูต้รวจประเมิน 

- ด าเนินการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างผู้ตรวจประเมิน 
- ได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากผู้ตรวจประเมิน และได้จัดท าอนุมัติจ้าง

และใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว 
- ด าเนินการจดัจ้างผู้ตรวจประเมนิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2565 

2.2 ทบทวนขอบเขตการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และเตรยีม
ความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินและรักษาสภาพการรับรอง 
มาตรฐานฯ 

- ได้รับอนุมตัิเอกสารแนวทางการด าเนินงาน ITG ฉบับทบทวน  
(แนวปฏิบัติ, คู่มือ, บริบท, ITG Beneficial Outcome, Document 
Control) ในการประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งท่ี 1/2565 แล้วเมือ่วันท่ี 
25 ม.ค. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วข้องกับการตรวจประเมิน Internal 
Audit โดยมีก าหนดการตรวจในวันท่ี 10, 14-16, 18 มี.ค. 2565 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารที่เกีย่วข้องกับการตรวจประเมินการรกัษา
สภาพการรับรองมาตรฐานฯ (Surveillance Audit) 

2.3 รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
- รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เรยีบร้อย

แล้วเมื่อวันท่ี 10, 14-16, 18 ม.ีค. 2565 
2.4 รับการตรวจประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก (Certification Body: CB) 

เพื่อรักษาสภาพการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500 
- ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม(Pre assessment) แล้ว เมื่อวันท่ี 

28 มี.ค. 2565 และมีก าหนดการตรวจประเมินการรักษาสภาพการ
รับรองมาตรฐานฯ (Surveillance Audit) ในวันท่ี 20-21 เม.ย. 2565 

2.5 ทบทวน/ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการตรวจประเมิน 
- ด าเนินการไตรมาส 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) 

4. แผนการพัฒนาระบบต่อยอด
นวัตกรรมที่ลดรายจ่าย/สร้าง
รายได้เชิงพาณิชย์/สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและ
การติดตามผลลัพธข์อง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 28 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 29 

- กฟภ. ร่วมกับที่ปรึกษา สจล. และ Kbank ด าเนินการเปิดช่องทางการรับช าระ
เงินการอัดประจุไฟฟ้าของ PEA VOLTA Application ผ่านบตัรเครดิต   
และพัฒนา PEA VOLTA ใหร้องรบัธุรกิจ Network operator  
- ด าเนินการจัดประกวด Product และ Process innovation มีอนุมัติแผน
กิจกรรมและงบประมาณ และจัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่
แผนกิจกรรมและแบบฟอร์มทีเ่กี่ยวข้อง ให้กับคณะท างานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมประจ าสายงาน/กฟข./ส านัก/ฝวก. และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินนวัตกรรมแต่ละประเภทฯ ผู้ประดิษฐ์ด าเนินการ
คิดค้นและตรวจสอบข้อมลูเพื่อน าไปจัดท า/พัฒนานวัตกรรม มีการท างานร่วมกัน
ในการพัฒนากระบวนการขยายผลเชิงพาณิชย์ระหว่าง ฝวพ. และ สดท.(iReka 
team) ผ่าน PEA Shopping Platform โดย ฝวพ. และ สดท. มีการประชุมหารือ
ร่วมกับผู้ประดิษฐ/์นวัตกร ที่ผลงานมีศักยภาพในการทดลองจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย ์
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SO2 ระบบจ าหน่ายที่มีประสทิธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบจ าหน่ายที่ได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 

5. แผนงานพัฒนายกระดับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong 
Grid) 

ร้อยละ 28 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28 

- อยูร่ะหว่างทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตดิ้านเทคนิคตั้งแต่กระบวนการ 
การวางแผน การออกแบบ การกอ่สร้าง การปฏบิัติการ และบ ารุงรกัษา ท่ีใช้ 
อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ในอนาคต และผลกระทบท่ีจะเกดิกับระบบจ าหนา่ยแรงต่ าของ กฟภ. 

6. แผนพัฒนากระบวนการจัดหา
พัสดุที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ร้อยละ 20 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 21 

- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะท างานฯ พัฒนากระบวนการจดัหาพัสดุทีมคีุณภาพ 
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

 

7. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย 
(Technical/Non-
Technical) 

ร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.75 

1. จัดท าค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสยี  
(Total Losses) 
-  มีการประชุมคณะกรรมการลดค่าหน่วยสญูเสยีในระบบไฟฟ้าฯ เมื่อวันที่  

29 มี.ค. 2565 ตามหนังสือเลขท่ี สรก.(ป) 93/2565 ลงวันท่ี 24 มี.ค. 
2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค่าเป้าหมายเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง 

2. แผนปฏิบัตดิ้าน Technical Losses 10 มาตรการ 
-  มีการรายงานผลการด าเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสยีทางเทคนิค 

ปี 2564 สะสม 4 ไตรมาส ตามบนัทึกเลขท่ี 25 ก.พ. 2565 

3. แผนปฏิบัตดิ้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
-  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อน ามาใช้บริหารจดัการด้าน Non-Technical 
Losses และ Technical Losses 
-  การด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขความผดิปกติของมิเตอร์ตามใบสั่งงาน

จากโปรแกรม U-CUBE (NL1) ไดค้่าเฉลี่ยเกณฑ์วัดทั้ง 12 เขต เท่ากับ 
4.839 

-  การตรวจสอบและแกไ้ขมิเตอรท์ี่มีสภาพผิดปกติทีไ่ดร้ับรายงานจาก 
ผู้อ่านหน่วย (NL2) ได้ค่าเฉลีย่เกณฑ์วัดทั้ง 12 เขต เท่ากับ 4.826 

-  การส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol Meter 05)  
มีการเปดิใบสั่งให้ด าเนินการตรวจสอบจากโปรแกรม U-CUBE จ านวน 
78,691 ใบ มีการด าเนินการตรวจสอบแล้ว 67,339 ใบงาน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัของลกูค้าและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

8. แผนงานยกระดับการด าเนิน 
งานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 15 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 20 

- อยู่ระหว่างรวบรวมประเด็นความต้องการ ความคาดหวังของ Stakeholder 
ทุกกลุ่ม โดยในปี 2565 มีการรวบรวมข้อมูลในช่องทาง ดังต่อไปนี ้
- ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และประเด็น 

ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยครอบคลุมทุกฝ่าย 
ตามสถาปตัยกรรมธรุกิจขององค์กร (Business Architecture) ในระหว่าง
วันท่ี 25 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565 ซึ่งเป็นประเด็นแบบ Bottom Up 

- ผ่านการสัมภาษณผ์ู้บริหารระดับสงูของ กฟภ. ในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 
2565 ซึ่งเป็นประเด็นระดับ Top Down 

- ส ารวจจากข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ครอบคลุมทุกกลุม่ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคญั 9 กลุ่มหลัก 18 กลุ่มย่อย ท้ังการส ารวจเชิง
คุณภาพ และปรมิาณ ในช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2565 

- รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว 

 

9. แผนงานการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อก าหนดและ
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA) ที่เกินความ
คาดหวังของลูกค้า และ
เหนือกว่าคู่เทียบ 

ร้อยละ 14 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 27.50 

1. ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของการบริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ปี 2564 ให้การไฟฟ้า 12 เขต  
- กกต. ได้พิจารณาทบทวนมาตรฐานการให้บริการลูกค้าและข้อตกลงระดับ

การให้บริการ SLA ของ PEA Smart Plus ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 30 ก.พ. 
2563 (หนังสือเลขที่ กรอ. 441/2563) แล้ว โดยในปี 2564 ยังไม่มีการ
ก าหนด SLA ใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีการช้ีแจงแนวทางดังกล่าว ให้กับ กฟข. 12 เขต 

2. ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Service) ด าเนินการไตรมาส 2 

3. ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Service) ตามปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ และข้อมูลของคู่เทียบที่มีผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่คล้ายคลึง เช่น กฟน. 

- กกต. ประชุมร่วมกับ กบล.(น.1), กบล.(ก2), กบล.(ฉ.3) และ กบล.(ต.2)  
เพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนงานการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน PEA Smart 
Plus และก าหนดกระบวนงานพร้อมมาตรฐานการให้บริการ(SLA) ของ
กระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าผ่าน e-Service และการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ผ่าน PEA Smart Plus และ e-Service พร้อมจัดท าร่างกระบวนงาน
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี11 มี.ค. 2565 

- กกต. ได้ประสานไปยัง กบล. ทุกเขต ให้ด าเนินการพิจารณาร่างกระบวนงาน
การขอใช้ไฟฟ้าและการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 
17 มี.ค. 2565 ตามหนังสือเลขท่ี กกต. 189/2565 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Service 

- ด าเนินการไตรมาส 3 

 

SO3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Digital Utility และมุ่งสู่การเป็นผู้น าระบบไฟฟ้าในอนาคตระดับภูมิภาค 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยกระดบั Grid Modernization Roadmap & Implementation 

10.  โครงการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

ร้อยละ 21 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 21 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการ/งบประมาณ และร่าง TOR จ้างท่ีปรึกษาจัดท า 
Feasibility Study 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สง่เสริมบทบาท กฟภ. ในการผลักดันบทบาทเพือ่รองรับนโยบายการเปิดไฟฟ้าเสรี 

11.  แผนงานการเตรียมความพร้อม
สู่การเปิดไฟฟ้าเสรี 

ร้อยละ 15 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 23.35 
- มีการแต่งตั้งคณะท างานตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานการเตรียมความ

พร้อมสู่การเปิดไฟฟ้าเสรี โดยมี รผก.(ย) เป็นประธาน เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 2565 
- กสร. จัดประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลการเตรยีมความพร้อมสู่ 

การเปิดไฟฟ้าเสรี โดยมี รผก.(ย) เป็นประธาน เมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 2565 โดยมี
ผลการด าเนินงานแผนงานย่อยเปน็ไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 6 แผนงาน
ย่อย ได้แก ่
1. การเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศนูย์ปฏิบัติการตลาดซื้อขายไฟฟ้า (MO) 

และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (DSO) 
2. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานผ่าน Energy Trading 

Platform ของ Trader และเตรียมความพร้อมในการพัฒนา MO 
Platform และการเตรียมความพร้อมในการเป็น Trader 

3. การเตรียมความพร้อมบุคลากรและโครงสร้างเพื่อรองรับสู่การเปิดไฟฟ้าเสรี 
4. การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี การเงิน ข้อกฎหมายและระเบยีบที่

เกี่ยวข้อง 
5. การเตรียมความพร้อมของบริษัทในเครือ 
6. การจัดท าและปรบัปรุง TPA Code ให้สอดคล้องกับ TPA Framework 
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SO4 ยกระดับผลประกอบการและทิศทางของ PEA Portfolio 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การด าเนินงานตามแผนส าหรับธุรกิจเก่ียวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio 

12.  แผนงานการด าเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง             
(Business Portfolio 
Implementation) 

ร้อยละ 30 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 36 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. แผนงานต่างๆ และ

สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินการธุรกิจ
เสริมและธุรกิจใหม่ 
- ฝพธ. ด าเนินการศึกษาข้อมลูแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. (พ.ศ. 2565-2569), 

แผนการด าเนินงานของ ผวก. ประจ าปี 2565 และแผนแม่บทบริการลูกค้า
และการตลาด (พ.ศ. 2564-2568)  

- ฝพธ. ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมท้ังปัจจัยภายในและภายนอก เช่น 
นโยบายดา้นพลังงานของประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง,  
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดี้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงพฤติกรรม 
ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า 

2. วางแผนและจัดท าแนวทางการด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจ
เสริมและธุรกิจใหม่ 
- ฝพธ. ได้น าผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

มาเป็นปัจจยัน าเข้าในการก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนนิธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation) โดยธรุกิจที่มีศกัยภาพ
และควรจะน าไปพัฒนาต่อไป คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Energy Trading  
ผ่าน digital platform ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานธุรกิจเกีย่วเนื่อง เพื่อน าเสนอ รผก.(ธต) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

3. น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง  
- ด าเนินการไตรมาส 3 

4. ติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
- ด าเนินการไตรมาส 3  
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

13.  แผนงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการเงิน 

ร้อยละ 40 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 
1. จัดท าหนังสือเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ส าหรับปี 2565 

น าเสนอ ผวก. ลงนาม และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัต ิ
- กปง. ได้ออกมาตรการควบคุมคา่ใช้จ่ายด าเนินงานท่ีควบคุมได้ 7 ประเภท  

ปี 2565 โดย ผวก. ลงนามให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือ 
กปง.(ก) 200/2565  ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 และมีการรณรงค์ให้ประหยดั
พลังงานภายใน กฟภ. 

2. ก าหนดค่าเกณฑ์วัดผลการบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายใน กฟภ. 
- กงป. ได้ก าหนดค่าเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. 

ประจ าปี 2565 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับสายงาน/การไฟฟ้า/ฝ่าย/กอง/
การไฟฟ้าสาขา โดย ผวก. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กงป.(งท) 
102/2565 ลงวันท่ี 14 มี.ค. 2565 

3. ก าหนดค่าเกณฑ์วัดผลการบรหิารก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา  
และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ส าหรับส่วนภูมิภาค เป็นรายเขต (12 เขต) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 


