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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และสรุปผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เก่ียวข้องใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ 
โดยมีสาระสําคัญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามระบบ BSC 
 Goal (Financial Social Environment : FSE) 
 Customer  
 Internal Process 
 Learning and Growth 

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
การรวบรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยงานต่างๆ กองวิเคราะห์และประเมินผลได้รับความร่วมมือ

อย่างดีย่ิงจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดําเนินงานของ กฟภ. จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั ่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ือถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมท่ีย่ังยืน 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างย่ังยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนว

ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI  มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างย่ังยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามกรอบ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกําหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพ่ือมุ่งสู่ความย่ังยืนภายในองค์กร รวมท้ัง
การสื่อสารและการนําปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มากําหนดเป็นแผนงานสู่ความย่ังยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายท่ี
สําคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพ่ือรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกําไร 
(Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทําให้ผู้คนที่เก่ียวข้องมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ( Social Well-Being) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  (Environmental Wellness)นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นในการพัฒนา  กฟภ. เข้าสู่องค์กรที่
มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยนําแนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน ทั้งมาตรฐาน 
ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความสําคัญและ

ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความสําคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือ
เป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร เพ่ือยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการดําเนินงานโดยตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ ในมาตรการที่ กําหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าจะต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource Standard (EERS)) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้

คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค โดยให้ความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มี
ความมั่นคง เช่ือถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหน่วย
สูญเสียในระบบจําหน่าย รวมถึงปรับปรุงและเช่ือมโยงระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่ ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและพื้นที่สําคัญ และรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเช่ือถือได้ รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) 
ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและกระจายอยู่
ทั่วไป (Distributed Energy Resource: DER)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความม่ันคงทางการเงิน การบริหารและ
จัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset Management เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และ
การดําเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินขององค์กร  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ               

โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้
ประโยชน์จากพันธมิตร ให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Streamline Process) เพ่ือให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดําเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ 
และปรับปรุงข้อกําหนด ตัวช้ีวัดในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน/กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ขององค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า การสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยให้ความสําคัญกับ

การศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการ
วิเคราะห์สารสนเทศจากการสํารวจเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับลูกค้าและตลาด และนํามาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร นอกจากน้ี ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญ สําหรับก้าวต่อไป 
ของ กฟภ. ในการ “พลิกโฉมการให้บริการ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า”โดยให้ความสําคัญใน
การบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Customer Data and Analytics)  
และการออกแบบกลยุทธ์การให้บริการในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการยกระดับบริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ทั้งในด้านการนําเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ กฟภ.  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การรักษาฐานลูกค้า High Value การรักษาฐานลูกค้า High Value การนําข้อมูลเสียง

จากลูกค้ามาปรับปรุง เพ่ือยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างย่ังยืน 
โดยการกําหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลูกค้า ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม พาณิชย์ และอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือสนับสนุนการบริการ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายของ กฟภ. นอกจากน้ี 
จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลกลุ่มลูกค้า Key Account การกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การทบทวนและ
สื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ

เก่ียวเนื่อง มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ไฟฟ้า เน่ืองจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นในการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางของบริษัทในเครือ (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด) ที่ชัดเจนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่
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ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operating management) และยกระดับผล
ประกอบการขององค์กร และเน่ืองด้วยเทคโนโลยี และโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เริ่มมีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงทําให้แนวทางในการดําเนินธุรกิจของ กฟภ.จําเป็นจะต้องปรับให้มีความคล่องตัว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ 
และเติบโตได้อย่างย่ังยืน นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือเอ้ือต่อการดําเนินงานใน
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ ยกระดับการบริหารและศักยภาพของ

ทุนมนุษย์ โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนา
ระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสําคัญในการพัฒนา
ระบบ Competency เป็นเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้า
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับพนักงานในแต่ละตําแหน่งงาน และ
เตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองในอนาคต รวมถึงการเพ่ิมขีด
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการดําเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคต 
นอกจากน้ียังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน บุคลากรของ กฟภ. จําเป็นต้องมีองค์ความรู้ และมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้ความสําคัญ
ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ตลอดทั้งกระบวนการ ต้ังแต่ การระบุองค์ความรู้ที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร การจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็น Explicit 
Knowledge และ Tacit Knowledge รวมถึงการเผยแพร่ การแบ่งปันองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน/ฝ่าย
งาน/กลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  

เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ วย เทค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล  (Digital Technology) เพ่ื อการขั บ เคลื่ อนองค์ ก รอ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  (Digital 
Transformation) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สําคัญดังน้ี  

1. Digital Service  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยการ
พัฒนาฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการให้บริการลูกค้า
ผ่าน Digital Channel 

2. Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย ด้วย Smart 
Grid และให้ความสําคัญกับการสื่อสารและเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability)  รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  

3. Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
ในปัจจุบัน และนําไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจนําไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ใน

อนาคต (New platform and business models)  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 11 : เสริมสรา้งความม่ันคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable 
and Secured Digital Technology)  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
เช่ือมั่นในการดําเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมต่างๆทาง
ออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลท้ัง ด้านปฏิบัติการและด้านบริหาร
จัดการและบรกิาร โดยที่จะมุง่ที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบรหิารจัดการทางด้าน Digital 
Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กรอย่างแท้จริง มีการนําเคร่ืองมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) 

การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System:  CIS) โดยการมุ่งเน้นให้เกิดการ
จัดการนวัตกรรมองค์กรที่เป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบต้ังแต่ การกําหนดทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการ
นวัตกรรม บทบาทของผู้นําและบุคลากร/หน่วยงานด้านนวัตกรรม  

การกําหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมทั้งประเด็นโครงสร้างและการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมรวมทั้งการจัดการ/การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การจัดการความรู้เพ่ือสร้างให้เกิดนวัตกรรม พฤติกรรม
และวัฒนธรรมขององค์กรและบุคลากร การส่งเสริม/สนับสนุนทรัพยากร และผลลัพธ์จากการพัฒนานวัตกรรม โดย
กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) จะเป็นรูปแบบท้ังนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ 
นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน และสร้างความย่ังยืนของความสามารถในการทํากําไรให้กับองค์กรของธุรกิจหลัก นอกจากน้ียังรวมถึง การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ/หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทําธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ของ กฟภ. 
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พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 
 

พื้นทีค่วามรบัผิดชอบ :  510,000 ตร.กม. 

 99.99 % ของพื้นที่ทั้งประเทศ
ประกอบด้วย 74 จังหวัด 

866 อําเภอ 
7,155 ตําบล 

 74,304 หมู่บ้าน 
ประชากร 66.414 ล้านคน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 20.071 ล้านราย 
สํานักงาน 946 แห่ง 

 



โครงสร้างการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ผลการดําเนินงานตาม BSC 

ประจําปี 2562

ไตรมาส 1-3

1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 
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ด้านการเงิน 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ กฟภ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่อง และ                  
มีความสามารถในการทํากําไรที่เป็นมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กร การดําเนินงาน               
ขององค์กรในระหว่าง  1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2562  กฟภ. มีกําไรจาก               
ก าร ดํ า เน ิน งาน  1 6,251 ล ้าน บ าท  เป รี ยบ เที ยบกั บ ปี ที่ แ ล้ ว                
ในระยะเวลาเดียวกันจํานวน 17,300 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6.06 
และกําไรส ุทธ ิ 15,449 ล ้านบาท  เปร ียบ เท ียบก ับป ีที ่แล ้ว ใน
ระยะเวลาเดียวกันจํานวน 16,355 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.54  

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 4,722 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน  

รายการ หน่วย   แผนงาน   ผลการดําเนนิงาน (ม.ค.–ก.ย.)       % เพิ่มขึน้
 ปี 2562        ปี 2562       ปี 2561       (ลดลง)

รายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 507,747 383,779 362,442 5.89
รายได้อ่ืนจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 13,843 10,162 10,079 0.82
รายได้อ่ืน (ล้านบาท) 1,753 1,353 1,340 0.97
รายได้รวม (ล้านบาท) 523,343 395,294 373,861 5.73
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 438,887 330,166 312,419 5.68
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า) 

(ล้านบาท) 62,600 47,524 42,802 11.03

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ล้านบาท) 3,042 2,191 2,309 (5.11)
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 504,529 379,881 357,530 6.25
กําไรจากการดําเนินงาน (ล้านบาท) 20,103 16,251 17,300 (6.06)
EBITDA (ล้านบาท) 39,291 31,150 29,084 7.10
กําไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)  (15) 36 24 50.00
กําไรสุทธิ  (ล้านบาท)  18,799 15,449   16,355 (5.54)
จํานวนเงินกู้เบิกในปี (ล้านบาท)  14,000 3,927        3,000  30.90 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  421,655  428,270   414,880* 3.23
หน้ีสินรวม (ล้านบาท)  238,787  249,157   244,264* 2.00

หมายเหตุ : * ผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2561 
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 31 ต.ค. 2562 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ   หน่วย    แผนงาน   ผลการดําเนนิงาน (ม.ค.-ก.ย.)      % เพิ่มขึ้น
   ปี 2562          ปี 2562       ปี 2561       (ลดลง) 

 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
(Current Ratio) 

 
(เท่า) 

 
1.53 

  
1.42

 
1.61 (11.80)

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหน้ี  
(Collection Period) 

(วัน)  27  28   29 (3.45)

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ 
(Debt Ratio) 

(เท่า)  0.57  0.58   0.58 -  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน  
(Debt to Equity Ratio : DER) 

(เท่า)  0.42  0.39   0.43 (9.30)

อัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี 
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 

(เท่า)  3.00  3.86   2.82 36.88

กําไรสุทธิต่อยอดขาย  
(Net Profit Margin) 

(%)  3.70  4.03   4.51 (0.48)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(Return On Assets : ROA) 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน          
(Return On Investment Capital : ROIC) 

(%) 
 

(%) 

 4.50

5.27
  

 4.89

5.16  

 5.38 
 

5.46 

(0.49)

(0.30)
 

มูลค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร ์
(Economic Profit : EP) 

(ล้านบาท) (4,085.30) (1,728.62) 422.74 (508.91)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
(Total Assets Turnover)  

(รอบ)  1.25  1.25   1.23 1.63
 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 31 ต.ค. 2562  
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

 
การใช้จ่ายเงินงบลงทุน    หน่วย : ล้านบาท 

  
รายการ 

  

วงเงิน 
งบประมาณ 
ปี 2562 

เป้าหมาย
เบิกจ่าย       
ปี 2562       

(1) 

ม.ค. – ก.ย.  2562 % ของเป้าหมาย 
การเบิกจ่าย 

(3)/(2) 

  

เป้าหมายเบิกจ่าย 
(2) 

จ่ายจริง 
(3) 

คงเหลือ 
(1)-(3) 

งบลงทุน 
เพื่อการดําเนนิงานปกติ 

         

 - ผูกพัน 41,718.478 11,966.308 7,939.043 8,811.499 110.99 3,154.809
 - ลงทุน 19,826.593 2,751.957 859.390 469.682 54.65 2,282.275
รวม 61,545.071 14,718.265 8,798.433 9,281.181 105.49 5,437.084
งบลงทุน 
ที่ทําเป็นโครงการ 

           

 - ผูกพัน 33,237.137 16,914.229 12,974.771 10,364.132 79.88 6,550.097
 - ลงทุน 30,764.704 3,081.866 773.991 940.180 121.47 2,141.686
รวม 64,001.841 19,996.095 13,748.762 11,304.312 82.22 8,691.783
รวมทั้งสิ้น            
 - ผูกพัน 74,955.615 28,880.537 20,913.814 19,175.631 91.69 9,704.906
 - ลงทุน 50,591.297 5,833.823 1,633.381 1,409.862 86.32 4,432.961
รวม 125,546.912 34,714.360 22,547.195 20,585.493 91.30 14,128.867

 

ที่มา  :  ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ  10 ต.ค. 2562 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

รายได้จากธุรกิจเสริม 
    ปี 2562 ไตรมาส 1-3  (ม.ค. – ก.ย. 2562) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 4,511.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผลการดําเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.86 

                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

หน่วยงาน 
ผลการดําเนนิงาน ไตรมาส 1-3 

ปี 2561 ปี 2562 % เพิ่มขึน้ 
(ลดลง)

กฟน. 1-3 867.67 873.92 0.72 
กฟฉ. 1-3 911.68 935.15 2.57 
กฟก. 1-3 1,282.15 1,639.56 27.88 
กฟต. 1-3 929.04 956.04 2.91 
สนญ. 192.52 107.15 (44.34) 
รวม 4,183.06 4,511.81 7.86 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Customer Value Proposition 
มาตรฐานคณุภาพบริการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

ไตรมาส 1-3 
ปี 2562 

ไตรมาส 1-3 
ปี 2561 

1. ดัชนีค่าเฉล่ียจํานวนคร้ังไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/8 เดือน) 
 

1.76
 

2.20 2.72
2. ดัชนีค่าเฉล่ียระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/8 เดือน) 45.26 56.03 70.55
3. จัดส่งใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ) > 95 99.95 99.70
4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ) 

  

   - ผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน >98 100 99.96
   - ผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย 100 100 100
5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ) 
   - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลงัจากระบบจําหน่าย

ขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
> 90 99.88 99.63

   - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม.สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดต้ังหม้อแปลงขนาด
รวมกันต้ังแต่ 300 เควีเอขึ้นไปยกเว้น กรณีฉุกเฉิน 

100 100 100

6. การตรวจสอบและแก้ไขขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับ 
   แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ) 
   - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน 4เดือน

(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 
>95 100 100

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพรบิ 
โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทําการ 

100 100 100

7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ) 
   - ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับคําร้องภายใน 30 

วันทําการ 
>100 100 100

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเก่ียวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย 100 100 100
8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพ่ือปฏิบัติงานตามแผนสําหรับผู้ใช้

ไฟฟ้าที่ติดต้ังหม้อแปลงขนาดรวมกันต้ังแต่ 300 เควีเอขึ้นไป
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ) 

   - การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 100 100 100
   - การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ 100 100 100
 
 *** ค่าตํ่ากว่ามาตรฐานเน่ืองจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ชาย
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

ไตรมาส 1-3 
ปี 2562 

ไตรมาส 1-3 
ปี 2561 

9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอ
 ใช้ไฟฟ้าชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วน) 

    

 กรณีมีระบบจําหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)     
   - ระบบแรงดันตํ่า (380/220 โวลต์)     
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดต้ังมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส     

 เขตเมือง 100 100 100
 นอกเขตเมือง 100 100 100

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดต้ังมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส     
 เขตเมือง 100 100 100
 นอกเขตเมือง 100 100 100

   - ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ร้อยละ)     
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดต้ังหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 

เควีเอ 
100 100 100

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดต้ังหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 
เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ 

100 100 100

10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถ้วน) (ร้อยละ) 

    

   - ผู้ใช้ไฟรายเล็ก     
 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทําการ 100 100 100
 นอกเขตเมืองจ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทําการ 100 100 100

   - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทําการ 100 100 100
11. การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกัน

ภายใน 10 วันทําการ (ร้อยละ) 
> 85 100 100
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

การให้บริการลูกค้า 

ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3 % เพิ่มขึน้

ปี 2562 ปี 2561 (ลดลง) 
1. จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า จําแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA (ราย) 20,071,373 19,768,754* 1.53
   - บ้านอยู่อาศัย 17,712,768 17,450,482* 1.50
   - พาณิชย์ 1,717,706 1,699,087* 1.10
   - อุตสาหกรรม 38,004 37,378* 1.67
   - อ่ืน ๆ 602,895 581,807* 3.62
2. หน่วยจําหน่ายรวมไฟฟรี จําแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA   105,007.82   100,920.99 4.05
   (ล้านหน่วย) 
   - บ้านอยู่อาศัย 26,772.29

 
24,003.65 11.53

   - พาณิชย์ 27,738.58 25,852.10 7.30
   - อุตสาหกรรม 47,230.86 47,998.62 (1.60)
   - อ่ืน ๆ 3,266.10 3,006.62 8.63
3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย) 2,107.29 2,024.86 4.07
4. ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 3.6200 3.5700 1.40
5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉล่ีย (บาท/หน่วย) 2.9776 2.9148 2.15
6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย) 111,114.94 106,826.11 4.01
   - หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย) 102,592.59 99,141.78 3.48
   - หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย) 54.52 69.70 (21.78)
   - หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย) 8,393.98 7,541.84 11.30
   - หน่วยซื้อจาก Solar Rooftop (ล้านหน่วย) 73.85 72.78 1.47
7. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ลา้นหน่วย) 61.93 77.37 (19.96)
8. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. 19,969** 19,721 (1.26)
   (เมกะวัตต์)** 
9. หน่วยสญูเสยี (ร้อยละ) 5.54 5.61 (1.25)
หมายเหตุ : *  สถานะ 31 ธ.ค. 2561 
** ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซื้อจากกฟผ. แบบ Co-Incident Demand สถานะ 31 มี.ค. 2562 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

จํานวนผู้ใชไ้ฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า     หน่วย : ราย 

รายการ 
ไตรมาส 1-3 สถานะ ธ.ค. % เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) ปี 2562 ปี 2561 
1. จํานวนผู้ใช้ไฟ     
   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 9,728,728 10,073,417 (3.42)
   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 7,984,040 7,377,065 8.23
   - กิจการขนาดเล็ก 1,654,187 1,639,386 0.90
   - กิจการขนาดกลาง 80,406 77,285 4.04
   - กิจการขนาดใหญ ่ 6,998 6,812 2.73
   - กิจการเฉพาะอย่าง 14,020 12,896 8.72
   - องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร 1,066 1,131 (5.75)
   - สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร 5,609 5,484 2.28
   - ไฟช่ัวคราว 346,953 331,913 4.53
   - ไฟสํารอง 95 82 15.85
   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 4 4 -
รวมจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 19,822,106 19,525,475 1.52
   - ไฟฟร ี 249,267 243,279 2.46
รวมจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 20,071,373 19,768,754 1.53
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  - 17 - Customer Value Proposition 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

หน่วยจําหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผู้ใชไ้ฟฟ้า หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3 % เพิ่มขึน้

ปี 2562 ปี 2561 (ลดลง) 
2. หน่วยจําหน่ายไม่รวมไฟฟรี     
   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 6,274.88 6,179.46 1.54
   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 20,498.39 17,824.19 15.00
   - กิจการขนาดเล็ก 10,720.34 9,964.00 7.59
   - กิจการขนาดกลาง 17,011.40 16,296.06 4.39
   - กิจการขนาดใหญ ่ 42,482.20 42,809.95 (0.77)
   - กิจการเฉพาะอย่าง 3,461.58 3,250.44 6.50
   - องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร 58.17 52.75 10.27
   - สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร 365.74 284.19 28.70
   - ไฟช่ัวคราว 734.26 704.82 4.18
   - ไฟสํารอง 132.05 74.08 78.25
   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 1,163.08 1,456.19 (20.13)
รวมหน่วยจําหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 102,902.08 98,896.13 4.05
- ไฟฟร ี 2,107.29 2,024.86 4.07
รวมหน่วยจําหน่ายแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 105,007.82  100,920.99 4.05
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  - 18 - Customer Value Proposition 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

จํานวนผู้ใชไ้ฟฟ้า แยกรายเขต หน่วย : ราย 

รายการ 
ไตรมาส 1-3 สถานะ ธ.ค. % เพิ่มขึน้ 

ปี 2562 ปี 2561 (ลดลง) 
1. จํานวนผู้ใช้ไฟ     
   - กฟน.1 1,928,188 1,896,871 1.65
   - กฟน.2 1,546,989 1,529,473 1.15
   - กฟน.3 1,219,395 1,208,059 0.94
   - กฟฉ.1 2,245,611 2,208,515 1.68
   - กฟฉ.2 2,380,224 2,360,285 0.84
   - กฟฉ.3 1,991,408 1,960,750 1.56
   - กฟก.1 1,595,598 1,563,175 2.07
   - กฟก.2 1,763,143 1,720,823 2.46
   - กฟก.3 1,203,590 1,185,544 1.52
   - กฟต.1 1,022,848 1,007,840 1.49
   - กฟต.2 1,611,230 1,587,672 1.48
   - กฟต.3 1,313,882 1,296,468 1.34
รวมทั้งหมด 19,822,106 19,525,475 1.52
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  - 19 - Customer Value Proposition 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

หน่วยจําหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3 % เพิ่มขึน้ 

ปี 2562 ปี 2561 (ลดลง) 
2. หน่วยจําหน่ายไม่รวมไฟฟรี     
   - กฟน.1 5,910.08 5,507.88 7.30
   - กฟน.2 4,216.49 3,918.53 7.60
   - กฟน.3 4,924.06 4,612.38 6.76
   - กฟฉ.1 5,271.42 4,758.12 10.79
   - กฟฉ.2 4,562.44 4,099.08 11.30
   - กฟฉ.3 7,016.51 6,643.26 5.62
   - กฟก.1 17,556.85 17,570.95 (0.08)
   - กฟก.2 23,263.82 22,305.90 4.29
   - กฟก.3 12,846.52 12,486.90 2.88
   - กฟต.1 5,202.60 5,194.88 0.15
   - กฟต.2 7,801.64 7,503.68 3.97
   - กฟต.3 4,329.65 4,294.58 0.82
รวมทั้งหมด 102,902.08 98,896.13 4.05
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 - 20 -   Internal Process 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Internal Process 

กฟภ. ให้ความสําคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย มีเป้าหมายลด
จํานวนครั้งและระยะเวลาของการขัดข้องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า (SAIFI และ SAIDI) ขยายขอบเขตการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
หมายเหตุ : ค่าผล SAIFI, SAIDI ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กฟภ. นิคมอุตสหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ชนบท

ผล ม.ค. - ส.ค. 2562 ผล ม.ค. - ส.ค. 2561

ครั้ง/ราย/8เดือน
ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
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กฟภ. นิคมอุตสหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ชนบท

ผล ม.ค. - ส.ค. 2562 ผล ม.ค. - ส.ค. 2561  

นาท/ีราย/8เดือน ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟา้ขดัข้อง (SAIDI)



 - 21 -   Internal Process 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

กฟภ. จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 74,300 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวน
หมู่บ้านทั่วประเทศ ดังน้ี 

 

หมู่บ้านท้ังหมด* หมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้**

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)

 เหนือ 18,615 18,615 100

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 33,143 33,143 100

 กลาง 11,661 11,657 99.97

 ใต้ 10,885 10,885 100

 รวม/เฉล่ีย 74,304 74,300 99.99

ภาค ร้อยละของเป้าหมาย

 
 
หมายเหตุ * ข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด จากสํานักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง สถานะ ธ.ค. 2561 

                      **ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ มิ.ย. 2562 

 
จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 22.032 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของจํานวน

ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังน้ี 
 

ครัวเรือนท้ังหมด* ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้**

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

 เหนือ 5,275,919 5,260,144 99.70

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 7,031,240 7,016,294 99.79

 กลาง 5,354,687 5,350,767 99.93

 ใต้ 4,418,943 4,404,733 99.68

 รวม/เฉล่ีย 22,080,789 22,031,938 99.78

ภาค ร้อยละของเป้าหมาย

 
 
หมายเหตุ  * ข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ มิ.ย. 2562 
 **ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ มิ.ย. 2562 

  
  

 
  
 



 - 22 -   Internal Process  
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอรอั์จฉริยะ  
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 
1) โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) 
  กลุ่มงานที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ผวก . อนุมั ติให้ A.I. Consortium เป็นผู้ ดําเนินการ
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561           
โดย กฟภ. ร่วมกับผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา อยู่ระหว่างตรวจสอบ Test Script & Test Plan ของ Full Functional 
Test ของระบบ AMI และ Smart Meter และจัดทํากระบวนการติดต้ัง Smart Meter โดยจะสามารถดําเนินการ
ติดต้ัง Smart Meter ในเดือน ตุลาคม 2562 
  กลุ่มงานที่ 2 (Substation Automation) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด ดําเนินงานการร้ือถอนอุปกรณ์
เดิม ติดต้ัง และทดสอบอุปกรณ์ใหม่ (ระบบ SCPS) ของทั้ง 3 สถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บความ
เรียบร้อยของงาน และแก้ไขข้อ Comment ทั้ งในส่วนงาน Operation และ Non-Operation Management 
System 

2) จัดทําแผนปรับปรุงระบบส่งและจําหน่ายให้ มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต            
(Grid Modernization of Transmission and Distribution) 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 เห็นชอบการดําเนินงานจัดทําแผน
ปรับปรุงระบบส่งและจําหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of 
Transmission and Distribution) เป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ 3 การไฟฟ้า ประจําปี 2562 

ผวก. มีอนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงระบบส่งและจําหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 และ ผวก.     
มีอนุมัติจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาจัดทําแผนปรับปรุงระบบส่งและจําหน่าย 
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) 
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 โดยที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบ้ืองต้น (Inception report) และคณะกรรมการตรวจรับได้
ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 อยู่ระหว่างจัดทํารายงานฉบับที่ 2   

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 (GIS ระยะท่ี 3 ) 
   บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) และบริษัทจีไอเอส จํากัด ส่งมอบงานปรับปรุงห้องอบรม ณ อาคาร LED 
ช้ัน 8 พ้ืนที่บริเวณห้องฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 และส่งมอบ
โปรแกรมประยุกต์ตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานและผู้เก่ียวข้องและทดสอบความสามารถทํางานร่วมกันของ
โปรแกรมประยุกต์ (Integrated Test) โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์เดิม จํานวน 6 โปรแกรม สําหรับ
ผู้สอน (Trainer) ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - 5 ก.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะทํางานด้านโปรแกรมประยุกต์ และ
การบูรณาการข้อมูล (Application and Integration Development) เห็นชอบการปรับแก้โปรแกรมประยุกต์ 
(Integrated Test) ประกอบด้วย โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (Executive Information System), 
โปรแกรมประยุกต์สําหรับการจัดการงานภาคสนาม (Mobile Job Management) และ โปรแกรมประยุกต์สําหรับ
พนักงานภาคสนาม (Mobile GIS for Field Operations) สําหรับใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ในระหว่างวันที่ 25-26 
ก.ย. 2562 



 - 23 -   Internal Process 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสําหรับเมืองใหญ่ 
กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบจําหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบเคเบิลใต้ดินในพ้ืนที่เมืองใหญ่ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง 

ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพ้ืนที่ 
ดําเนินการทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ภูเก็ต, 
สงขลา, ขอนแก่น, มุกดาหาร, นครพนม, สุราษฎร์ธานี และตรัง  

มีผลการดําเนินการต้ังแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 96.57 คงเหลือโครงการ ถนนทวีวงศ์  
จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีผลการดําเนินงานร้อยละ 31.39  
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แผนงาน Smart & Green Office 
กฟภ. ต้องการเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบในการช่วยลดต้นทุนด้านการนําเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน กฟภ. โดยในปี 2562 มีโครงการที่สําคัญ ดังน้ี 

โครงการพัฒนาสํานักงาน กฟภ. ให้เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office)  
 กฟภ. ส่งใบสมัครและแบบประเมินเข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ให้กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562 จํานวน 37 แห่ง และต่ออายุการรับรองสํานักงานสีเขียว ปี 2562 จํานวน 15 แห่ง 

 ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินโครงการพัฒนาสํานักงาน กฟภ. ให้เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office)  
ปี 2562 - 2564 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ให้ดําเนินโครงการฯ กับสํานักงาน กฟภ. ระดับเขต และ กฟฟ. ช้ัน 1-3  
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อน ปีละ 37 แห่ง รวมเป็นจาํนวนทั้งสิ้น 111 แห่ง 

 ผวก. อนุมัตินโยบายสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562 เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานนํานโยบายฯ ดังกล่าวไปปรับใช้ในการดําเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 

โครงการพัฒนาสํานักงาน กฟภ. ให้เป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ ่
 ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ให้ดําเนินโครงการพัฒนาสํานักงาน กฟภ. ให้เป็นสํานักงานสีเขียว 

(Green Office) ของ กฟภ. สํานักงานใหญ่ 

 กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ Green Office 
ของ กฟภ. สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ และประชุม
คณะทํางาน Green Office ทุกสายงานของ กฟภ. สํานักงานใหญ่ เพ่ือช้ีแจงเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว 
ทิศทาง และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทํางาน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. และ 22 มิ.ย. 
2562 ตามลําดับ รวมทั้งเชิญผู้ประกอบการใน กฟภ. สํานักงานใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความรู้
แนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 19 ส.ค. 2562 

 ผวก. อนุมัติจัดงาน Kick Off โครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 

 กพส. ร่วมกับ ฝธก. และ ฝยธ. ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่อาคารภายใน กฟภ. สํานักงานใหญ่ระหว่างวันที่ 
30 ก.ค. - 15 ส.ค. 2562 

 กพส. เชิญประชุมคณะทํางาน Green Office ของทุกสายงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop 
Environment Aspects) และหว่างวันที่ 20 - 23 ส.ค. 2562 และประชุมรับฟังความรู้ ข้อแนะนํา พร้อมสรุป 
Environment Aspects ในการดําเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 (Coaching 1) ระหว่างวันที่ 16 - 19 ก.ย.  และ 24 ก.ย. 
2562 
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แผนงานความสําเร็จในการดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 
 
 กฟภ. มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในระดับสายงาน ฝ่าย กอง และ กฟข. โดยกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA และดําเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้้อง เพ่ือจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 กรอ .ดําเนินการทบทวนกระบวนการทํางานและวิเคราะห์สิ ่งที ่ต ้องเปลี ่ยนแปลง (Gap Analysis)        
6 กระบวนการในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

(1) กระบวนการจัดทําสัญญาและซื้อขายไฟฟ้า กับ VSPP 
(2) กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ VSPP 
(3) กระบวนการจัดทําสัญญาและซื้อขายไฟฟ้า สําหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา 

(Solar PV Rooftop) (กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย) กฟภ. ดําเนินการเอง 
(4) กระบวนการวางแผน จัดซื้อจัดจ้าง – บริหารคลังพัสดุ – การจัดสรรพัสดุให้ กฟข./กฟฟ. (กรณีพัสดุหลัก) 
(5) กระบวนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง จ่ายไฟ – ลูกค้าผู้ขอใช้ไฟฟ้า 115 เควี (รายใหม่) 
(6) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (รายใหม่) 

กรณีที่ 1 ระบบแรงดันตํ่า – ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (ไม่ต้องขยายเขตแรงตํ่า) 
กรณีที่ 2 ระบบแรงดันตํ่า – ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (ขยายเขตแรงตํ่า) 
กรณีที่ 3 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ขยายเขตหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 2500 เควีเอ) 
กรณีที่ 4 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ขยายเขตหม้อแปลงขนาด 2500 เควีเอ ขึ้นไป) 

กรอ. กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน ประจําปี 2562 ให้ทุกหน่วยงานนําไปปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยแจ้งเวียนแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน ประจําปี 2562 ให้หน่วยงานภายในองค์กร และช้ีแจง
แนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้หน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ สายงาน (ว.), สายงาน (ธ.), สายงาน (วศ.), 
สายงาน (ภ2), สายงาน (ภ3), สายงาน (ภ4), กฟต.2 และ กฟต.3 รวมทั้งแนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ของ กฟข. และ กฟฟ.ช้ัน 1-3 แล้ว สําหรับแผนการบริหารจัดการโปรแกรมระบบประกันคุณภาพบริการ 
(om.pea.co.th) ปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับ ฝพท. เพ่ือพัฒนาระบบในระยะถัดไป 

ทั้งน้ี ในส่วนของการลงข้อมูลในระบบ om.pea.co.th ทุกสายงาน/สํานัก ดําเนินการลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
กรอ. อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ และจัดทํารายงาน/ประเมินผลความสําเร็จของ
การดําเนินงานท่ีมีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการที่สําคัญ ให้คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. 
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ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังน้ี 

ชื่อโครงการ ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1) 
พ.ศ. 2548 - 2563 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2) 
  พ.ศ. 2549 - 2562 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ 
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1) 
พ.ศ. 2554 - 2564 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2) 
  พ.ศ. 2554 - 2564 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ 
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3) 
  พ.ศ. 2554 - 2565 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ 
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4) 
  พ.ศ. 2554 - 2565 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ 
7. โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที ่3 (คชฟ.3) 
  พ.ศ. 2554 - 2563 พ้ืนที่ทัว่ประเทศ  
8.โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้นํ้าระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.) 
  พ.ศ. 2554 - 2563 
9.โครงการก่อสร้างเคเบ้ิลใต้ดินสําหรับเมืองใหญ่ (กคด.) 
พ.ศ. 2546 – 2563 พ้ืนทีท่ั่วประเทศ   

ข้อมูล : ฝ่ายบริหารโครงการ 2 
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Learning and Growth 
งานศึกษาออกแบบและก่อสรา้งศูนยข์อ้มูล (DataCenter) 

สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข ้อมูล
(Data Center) ของ กฟภ. ประจําปี 2562 ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และดําเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 

 
งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ
ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะท่ี 2 

1. ผลการดําเนินการจัดหา รซธ. ระยะที่ 2 และรายงานผลการเจรจากับบริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ในการดําเนินการให้มี รซธ. 
ใช้งานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

 ด้านงานบริหารโครงการ 
ผลการดําเนินการโครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ความก้าวหน้าในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 57 
ผู้บริหารโครงการ ของ กฟภ. ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

รซธ. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30–18.00 น. 
คณะทํางานโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (PMO CBS2) ประชุม

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รซธ. ทุกเดือน โดยมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลง คุณธรรม เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ได้

ประชุมเพ่ือดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายเงิน 
 

 ด้าน Technical Upgrade 
รผก.(ทส)  อนุมัติให้ความเห็นชอบ โครงการจ้างออกแบบ จัดหา  พัฒนา ติดต้ังและดูแลบํารุงรักษา รซธ. ซึ่ง

เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเลขที่ จ.38/2562 ภาคผนวก 1 ตามข้อกําหนด TOR สําหรับการส่งมอบงานงวดที่ 1 ครั้งที่ 
2 (120 วัน) เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 

คณะทํางานฯ ของ กฟภ. ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ดําเนินการทดสอบการเชื่อมโยงระบบ System 
Integration Test (SIT) และดําเนินการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง User  Acceptance Test (UAT) SAP ได้
ครบถ้วน ตามแผนที่กําหนด (100%) พร้อมทั้งหัวหน้าคณะทํางานฯ ของ กฟภ. ลงนามรับรองผลการทดสอบ SIT 
และ UAT เรียบร้อยแล้ว  

ดําเนินการอบรม On The Job Training (OJT) ด้านเทคนิค โครงการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดต้ังและ
ดูแลบํารุงรักษา รซธ. ให้กับเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของ กฟภ. และบริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด เมื่อวันที่ 5 และ 25 ก.ย. 
2562 

 
 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เผยแพร่จดหมายข่าว (Newsletter) สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของ กฟภ. เปิดใจ 
ต่ืนตัว และเตรียมพร้อมสําหรบั  “เปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งวิธีคิด และ วิธีการทํางานใหม่  เพ่ือก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital Disruption”  ดังน้ี 
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1. NEWSLETTER Vol. 6 ประจําวันที่ 6 ก.ย. 2562 หัวข้อ “การทดสอบระบบงานใน Technical 
Upgrade จาก SAP 4.7 สู่ SAP ECC 6.0” ตามข้ันตอน UT (Unit Test) , SIT (System 
Integration Test), UAT (User Acceptance Test) 

2. NEWSLETTER Vol. 7 ประจําวันที่ 11 ก.ย. 2562 หัวข้อ “CBS2 Roadshow จัดกิจกรรมสู่ภาคต่างๆ” 
“สร้างความรับรู้ – เข้าใจใหค้น PEA มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน” 

3. NEWSLETTER Vol. 8 ประจําวันที่ 11 ก.ย. 2562 หัวขอ้ “ประมวลภาพบรรยากาศ CBS2 
Roadshow : การเตรียมความพร้อมสู่ CBS2” 

 

2. การดําเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)   
อยู่ระหว่างนําส่งรายงานการดําเนินงานโครงการจัดหา รซธ ระยะที่ 2 ประจําเดือน ก.ย. 2562 ถึง

กรมบัญชีกลาง 
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โครงการเสริมสรา้งความพึงพอใจและความผูกพนัของบคุลากร กฟภ.   

ผวก. เห็นชอบแผนยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจําปี 2562 
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 และ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามแผนยกระดับความพึง
พอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ. (ระดับองค์กร) ประจําปี 2562 โดยมีการรายงานผลการดําเนินการ รอบที่ 1 
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562 และรอบที่ 3 ไม่เกินวันที่ 7 ม.ค. 2563 

 

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ(Succession Plan) และโครงการจัดทํา
ระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) 

Succession Plan : 

- รวบรวมรายช่ือ Successor จากทุกสายงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม Apollo Profile (Career Alignment) ระหว่างวันที่ 

2-10 ก.ย. 2562 ให้กับผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพเพ่ือการพัฒนาผู้นํา (MBTI®Leadership 

Effectiveness Workshop with accredited MBTI Facilitator) วันที่ 12-18 ก.ย. 2562 และ วันที่ 2-10 ต.ค. 2562 
ให้กับผู้บริหารระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไป 

Talent Management : 

- รวบรวมรายช่ือ Talent จากทุกสายงาน และจัดทําอนุมัติรายช่ือพนักงานตามระบบบริหารบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) ประจําปี 
2562  

- จัดโครงการพัฒนากลุ่ม “Talent Management” ประจําปี 2562  คัดเลือกกลุ่ม Talent เข้าร่วมกิจกรรม
การขยายผลงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม จํานวน 21 คน ซึ่งพิจารณาจากความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบกับผลงานโดดเด่นที่มีการนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 4 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 24 ก.ค. 
2562, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ส.ค. 2562  ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 
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แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดําเนินธุรกิจ 
 
 ในปี 2562มีการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนา กฟภ. 
อย่างย่ังยืนดังน้ี 
 - ตัวแทนคณะทํางานฯ แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ณ ห้อง
ประชุม KM Center เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 

- ตัวแทนคณะทํางานฯ ศึกษาดูงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ในรูปแบบ Pitching รอบ Final Round :ตลาดนัด
ความรู้ (Knowledge Needs) ในงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง (กปน.) ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 

- จัดประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนความเส่ียง ประจําปี 2562 สําหรับผู้ผ่านการอบรมในโครงการจัดการความรู้
ในหน่วยงาน (KM Implement Project) ประจําปี 2562 หัวข้อ เชื่อมโยง KM &วาง Critical Knowledge ในงานแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้า และควบคุมงานบริหารโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ณ ห้อง KM Center เมื่อ
วันที่ 27 มิ.ย. 2562 

- จัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินระดับการพัฒนาการการจัดการความรู้ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) 
และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvement: OFIs) สําหรับผู้บริหารระดับสูงและประธาน
คณะทํางานการจัดการความรู้ประจําสายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 และสําหรับ
คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้ของ PEA ณ ห้องประชุม KM Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562  

- จัดประชุมตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ PEA ณ ห้อง
ประชุมฝพบ. ชั้น 18 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562  

- ดําเนินการวิเคราะห์ KM ของ PEA ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ 
PEA ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคาร LED สํานักงานใหญ่   

- จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้ของ PEA ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ของปี 2561 และแนวทางการดําเนินงานในปี 2562 ณ ห้อง KM Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ (KM in Action) จํานวน 5 รุ่น สําหรับพนักงานหรือผู้ที่สนใจด้าน
การจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 : วันที่ 18 – 19 ก.ย. 2562  
  รุ่นที่ 2 : วันที่ 25 – 26 ก.ย. 2562 
  รุ่นที่ 3 : วันที่ 2 – 3 ต.ค. 2562 
  รุ่นที่ 4 : วันที่ 9 – 10 ต.ค. 2562 
  รุ่นที่ 5 : วันที่ 16 – 17 ต.ค. 2562  

ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง  KM Center ชั้น 3 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ 
- ที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ PEA 2562 – 2566 สรุปผลการตรวจประเมินระดับการ

พัฒนาการการจัดการความรู้ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for 
improvement: OFIs) เรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมเพื่อชี้แจงผลการประเมินดังกล่าวให้ ผู้บริหารระดับสูงและประธาน
คณะทํางานการจัดการความรู้ประจําสายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 และสําหรับ
คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้ของ PEA ณ ห้องประชุม KM Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ทราบ 
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การดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. 
 
 

 
 

 
 

2.1 คะแนนภาพรวม 
กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยู่ อันดับที่ 1 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 
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กระบวนการ/ระบบ

ผลลัพธ์

ภารกิจตามยุทธศาสตร์

รวม

1. ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ปี 2557 – 2562e 

2. เปรียบเทียบผลการประเมินรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 

หมายเหตุ 1. คะแนนภารกิจตามยุทธศาสตร์ เริ่มประเมินในปี 2561 
2. 2562e เป็นการคาดการณ์คะแนนสิ้นปี จากข้อมูลจริง ณ เดือน ก.ย. 2562 
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2.2 ด้านกระบวนการ/ระบบ (SEPA) 
กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู่ อันดับที่ 1 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ด้านภารกิจตามยุทธศาสตร์ 
กฟภ. มีคะแนนหมวดภารกิจตามยุทธศาสตร์ อันดับที่ 1 ร่วม จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 

หมายเหตุ :  บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟ้ืนฟู จึงไม่ประเมินหมวดกระบวนการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 

หมายเหตุ : 1. บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟ้ืนฟู 
 2. กทพ. ยกเลิกตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์    
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2.4 ด้านผลลัพธ์ (Result) 
กฟภ. มีคะแนนหมวดผลลัพธ์อยู่ อันดับที่ 3 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 กฟภ. กฟน. 

 2559 2560 2561 2562 
(ม.ค.-ก.ย.) 2559 2560 2561 

SAIFI  
(ครั้ง/ราย/ปี)  

12 เมืองใหญ่1 1.57 1.23 1.17 0.682
1.35 1.23 1.20 องค์กร 5.17 4.50 3.81 2.202

SAIDI 
(นาที/ราย/ปี)  

12 เมืองใหญ1่ 21.18 16.57 14.85 9.342
39.96 36.55 31.75 องค์กร 153.13 118.70 89.82 56.032

กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 25,911 27,243 20,682 15,449 11,378  10,855 9,094
Net Profit Margin (%) 5.52 5.87 4.16 4.03 5.92 5.70 4.62
จํานวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 5283 5443 5583 5553 432 447 467

 
หมายเหตุ 1 ข้อมูลดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าของเมืองใหญ่ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา, 

รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร, หัวหิน, ภูเก็ต และหาดใหญ่ 
 2 ข้อมูล SAIFI และ SAIDI เป็นข้อมูลการดําเนินงานของ เดือน ม.ค. - ส.ค. 2562 
 3 ข้อมูลจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจํานวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี) 
 
ท่ีมาข้อมูล กฟน. :  รายงานประจําป ี2561 ของ กฟน. ณ วันท่ี 28 มิ.ย. 2562 จากเว็บไซต์ www.mea.or.th  
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 

3. เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานตัวชี้วัดท่ีสําคญัระหว่าง กฟภ. กับ กฟน. 
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ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 

ประจําปี 2562

ไตรมาส 1-3

1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 

   
 

 

  

 

 

  

 
 

 

 
 



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
มุมมอง Goal

 - แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย

1. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ของหน่วยงานภายใน กฟภ.                                    
                                                                     
                                       
2. จัดทําหนังสือเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ควบคุม
ได้สําหรับปี 2562 นําเสนอ ผวก. ลงนามและแจ้งเวียนให้
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ                                          
              
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานนําเสนอผู้บริหาร   
                                                                     
                          
4. จัดประชุมชี้แจงนโยบายบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการประชุม
ผ่านระบบ (VDO Conference)

 - มีการจัดทํา KPI ควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับสายงาน /การไฟฟ้า / ฝ่าย /กอง
 /การไฟฟ้าสาขา (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มี.ค. 2562 หนังสือ กงป.(งท) 
174 /2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562) เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการพิจารณา
เงินเดือน                                               
- กปง. ได้ออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่ควบคุมได้      
7 ประเภท โดย ผวก. ลงนาม เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด (หนังสือ กปง.(ก) 84/2562 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562) และ
มีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานภายใน กฟภ.               
- จัดทํารายงาน และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์ม
 กวป.1/2559 (รายเดือน) และแบบฟอร์ม กวป. 2/2559 
(รายไตรมาส) นําเสนอให้ผู้บริหารทราบ          
- มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(CPI-X) ประจําปี 2562 ร่วมกับ 12 เขต และ 
ฝวธ.(ภ.1-ภ.4) ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 
15 พ.ค. 2562 (หนังสือ กงป.(งท.) 276/2562 ลว. 22 เม.ย. 2562)

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

มุมมอง Customer
CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)

1. โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบ
ครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone

- พัฒนาฟังก์ชั่นการโทรศัพท์ไปยัง 1129 PEA Call 
Center ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VOIP) ผ่านระบบ
เครือข่ายแบบหลอมรวม (UC) 
- ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ให้บริการชําระเงิน 
- ตรวจสอบปัญหา/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ 
- ประสานงานเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพรองรับการใช้
งานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น 
(เป้าหมายไตรมาส 1-4)

- อยู่ระหว่างการดําเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ของ กคจ.

2. แผนงานพัฒนาการให้บริการ E Service ผ่าน 
www.pea.co.th

- พัฒนาระบบงาน
- ทดสอบระบบงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม (Code Security)
- จัดทําคู่มือการใช้งาน

- พัฒนาระบบงาน การรับคําร้อง กรณีโอนเปลี่ยนเจ้าของ/โอนเปลี่ยนชื่อ
- พัฒนาระบบงาน ติดตามสถานการณ์ดําเนินงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้า
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน (พัฒนาการ
ให้บริการ E-Service ผ่าน www.pea.co.th)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

3. แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM+)

- จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
- ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบ CRM Mobile 
Workforce

- ดูแล ประสานงานแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงานต่าง ๆ
- ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบ CRM Mobile Workforce

CR1.3 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร 
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่องทาง) เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)

1.ปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์
และการบริหารจัดการ (Data Driven Excution)
2.จัดทําฐานชข้อมูลที่ซื้อไฟฟ้าจาก SPP 
3. จัดทําฐานข้อมูล High Value ที่มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 จากปี 2560-2561 เพื่อมุ่งหวังตอบสนอง
เป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4.จัดทําฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน พื้นที่
อุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูปเปอร์คลัส
เตอร์และกลุ่ม EEC ประกอบด้วย จ.อยุธยา, จ.ปทุมธานี, 
จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทราและจ.ปราจีนบุรี โดย
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กําหนดแผนและ
ปรับปรุงให้เป้นมาตรฐานสากลพร้อมจัดทํารายงานเพื่อ
สื่อสารกับลูกค้า
(เป้าหมายไตรมาส 1-4)

1. ดําเนินการได้ร้อยละ 75
2. ดําเนินการได้ร้อยละ 75
3. ดําเนินการได้ร้อยละ 100
4. ดําเนินการได้ร้อยละ 94
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

CR1.4 แผนงานพัฒนา Call Center ระยะที่ 4 - ขออนุมัติหลักการ เพื่อให้ ฝงป. จัดสรรงบประมาณ
- ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดจ้าง และแจ้งส่วน
เกี่ยวข้อง
- จัดทําร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ และเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน 
- จัดทําราคากลาง และเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
- ขอความเห็นชอบราคากลาง 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ขออนุมัติจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA
 Contact Center) ระยะที่ 4 

- 3 ก.ย. 2562 คณะกรรมการราคากลางงานจ้างฯ ประชุมพิจารณาราคากลาง
 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2562
- รผก.(ทส) เห็นชอบราคากลางงานจ้างฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562 และ
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ พร้อมร่างเอกสารประกวดราคา 
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 
- ประกาศร่าง TOR โดยมีระยะเวลา 3 วัน (25-27 ก.ย. 2562)
- เตรียมข้อมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ซึ่งมี 2 บริษัท 
ที่มีข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ พร้อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอขอความ
เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า
 High Value

1. เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลง
ในโปรแกรมBIC_SAP
2 เยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการ
เยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP
3. งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่
4. แจ้งสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่านกลุ่ม Line ชุมชน

1. ดําเนินกิจกรรมที่ 1 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 80
2. ดําเนินการได้ร้อยละ 75
3. ดําเนินการได้ร้อยละ 75
4. ดําเนินการได้ร้อยละ 75

CR2.2 แผนงานพัฒนากลยทุธ์ในการรักษาฐานลูกค้า - ดําเนินการตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงและ
ติดตามผลฯ

อยู่ระหว่างติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน ดังนี้ 
1. รักษาฐานลูกค้า High Value โดยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสําคัญ 
เขต กฟก.1,กฟก.2 และ กฟก.3 (ให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 4 บริการ
ขึ้นไป/ราย/ปี)
- เป้าหมายกลุ่มลูกค้า Strategic จํานวน 485 ราย ให้บริการแล้ว 428 ราย 
และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP จํานวน 82 ราย ให้บริการแล้ว 54 
ราย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสําคัญ ประกอบด้วย รผก.(ภ
3) จํานวน 3 ราย และ อข.จํานวน 9 ราย/กฟข.
- เป้าหมายกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ ECC ประกอบด้วย 31 นิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนลูกค้าทั้งหมด 3,349 ราย (นิคมอุตสาหกรรมที่มีการให้บริการของ SPP
 จํานวน 13 นิคม จํานวนลูกค้า 2,635 ราย) โดยมีมาตรการยกระดับคุณภาพ
ไฟฟ้าตาม 6 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถการจ่ายไฟฟ้าโดยเพิ่มวงจร เพื่อรองรับโหลดที่
เพิ่มขึ้น
2) แผนงานเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกัดในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม
3) แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล
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4) แผนงานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า
5) แผนงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า
6) แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
2. การบริการจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า High Value โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยกําหนด
ระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้า และประเภทเรื่อง
ร้องเรียน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP ภายใน 5 วัน
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสําคัญ ภายใน 10 วัน
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ ภายใน 20 วัน
3. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ดูแลลูกค้าราย
สําคัญ มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานดูแลลูกค้ารายสําคัญ
จํานวน 2 รุ่น ได้แก่ กฟก.1 จํานวน 76 คน, กฟก.2 จํานวน 92 คน, กฟก.3 
จํานวน 53 คน, ฝบว. จํานวน 15 คน, ฝวธ.(ภ3) จํานวน 8 คน
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NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix Planning & 
Implementation และการกําหนดนโยบายในการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อผลักดันผลประกอบการ
ของ กฟภ.

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของแต่
ละธุรกิจ

- นําเสนอ Business Portfolio ธุรกิจใหม่ให้ผู้บริหารในสายงานธุรกิจพิจารณา
 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562
- ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจ เพื่อหารือการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายลงทุนและรับรู้รายได้ระยะ 5 ปี (ปี 2563 - 2567) 
- ติดตามและนําส่งข้อมูลรายได้ธุรกิจใหม่ (PEA Solar Hero Application 
และ IHAPM) สถานะรายเดือนให้ผู้บริหารทราบผ่านระบบ CDC รูปแบบ 
Online
- จัดทําข้อมูลติดตามผลการดําเนินงาน และข้อมูลทางการตลาดธุรกิจ PEA 
Solar Hero และ IHAPM รายเดือนในรูปแบบแผนภูมิภาพแบบสรุป (Dash 
Board)
- ดําเนินงานทบทวน Portfolio แผนการลงทุน/เป้ารายได้ธุรกิจใหม่ (ปี 2563
 - 2567) ในช่วงเริ่มต้นมีความล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากบางกระบวนการทํา
คู่ขนานกับการที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา อยู่ระหว่าง
ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์องค์กร
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NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พันธมิตรทางธุรกิจและความสําเร็จในการแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ

- จัดทําเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกพันธมิตร/โครงการที่
จะร่วมลงทุน

- อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทําแนวทางการคัดเลือกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยศึกษาแนวทาง/กรอบการประเมินพันธมิตร The 
Partnership evaluation framework ของ U.S. Department of Energy 
และแนวทางการคัดเลือกพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (The effective
 Alliance partner recruitment) ของ Entrepreneurship.org และเข้าร่วม
ประชุมหารือการดําเนินงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ กฟภ. และ บริษัท พีอีเอ เอ็น
คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เพื่อหารือทิศทางแผนการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหารือนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเกณฑ์
การคัดเลือกพันธมิตรในการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562
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NM1.3 แผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง - มีการจัดทําขอบเขตและแนวทางการดําเนินธุรกิจ และ
จัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) 
รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ / จัดทําแผนธุรกิจ 
นําเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยดําเนินธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องและติดตามสรุปผลการดําเนินงาน
(ไตรมาส 1-4)

- ผวก. มีอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท วันรูฟ จํากัดเป็นที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar 
Hero Application เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ระหว่าง กฟภ. กับ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อทําการ Production Test และ 
User Acceptance Test (UAT)
- อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจโครงการ PEA Solar Hero 
Application โดยที่ปรึกษา (บริษัท วันรูฟ จํากัด)
- จัดฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง กฟข. ทั้ง 12 เขต และเปิดตัวโครงการ 
PEA Solar Hero Application นําร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง จ.ภูเก็ต 
จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา และกําหนดจัดงาน
Grand Opening ในวันที่ 17 ต.ค. 2562 ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่
- มีการรวบรวมผลการประเมินจาก App Store/Play Store ของ PEA Solar
 Hero Application นํามาวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนา Application
- กฟภ. ดําเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 5 kW ผ่าน PEA Solar Hero
 Application ให้กับผู้ใช้บริการรายแรกใน จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562

- อยู่ระหว่างการขออนุมัติขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ออกแบบติดตั้งและรายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา (Vender List)
- รายได้จากการดําเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริม 4,509,836,295.35 บาท
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NM2 แผนงานความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน
ธุรกิจและการจัดอันดับเครดิตขององค์กร

NM2.1 แผนงานความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน
ธุรกิจ และการจัดอันดับเครดิตขององค์กร

ร้อยละ 70 แผนการลงทุน/ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกําจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม จํากัด ร่วมลงทุนกับ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส 
จํากัด จัดตั้ง บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จํากัด 
เพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกําจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
ได้รับคัดเลือกจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ เมื่อ
วันที่ 22 มี.ค. 2562
- บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ฯ ยื่นเอกสารคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า
 ต่อ กกพ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 ม.ีค. 2562 และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) (ฉบับที่ 5) 
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ
 กฟภ. ในวันที่ 9 ส.ค. 2562
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2. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปลัดอําเภอ ที่ดินจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
ปัญหาที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล นราธิวาส เมื่อวันที่ 28 
ก.พ. 2562 โดยที่ประชุมแจ้งว่าพื้นที่ตําบลละหาร และตําบลโคกเคียน เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ ซึ่งสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมือง จ.นราธิวาส ตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายเป็นข้อห้าม สามารถดําเนินการใน
พื้นที่ดังกล่าวได้
- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ 
จัดเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค. 2562 โดยชาวบ้านเห็นด้วยกับ
โครงการ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. แล้ว เมื่อวันที่ 14 มี.ค.
 2562
- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ 
ยื่นคําขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) และคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ต่อ กกพ. เรียบร้อยแล้ว
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- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ 
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินโครงการและมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยี 
Steam turbine เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562
- อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) และเริ่มก่อสร้างใน
วันที่ 1 พ.ย. 2562
แผนงานการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
'- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เข้าพบลูกค้าเพื่อนําเสนอการลงทุนระบบผลิตไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ประมาณ 50 ราย โดยลงนามในสัญญา
ลงทุนคิดเป็น 12.20 MW และลงนามในสัญญาจ้างช่วง 11.56 MW
แผนงานการลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
'- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ดําเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย 
รูปแบบการลงทุน พื้นที่ตลาด และพันธมิตร และจัดทํา Pre-Feasibility 
Study พร้อมทั้งจัดทําแผนการดําเนินโครงการจํานวน 3 โครงการ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. การเข้าซื้อกจิการใน Barons Machinery & Engineering Co., Led. เพื่อ
ลงทุนในโครงการจัดการระบบจําหน่ายไฟฟ้า ในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 175 MW เมืองมะกวย เมียนมา
3. การเข้าซื้อกิจการใน Clean Sea Group Co., Led. พร้อมเพิ่มทุนเพื่อ
ลงทุนการจัดหาและจําหน่ายไฟฟ้าในเซปู เมียนมา
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 71)
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มุมมอง Internal Process
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
(สายงานวิศวกรรม)

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1

งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1
 สถานี

อยู่ระหว่าง กอฟ. ออกแบบ

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายวนไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ออกแบบแล้วเสร็จ 
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 - 4 อยู่ระหว่างออกแบบ 4 สถานี

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้
 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี
 - เผยแพร่แผนภายในไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

อยู่ระหว่าง กอฟ. ออกแบบ 3 สถานี และอยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคา
กลาง 2 สถานี
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

 อยู่ระหว่างออกแบบ

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้ลงนามใน
สัญญาจ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

- อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จํานวน 4 สถานี

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ออกแบบแล้วเสร็จ
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ออกแบบแล้วเสร็จ 1 สถานี และอยู่
ระหว่างออกแบบ 3 สถานี

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ดังนี้
 - ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี
 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี
 - เผยแพร่แผนงานจ้าง ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 อยู่ระหว่างลงนามสั่งจ้าง
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 อยู่ระหว่าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- งานเผยแพร่แผนงานจ้าง ภายในไตรมาส 4 อยู่ระหว่าง กอฟ. ออกแบบ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

อยู่ระหว่างออกแบบ

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้ประกาศงาน
จ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

อยู่ระหว่าง กอฟ. ออกแบบ

OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1

ร้อยละ  20 ร้อยละ 30.43

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2

ร้อยละ 11.59 ร้อยละ 11.59

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1

ร้อยละ 25.78 ร้อยละ 27.56

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2

ร้อยละ 14.67 ร้อยละ 12.52

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

ร้อยละ 15.45 ร้อยละ 15.50

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

ร้อยละ 35.90 ร้อยละ 37.94
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย
(สายงานวิศวกรรม)

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 14 สถานี ดังนี้
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จํานวน 5 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน 4 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จํานวน 5 สถานี

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 - 3 ออกแบบแล้วเสร็จ 9 สถานี
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 อยู่ระหว่างออกแบบ 5 สถานี

2. งานออกแบบเพิ่มเบย์แล้วเสร็จ 6 สถานี ภายใน
ไตรมาส 2 

- ออกแบบแล้วเสร็จ

3. งานออกแบบเพิ่มหม้อแปลง 6 สถานี ดังนี้
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จํานวน 5 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จํานวน 5 สถานี ออกแบบแล้วเสร็จ 
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 อยู่ระหว่างออกแบบ

4. งานออกแบบเพิ่ม 22 เควี สวิตซ์เกียร์ 5 สถานี ดังนี้
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จํานวน 3 สถานี
 - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี

- ออกแบบแล้วเสร็จ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
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5. งานประกวดราคา 31 สถานี ดังนี้
 - ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 จํานวน 6 สถานี
 - ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 3 จํานวน 3 สถานี
 - เผยแพร่งานจ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 5 สถานี
 - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายใน
ไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี
 - ลงนามสั่งจ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 12 สถานี
 - ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 6 สถานี
- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 3 ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 2 สถานี
 และอยู่ระหว่างจัดทําสัญญา 1 สถานี
- งานภายในไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ 22 สถานี

OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

ร้อยละ 15.74 ร้อยละ 15.33

OM1.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ. 1)

ร้อยละ 48.50 ร้อยละ 49.98

OM1.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ. 2)

ร้อยละ 0 ร้อยละ 0

OM1.5 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะที่ 1

ร้อยละ 14.46 ร้อยละ 10.49

OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
(สายงานวิศวกรรม)

งานประกวดราคาจ้างติดตั้งคาร์ปาซิเตอร์ ภายในไตรมาส 
4จํานวน 3 สถานี

อย่ะระหว่างจัดกลุ่มประกวดราคา

OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

ร้อยละ 4.86 ร้อยละ 5.03
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OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid 1.ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจํานวนครั้งที่
ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กําหนด
2. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจํานวนครั้ง
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI ใน 6 กฟฟ.จุดรวมงาน(รวม
สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
3.ตัดต้นไม้
4.ติดตั้งอุปกรณ์ปอ้งกันระบบจําหน่าย
5.สุ่มตรวจระบบจําหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV)
6. ตรวจสอบบํารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
7.โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจําหน่าย
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)
8.ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทํางานมาก
ที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจําหน่าย 20 อันดับแรก

1. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
2. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
3. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
4. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
5. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
6. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
7. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
8. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
9. ดําเนินการเฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100

OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

- วิเคราะห์หน่วยสูญเสียตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทาง
เทคนิคปี 2562 ประจําไตรมาส 2 (รวบรวมและวิเคราะห์
แล้วเสร็จในไตรมาส 3)

- รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิคปี 2562 
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ย.) แล้วเสร็จ ตามบันทึก กจฟ.(วส) 669/2562
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OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.50

OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ระบบ Smart Grid

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

- กระบวนงานตามสัญญา (ประชุมติดตามงาน)
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบอุปกรณ์แต่ละ Node
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 15 ของสัญญา (งวดตรวจ
รับ Node Test)
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบ Section Test
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 20 ของสัญญา
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบ Integrated / Cut over
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือของสัญญา

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (3 สัญญา) (เป้า
เบิกจ่ายปี 62 = 382.777 ลบ.)
- ภาคเหนือ : สัญญาเลขที่ บ.48/2560 (สิ้นสุดสัญญา 17 เม.ย. 2562) (282 
Nodes)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สัญญาเลขที่ บ.49/2560 (สิ้นสุดสัญญา 17 เม.ย. 
2562) (285 Nodes)
ภาคใต้ : สัญญาเลขที่ บ.50/2560 (สิ้นสุดสัญญา 30 เม.ย. 2562) (272 
Nodes)
- สัญญา บ.48/2560, บ.49/2560 และ บ.50/2560 : ตรวจรับ Integrated /
 Cut over แล้วเสร็จ และเบิกเงินงวดสุดท้ายแล้ว 
- เบิกจ่ายสะสม (ม.ค. – ก.ย.) เป็นเงิน 384.367 ลบ. คิดเป็น 100.4% ของ
เป้าเบิกจ่ายทั้งปี 

52



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OM2.4 แผนงานการดําเนินงานตามโครงการ Smart 
Grid (ให้ความสําคัญภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้าง 
Eco system)

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

OM2.5 แผนงาน Grid Impact Assessment & Grid 
Condition Code (ประเมินผลกระทบของระบบไฟฟ้า
และการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง)

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

ร้อยละ 50 ร้อยละ 66
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OM4.1 แผนงานความสําเร็จในการดําเนินการตาม SLA
 และ QA for SLAตาม Supply Chain ของ กฟภ.

ร้อยละ 78 - ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์ (Gap Analysis) 6 กระบวนการในเบื้องต้น 
และจัดทําระบบการเก็บข้อมูล SLA & QA for SLA (ระบบ OM.PEA.CO.TH)
- กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในประจําปี 2562 ให้ทุก
หน่วยงานนําไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 เพื่อ
รองรับเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร ประกอบด้วย Balanced Scorecard ระดับ
องค์กร, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment :ITA), มาตรฐาน
การไฟฟ้าโปร่งใส และSEPA หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และรายงาน
ผลการดําเนินงานลงในระบบ OM.PEA.CO.TH
- แจ้งเวียนแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในประจําปี 2562 ทางระบบ
สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กร ให้นําไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน สายงาน(ว.), สายงาน(ธ.), สาย
งาน(วศ.), สายงาน(ภ.2), สายงาน(ภ.3), สายงาน(ภ4), กฟต.2 และ กฟต.3
- ปรับปรุงข้อมูล SLA ในระบบ OM.PEA.CO.TH ให้เป็นปัจจุบันตามที่
หน่วยงานร้องขอ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ 
กฟข. และ กฟฟ.ชั้น 1-3 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 
2562
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดําเนินการชี้แจงและจัดทํา SLA
 & QA for SLA 
- ร่วมประชุมหารือกับผู้พัฒนาโปรแกรม om.pea.co.th (กฟฉ.1, กฟฉ.3 ) 
กพก, กพล., และ กขค. เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการโปรแกรมระบบประกันคุณภาพบริการ และการขยายผลการ
ดําเนินการในระยะถัดไป
- ร่วมประชุมชี้แจงติดตามการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กับ 
กฟก.2 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562
- ประชุมติดตามและประเมินผลระบบประกันคุณภาพงาน (QA for SLA) เมื่อ
วันที่ 27 ส.ค. 2562
- สรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกํากับการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. ที่ลงในระบบ 
OM.PEA.CO.TH จํานวน 15 สายงาน เรียบร้อยแล้ว
- ติดตามผลการตรวจประเมิน QA for SLA เสร็จทุกสายงาน/สํานัก
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 78)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence) 
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล)

ร้อยละ 75 - ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 
2562 และประชุมร่วมกับ ฝวส., ฝพท.สายงาน(ทส.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 
เพื่อทบทวนกระบวนการทํางาน/กําหนดแนวทางและจัดทําแผนงานการ
ปรับปรุงกระบวนการ ปี 2562-2566
- กรอ. ได้จัดทําแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และนําไปทดสอบนาํร่องที่ กคพ.2 
- ทบทวนกระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ (กรณีติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) และกระบวนการบริหารจัดการมิเตอร์โดยใช้ U-Cube
- กรอ., ผู้บริหารสายงาน(ทส) และผู้บริหาร กคพ.2 ได้เข้าศึกษาดูงาน
Modern Warehouse ที่ กฟจ.สกลนคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 โดยมี 
อก.คพ 2 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป้าหมายการขยายผลของโครงการ
ระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode ในปี 2562 
จํานวน 28 คลัง และในป ี2563 จํานวน 96 คลัง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ทบทวนกระบวนการตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 อนุมัติแผนงาน
การปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational 
Excellence) ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
กระบวนการของ กฟภ.
(ค่า X=15 ล้านบาท) ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
1. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์)
2. กระบวนการบริหารมิเตอร์ โดยใช้ U_Cube
3. กระบวนการบริหารคลังพัสดุ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดทํากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กําหนด SLA และ
 QA for SLA จํานวน 3 กระบวนการแล้ว ดังนี้
1. กระบวนการ Modern Warehouse
2. กระบวนการงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบงานงด
จ่ายไฟ (DMSx)
3. กระบวนการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ทบทวนแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital 
Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยี ตามบันทึกที่ 
กรอ.464/2562 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
- เข้าสัมภาษณ์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและการลดต้นทุน
กระบวนการที่ กฟอ.ลําลูกกา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) จากการปรับปรุง
กระบวนการ และคํานวณต้นทุนกระบวนการ (Assumption) สําหรับ 3 
กระบวนการเดิม (ปี 2561) และ 3 กระบวนการใหม่ (ปี 2562)
- อยู่ระหว่างการกําหนดแนวทาง (Approach) และ วิธีการ(Methodology) 
ในการลดต้นทุนกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานนําไปปฏิบัติในปี 2563
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 75)

IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)

ร้อยละ 50 ร้อยละ 40
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

IP1.2 แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะ
ของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

 1. ศึกษาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายนอก
 2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร
 3. กําหนดสมรรถนะ (ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการใน
การสร้างนวัตกรรม
 4. กําหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
 5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
 6. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม
กระบวนการ
 7. ติดตามประเมินผล

- อยู่ระหว่างติดตามประเมินผล คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4

RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 57 ล้านหน่วย มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 58.78 ล้านหน่วย
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีความ
คล่องตัวในการดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง

- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
และธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. โดยจัดทํารายงานการศึกษา
ในรอบ 6 เดือนแรก จํานวน 1 เล่ม และในรอบ
6 เดือนหลัง จํานวน 1 เล่ม (เป้าหมายไตรมาส 1-4)

- แต่งตั้งคณะทํางานศึกษากฎหมายในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ 
(New Business) ของ กฟภ. ตามคําสั่ง สกม. 29/2562 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New 
Business) ของ กฟภ. ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2562) เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 2 เรื่อง
 ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (กฎหมายจัดตั้ง 
PEA) 2) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
  จากการศึกษา PEA สามารถดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่
 PEA ได้โดยต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับภารกิจหลักและบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 
ก็สามารถดําเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอมฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งบริษัทฯ 
รวมทั้ง PEA และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นได้ 
ทั้งนี้ สกม. จะดําเนินการลงรายงานการศึกษาดังกล่าวใน Homepage

RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
กฎระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสํานักงานใหญ่
เพื่อรวบรวมเป็นหมวดหมู่ โดยจัดทําเป็นสถิติเผยแพร่
 ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบลงใน Home Page ของ ฝคส.
ภายใน 30 วัน ของไตรมาสถัดไป (เป้าหมายไตรมาส 1-4)

ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
- รวบรวมสาเหตุและความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของ กฟภ. และ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า และอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระทํา
ของพนักงาน กฟภ. เพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้น จํานวน 745 เรื่อง
- รวบรวมสาเหตุและผลการสอบสวนกรณีพนักงานเสียชีวิตเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อหาวิธีป้องกันต่อไป จํานวน 4 เรื่อง
- รวบรวมผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอ
ผู้บริหาร จํานวน 27 เรื่อง
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มุมมอง Learning & Growth
HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)และการนําระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนา

1. ติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
 2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 3. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาและทบทวนแนว
ทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และหลักสมรรถนะ เพื่อ
รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบ
ประเมินผล

- จัดทํา Prototype ของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบสารสนเทศ 
(PEATA)

HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง
ให้รองรับการเป็น Digital Utility

1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสําคัญ ที่มีการปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ภาระงาน
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานและนํามาวิเคราะห์
อัตรากําลังของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
ตามภาระงานของหน่วยงาน
4. จัดทํากรอบอัตรากําลังนําเสนอต้นสังกัดเพื่อขอความ
เห็นชอบและขออนุมัติ ผวก.นําไปใช้
5. จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติของแต่ละ
หน่วยงาน

- ผวก. อนมุัติกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน ภารกิจ และกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนจํานวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน, กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
เสริม, กองยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า 
และกองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ: สืบเนื่องจาก สายงานยุทธศาสตร์ ได้ดําเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ 
เพื่อมาจัดทําโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลัง ดังนั้น ขณะนี้ จึงอยู่
ระหว่างชะลอการปรับปรุงและจัดทํากรอบอัตรากําลัง
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HR1.3 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์

1. จัดตั้งคณะทํางานแต่ละแผนงาน
2. ติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
3. สรุปผลการดําเนินงานให้สายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รับทราบหากมีปัญหาหรือ อุปสรรคให้รายงาน
สายงานเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
4. ทบทวนแผนแม่บท HR ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

- ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ ให้แก่ กผท. เป็นประจําทุกเดือน โดยในไตรมาส 3/2562 มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
- ทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ฯ (รายงานรวมกับแผน Digital Roadmap)
- Competency Management (ทบทวนแนวทางการจัดการขีด
ความสามารถของบุคลากร ของ กฟภ. ) (77%)
- Training for Digital roadmap (การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านดิจิทัล) 
(42%)
- Learning Journey Design (การออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของบุคลากร) 
(21.8%)
- PEA Learning Community of Practices (การนําร่องการพัฒนา
โครงสร้างและการจัดการการเรียนรู้) (42.5%)
- Performance Achievement (การนําร่องการจัดการด้านผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร) 
(56%)
- Career path & Succession Planning (การจัดการเส้นทางอาชีพและผู้สืบ
ทอดตําแหน่ง) (75%)
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- Engagement  Survey  (การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร) (75%)
   - Employee Collaboration & Recognition  (การพัฒนาระบบการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร) (35%)
   - Employee Self Service  (66%)
   - Workforce Planning (การวางแผนอัตรากําลัง) (92%)
   - การใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก (Competency -based 
Recruitment and Selection) (100%)
   - Chatbot Pilot  (โครงการนําร่องการจัดทําระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล) (18%)
   - HR Analytics Pilot (โครงการนําร่องการจัดทําระบบแสดงผล 
(Dashboard) ตัวชี้วัดที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกด้านทรัพยากรบุคคล) (30%)
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- Engagement  Survey  (การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
บุคลากร) (45%)
   - Employee Collaboration & Recognition  (การพัฒนาระบบการ
สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร) (30%)
   - Employee Self Service  (56%)
   - Workforce Planning (การวางแผนอัตรากําลัง) (เริ่มไตรมาส 3)
   - การใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก (Competency -based 
Recruitment and Selection) (100%)
   - Chatbot Pilot  (โครงการนําร่องการจัดทําระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อ
สนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล) (18%)
   - HR Analytics Pilot (โครงการนําร่องการจัดทําระบบแสดงผล 
(Dashboard) ตัวชี้วัดที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกด้านทรัพยากรบุคคล) (30%)
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HR2.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดําเนินธุรกิจ

 1. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ KM
 2. ศึกษาระบบ KM จากหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จ
 3. ศึกษาความต้องการทางธุรกิจของ กฟภ.
 4. พัฒนาและออกแบบระบบ KM ที่รองรับและ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ กฟภ.
 5. ดําเนินการตามระบบ KM 
 6. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้
 7. ประเมินและทบทวนกระบวนการ

-  ตัวแทนคณะทํางานฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ร่วมกับ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ณ ห้องประชุม KM Center เมื่อวันที่ 9 
ก.ค. 2562
- ตัวแทนคณะทํางานฯ ศึกษาดูงานนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ในรูปแบบ
 Pitching รอบ Final Round : ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Needs) ใน
งานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง (กปน.) ประจําปี 2562  เมื่อวันที่ 
11 ก.ค. 2562
- จัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินระดับการพัฒนาการการจัดการ
ความรู้ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (Opportunity for improvement: OFIs) สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูงและประธานคณะทํางานการจัดการความรู้ประจําสายงาน ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 และสําหรับ
คณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้ของ PEA ณ ห้องประชุม KM 
Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 
- จัดประชุมตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ 2562 – 2566  ของ PEA ณ ห้องประชุมฝพบ. ชั้น 18 เมื่อวันที่
 6 ส.ค. 2562 
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- ดําเนินการวิเคราะห์ KM ของ PEA ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผน
แม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ PEA ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 
อาคาร LED สํานักงานใหญ่  
- จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้ของ PEA ครั้งที่ 
1/2562 เพื่อชี้แจงการดําเนินงานการจัดการความรู้ของปี 2561 และแนวทาง
การดําเนินงานในปี 2562 ณ ห้อง KM Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ (KM in Action) จํานวน 
5 รุ่น สําหรับพนักงานหรือผู้ที่สนใจด้านการจัดการความรู้ 
- ที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ PEA 2562 – 
2566 สรุปผลการตรวจประเมินระดับการพัฒนาการการจัดการความรู้ และ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน 
(Opportunity for improvement: OFIs) เรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมเพื่อ
ชี้แจงผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงและประธานคณะทํางานการ
จัดการความรู้ประจําสายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 เมื่อ
วันที่ 22 ก.ค. 2562 และสําหรับคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้
ของ PEA ณ ห้องประชุม KM Center เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ทราบ
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HR2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล
 (การพัฒนาการกําหนด Digital Literacy
และพัฒนาการส่งเสริม Digital Competency)

1. ทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร
2. ทบทวนเครื่องมือ และรูปแบบ ในการพัฒนาตาม 
Digital Competency Based
3. วิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตามDigital 
Competency Based Assessment Model
4. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่ประเมิน Competency
 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนํามาวิเคราะห์์รูปแบบ
ในการเรียนรู้ และพัฒนา
5. จัดทํารูปแบบในการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
7. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

- ประเมิน Functional Competency บนระบบ PEATA  
-  วิเคราะห์ผล Competency Gap ของ Functional Competency
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน Digital 
Use and Problem Solving, Information Handling, Digital 
Intelligence Communication และ Digital Safety ในหลักสูตร CompTIA
 A+ จํานวน 30 คน และผ่านการสอบใบรับรองทั้ง 30 คน  
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน 
Information Handling หลักสูตร Technology Trends and Digital 
Transformation : Big Data Essentials จํานวน 84 คน 
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน Digital 
Content Creation หลักสูตร InfoGraphic Media and Presentation 
จํานวน 58 คน 
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Digital Competency ด้าน Digital 
Use and Problem Solving หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารตามมาตรฐาน ITIL จํานวน 28คน 
- ประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+ และ 
Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials
 

67



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
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HR2.3 แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อม
ต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต

1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ
2. กําหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต
3. ดําเนินการคัดเลือก Successor
4. กําหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สําหรับ 
Successor ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต
5. พัฒนา Successor ตามกระบวนการที่กําหนด
6. ประมวลข้อมูล Successor สู่กระบวนการแต่งตั้ง
7. ติดตามและประเมิน Successor
8. ประเมินโครงการ 

- รวบรวมรายชื่อจากทุกสายงาน
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม Apollo Profile 
(Career Alignment) ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ย.2562
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา
ผู้นํา (MBTI®Leadership Effectiveness Workshop with accredited 
MBTI Facilitator) เมื่อวันที่ 12-18 และ วันที่ 2-10 ต.ค.2562
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HR2.4 แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อม
ต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต

1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ
2. กําหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Talent ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
 ทางธุรกิจในอนาคต
 3. ดําเนินการคัดเลือก Talent
 4. กําหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สําหรับ Talent
 ตามความต้องการ
 ทางธุรกิจในอนาคต
 5. พัฒนา Talent ตามกระบวนการที่กําหนด
 6. ประเมินผลงานและโครงการที่คิดค้นโดย Talent เพื่อ
พัฒนากระบวนการ
 หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 7. ติดตามและประเมิน Talent
 8. ประเมินโครงการ 

- รวบรวมรายชื่อจากทุกสายงาน 
- จัดทําอนุมัติรายชื่อพนักงานตามระบบบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง 
(Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession 
Planning) ประจําปี 2562 
- จัดโครงการพัฒนากลุ่ม “Talent Management” ประจําปี 2562  
คัดเลือกกลุ่ม Talent เข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลงานและสร้างสรรค์
นวัตกรรม จํานวน 21 คน ซึ่งพิจารณาจากความสมัครใจของผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบกับผลงานโดดเด่นที่มีการนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ 
จํานวน 4 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562, ครั้งที่ 2 ในวันที่
 21 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ

HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ศึกษาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายนอก
2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร
3. กําหนดสมรรถนะ (ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการในการ
สร้างนวัตกรรม

- อยู่ระหว่างติดตามประเมินผล คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4

69



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
1. งาน ISO/IEC 20000 Standard Certification 
(การขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000)

- ขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา - ศึกษาข้อมูล ประชุมหารือการจัดตั้งคณะทํางาน ISO20000 อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ
- จัดทํายกร่างแผนการดําเนินงานของโครงการ ISO20000

2. งานการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร 
Enterprise Content Management (ECM)

- ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างข้อกําหนดขอบเขตของ
งาน และคณะกรรมการราคากลาง
- จัดทําร่างข้อกําหนดขอบเขตของงาน พร้อมขออนุมัติ
- จัดทําราคากลาง พร้อมขออนุมัติ
- ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
- ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (งบเกิน 10
ล้าน)
- ดําเนินการจัดซื้อ (e-bidding) (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)

- จัดทํา Specification Software และ Hardware
- ยกร่างข้อกําหนดขอบเขตของงาน TOR
- ประชุมหารือในส่วนของ Hardware ร่วมกับ รผก.(ทส), อฝ.พท. เรื่อง
แนวทางการดําเนินงาน EPM เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562
- บริษัท I2 Enterprise Co.,Ltd  เข้ามานําเสนอระบบ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562
- ยกร่างราคากลาง
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3. งานการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององค์กร 
Enterprise Performance Management (EPM)

- ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างข้อกําหนดขอบเขตของ
งาน และคณะกรรมการราคากลาง
- จัดทําร่างข้อกําหนดขอบเขตของงาน พร้อมขออนุมัติ
- จัดทําราคากลาง พร้อมขออนุมัติ
- ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
- ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (งบเกิน 10
ล้าน)
- ดําเนินการจัดซื้อ (e-bidding) (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)

- จัดทํา Specification Software และ Hardware
- ยกร่างข้อกาํหนดขอบเขตของงาน TOR
- ประชุมหารือในส่วนของ Hardware ร่วมกับ รผก.(ทส), อฝ.พท. เรื่อง
แนวทางการดําเนินงาน EPM เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2562
-  บริษัทเข้ามานําเสนอระบบ ดังนี้
   1. บริษัท I2 Enterprise วันที่ 10 ก.ย. 2562
   2. บริษัท SVOA วันที่ 17 ก.ย. 2562 
   3. บริษัท I2 และ Oracle  วันที่ 18 ก.ย. 2562 
   4. บริษัท I2 และ Oneweb วันที่ 26 ก.ย. 2562 
- ยกร่างราคากลาง
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4. งานกํากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล (Data 
Governance)

- จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานนําร่องการบริหาร
จัดการข้อมูล (Pilot Project) 
- ประชุมติดตามงานนําร่องการบริหารจัดการข้อมูล 
- รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อมูล (Data Governace Council) 

- มีการประชุมคณะทํางานบริการข้อมูลด้านกระบวนการ (Processor) และ
คณะทํางานบริการข้อมูลด้านเทคนิค(Technician) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562
โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
1. คณะทํางานย่อยทบทวนปรับปรุงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล (Template) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลักการปฏิบัติงานของ กฟภ. และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จําเป็น
2. ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน ส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล (Template) 
ให้แก่คณะทํางานย่อย ในวันที่ 20 ก.ย. 2562
3. ให้คณะทํางานย่อย จัดทําข้อมูลนําส่งให้คณะทํางานบริการข้อมูล ภายใน
วันที่ 15 ต.ค. 2562 เพื่อรวบรวมและพิจารณาดําเนนิการต่อไป 
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5. งานก่อสร้างศูนย์สํารองข้อมูล (Disaster Recovery
 Center: DRC) ของ กฟภ.

- ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา และจัดทําสัญญา
- ที่ปรึกษาดําเนินงานควบคุมงานก่อสร้างศูนย์สํารอง
ข้อมูล 
- ตรวจรับ-จ่ายเงิน สอดคล้องกับงานก่อสร้างศูนย์สํารอง
ข้อมูล

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Bidding) เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 และพิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119  (กรมบัญชีกลาง)
- บริษัทฯ พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ จํากัด ทําหนังสือปรับลดราคามาเมื่อวันที่ 
27 ก.ย.62

6. งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) - ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา
- กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน) 
- ส่งของ
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา 
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบอุปกรณ์

งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารส่วนที่ 1 (พื้นที่ กฟก.1)
- ยื่นซอง 22 ก.ค. 2562 มีผู้ยื่นซอง จํานวน 4 ราย
- ทํา PoC ตั้งแต่ 26 ส.ค. - 21 ก.ย. 2562
- สรุปผลพิจารณาจัดซื้อภายในต้นเดือน ต.ค.
งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟก.2 และ กฟก.3)
- งานจัดซื้อฯ ในพื้นที่ กฟก.2  ผวก. อนุมัติจัดซื้อจากบริษัท อินฟอร์เมชั่น 
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 เป็น
เงิน 275,800,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ออกหนังสือแจ้งบริษัทฯ ลง
นามในสัญญา (หนังสือสั่งซื้อ) ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
- งานจัดซื้อฯ ในพื้นที่ กฟก.3 ยื่นซอง 8 ก.ค. 2562 มีผู้ยื่นซอง จํานวน 5 ราย
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

7. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network - ขอความเห็นชอบดําเนินการ
- จัดทํา TOR/ขอความเห็นชอบ 
- จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา 
- กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการ และ NDD

- ผวก. ให้ความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานส่วนต่อขยาย
โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ของ กฟภ. แยกตาม
ผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ IP Access Router ที่ติดตั้งใช้งานอยู่เดิม โดยวิธี
คัดเลือก เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 ดังนี้ 
1) ภาคเหนือและภาคใต้ ผลิตภัณฑ์ Cisco จํานวน 91 Nodes วงเงิน 72.8 ลบ.
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์ Nokia จํานวน 70 Nodes วงเงิน 56 
ลบ. 
3) ภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ Huawei จํานวน 56 Nodes วงเงิน 44.8 ลบ. 
- ได้รับความเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 และราคากลาง เมื่อ
วันที่ 17 ก.ย. 2562

8. งานพัฒนาระบบ VDO Conference - จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา 
- กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งของ
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบอุปกรณ์

- ขายแบบ 13 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2562 และยื่นซอง 12 ก.ค. 2562
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2562 อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

9. งานพัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500

- ขออนุมัติ TOR, ราคากลาง, และรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
- ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา
- ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและจัดทําสัญญา
- ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1
- ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 2

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 เพื่อ
พิจารณาแนวทางการดําเนินงานต่อไป กรณีมีบริษัทที่ปรึกษาเพียง 1 รายที่ส่ง
ข้อเสนอเข้าร่วมคัดเลือก

10. จ้างเหมา ออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการ
โครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)

- ดําเนินการจัดจ้าง 
- พิจารณาผลประกวดราคา 
- ขออนุมัติจ้าง 
- ทําสัญญา เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 (10%ของสัญญา) 

- ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานประจําเดือน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
9 ก.ย. 2562
- ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562
- รผก. อนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า 10% เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

11. จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอม
รวม (Unified Communication System)

- ส่งแผนการทํางานและบริหารโครงการ
- ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด 
- จัดฝึกอบรม Classroom Training และ In Plant 
Training 
- ส่งมอบแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบหลักและระบบสํารอง
- ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิปวีดีโอ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบหลักและระบบสํารอง 
- ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ฯ พร้อมเชื่อมโยงระบบ
- ดําเนินการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งหมด,ติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์ 
- บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ลงในระบบหรือแบบฟอร์มฯ
- ดําเนินการฝึกอบรม Classroom และ On the job 
Training
- ส่องมอบคลิปวีดีโอการใช้งาน, เอกสารคู่มือ และ
เอกสารต่างๆ, แผนบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ฯและ/
หรือปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆ

- อยู่ระหว่างดําเนินการติดตั้งสายสัญญาณและเครื่องโทรศัพท์ IP/VDO 
Phone พร้อมทั้งตั้งค่าการใช้งานระบบ
- เริ่มทดลองการใช้งานระบบในบางส่วน
- ใช้งานจริงเครื่องโทรศัพท์ไอพีโฟน และวีดีโอโฟน สําหรับหน่วยงานในอาคาร
 51 (Data Center)
- เชื่อมโยงเครื่องโทรศัพท์กับระบบ UC
- อยู่ระหว่างฝึกอบรม Classroom และ On the Job
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

DT1.2 แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ทบทวน/ปรับปรุง/จัดทําแผนงานการปรับปรุง
- ทบทวนข้อมูลที่สําคัญ ปี 2561
- นําเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง

'- จัดทําแผนงานการปรับปรุงฯ เพื่อเตรียมนําเสนอคณะทํางานจัดทําข้อมูล
สําคัญของ กฟภ. สายงานยุทธศาสตร์
- ทบทวนคําสั่งคณะทํางานจัดทําข้อมูลสําคัญของสายงาน/สํานัก
- ทบทวนข้อมูล และคัดเลือกขอ้มูลที่สําคัญตามเกณฑ์ เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการฯ
- ทบทวนตัววัดกระบวนการที่สําคัญ (Lagging Indicator) และตัววัดใน
กระบวนการ (Leading Indicator)
- จัดทํา Mapping ระหว่างตัววัดกระบวนการที่สําคัญ (Lagging Indicator) 
และตัววัดในกระบวนการ (Leading Indicator) กับข้อมูลสําคัญ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหาร
จัดการองค์กรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 ตามหนังสือ เลขที่ กรอ.(พบ.)
355/2562 วันที่ 31 พ.ค. 2562 เพื่อพิจารณาแผนงานการดําเนินการพัฒนา
และจัดการข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองค์กร และทบทวนคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาข้อมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ
องค์กร กฟภ.
- แจ้งเวียนให้ 15 สายงาน 3 สํานัก ทบทวนข้อมูลสําคัญปี 2562 และตัววัด
กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Lagging Indicator) ตัววัดในกระบวนการ 
(Leading Indicator) ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- นําเสนอคณะทํางานจัดทําข้อมูลสําคัญของสายงาน/สํานัก พิจารณาข้อมูล
สําคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจ้างที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององค์กร 
(Enterprise Performance Management : EPM)
- สรุปผลการทบทวนข้อมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ
 กฟภ. ของสายงาน/สํานัก สําหรับปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 เพื่อให้ 
กพก. ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการ
ดําเนินงานขององค์กร (EPM)

ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

- สอบถามไปทั้งสิ้น 129 ราย พบว่า ดัชนีความพึงพอใจของผู้บริหารระดับ
ผู้อํานวยการกองขึ้นไป ต่อคุณภาพการให้บริการของระบบสารสนเทศสําหรับ
การบริหารจัดการองค์กร (EIS) ในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 75.87
- ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) สามารถสนับสนุน
ข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้บริหารส่วน
ใหญ่จะเข้าใช้งานระบบเดือนละประมาณ 1 ครั้ง
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) ในส่วนของ
รายงาน New Loss Dashboard และหน่วยจําหน่าย, รายงานภาพรวมมูลค่า
หนี้ค่าไฟฟ้า (AR Aging Dashboard) และรายงานการใช้พลังงานและกระดาษ
 (Resource Utilization)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

DT1.3 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
องค์กร (Digital Operational Excellence) 
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละ 75 - ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 
2562 และประชุมร่วมกับ ฝวส., ฝพท.สายงาน(ทส.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 
เพื่อทบทวนกระบวนการทํางาน/กําหนดแนวทางและจัดทําแผนงานการ
ปรับปรุงกระบวนการ ปี 2562-2566
- กรอ. ได้จัดทําแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และนําไปทดสอบนําร่องที่ กคพ.2 
- ทบทวนกระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ (กรณีติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) และกระบวนการบริหารจัดการมิเตอร์โดยใช้ U-Cube
- กรอ., ผู้บริหารสายงาน(ทส) และผู้บริหาร กคพ.2 ได้เข้าศึกษาดูงาน
Modern Warehouse ที่ กฟจ.สกลนคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 โดยมี 
อก.คพ.2 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป้าหมายการขยายผลของโครงการระบบบริหาร
พัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode ในปี 2562 จํานวน 28 
คลัง และในปี 2563 จํานวน 96 คลัง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ทบทวนกระบวนการตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 อนุมัติแผนงาน
การปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital Operational 
Excellence) ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
กระบวนการของ กฟภ.
(ค่า X=15 ล้านบาท) ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
1. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์)
2. กระบวนการบริหารมิเตอร์ โดยใช้ U_Cube
3. กระบวนการบริหารคลังพัสดุ
- จัดทํากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กําหนด SLA และ
 QA for SLA จํานวน 3 กระบวนการแล้ว ดังนี้
1. กระบวนการ Modern Warehouse
2. กระบวนการงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบงานงด
จ่ายไฟ (DMSx)
3. กระบวนการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ทบทวนแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital 
Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยี ตามบันทึกที่ 
กรอ.464/2562 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- เข้าสัมภาษณ์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและการลดต้นทุน
กระบวนการที่ กฟอ.ลําลูกกา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) จากการปรับปรุง
กระบวนการ และคํานวณต้นทุนกระบวนการ (Assumption) สําหรับ 3 
กระบวนการเดิม (ปี 2561) และ 3 กระบวนการใหม่ (ปี 2562)
- อยู่ระหว่างการกําหนดแนวทาง (Approach) และ วิธีการ(Methodology) 
ในการลดต้นทุนกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานนําไปปฏิบัติในปี 2563
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 75)

DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยดีิจิทัล

- จัดทํานโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ คู่มือขั้นตอน
ปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

 - ดําเนินงานแล้วเสร็จ 100 % เมื่อ เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างอนุมัติจ่ายเงิน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
งบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
(เป้าหมายไตรมาส 1- 4)

- ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562 อนุมัติการเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อมูลตามแบบวัด
ทั้ง 3 เครื่องมือ และกําหนดให้ กกท. เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)
- กกท. เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานเปิดเผยข้อมูลใน PEA Website 
ครั้งที่ 1/2562 โดย อก.กท. ได้ชี้แจงในวาระที่ 3.3 การปรับปรุงหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูลใน PEA Website ตามตัวชี้วัดที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- กกท. เข้าร่วมกิจกรรมให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โครงการคลินิก ITA) โดยสํานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562
- กกท. เชิญ กพล., กสอ. และ กปร. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ 
PEA Website เพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562
- กกท. กําหนดให้สายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามคุณสมบัติและจํานวนที่กําหนดไว้ 
และส่งกลับมาให้ กกท. เพื่อรวบรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับการประเมิน
ตามแบบวัดการรับรู้ฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562
- กพล. ได้จัดอบรม "การเผยแพร่ข้อมูลบน PEA Website" ให้กับ Admin 
ของหน่วยงานที่ต้องจัดทํา/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อนํามาเผยแพร่บน PEA 
Website เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เมื่อวันที่ 
20 มี.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- สายงาน ท. เชิญผู้แทน กกท. หารือแนวทางการจัดทําข้อมูลเพื่อนําเผยแพร่
บน PEA Website ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ข้อคําถามที่ O25-O28 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA กําหนด เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562
- กระทรวงมหาดไทยเชิญผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
ดําเนินงานตามกรอบการประเมินฯ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562
- กกท. ได้นําส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จํานวน 29,646 คน 
(สถานะเดือน มี.ค. 2562) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มากกว่า 
1,000 คน (สถานะเดือน มี.ค. 2562) ของหน่วยงานตามที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนด ผ่านระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562
- ผวก. อนุมัติให้ กฟภ. จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี 2562 เมื่อวันที่
 8 พ.ค. 2562
- กกท. ขอความอนุเคราะห์สายงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของ กฟภ. ดําเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 380 ราย เมื่อวันที่ 10 
พ.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- กกท. ดําเนินการส่ง e-mail แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กฟภ. 
ดําเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปี
งบประมาณ 2562 จํานวน 185 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562
- จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 246 คน
- เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) โดย
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
     1) แบบวัดการรับรู้ IIT (157 คน)
     2) แบบวัดการรับรู้ EIT (160 คน)
- กกท. ดําเนินการตอบและยืนยันข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) จํานวนทั้งสิ้น
 48 ข้อคําถาม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- กกท. ได้ตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 พบว่า
 ที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งสถานะการประเมินของ 
กฟภ. ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ IIT : ตอบครบตามจํานวนขั้นต่ําแล้ว
2) แบบวัดการรับรู้ EIT : ตอบครบตามจํานวนขั้นต่ําแล้ว
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT : อนุมัติผลการตรวจแล้ว
   ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่าจะประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการประเมิน ITA 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมประชุมรับฟังความ
คิดเห็นโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้
ข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 
- คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 (อยู่ระหว่างรอสํานักงาน ป.ป.ช.
 ประเมินผลคะแนน)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC1.2 แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย
- ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management 
System : PEA-SMS)

- การถ่ายทอดแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ

- คณะกรรมการจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน 
เพื่อมาจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐานในปี 2563

 

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

 

- อยู่ระหว่างดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 50
- ผวก. อนุมัติแผนดําเนินงานความปลอดภัยฯ (PEA-SMS) ลงวันที่ 4 ก.พ. 
2562 และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562
- ประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety
 Management System : PEA-SMS) ครั้งที่ 1 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ) 
1082/2562 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562
- อยู่ระหว่างดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 80
- อยู่ระหว่างดําเนินการนําเรื่องเข้าบอร์ดบริหาร เพื่อพิจารณาตามบันทึกเลขที่
 กปภ.(วค) 935/2562 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562
- อยู่ระหว่างดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 75
- ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา (เมื่อวันที่ 21
 มิ.ย. 2562)
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ประชุมกับที่ปรึกษาฯ ให้เริ่มดําเนินการตาม 
TOR เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

87



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อออกมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ํา

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

- ดําเนินการเสร็จแล้ว 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
1. บันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 205/2562 ลว. 22 ก.พ.2562 กรณีมิเตอร์ระเบิด 
กฟอ.โคกสําโรง น.3
2. บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 306/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562 กรณีเสาหัก 
กฟส.กยุบุรี ต.1
3. บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 373/2562 ลว. 2 เม.ย. 2562 กรณีเสาล้ม กฟส.
เขาย้อย ต.1
4. บันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 433/2562 ลว. 18 เม.ย. 2562 กรณีหม้อแปลงใน
สถานีเกิดการอาร์ค กฟฟ.ย่านตาขาว ต.3
5. บันทึกเลขที่ กปภ.(จป) 439/2562 ลว. 19 เม.ย. 2562 กรณีผู้ปฏิบัติงาน
พลัดตกจากเสา กฟย.ศรีสาคร ต.3
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC1.3 แผนงานการดําเนินงานตามมาตรฐาน OECD
- งานยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแล
กิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

 
- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562
'- จัดประชุม Dinner Talk ระหว่างคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และ กฟน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงเพื่อพัฒนา
การดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ครั้งที่3/2562 (สัญจร) ณ กฟจ.ตรัง กฟต.2 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562

-  จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 50 กฟภ. สนญ. เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2562 
- นําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ไตรมาส 1/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 15 
พ.ค. 2562 และไตรมาส 2/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในวันที่ 
18 ก.ย. 2562
- คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 80
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- งานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft 
Control)

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

- เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงานตาม
“แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Soft Control)” ประจําปี 2562 ให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม/บรรยายสอดแทรกเนื้อหาด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ
โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช., สํานักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นๆ
ตามเห็นสมควร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามจํานวน
ที่กําหนด
- ดําเนินการขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน" แล้วเสร็จตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562 
สําหรับผู้บริหารและพนักงานสํานักงานใหญ่ และดําเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อ
วันที่ 14 พ.ค. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 227 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ดําเนินการขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร "OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค 
PEA 4.0" แล้วเสร็จตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562 สําหรับ
พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานใน กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2561
จํานวน 1,285 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
 - รุ่นที่ 1 วันที่ 22-25 เม.ย. 2562
 - รุ่นที่ 2 วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562
 - รุ่นที่ 3 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
     ทั้งนี้ กฟภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "OPOP : ก้าวแรกที่มั่นคงในยุค PEA
 4.0" ดังนี้
   - รุ่นที่ 1 มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย" โดย กลุ่มจิตอาสา 904 และ "การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ." โดย
ผู้อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน จํานวน 395 คน เมื่อวันที่
 22-25 เม.ย. 2562 
   - รุ่นที่ 2 มีการจัดการบรรยายในหัวขอ้ "Good Governance" โดยร้อยเอก
อริย วิมุติสุนทร เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส สํานักตรวจการแผ่นดิน และ "การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ." โดยผู้อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดี
ให้แก่พนักงาน จํานวน 415 คน เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

   - รุ่นที่ 3 มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดย นางสาวนุชนาถ ดนตรี อก.กท. ให้แก่พนักงาน
จํานวน 436 คน เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน" 
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สนญ. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 
227 คน เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562
- จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)" 
ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562
- จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมผู้จัดการ ประจําปี 2562 โดยมีการจัดการบรรยาย
ในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยนางสาว
นุชนาถ ดนตรี อก.กท. ให้แก่พนักงาน จํานวน 60 คน เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562
- คณะกรรมการ กฟภ., ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปี และร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ เรื่อง “GOOD GOVERNANCE ในทัศนะของ 
นายชวน หลีกภัย” โดย ประธานรัฐสภา โดยมีผู้เข้าร่วม จํานวน 522 คน
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562
- คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 80
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)

- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

การดําเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 78.66
CG Testing
- ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงานตาม “แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)” ประจําปี 2562
ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม/บรรยายสอดแทรก
เนื้อหาด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ใน
หลักสูตรต่างๆ โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช., สํานักงาน ป.ป.ท. 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามเห็นสมควร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามจํานวนที่
กําหนด เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 
- กกท. ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบ CG Testing ร่วมกับ กรท.(ต3)
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 และอยู่ระหว่างทดสอบระบบฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2562
- การประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการ
ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) จะเริ่มดําเนินการในไตรมาส
ที่ 4/2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

COI Reporting
การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ 
กฟภ. แบ่งการรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่
 1) กรณีรายงานประจําปี (รายงานฯ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี)มี
การรายงานแล้ว 27,823 คน (ยังไม่รายงาน 1,064 คน)
 2) กรณีรับตําแหน่งใหม่ (รายงานฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คําสั่งมีผล)
มีการรายงานแล้ว 9,143 คน (ยังไม่รายงาน 1,002 คน)
 3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เกิดขึ้นระหว่างปี (รายงานฯ ทันที กรณีมีการขัดกันฯ) มีการรายงานแล้ว 162 
คน (เบื้องต้นตรวจสอบแล้วเกิดจากเลือกกรณีผิด) (สถานะวันที่ 1 ต.ค. 2561 -
 30 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI Reporting) ปี 2562 เมื่อ
วันที่ 24 ธ.ค. 2561
- กกท. ขอความอนุเคราะห์ กพก. ปรับปรุง/แก้ไขระบบการรายงานการขัดกัน
ฯ(COI Reporting) ปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงระบบฯ จํานวนทั้งสิ้น 16 หัวข้อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ
ปรับปรุงระบบฯ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ COI Reporting คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 4/2562
CG Acknowledgement
- ผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) ของผู้บริหารและพนักงานจํานวน 27,145 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.43 จากจํานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด 29,689 คน 
(สถานะวันที่ 30 ก.ย. 2562)

- แผนการดําเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. - ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

ตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนตาม
มาตรฐานฯ ผ่านระบบสารสนเทศทุก 6 เดือน
- ผวก. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเลิศ ด้านความ
โปร่งใส ของ กฟภ. เพื่อให้การดําเนินงานด้านความโปร่งใสเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องตามนโยบาย K E E N 14 สานงานเดิม เมื่อ
วันที่ 2 ม.ค. 2562
- รผก.(วก) ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส เพื่อจัดทําระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการตรวประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการปรับปรุง แก้ไข และทดลอง
การใช้งานระบบดังกล่าว พร้อมนําเสนอให้ที่ประชุมคณะทํางานฯ การไฟฟ้า
นําร่อง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา เมื่อวันที่ 12 – 15 ก.พ. 2562 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการ
รายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ.นําร่อง (ภาคละ 1 แห่ง) และทดสอบการใช้งาน
ระบบการรายงานผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 – 5 มี.ค. 2562
- ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
 ปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
  1) ดําเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. ผ่านแผนการดําเนินงาน ผวก. ประจําปี 
2562
  2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล
  3) ดําเนินการภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล
  4) ดําเนินการตามคู่มือ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการ
รายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2562 
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืนและขยายผลการใช้งานระบบการรายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ. 
ทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26-27 มี.ค. 2562
- จัดประชุมรับฟังการดําเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี
 2562 สําหรับสํานักงานใหญ่ เพื่อชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ. มีหนังสือแจ้งเวียนย้ําให้ทุกสายงานดําเนินการตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2562 และ
ตรวจประเมินทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมตามแบบฟอร์ม ITO Report ส่งให้ กกท. เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ต่อไป เมื่อ
วันที่ 28 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะทํางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาระบบ
รายงานผลขยายเขตหม้อแปลงเฉพาะรายเพิ่มเติม หลังจากการนําระบบออก
ใช้งาน เมื่อวันที่ 3 – 5 ก.ค. 2562
- ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํารายงานการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับ 
SAP และระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. 
รับทราบและให้ความเห็นชอบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนรอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2562) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562
- แจ้งเวียนสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) ให้ทุกสาย
งาน/สํานัก และคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ
กฟภ. รับทราบ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2562
-  จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ระบบรายงานผลขยายเขต
หม้อแปลงเฉพาะราย” เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนําไปใช้งานได้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ผ่านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 -17 ก.ย. 
2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

บูรณาการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ภายใน
ไตรมาสที่ 3
- ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ 
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 
2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 – 22 ก.พ. 2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 1 (แผนกธุรการและแผนกวิศวกรรม
และการตลาด) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค. 2562
-ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 3 (แผนกบริการลูกค้าและแผนก
มิเตอร์) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 – 15 มี.ค. 2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานขอ้มูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 – 27 มี.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ 
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 
2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล 
และแผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23-24 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
 และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24-25 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 3 (แผนกบริการลูกค้าและแผนก
มิเตอร์) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25-26 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ 
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษา
 และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 6/2562 และร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทํา
ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.
 กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 6-7 มิ.ย. 2562 เมื่อวันที่ 6-7 ม.ิย. 2562
- ร่วมทดสอบระบบฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 
1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลัง
พัสดุ) เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 2562
- ร่วมทดสอบระบบฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 
1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลัง
พัสดุ) และร่วมประชุมคณะทํางานจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่
รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562
- ผวก. อนุมัติใช้ "ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสําหรับการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองของการไฟฟ้าชั้น 1, 2 และ 3 ตามระบบการ
ควบคุมภายในของ กฟภ. (Primary information for CSA : PICSA)" เมื่อ
วันที่ 1 ก.ค. 2562

- ร่วมประชุมคณะทํางานย่อยจัดทําฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟส. และ กฟย. ตามระบบการควบคุมภายใน กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและ
ประมวลผล และแผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 80)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC1.4 แผนงานยกระดับการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน

ร้อยละ 62.5 - ดําเนินการวางแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ปี 2562 โดยเลือกหัวข้อเรื่อง CSV เป็น
หลักสูตรในการฝึกอบรมให้ความรู้
- ดําเนินการขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating
 Share Value : CSV ประจําปี 2562"
- จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating Share Value : 
CSV ประจําปี 2562" เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 
อาคาร LED สํานักงานใหญ่
- สรุปการจัดอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating Share 
Value : CSV ประจําปี 2562" นําเสนอ รผก.(ส) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 
เม.ย. 2562
- อบรมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดําเนินการด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และการพัฒนางาน CSR องค์กร สู่ Smart CSV ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
สายงานของสานักงานใหญ่ ในแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยนื เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดประชุมรับฟังแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
 กฟภ. โดยให้ความรู้ในการจัดทําแผนปฏิบัติแก่ 18 สายงาน และเตรียมการ
สําหรับคัดเลือกหน่วยงานนําร่อง (Flagship) ในการดําเนินงานตามแผนแม่บท
 จํานวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2562 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้าน CSR ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)
- ผวก. อนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ กฟภ. และกําหนดแนวทางการพัฒนางานด้าน
 CSR ตามข้อกําหนดขอบเขตงาน TOR โครงการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 66)

OC1.5 แผนงานการยกระดับโครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลลัพธ์การดําเนินโครงการ

ร้อยละ 40 - รวบรวมข้อมูลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- คัดเลือกโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโครงการ
วิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน บ้านหนองสโน
- วางแผนสําหรับการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินโครงการ
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 65)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ECO-Efficiency)

ร้อยละ 70 - เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดําเนินงานวัดและประเมิน ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO
 14045
- รวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการคํานวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) ของปี 2562
- อยู่ระหว่างนําผลประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) มาพิจารณา เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงผล
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 70)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC2.1 แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า) 
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า)

- กลุ่มภาครัฐ ร้อยละ 95 กลุ่มภาครัฐ
- สรุปผลความคิดเห็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาครัฐจาก
ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาครัฐ ที่มีต่อการ
ดําเนินงานของ กฟภ. ประจําปี 2561 เพื่อใช้จัดทําแนวทางในการยกระดับ
การตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
- จัดทําแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 (กลุ่มภาครัฐ) โดย รผก.(ย) ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562
- วิเคราะห์ คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
 แผนการดําเนินงาน กฟภ. และแผนปฏิบัติการสายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ที่มี และ
ไม่มีกลยุทธ์/แผนงานรองรับ โดย อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.
2562 
- สรุป ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 และ ใช้เป็นข้อมูล
นําเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 29 
มี.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- จัดทําสรุปผลการติดตามประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) นําเสนอ อฝ.นย. ให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562
- สรุปผลการติดตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ไตรมาส 1 ใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562
- จัดทําสรุปผลการติดตามประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
ไตรมาส 2 นําเสนอ อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 95)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัท
ในเครือเพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ร้อยละ 75 - ทบทวนและติดตามผลการจัดตั้งสายงานธุรกิจและหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบเพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรพิจารณาเมื่อวันที่ 13 
ก.พ. 2562
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ./ทบทวนระบบงาน และกระบวนการ
ของกฟภ.
- ผวก. อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท เฮย์กรุ๊ป จํากัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทําโครงสร้าง
องค์กรระยะ 5 ปี (2563 – 2567) ของ กฟภ.
- จัดทําหนังสือสั่งจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จํากัด เป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้าง
องค์กรระยะ 5 ปี ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562
ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อจัดทําโครงสร้างองค์กรของ 
กฟภ. ระยะ 5 ปี (2563-2567) ร่วมกับ บริษัท เฮย์กรุ๊ป จํากัด (Kickoff 
Meeting) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
- กรอ. ร่วมกับ ที่ปรึกษาฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (รผก. ทุกสายงาน/อส.)
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ระยะ 5 ปี
(2563-2567)
- ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการเริ่มต้นโครงการ (Inception Report) งวดที่ 1 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาฯ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายการดําเนินงานไตรมาส 3 ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ. ประจําปี 2562

- กรอ. ร่วมกับที่ปรึกษาสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของ กฟภ. ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ กฟภ. (3 ท่าน), สคร. (1 ท่าน), ผวก., รผก. 17 ท่าน/อส 3 
ท่าน, กลุ่มคู่ค้า และคู่ร่วมมือของ กฟภ., ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายย่อย 
ผู้บริหาร/พนักงาน 4 กฟข. (4 ภาค), ชมรมผู้จัดการ กฟภ. และ สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.
- อยู่ระหว่าง ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change
 Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
(ดําเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 72)
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