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กฟภ .  เ ป นองค ก รชั้ นนํ า ท่ี ทันสมั ย 
ในระดับภูมิภาค มุงม่ันใหบริการพลังงาน
ไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางครบวงจร  
ท่ีมี ประ สิท ธิภาพ เชื่ อถือ ได เพื่ อ พัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน  

 

จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และ
ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
ท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” 

 

VISION : วิสัยทัศน 

MISSION : ภารกิจ 

CORE VALUE : คานิยม 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)  

 กฟภ. ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ขององคกร (พ.ศ.2563-2567) 
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม ถายทอดสูการปฏิบัติผานการกําหนด ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้ 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

  

 S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตาม
กรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของ
สากล OECD และ DJSI 

OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดัน
องคกรสูความยั่งยืน 

S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

OC2 การวิเคราะหและกําหนดแนวทาง
ตอบสนองความตองการความคาดหวัง 
และความกังวลผูมีสวนไดสวนเสีย 

RS1  ส นับส นุนการ ใช พลั ง ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ 

   
 S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพ 

ในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
OM1 การ เ พ่ิมประสิ ท ธิภาพและความ

นาเช่ือถือของระบบจําหนาย 

OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบ
จําหนาย โดย Smart Grid 

S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และ
สรางความมั่นคงทางการเงิน 

OM3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย 

S5 ปรับโครงสร างองคกรใหมีความ
คลองตัว สอดคลองกับความตองการ
ของ ธุร กิจ โดยใชประโยชน จาก
พันธมิตร 

OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมท้ัง 
หวงโซอุปทาน  

   
 S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ

ลูกคา 
CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและ

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง ลู ก ค า โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) 

S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐาน
ลูกคา High Value 

 

CR2  การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะ
ยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ 
(CRM) 

CR3  สรางประสบการณท่ีดีกับลกูคา 
(Customer Experience) 

ดําเนินธุรกิจตามหลกั 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโต

อยางย่ังยืน 

SO1 

SO2 

มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดาน
จําหนายกระแสไฟฟา  

โดยบูรณาการทุกระบบงานดวย 
Digitalization 

 

SO3 

มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการ  

ของทุกกลุมลกูคา 
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 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ 
 

 

 
  

 S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง 

 

NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชน
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

NM2 การผลักดันผลประกอบการและการ
สราง Brand Image ของบริษัทในเครือ 

OC3 Change Management 

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
เ พ่ือรองรับการดํ า เ นินงานในธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง รวมถึงกํากับการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือ เพ่ือใหเกิด Synergy 

   
 
 

S9  ยกระดับการบริหารและศักยภาพ
ของทุนมนุษย 

 

HR1 สงเสรมิการบริหารทุนมนุษยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงาน
ดาน HR (HRM) 

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนา ใน
การเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร (HRD) 

S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ดวยเทคโนโลยดีิจิทัล(Digital 
Technology) เพ่ือการขับเคลื่อน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital 
Transformation) 

DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารคาใชจายและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดําเนินงาน 

 

S11 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและ
มีเสถียรภาพของเทคโนโลยดีิจิทัล
(Sustainable and Secured 
Digital Technology) 

DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber 
Security และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล 

S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate Innovation 
System :CIS) 

IP1  พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดาน
นวัตกรรม 

 

 

 

SO4 

การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร  
โดยสราง Advantaged Portfolio 

 

SO5 

ขับเคลื่อนองคกร ใหทันสมัย 
ดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวัตกรรม 
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Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

76.04
OC1 วิเคราะห GAP และแนวทาง

การผลักดันองคกรสูความยั่งยืน

78.02

- OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA)

100.00 เปนไปตามเปาหมาย

- OC1.2 แผนงานการยกระดับการ

ดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดับ

มาตรฐาน/ระดับสากล

69.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและ

กระบวนการที่สนับสนุนการดําเนินงาน

ความปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS)

81.08 เปนไปตามเปาหมาย

- OC1.4 แผนงานยกระดับการดําเนินงาน

ใหไดตามมาตรฐาน OECD และเกณฑการ

กํากับดูแลของ สคร.

- OC1.5 แผนงานยกระดับการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมสูมาตรฐานสากลอยางยั่งยืน

70.00 เปนไปตามเปาหมาย

-  OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ

โครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม

70.00 เปนไปตามเปาหมาย

OC2 การวิเคราะหและกําหนด

แนวทางการตอบสนองความ

ตองการและความคาดหวัง และ

ความกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย

73.11

- OC2.1 แผนงานวิเคราะหและจัดลําดับ

ความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียที่

สอดคลองตามกระบวนการของ กฟภ.

67.50 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- OC2.2 แผนงานบูรณาการในการ

ยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย

78.72 เปนไปตามเปาหมาย

RS1 สนับสนุนการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

75.00

- RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน

75.00 เปนไปตามเปาหมาย

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

SO1 : ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน

 กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.

เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 
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Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

72.14

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย

44.43

- OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายสงและ

สถานีไฟฟา

43.08 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- OM1.2 โครงการพัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (สายงาน

วิศวกรรม)

34.50 เปนไปตามเปาหมาย

- OM1.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของ

ระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

2.73 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid 84.78 เปนไปตามเปาหมาย

- OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ

รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระยะที่ 1 (คพพ.1)

30.59 เปนไปตามเปาหมาย

- OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ

รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ระยะที่ 2 (คพพ.2)

28.10 เปนไปตามเปาหมาย

- OM1.7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาใน

เมืองใหญ ระยะที่ 1 (คพญ.1)

55.40 เปนไปตามเปาหมาย

- OM1.8 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสีย 

(Technical/ Non-Technical)

76.25 เปนไปตามเปาหมาย

OM2 การเสริมศักยภาพของ

ระบบจําหนายโดย Smart Grid

78.15

- OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ

ระบบไฟฟา ระยะที่ 3

97.75 เปนไปตามเปาหมาย

- OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ

รองรับระบบ Smart Grid

70.00 เปนไปตามเปาหมาย

- OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ

76.00 เปนไปตามเปาหมาย

- OM2.4 แผนงานการดําเนินงานตาม

โครงการ Smart Grid (ใหความสําคัญ

ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการสราง 

E t )
- OM2.5 แผนงานการจัดทําระเบียบการ

รับและสงผานพลังงานไฟฟาผานระบบ

โครงขายไฟฟาของ กฟภ. สําหรับผูผลิต

ไฟฟาและลูกคาของผูผลิตไฟฟา

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน

 กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.

เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 

2563

SO2 : มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟาโดย         

   บูรณาการทุกระบบงานดวย Digitalization
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Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

- OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block

 Chain มาใชในการซื้อขายพลังงานไฟฟา 

(Energy Trading Platform)

67.00 เปนไปตามเปาหมาย

- OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสราง

การกําหนดราคาใหสอดคลองกับโครงสราง

ระบบจําหนายในอนาคต (Pricing Model)

80.00 เปนไปตามเปาหมาย

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารสินทรัพย

67.00

- OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสินทรัพยของระบบไฟฟา ของ กฟภ.

67.00 เปนไปตามเปาหมาย

OM4 ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดย

ใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน

88.13

- OM4.1 แผนงานความสําเร็จในการ

ดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA 

ตาม Supply Chain ของ กฟภ

86.25 เปนไปตามเปาหมาย

- OM4.2 แผนงานการปรับปรุง

กระบวนการทํางานขององคกร (Digital 

Operational Excellence) ดวยการ

สนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

90.00 เปนไปตามเปาหมาย

85.86
CR1 ยกระดับมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑและการใหบริการของ

ลูกคา

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

90.20

- CR1.1 แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐาน

การใหบริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวัง

ของลูกคา และเหนือกวาคูเทียบ

92.50 เปนไปตามเปาหมาย

- CR1.2 แผนงานการพัฒนาการใหบริการ

ลูกคาดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Service) (PEA Smart plus)

78.50 เปนไปตามเปาหมาย

- CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการ

ใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง Doing 

business world Bank

100.00 เปนไปตามเปาหมาย

SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา

6



Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

- CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานขอมูล

ขององคกร (รวมถึงฐานขอมูลลูกคาและ

การวิเคราะหขอมูลในชองทาง) เพื่อนําไปสู

การวิเคราะหและการบริหารจัดการ (Data

 Driven Execution)

100.00 เปนไปตามเปาหมาย

- CR1.5 แผนงานพัฒนาการใชประโยชน

จากฐานขอมูลลูกคา (Customer 

Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการหรือสรางโอกาสทางธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง

80.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

CR2 การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาในระยะยาว และรักษาฐาน

ลูกคารายสําคัญ

83.03

- CR2.1 แผนงานสรางความสัมพันธเพื่อ

รักษาฐานลูกคา High Value และนําระบบ

 Digital CRM มาใชสนับสนุนการ

ใหบริการลูกคา

91.59 เปนไปตามเปาหมาย

- CR 2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการขอรองเรียน

67.50 เปนไปตามเปาหมาย

- CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา

90.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

CR3 สรางประสบการณที่ดีกับ

ลูกคา (Customer Experience)

80.00

- CR3.1 แผนงานพัฒนา PEA Customer 

Journey

80.00 เปนไปตามเปาหมาย

86.37

NM1 สงเสริมการลงทุนและใช

ประโยชนความรวมมือ เพื่อพัฒนา

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

83.13

- NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix 

Planning & Implemeatation และการ

กําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับผลประกอบการของ

 กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate

84.40 เปนไปตามเปาหมาย

- NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการ

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ

ในรูปแบบ Early Warning System

90.00 เปนไปตามเปาหมาย

SO4 : การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกรโดยสราง                    

   Advantaged Portfolio

7



Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

- NM1.3 แผนงานการจัดทําบัญชีตนทุน

ตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจนอก

การกํากับดูแล (Non-Regulated)

75.00 เปนไปตามเปาหมาย

NM2 การผลักดันผลประกอบการ

และการสราง Brand Image ของ

บริษัทในเครือ

87.25

- NM2.1 แผนงานความสําเร็จในการ

กําหนดนโยบาย โครงสรางการกํากับดูแล

รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง 

Portfolio

94.00 เปนไปตามเปาหมาย

- NM2.2 แผนงานการดําเนินงานธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง

80.50 เปนไปตามเปาหมาย

OC3 Change Management 100.00

- OC3.1 แผนงานปรับโครงสรางองคกร

และกําหนดบทบาทของหนวยงานเพื่อ

มุงเนน Business Alignment

100.00 เปนไปตามเปาหมาย

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ เพื่อรองรับการ

ดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงกํากับการดําเนินงานของ

บริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy

75.11

- RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ และ

การปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวในการ

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

75.20 เปนไปตามเปาหมาย

- RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย 

กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม และ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

75.01 เปนไปตามเปาหมาย

80.85

HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย

โดยใชเทคโนโลยีในการพัฒนา

ระบบงานดาน HR (HRM)

62.67

SO5 : ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษยเทคโนโลยี          

   ดิจิทัล และนวัตกรรม
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Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

- HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบ 

(PMS) และการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนา

64.50 เปนไปตามเปาหมาย

- HR1.2 แผนการปรับโครงสรางองคกร

และอัตรากําลังใหรองรับการเปน Digital 

Utility

75.00 เปนไปตามเปาหมาย

- HR1.3 แผนงานการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการยกระดับ

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

48.50 ไมเปนไปตามเปาหมาย

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและ

พัฒนา ในการเสริมสรางและ

ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร 

(HRD)

60.08

- HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานดิจิทัลที่รองรับการ ดําเนิน

ธุรกิจ และพัฒนาการสงเสริม Digital

73.30 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู 

(KM) เพื่อรองรับและพรอมตอการดําเนิน

ธรกิจ

75.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให

สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและนําไปใช

ประโยชน

40.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการสงเสริม

ทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณแขงขัน 

(New-skill/Up-skill/Re-skill)

52.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

DT1 พัฒนาขีดความสามารถดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสะทอนถึง

ประสิทธิภาพของการบริหาร

คาใชจายและประสิทธิภาพของ

กระบวนการดําเนินงาน

84.36

- DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล

เพื่อรองรับการบริหารจัดการองคกร 

(Digital Platform)

87.28 เปนไปตามเปาหมาย

- DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับ

ดูแลขอมูล (Data Governance)

98.00 เปนไปตามเปาหมาย

- DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการขอมูล 

(Data Management & Data Analytic)

85.00 เปนไปตามเปาหมาย
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Strategic Objective/Tactic Initiative

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล

ยุทธ

แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.

รอยละผลการ

ดําเนินงาน

(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

- DT1.4 แผนงานพัฒนามาตรฐานการ

กํากับดูแลดานการบริหารจัดการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

68.50 เปนไปตามเปาหมาย

- DT1.5 แผนงาน EA Governance & 

Development (การยกระดับ

ความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรม

องคกร)

83.00 เปนไปตามเปาหมาย

DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน

Cyber Security และการบริหาร

จัดการเทคดนโลยีดิจิทัลสู

มาตรฐานสากล

100.00

- DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

100.00 เปนไปตามเปาหมาย

IP1 พัฒนาโครงสรางและ

กระบวนการดานนวัตกรรม

77.67

- IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการ

จัดการนวัตกรรม (Innovation 

Management System)

84.00 เปนไปตามเปาหมาย

- IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการตอยอด

นวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนและสราง

รายได

63.00 ไมเปนไปตามเปาหมาย

- IP1.3 แผนพัฒนาความรูความสามารถ

สมรรถนะดานการใชความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม

86.00 เปนไปตามเปาหมาย

รวมทั้งหมด 80.25

          การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ กฟภ. เปนไปตามเปาหมาย จํานวน 45 แผนงาน จาก 57 

แผนงาน คิดเปนรอยละ 78.95
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
SO1 : ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 
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OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100  สถานะดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD  

                และ DJSI 

กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : คะแนนประเมิน ITA 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. วิเคราะหผลคะแนนจากป 2562 เทียบเคียงกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกลุมสาธารณูปโภค 

(ประเภทไฟฟาและประปา) และศึกษารูปแบบการประเมิน ป 2563 ควบคูกันเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานของ กฟภ. 

2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท่ีเปนจุดออน โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหฯและ

นํามาเปนปจจัยนําเขาในการทบทวน/จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563 

3. แจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท่ีเปนจุดออน 

4. ขออนุมัติ ผวก. เขารวมการประเมิน ITA ป 2563 

5. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

6. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

7. ดําเนินการตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. วิเคราะหผลคะแนนจากป 2562 เทียบเคียงกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกลุมสาธารณูปโภค 

(ประเภทไฟฟาและประปา) และศึกษารูปแบบการประเมิน ป 2563 ควบคูกันเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานของ กฟภ. 

- สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ประจําป 2562 ของหนวยงานที่เขารับ

การประเมินจาํนวนท้ังสิ้น 8,301 หนวยงาน ผานระบบ ITAS โดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกลุมสาธารณูปโภค 

(ประเภทไฟฟาและประปา) ไดรับผลคะแนนการประเมินเม่ือวันท่ี 18 ต.ค. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 กฟผ. ไดรับคะแนนรอยละ 93.29 เปนอันดับท่ี 10 

 กปน. ไดรับคะแนนรอยละ 93.21 เปนอันดับท่ี 11 

 กฟภ. ไดรับคะแนนรอยละ 92.19 เปนอันดับท่ี 13 

 กปภ. ไดรับคะแนนรอยละ 90.35 เปนอันดับท่ี 17 

 กฟน. ไดรับคะแนนรอยละ 89.87 เปนอันดับท่ี 19 

- สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญ กฟภ. เขารวมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กกท. ไดศึกษารูปแบบการ

ประเมิน ITA ป 2563 แลวสรุปไดวา การประเมิน ITA ยังคงไวซ่ึงกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับป 

2562 ท่ีผานมา เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางเชื่อมโยงและ

ตอเนื่อง และทําใหเห็นพัฒนาการในดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐไดอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจําป 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ

ประเด็นการประเมินเล็กนอย เพ่ือแกไขปรับปรุงขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริม

ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการประเมิน ITA เปนเครื่องมือให

ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผล

การประเมินท่ีมาจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน ท้ังดานการรับรูและความสามารถในการเขาถึง

ขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. 2563 

2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท่ีเปนจุดออน โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหฯ และ

นํามาเปนปจจัยนําเขาในการทบทวน/จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563 

- ผวก. อนุมัติผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป 2562 และการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. 

ประจําป 2563 (โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหคะแนน ป 2562 ซ่ึง กฟภ. ไดรับคะแนนประเมิน รอยละ 92.19 

มีระดับผลการประเมิน (Rating Score) “ระดับ A”) เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2562 

- กกท. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563) 

โดยนําผลการวิเคราะหฯ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน กฟภ. ประจําป 2563 มาเปนปจจัยนําเขาใน

การทบทวนแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ เม่ือวันท่ี 12 ก.ย.2562 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งท่ี 5/2562 มีมติ

อนุมัติแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ.  

(พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563 ซ่ึงประกอบดวย 4 กลยุทธ 25 แผนงาน/โครงการ 

เม่ือวันท่ี 11 ต.ค. 2562 
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- ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 มีมติรับทราบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ

ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) 

(ทบทวนครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2563) เม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 2562 

3. แจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท่ีเปนจุดออน 

- แจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท่ีเปนจุดออน ท้ังนี้ ไดกําหนด

ประเด็นในการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. ประจําป 2563 จํานวน 6 ประเด็นหลัก (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 1419/2562 

ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562) เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาท่ี (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ท), 

รผก.(ภ1-ภ4)) 

2) ยกระดับการสื่อสารและเผยแพรขอมูลของหนวยงาน (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ส)) 

3) ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน (ผูรับผิดชอบหลัก:  

รผก.(ย)) 

4) สงเสริมและเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญ หรือโครงการขนาดใหญของ กฟภ. (ผูรับผิดชอบหลัก : รผก.(ว), รผก.(กบ), รผก.(ป), รผก.(ส),  

รผก.(ภ1-ภ4)) 

5) ทบทวนนโยบาย คูมือ และแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีเก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใสอยางยั่งยืน และตรวจสอบผานระบบสารสนเทศ 

(ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(วก)) 

6) ทบทวน/ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน PEA Website (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ส), 

รผก.(ย)) 

4. ขออนุมัติ ผวก. เขารวมการประเมิน ITA ป 2563 

- ผวก. อนุมัติให กฟภ. เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําขอมูลตามแบบวัดท้ัง 3 เครื่องมือ และกําหนดให กกท. เปนผูประสานงานและ

รวบรวมขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 253/2563 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2563) เม่ือวันท่ี 

27 ก.พ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment: IIT) 

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 

Assessment: EIT) 

3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment: 

OIT) 
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5. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

- รวบรวมรายชื่อกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประกอบดวยผูบริหารและพนักงาน 

จากทุกสายงาน(สายงานละ 30 คน) รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 543 คน เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2563 

- รผก.(วก) (คุณปกรณฯ) ตรวจสอบและอนุมัติขอมูลของกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(IIT) ในระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2563 

- จัดสงหนังสือแจงกลุมตัวอยาง 543 คน ดําเนินการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (IIT) (รอบ Pre-Test) ผาน Link หรือ QR Code ที่กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563 

เพ่ือให กกท. วิเคราะหประเมินผลในภาพรวมในแตละสายงานตอไป เม่ือวันท่ี 24 เม.ย.2563 

- เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 2563 จัดสงหนังสือเวียนย้ํากลุมตัวอยาง 543 คน ดําเนินการจัดทําแบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) 

ผาน Link หรือ QR Code ท่ีกําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 22 พ.ค. 2563 

- สรุปผลการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) ณ วันศุกรที่ 29พ.ค. 2563 คิดเปน 90.62 คะแนน 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 496 คน 

- เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. 2563 จัดสงหนังสือขอเชิญผูบริหารและพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยาง เขารับฟง

การบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) และจัดทําแบบวัด

การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ผานระบบ eSpace เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

โดยขอใหลงชื่อยืนยันการเขารวมประชุมชี้แจงฯ ผาน QRCODE หรือ URL : http://gg.gg/ITA-IIT63 

- เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 แจงเลื่อนการเขารวมรับฟงการบรรยายฯ และจัดทําแบบวัดการรับรู 

IIT สําหรับกลุมตัวอยางสายงานสํานักงานใหญ เนื่องดวยปจจุบัน กฟภ. อยูระหวางการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและเครือขายภายในองคกร ท้ังนี้ จะจัดทําหนังสือแจงรายละเอียดใหผูบริหารและพนักงานที่เปน

กลุมตัวอยางของสายงานสํานักงานใหญ ทราบอีกครั้ง 

- เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2563 จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 โดย รผก.(วก)(คุณปกรณฯ) และ อก.กท. และรวมจัดทําแบบวัด

การรับรู IIT สําหรับกลุมตัวอยางสวนภูมิภาค (ภ1 - ภ4) ผานระบบ Video Conference และถายทอดจาก

หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ชั้น 1-3 

- เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 2563 แจงปรับเปลี่ยนวิธีการเขารวมรับฟงการบรรยายคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 และรวมจัดทําแบบวัดการรับรู IIT ของกลุมตัวอยาง

สายงานสํานักงานใหญ ผานระบบออนไลน โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางสายงานสํานักงานใหญ ดําเนินการใหเสร็จ

ภายในวันท่ี 10 ก.ค. 2563 

- กกท. ไดตรวจสอบสถานการณประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ Integrity and Transparency 
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Assessment System (ITAS) แลว พบวาสถานะการประเมินแบบวัดการรับรู IIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบ

ตามจํานวนข้ันต่ําแลว” เม่ือวันท่ี 30 ก.ค. 2563 

6. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

- รวบรวมรายชื่อกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประกอบดวย กลุมลูกคารายสําคัญ 

กลุมชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ลูกคา PEA Smart Plus หนวยงานกํากับดูแล และคูคา จากทุกหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 619 คน เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2563 

- รผก.(วก) (คุณปกรณฯ) ตรวจสอบและอนุมัติขอมูลของกลุ มตัวอยางผู ม ีส วนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2563 

- เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 จัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกของ

องคกรท้ัง 5 ประเภท ดําเนินการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําป 2563 

ผาน QRCODE หรือ URL ท่ีกําหนดไว ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 3 ก.ค. 2563 

- กกท. ไดตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แลว พบวาสถานะการ

ประเมินแบบวัดการรับรู EIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบตามจํานวนข้ันต่ําแลว”เม่ือวันท่ี 30 ก.ค. 2563 

7. ดําเนินการตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency 

Assessment) ภายในเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

- ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ ITAS สําหรับผูดูแลระบบ และผูบริหารของหนวยงานเรียบรอยแลว 

โดยมีนายปกรณ นุตบุญเลิศ (รผก.(วก)) เปนผูบริหารของหนวยงาน และ นายพิชญวุฒิ แทนวันดี (นวน.5 กกท.) 

เปนผูดูแลระบบ เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 2563 

- จัดสงรายชื่อพนักงานที่ทําหนาที่ Admin ในการเผยแพรขอมูลผาน PEA Website ประจําป 

2563 ให กพล. เพ่ือกําหนดสิทธิ์ในการทบทวน/ปรับปรุงขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือวันท่ี 14 เม.ย. 2563 

- จัดประชุมการเปดเผยขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) ประจําป 2563 ผานระบบ Microsoft Teams ใหกับ Admin 

และเจาหนาท่ีดูแลระบบประกาศจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ. เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2563 

- เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 2563 ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทบทวน/ปรับปรุงขอมูล

ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ประจําป 2563 ใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง พรอมเผยแพรผาน PEA Website ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 12 

มิ.ย. 2563 

- เชิญ กพล. และ กบท. เขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางและเตรียมความพรอมชองทาง PEA 

Website สําหรับขอคําถาม O2: ขอมูลผูบริหาร ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED สํานักงานใหญ เม่ือวันท่ี 9 

มิ.ย. 2563 

- เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศขยายระยะเวลาการตอบแบบ OIT จากเดิม

ท่ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 เวลา 24.00 น. เปนใหสิ้นสุดในวันท่ี 15 ก.ค. 2563 
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- รผก.(วก)(คุณปกรณฯ) ยืนยันขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment System: ITAS) จํานวนท้ังสิ้น 43 ขอคําถาม เม่ือวันท่ี 15 ก.ค. 2563 

- กกท. ไดตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แลว พบวาสถานะการ

ประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ของ กฟภ. คือ “ตรวจใหคะแนนแลว”เม่ือวันท่ี 30 ก.ค. 2563 

8. กิจกรรมอ่ืน ๆ 

- คณะผูบริหารและพนักงาน กฟภ. เขาศึกษาดูงานดาน “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ “การกํากับ

ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)” ของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําแนวคิดตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการภายใน เพ่ือมุงสูความสําเร็จและเปนองคกรท่ีเติบโตอยางยั่งยืน โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล 

กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห และคณะผูบริหาร ใหเกียรติตอนรับ บรรยายใหความรู รวมถึง

ตอบขอซักถามตางๆ ณ หองเกร็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ เมื่อวันท่ี 

18 ก.พ. 2563 

ประกาศผลคะแนน ITA ประจําป 2563 

- สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเปนทางการ โดย กฟภ.

ไดรับผลคะแนนประเมิน ITA 95.24 คะแนน จัดระดับ Rating Score อยูในระดับ AA (95-100 คะแนน) 

เม่ือวันท่ี 28 ก.ย. 2563 

- อันดับ 1 ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานพลังงานและสาธารณูปการ 

- อันดับ 1 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

- อันดับ 5 ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจท้ังหมดท่ีเขารับการประเมิน 
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OC1.2 แผนงานยกระดับการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยใหอยูใน 

ระดับมาตรฐาน/ระดับสากล 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 69 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD  

 และ DJSI 

กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI) 

            : ความสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับ 

การไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ (เขตละ 1 แหง) จํานวน 12 แหง 

2. การดําเนินการเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

ของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง 

3. ดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สูระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟา

จุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง 

- เชิญประชุม/อบรม บันทึกเลขท่ี กปภ.(วค) 165/2563 ลงวันท่ี 12 ก.พ. 2563 

- เลื่อนการอบรม Internal Audit ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วค) 236/2563 ลงวันท่ี 2 มี.ค. 2563 

- คณะกรรมการจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาคัดเลือก

หนวยงานเพ่ือมาจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐานในป 

2563 อยูระหวางขออนุมัติหลักการขยายผลการจัดการระบบฯ อางบันทึกเลขท่ี กปภ.(วค) 1169/2563 ลงวันท่ี 

24 ก.ย. 2561 

- ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครบ 12 แหง  

2. การดําเนินการเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ 

กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง 

- ดําเนินการตรวจประเมินข้ันตอนท่ี 1 เรียบรอยแลว จํานวน 4 แหง  
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3. ดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- จัดทําบันทึกแจงแบบฟอรมรายงานตามแผนแมบทฯ ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วค) 307/2563 ลงวันท่ี 

16 มี.ค. 2563 

- ติดตามการรายงานตามแบบฟอรมรายงานแผนแมบทฯ เลขท่ี กปภ.(วค) 388/2563 ลงวันท่ี 24 

เม.ย. 2563 

- ติดตามการรายงานตามแบบฟอรมรายงานแผนแมบทฯ เลขท่ี กปภ.(วค) 35319/2563 ลงวันท่ี 14 

ก.ย. 2563 

4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สูระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) 

- ผวก.อนุมัติจางท่ีปรึกษา บันทึกเลขท่ี กปภ.(วค) 35212/2563 ลงวันท่ี 19 ส.ค. 2563 

ปญหาและอุปสรรค 

- การดําเนินงานจัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) 

ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง ไมเปนไปตามเปาหมาย 

เนื่องจากการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ. 

แนวทางการแกไขปญหา  

- เรงติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
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OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและกระบวนการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานความ

ปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 81.08  สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD  

 และ DJSI 

กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI) 

            : ความสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management 

System: PEA-SMS) 

- จัดทําแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานท่ี

สอดคลองกับ PEA-SMS 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานความปลอดภัยของ กฟภ. 

- แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานความปลอดภัยของ กฟภ. 

- จัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานความปลอดภัยของ กฟภ. 

- ขออนุมัติ ผวก. ใชงาน 

3. ตรวจประเมินเพ่ือรับรองหนวยงานท่ีดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑประเมินรับรองท่ีกําหนด 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS 

- ถายทอดหลักเกณฑใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS 

- คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แตละเขตรวบรวมขอมูลและตรวจประเมินรับรอง 

การไฟฟาท่ีผานเกณฑ 

- ขออนุมัติรับรองหนวยงานท่ีผานเกณฑ 

4. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูง และแนวทางในการปองกัน รวมถึงการออกมาตรการ

เพ่ือปองกันการเกิดซํ้า 

- สรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมท้ังกําหนดมาตรการเรงดวนในการ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้า 

- วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management 

System : PEA-SMS) 

- ดําเนินการจัดทําแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ 

หนวยงานท่ีสอดคลองกับ PEA-SMS เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการ กฟภ. ใหความเห็นชอบแลว 

ตามหนังสือ กกก. ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2562 

- ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้ 

 ครั้งท่ี 1/2563 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ.) 373/2563 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563 

ครั้งท่ี 2/2563 ตามบันทึกเลขท่ีกปภ.(วภ.) 30083/2563 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563  

ครั้งท่ี 3/2563 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ.) 35135/2563 ลงวันท่ี 31 ก.ค. 2563  

ครั้งท่ี 4/2563 อยูระหวางรวบรวมรายงานจากหนวยงานตางๆ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานความปลอดภัยของ กฟภ. 

- ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานดานความปลอดภัยของ 

กฟภ. เรียบรอยแลว ไดแก  

1) อนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 22 มี.ค. 2562 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันท่ี 13 มี.ค. 2562  

2) อนุมัติ อส.วก. ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 2562 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562 

- ดําเนินการจัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานดานความปลอดภัยของ กฟภ. (อนุมัติ ผวก. ใชงาน

โปรแกรมตามหนังสือเลขท่ี กปภ.(วภ) 1625/2562) (มีการใชงานผานโปรแกรมฯ 9 เหตุการณ จาก 22 เหตุการณ) 

- ดําเนินการใสแบบฟอรมการรายงานผลในระบบ Link= http;//pea-sms.pea.co.th และทํา

หนังสือขอให กคข. ตรวจสอบระบบ Network และ Backup Server 

- อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติ ผวก. เพ่ือใชงาน 

3. ตรวจประเมินเพ่ือรับรองหนวยงานท่ีดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑประเมินรับรองท่ีกําหนด 

- สายงานภาค แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 8 

ต.ค. 2561 เลขท่ี กปภ.(ตภ) 975/2561 อยูระหวางรวบรวมรายชื่อกรรมการ 

- อยูระหวางถายทอดหลักเกณฑใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ใหตรวจติดตามการ

ดําเนินงานตามแผน PEA-SMS 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แตละเขต อยูระหวางรวบรวมขอมูลและตรวจประเมินรับรอง

การไฟฟาท่ีผานเกณฑ 

4. วิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการปองกัน รวมถึงการออกมาตรการเพ่ือ

ปองกันการเกิดซํ้า  

- สรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงดวนในการ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซํ้าแลว ดังนี้ 
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ครั้งท่ี 1 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ) 218/2563 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563 

ครั้งท่ี 2 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ) 35043/2563 ลงวันท่ี 8 ก.ค. 2563 

ครั้งท่ี 3 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ) 35183/2563 ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563 

ครั้งท่ี 4 อยูระหวางรวบรวมรายงานจากหนวยงานตางๆ 

- ดําเนินการสรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ 

โดยดําเนินการแลวเสร็จ 
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OC1.5 แผนงานยกระดับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมสูมาตรฐานสากลอยางย่ังยืน 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD  

และ DJSI 

กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานเพ่ือยกระดับสูความย่ังยืน 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ. 

2. นําแผนงานและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไปประยุกตใชกับหนวยงานหลัก (Flagship) ขององคกร 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ. 

- ดําเนินการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ. ผานการประชุม

รับฟงแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนแมบทดานการพัฒนาความยั่งยืนกับทุกสายงาน เม่ือวันท่ี 13 ม.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 1-3 เม่ือวันท่ี 

22 ม.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 4 เม่ือวันท่ี 4 

ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1 และ 4 

เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 2563 

2. นําแผนงานและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไปประยุกตใชกับหนวยงานหลัก (Flagship) ขององคกร 

ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) เพ่ือกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาความยั่งยืนท้ังหมด 7 ครั้ง ไดแก 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 3 และ 4 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน เม่ือวันท่ี 8 เม.ย. 2563 ผานระบบ Zoom meeting 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 2 เพ่ือกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2563 ผานระบบ Zoom meeting 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 2 และ 3 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 12, 15 พ.ค. 2563 ผานระบบ Zoom meeting 
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- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 1 และ 3 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 22 พ.ค. 2563  

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 2 และ 3 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. 2563  

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 1 และ 3 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 16 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 1 และ 4 เพ่ือกําหนด

เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. 2563   

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 4 เพ่ือกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 1 ก.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมท่ี 2 เพ่ือกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาความยั่งยืน ครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 2563 

- จัดทําแผน/เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืนเรียบรอยแลว  
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OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติท่ีดีของสากล OECD  

               และ DJSI 

กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการยกระดับโครงการดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ดําเนินการและติดตามผลลัพธของโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

- วางแผนการเก็บขอมูลสําหรับโครงการ 

- ติดตามและเก็บขอมูลสําหรับโครงการ 

- สรุปและวิเคราะหหาคา SROI 

2. สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปเพ่ือนําไปปรับปรุงโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

ดําเนินการรวบรวมแผนการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ของ ฝสส. ป 2563 เรียบรอยแลว 

และไดคัดเลือกโครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟาและแผนงานพัฒนาการดําเนินงานดาน CSR เพื่อตอบสนอง

ผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแมบทดานพัฒนาความยั่งยืน  

ท้ังนี้ ไดมีการวางแผนการเก็บขอมูลโครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟาแลว โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้ 

- จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม 

- เลขทะเบียนผูเขาฝกการอบรม 

- รายไดของผูเขารวมอบรม 

และดําเนินการวางแผนการเก็บขอมูล และแผนงานพัฒนาการดําเนินงานดาน CSR เพ่ือตอบสนอง

ผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้ 

- ขอมูลโครงการ/เปาหมายการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด 

- ผลการดําเนินงานตามเปาหมายโครงการ 

- ผลกระทบทางออมอ่ืนๆ 

โดยรายละเอียดข้ึนอยูกับแตละพ้ืนท่ีโครงการ 

ปจจุบันอยูระหวางการติดตามเก็บขอมูลตามแผนงานสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ

โครงการ 

25



OC2.1 แผนงานวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีสอดคลองตามกระบวนการ กฟภ. 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67.50 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธ : OC2 การวิเคราะหและกําหนดแนวทางตอบสนองความตองการความคาดหวัง และความกังวลผูมี 

          สวนไดสวนเสีย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ท่ีตอบสนองตอความ 

 คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑสําหรับการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงทบทวนความตองการ 
ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. กําหนด/ทบทวน หลักเกณฑท่ีใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และประเด็น
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. จัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงกําหนดกระบวนการสรางความสัมพันธ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
5. การระบุและเตรียมความพรอมการจัดการความเสี่ยง ในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
6. สํารวจความตระหนักรับรูและความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการดําเนินงานของกฟภ. 
  
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมิน 
แนวทางการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพ่ือสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  
4 ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงแนวทาง 
การดําเนินงาน เพ่ือสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 2563 

- ดําเนินการทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑสําหรับการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง

ทบทวนความตองการ ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ใหสายงานท่ีเก่ียวของ
ตรวจสอบเรียบรอยแลว ตามบันทึกเลขท่ี กพส.(ปผ) 30043/2563 ลงวันท่ี 26 พ.ค. 2563 

- ดําเนินการทบทวน และระบุแนวทาง/หลักเกณฑสําหรับการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย และ
หลักเกณฑท่ีใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว รวมถึงไดกําหนด/ทบทวน
หลักเกณฑท่ีใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และประเด็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับ

องคกร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว ตามบันทึกเลขท่ี กพส.(ปผ) 
30043/2563 ลงวันท่ี 26 พ.ค. 2563 
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- จัดสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบ Stakeholder เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 2563 และวันท่ี 1 ก.ค. 2563 

เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการสํารวจความตระหนักรับรู และความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ กฟภ. 

- อยูระหวางจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนไดสวนเสีย, กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการความเสี่ยงในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย และอยูระหวางดําเนินงาน

ตามแผนสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนได
สวนเสีย รวมถึงกําหนดกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความลาชา 

แนวทางการแกไขปญหา 

- อยูระหวางนําเสนอแผนฯ เพ่ือใหคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยคาดวาจะ

ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2563 
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OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.72 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.72 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธ : OC2 การวิเคราะหและกําหนดแนวทางตอบสนองความตองการความคาดหวัง และความกังวลผูมี 

  สวนไดสวนเสีย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน  :   ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการในการยกระดับดาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

:  ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ท่ีตอบสนองตอความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ส, ธ, ย, กบ, อ, ภ3 และ ท 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. สรุปประเด็นเรงดวนจากผลการสํารวจฯจากป 2562 ท่ีตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในแตละกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย 

2. จัดทําแผนเพ่ือยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. นําเสนอแผนฯเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาสายงานและนําไปใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน พรอมมีการติดตามรายงานในภาพรวมของแผนงานตอไป 

4. ทําการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมี

สวนไดสวนเสียขององคกร เพ่ือนําผลลัพธมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนในปตอไป 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กลุมชุมชน (สายงาน ส) 

- ดําเนินการสรุปประเด็นเรงดวนจากผลการสํารวจฯ จากป 2562 ท่ีตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในแตละ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว ตามหนังสือ กพส.(ปผ) 30043/2563 ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2563  

และดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียนําเสนอ รผก.(ส) 

ใหความเห็นชอบเรียบรอยแลวตามหนังสือ ฝสส. 35031/2563 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ไดนําไปใช

เปนแนวทางการดําเนินงาน พรอมมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนรายเดือนในภาพรวมของแผนงาน 

- ดําเนินการจัดสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบ Stakeholder เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 2563 และเตรียมการ

สัมภาษณในวันท่ี 1 ก.ค. 2563 เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการสํารวจความตระหนักรับรู และความตองการ 

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ กฟภ. 

- อยูระหวางการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะรวบรวมขอมูลไดครบถวนภายใน

เดือน พ.ย. 2563 และสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2563 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 72) 
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กลุมภาครัฐ (สายงาน ย) 

- สรุปประเด็นความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (กลุมภาครัฐ) จากผล

การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เสร็จเรียบรอยแลว 

ขอมูลจาก : รายงานการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปของ กฟภ. กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร รวมถึงรายงานการวิเคราะหและกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญของแผนยุทธศาสตร 
คูเทียบ และหลักเกณฑการคัดเลือกคูเทียบ ผลการทบทวน วิเคราะหคูเทียบ (Benchmark) และขอเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาขีดความสามารถองคกร (งานงวดท่ี 1) 

- จัดทําแผนงานบูรณาการในการยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) เสร็จเรียบรอยแลว 

และนําเสนอ รผก.(ย) ใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 2563 

- วิเคราะห คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

กฟภ. และแผนปฏิบัติการสายงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(กลุมภาครัฐ) เสร็จเรียบรอยแลว และนําเสนอ อฝ.นย. ใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 16 เม.ย. 2563 

- จัดทําบันทึกแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ฝวพ., กวป., ผผอ.) เกี่ยวกับประเด็นความตองการและ

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) และประเด็นจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(กลุมภาครัฐ) ท่ีมีตอแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 เพ่ือเปนปจจัยนําเขาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568 เม่ือวันท่ี 20 เม.ย. 2563 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) นําเสนอ อฝ.นย. เพ่ือทราบ 

เม่ือวันท่ี 23 เม.ย. 2563 

- จัดทํารางรายละเอียดการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) และรางแบบสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 2563 

- จัดทํารางบันทึกขอความอนุเคราะหจัดสงรายชื่อผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ีมีตอการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว 

- จัดทํารางหนังสือเชิญประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) ท่ีมีตอการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 แลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2563 

- ขอความอนุเคราะหใหสายงานที่เกี่ยวของแจงรายชื่อผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น และ

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่มีตอการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 

เสร็จเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2563 

- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ีมีตอการ

ดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 21 ก.ย. 2563 ณ หองประชุมแคนนา โรงแรมรามาการเดนส 

ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการดําเนินงานของ 

กฟภ. ประจําป 2563 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 98.50) 
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กลุมลูกคา (สายงาน ธ/ภ3) 

- คณะทํางานการมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (ดานลูกคา) ไดสรุปประเด็นผลสํารวจผูมี

สวนไดสวนเสีย (กลุมลูกคา) จากเสียงของลูกคา ป 2562 นําเสนอ ผวก. อนุมัติ เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 2563 

โดยระบุประเด็นสารสนเทศท่ีมีนัยสําคัญจําแนกตามสายงาน/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ฝพธ .รวมกับ ฝบว. ไดนําเสียงของลูกคามาจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการตอบสนองตอ

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ดานลูกคา) ดังนี้ 

(1) แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร 

(2) แผนงานพัฒนาชองทางการใหบริการผานชองทางตางๆ 

(3) แผนงานการแนะนําการใหบริการแกลูกคา 

(4) แผนงานการนําเสนอบริการเสริมตางๆ ผาน Application PEA Hero Care & Service 

(5) แผนงานการใหบริการลูกคาธุรกิจเสริม 

(6) แผนงานการทบทวน SLA ในการนําเสนอราคาและใหบริการแกลูกคา 

(7) แผนงานการพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลของโครงการ PEA Solar Hero Application 

(8) แผนงานการทบทวนข้ันตอน วิธีปฏิบัติ ในการขอใชบริการบํารุงรักษาหมอแปลงเฉพาะราย 

- รผก.(ธ) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการจากขอมูลเสียงของลูกคา และจัดสงขอมูลใหคณะทํางาน

การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (ดานลูกคา) เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย. 2563 

- กธส. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจลูกคาผูใชบริการธุรกิจเสริม โดยมีผลสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 ประจําป 2563 ไดเทากับ 4.47 

ไตรมาสท่ี 2 ประจําป 2563 ไดเทากับ 4.53 

ไตรมาสท่ี 3 ประจําป 2563 อยูระหวางรอผลสํารวจ 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 79) 
 

กลุมผูสงมอบ (สายงาน อ) 

- สรุปประเด็นเรงดวนจากผลสํารวจการยกระดับความพึงพอใจในการตอบสนองตอความตองการของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมคูคา) ของ กฟภ. จากป 2562 แผนงานการตรวจรับพัสดุ โดยสรุปวา ตองมีการพัฒนาการ

ตรวจรับพัสดุใหเปนมาตรฐาน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะนําประเด็นของประเภทธุรกิจ/สินคาที่จําหนาย

สายไฟ มาจัดทําเปนแผนเพ่ือยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอไป เพ่ือใหได

พัสดุมาใชงานทันตอความตองการใชงานของ กฟข. และ กฟฟ.ตางๆ ตามหนังสือเลขท่ี ฝจห.192/2563 ลงวันท่ี 

30 มี.ค. 2563 

- จัดทํารายงานการทบทวนความตองการ ความคาดหวัง ความกังวลของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในการดําเนินงานของ กฟภ. โดยสรุปไดวา ผูขาย/ผูรับจางมีความตองการ ความคาดหวังให กฟภ. ใชระยะเวลา

ในการตอบกลับใหเสร็จกอน 10 วันทําการ กรณีมีวิจารณ TOR ตามหนังสือเลขท่ี ฝจห.193/2563 ลงวันท่ี 31 

มี.ค. 2563 
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- รผก.(อ) ใหความเห็นชอบการข้ึนทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ (PEA Product Acceptance) 

มาใชเปนแผนยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.

30039/2563 ลงวันท่ี 29 พ.ค. 2563 เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี  

ฝจห.35102/2563 ลงวันท่ี 13 ส.ค. 2563 และจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 2563 ปจจุบัน

อยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 90) 
 

กลุมคูคา (สายงาน กบ) 

- จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกลุมคูคาเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางสํารวจความพึงพอใจ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 60) 
 

กลุมพนักงาน (สายงาน ท) 

- เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ทําใหการดําเนินการแผนงานตางๆ ไมสามารถเปนไปตามเปาหมาย

และมีผลกระทบตอผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ ในปนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการลดภาระตอองคกร

ในดานคาใชจายและยังเปนการพัฒนาแผนยกระดับฯ ใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรในปนี้ จึงขอไมจางท่ีปรึกษา

มาสํารวจฯ และปรับรูปแบบการสํารวจเปนดําเนินการเอง 

- ดําเนินการทบทวนแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรเสร็จเรียบรอยแลว 

- อยูระหวางการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอ กฟภ. และการรับรู เขาใจ 

ยอมรับคานิยมและพฤติกรรมตามปจจัยขับเคลื่อนคานิยม กฟภ. ป พ.ศ. 2563 และวิเคราะหผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 72.8) 
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RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75  สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธ : RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : จํานวนหนวย (kWh) ท่ีประหยัดพลังงานไฟฟาไดสะสม 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดสัมมนาดานการจัดการพลังงานใหกับผูประกอบการและผูใชไฟฟา  
2. ใหคําปรึกษาดานการจัดการพลังงาน (Walkthrough Audit)  
3. จัดทําขอเสนอโครงการ  
4. ตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด   
5. สรุปผลการดําเนินงาน  

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

อยูระหวางตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดและสรุปผลการดําเนินงาน ในไตรมาส 4 
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
SO2 : มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟาโดยบูรณาการ  

ทุกระบบงานดวย Digitalization 
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OM1.1 แผนงานโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 43.08  สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 47.93       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

:  ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ.) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 8 สวนท่ี 1 (คพส. 8.1) 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 38.38 

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 (คพส. 9.1)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19.77 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 (คพส. 9.2)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 45 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 (คพส. 9.3)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 42.46 

5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 (คพส. 9.4)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 25.68 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 8 สวนท่ี 1 (คพส. 8.1) 
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 1 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2  

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 (คพส. 9.1) 
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 5 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 3 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 (คพส. 9.2) 
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 3 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2 
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 3 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 (คพส. 9.3) 
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 4 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2 
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 8 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4 
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5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 (คพส. 9.4) 
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 8 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 3 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 8 สวนท่ี 1 (คพส. 8.1)  

มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 30.23 

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 (คพส. 9.1)  

มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 11.64 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 (คพส. 9.2) 

มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 31.94 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 (คพส. 9.3) 

มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 30.57  

5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 (คพส. 9.4) 

มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 18.24 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 8 สวนท่ี 1 (คพส. 8.1)  
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 1 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 (คพส. 9.1)  
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 5 แหง ลงนามในสัญญาแลว 2 แหง                                   
โดยอีก 3 แหง ลาชาเนื่องจากการตรวจคุณสมบัติท่ีตองขอความเห็นจากหนวยงานอ่ืน 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 (คพส. 9.2) 
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 3 แหง ออกแบบแลวเสร็จท้ัง 3 แหง 

2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 3 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 1 แหง 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 (คพส. 9.3) 
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 4 แหง ออกแบบแลวเสร็จท้ัง 5 แหง 

2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 8 แหง ลงนามในสัญญาแลว 2 แหง 

5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 (คพส. 9.4) 
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 8 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 3 แหง 

ปญหาและอุปสรรค 

โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะท่ี 9 สวนท่ี 1 (คพส. 9.1) ของสายงานวิศวกรรม  

ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากการตรวจคุณสมบัติตองขอความเห็นจากหนวยงานอ่ืน 

แนวทางแกไขปญหา 

เรงรัดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงาน 
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OM1.2 โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะท่ี 1 (คพจ.1) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 34.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 33.40             

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

                                      ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ.) 

1. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,584.65 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 20.35 

2. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,412 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 20 

3. ติดตามและเรงรัดกอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 563 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17.94 

4. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสงูสายแยกยอย จาํนวน 393.75 วงจร-กม. 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 15 

5. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 2,426 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ รอยละ 20 

6. งานกอสรางสถานีไฟฟา จํานวน 13 แหง  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19 

7. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาลานไก จํานวน 11 แหง  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 28 

8. งานเพ่ิม/เปลี่ยน หมอแปลง จํานวน 300 MVA  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 26 

9. งานกอสรางสายสง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟา จํานวน 200 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 23 
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10. งานเพ่ิมเบยรองรับสายสง 115 เควี จํานวน 3 แหง (3 เบย)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 32 

11. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 29.47 

12. ติดตั้งสวิตชเกียรระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ยานตาขาว, จะนะ, แมสาย,  
เชียงแสน และบานเขาหลัก  

มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 75 

13. ปรับปรุงสถานีไฟฟาระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เปน Indoor จํานวน 17 สถานี  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 5.88 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 

1. งานสํารวจออกแบบ 

- งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟา 58 งาน แลวเสร็จภายในไตรมาส 4 

- งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 49 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4 

2. งานจางเหมากอสราง 

- งานจางเหมากอสรางระบบไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 10 งาน ภายในไตรมาส 4 

- งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 77 แหง ภายในไตรมาส 4 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ) 

1. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,584.65 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 9.35 

2. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,412 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 11 

3. ติดตามและเรงรัดกอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 563 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 12.94 

4. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 393.75 วงจร-กม. 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 11.27 

5. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 2,426 วงจร-กม.                            
มีผลการดําเนินงานรอยละ 13.36 

6. งานกอสรางสถานีไฟฟา จํานวน 13 แหง                                                                         
มีผลการดําเนินงานรอยละ 17.63 

7. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาลานไก จํานวน 11 แหง                                          
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.97 
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8. งานเพ่ิม/เปลี่ยน หมอแปลง จํานวน 300 MVA                                                               
มีผลการดําเนินงานรอยละ 27.18 

9. งานกอสรางสายสง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟา จํานวน 200 วงจร-กม.                                  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 20.17 

10. งานเพ่ิมเบยรองรับสายสง 115 เคว ีจํานวน 3 แหง (3 เบย)                                                 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.23 

11. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.09 

12. ติดตั้งสวิตชเกียรระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ยานตาขาว, จะนะ, แมสาย,  
เชียงแสน และบานเขาหลัก                                                                                      
มีผลการดําเนินงานรอยละ 75 

13. ปรับปรุงสถานีไฟฟาระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เปน Indoor จํานวน 17 สถานี  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 5.88 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 

1. งานสํารวจออกแบบ 

- งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟา 58 งาน ออกแบบแลวเสร็จ 34 งาน 

- งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 49 แหง ออกแบบแลวเสร็จ 27 แหง 

2. งานจางเหมากอสราง 

- งานจางเหมากอสรางระบบไฟฟา 10 งาน อยูระหวางดําเนินการ 

- งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 77 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 28 แหง 
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OM1.3 โครงการเพ่ิมความนาเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 (คซฟ.3) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 2.73  สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 3.73       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ            

                                            ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

: ความพึงพอใจดานคุณภาพผลิตภัณฑของ กฟภ. 

 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ปรับปรุงระบบจําหนายเดิมเปนสายชนิดหุมฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 4  

2. ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดินระบบ 22/33 เคว ี100.48 วงจร-กม.                            
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 0.18 

3. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เคว ี(Loop line) 12.96 วงจร-กม.  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.68 

4. งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม 1 สถาน ี
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.67 

5. งานปรับปรงุอุปกรณตดัตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เปน Load break switch 
จํานวน 4 ชุด  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.20 

6. ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหมีประสิทธิภาพจํานวน 2 สถานี 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 8.70 

7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จํานวน 2 ชุด 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 40 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ปรับปรุงระบบจําหนายเดิมเปนสายชนิดหุมฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4  

2. ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดินระบบ 22/33 เคว ี100.48 วงจร-กม.                          
อยูระหวางดําเนินการ 
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3. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เคว ี(Loop line) 12.96 วงจร-กม.  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4.95 

4. งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม 1 สถาน ี                                                    
อยูระหวางดําเนินการ  

5. งานปรับปรงุอุปกรณตดัตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เปน Load break switch 
จํานวน 4 ชุด  
มีผลการดําเนินงานรอยละ 6.20 

6. ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหมีประสิทธิภาพจํานวน 2 สถาน ี 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4.35 

7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จํานวน 2 ชุด  
อยูระหวางดําเนินการ 

 

ปญหาและอุปสรรค 

งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม 1 สถาน ีไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก 

1. งานกอสรางอยูในสถานท่ีเสี่ยงภัย  

2. สภาพหนางานเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา ทําใหตองเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม สงผลใหงานกอสราง

ลาชากวาแผน ปจจุบันไดดําเนินการจัดทําขอตกลงแกไขสัญญาเพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลว 

3. มีการจํากัดคนเขาจังหวัดตามมาตรการปองกันการระบาดโรค COVID-19 เปนผลใหงานกอสราง

สะสมลาชากวาแผน ซ่ึงปจจุบันไดรับอนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานถึงวันท่ี 4 พ.ย. 2563 

แนวทางแกไขปญหา 

เรงรัดดําเนินการใหไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
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OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid 
รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.78 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.78 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

                                                ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน  : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

 : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

 : ความพึงพอใจดานคุณภาพผลิตภัณฑของ กฟภ. 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 1 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทํา Master Plan ระบบสายสง 115 kV และระบบจําหนาย 22 kV 

2. จัดทําระบบสายสง 115 kV หมอแปลงกําลัง 115/22 kV และระบบจําหนาย 22 kV ใหสามารถรับ

โหลดได N-1 ท่ีระดับแรงดัน 115 kV ทุกฟดเดอร และ 22 kV ฟดเดอร ท่ีจายใหโรงงานอุตสาหกรรม 

3. จัดทําระบบสายสง 115 kV ท่ีจายโหลดมากกวา 150 MW ใหเปน Closed Loop 

4. ควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข คาดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟาขัดของ 

(SAIDI) ใหเปนไปตามเกณฑท่ี กฟภ. กําหนด โดยมีการจัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส 

5. ควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข คาดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ SAIFI, SAIDI เมืองใหญ โดยจัดทํา

ระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน 

6. จัดประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กฟผ. และรายงานผลการประชุมใหผูบริหารทราบ 

7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพ่ือเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟาในพ้ืนท่ี 

8. ขยายผลการโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) มาใชในการบริหารจัดการ

ระบบจําหนายเพ่ือใหเกิดความม่ันคง 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 82.25 ) 

1. จัดทํา Master Plan ระบบสายสง 115 kV และระบบจําหนาย 22 kV คิดเปนรอยละ 15 

2. จัดทําแผนงานระบบสายสง 115 kV หมอแปลงกําลัง 115/22 kVและระบบจําหนาย 22 kV ใหสามารถ

รับโหลดได N-1 คิดเปนรอยละ 6.5 

3. จัดทําแผนงานระบบสายสง 115 kV ท่ีมีความสําคัญใหเปน Closed Loop / Loop line คิดเปนรอยละ 0.33 

4. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไขคาดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI), ใหเปนไป

ตามท่ี กฟภ. กําหนด (จัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส คิดเปนรอยละ 2.25 

5. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข ระยะเวลา ไฟฟาขัดของ (SAIDI) ใหเปนไปตามท่ี 

กฟภ. กําหนด (จัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส) คิดเปนรอยละ 2.25 

6. จัดประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กฟผ. และรายงานผลการประชุมใหผูบริหารรับทราบ คิดเปน

รอยละ 5 

7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพ่ือเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟาในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 1.66 

8. ติดตามผลการใชงานโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) โดยการนําเสนอผลการ 

วิเคราะหบริหารจัดการระบบจําหนายในท่ีประชุมผูบริหาร คิดเปนรอยละ 2.25 

9. ตัดตนไม คิดเปนรอยละ 8.83 

10. ติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนาย คิดเปนรอยละ 15 

11. ติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนายขัดของบอยครั้ง (22 kV) คิดเปนรอยละ 3.75 

12. ตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลง กฟภ. ตามวาระ คิดเปนรอยละ 14.93 

13. โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจําหนายใหอยูในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) คิดเปนรอยละ 2.25 

14. ประชุมชี้แจง/ติดตาม แกไขอุปกรณปองกันทํางานมากท่ีสถานี 10 อันดับแรก และระบบจําหนาย 20 

อันดับแรก คิดเปนรอยละ 2.25 
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ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 2 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. กิจกรรมปองกันไฟดับจากสัตว 

2. กิจกรรมปองกันไฟดับจากอุปกรณ 

3. กิจกรรมปองกันไฟดับจากตนไม 

4. กิจกรรมปองกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ 

5. สํารวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟา วงจรท่ีชํารุดเสื่อมสภาพจํานวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ 

(MS.2000) รวบรวมขอมูลแจง กบร. ปละครั้ง 

6. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง (งบ I,P) 

7. กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา (งบ I,P) 

8. ติดตั้งระบบหมอแปลง (งบ I,P) 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 94.64) 

1. สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหมอแปลงเปนชนิดหุมฉนวนสําหรับหมอแปลง
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 คิดเปนรอยละ 3.33 

2. ดําเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหมอแปลงเปนชนิดหุมฉนวน คิดเปนรอยละ 2.50 
3. สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ท่ีจุดติดตั้งฟวสแรงสูงปองกันไลนแยก, Disconnecting 

Switch ในโซนปองกันของ CB กฟข. ละ 20 ฟดเดอร (ฟดเดอรท่ีมีสถิติ การทํางานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรก
สาเหตุจากสัตว) คิดเปนรอยละ 3.33 

4. ดําเนินการติดตั้ง Animal Barrier คิดเปนรอยละ 2.22 
5. วิเคราะหสถิติสายไฟฟาแรงสูงขาด และกําหนดมาตรการพรอมจัดทําแผนดําเนินการปองกันแลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 3.33 
6. จัดประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดตนไม และทบทวนการกําหนดระยะหางของตนไม

กับสายไฟฟา ใหมากกวามาตรฐานกําหนด คิดเปนรอยละ 3.33 
7. ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กําหนดเสนทางและ ดําเนินการตัดตนไมเพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงาม ตามหลักรุกขกรรม

(ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) และเพ่ือดําเนินงานตามแผนงาน CSR โดยดําเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.33 

8. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหนาย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแตง
เสาเอน, เทโคนเสา, ปกเสาแซมไลนฯลฯ) เพ่ือปองกันความเสียหายจากวาตภัย ในป 2563 ดําเนินการ 
ทุกจุดในไลนท่ีมีความเสี่ยงสูง (จุดตอสลับ, สายยึดโยงไมเพียงพอ และอยูในท่ีโลง) ดําเนินการโดยทีม patrol 
ภายในไตรมาส 1 หรืออยางชาไมเกินไตรมาส 2 คิดเปนรอยละ 3.33 

9. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหนาย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแตง
เสาเอน, เทโคนเสา, ปกเสาแซมไลน ฯลฯ) เพ่ือปองกันความเสียหายจากวาตภัย ในป 2563 ดําเนินการ 
ทุกจุดในไลนท่ีมีความเสี่ยงสูง (จุดตอสตับ, สายยึดโยงไมเพียงพอ และอยูในท่ีโลง) คิดเปนรอยละ 3.28 

10. สรุปเหตุการณเสาลมจากวาตภัย ในป 2563 เพ่ือประเมินผลการดําเนินการปองกันฯ ดําเนินการไตรมาส 4
คิดเปนรอยละ 0 
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11. สํารวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟา วงจรท่ีชํารุดเสื่อมสภาพจํานวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) 
รวบรวมขอมูลแจง กบร. ปละครั้ง คิดเปนรอยละ 33.33 

12. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11 
13. กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11 
14. ติดตั้งระบบหมอแปลง (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11 

 
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 3 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจายไฟทุกสวนงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ดานระบบควบคุม 

การสั่งการโดยมี นําขอมูล GIS 2 เขาใชงานในระบบ OMS ตามรูปแบบท่ี กฟภ. กําหนด 

2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยดําเนินการตามแผนท่ีแตละ กฟข.  

กําหนดประจําป 2563 

3. ดําเนินการเรงรัดการปรับปรุงศูนยสั่งการจายไฟการไฟฟาหนางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

ในการวิเคราะหแกไข ไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็วตามงานท่ีไดรับอนุมัติ ป 2562-2563 

4. แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกโดยดําเนินการตามแผนงานประจําป 2563 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 86.67) 

1. ความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลมิเตอรในฐานขอมูล GIS เม่ือเทียบกับระบบ ISU คิดเปนรอยละ 5.00 

2. ความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลอุปกรณตัดตอน, อุปกรณปองกันในระบบไฟฟาในฐานขอมูล GIS 

เม่ือเทียบกับผังการจายไฟ คิดเปนรอยละ 5.00 

3. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงขอมูลตําแหนงของขอมูลมิเตอรในระบบ GIS เม่ือเทียบ

กับระบบจดหนวยในพ้ืนท่ี กฟฟ.ชั้น 1 คิดเปนรอยละ 5.00 

4. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (คพพ.1) คิดเปนรอยละ 5.00 

5. จัดทําแผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟานิคมอุตสาหกรรมเพ่ือควบคุมคา SAIFI & SAIDI โดยการปรับปรุง

ระบบไฟฟาเปลี่ยนสาย, ติดตั้ง, อุปกรณตัดตอน คิดเปนรอยละ 10.00 

6. ตัดแตงตนไมใกลแนวระบบไฟฟาไดตามแผนงานของ กฟข. คิดเปนรอยละ 10 

7. ดําเนินการแกไขสิ่งผิดปกติในระบบจําหนายแรงสูงและระบบสายสงไฟฟา โดยตรวจสอบและติดตามผล

การดําเนินงานจาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM) คิดเปนรอยละ 10.00 

8. ประเมินผลการบํารุงรักษาระบบไฟฟา และดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมการบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

(3 เดือนตอครั้ง) เพ่ือลดการทํางาน ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L) เฉพาะระบบจําหนาย 22 เควี 

โดยใชขอมูลจาก OMS คิดเปนรอยละ 6.67 

9. งานตรวจสอบ/บํารุงรักษาหมอแปลง กฟภ. ตามวาระหมอแปลง 3 เฟส (รอยละ 50 ของหมอแปลงติดตั้ง)

หมอแปลง 1 เฟส (รอยละ 30 ของหมอแปลงติดตั้ง) คิดเปนรอยละ 20 

10. งานบํารุงรักษาสถานีไฟฟาตามวาระ คิดเปนรอยละ 10 
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ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 4 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแกไขปญหาความพรอมในการจายไฟของสถานีไฟฟาขางเคียง 

กรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของดับท้ังสถานีฯ 

2. โครงการตรวจตราระบบจําหนายปองกันกระแสไฟฟาขัดของบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone) 

3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการจายไฟ 

4. โครงการจายไฟ วงจรวางเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความม่ันคง และลดจํานวนวงจรท่ีไมไดจายไฟ 

5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ RCS ท่ีมีความพรอมสามารถควบคุมไดไมนอยกวารอยละ 90 

ของจํานวนวงจร RCS ท่ีมี 

6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพ่ิมเติมเพ่ือทํา SF6 ใหเปน RCS โดยไมต่ํากวา

Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 75.56 ) 

1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแกไขปญหาความพรอมในการจายไฟของสถานีไฟฟาขางเคียง 

กรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของดับท้ังสถานีฯ คิดเปนรอยละ 7 

2. โครงการตรวจตราระบบจําหนายปองกันกระแสไฟฟาขัดของบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)

คิดเปนรอยละ 8 

3. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา คิดเปนรอยละ 7.76 

4. แผนงานบาํรุงรกัษาระบบไฟฟา คิดเปนรอยละ 8 

5. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษา อุปกรณสื่อสาร คิดเปนรอยละ 7.4 

6. การจัดระเบียบสายสื่อสาร คิดเปนรอยละ 8 

7. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการจายไฟ คิดเปนรอยละ 7.4 

8. โครงการจายไฟวงจรวางเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงและลดจํานวนวงจรท่ีไมไดจายไฟ คิดเปนรอยละ 8 

9. โครงการการควบคุมระยะไกลของสวิตชRCS ท่ีมีความพรอมสามารถควบคุมไดไมนอยกวารอยละ 90 

ของจํานวน RCS ท่ีมี คิดเปนรอยละ 6 

10. โครงการประสานงานและติดตามการขอจัดสรร FRTU เพ่ิมเติมเพ่ือทํา SF6 ใหเปน RCS โดยไมต่ํากวา

Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร คิดเปนรอยละ 8 
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OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 (คพพ.1) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 30.59 สถานะการดําเนนิงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 28 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

 ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ(SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ(SAIFI) เมืองใหญ 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ(SAIDI) 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ(SAIDI) เมืองใหญ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ GIS 115 - 22 เควี จาํนวน 1 สถาน ี(สฟ.แมสอด 2)  

มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19 

2. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟา 115 - 22 เคว ีจํานวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2) 

มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 47 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ GIS 115 - 22 เควี จาํนวน 1 สถานี(สฟ.แมสอด 2)  

มีผลการดําเนินงานรอยละ 19 

2. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟา 115 - 22 เคว ีจํานวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2) 

มีผลการดําเนินงาน รอยละ 42.17 
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OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ระยะท่ี 2 (คพพ.2) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 28.10  สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 25.29       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ      

                                             ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี            
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 60 

2. ประสานงาน งานจางเหมาเพ่ิมหมอแปลงสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี  จํานวน 1 สถานี       
สฟ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 55.70 

3. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แมสาย 2 
 มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17 

4. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถาน ี          
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17 

5. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถาน ีสฟ.ตากใบ    
จ.นราธิวาส  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 10 

6. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เคว ีชวง สถานีไฟฟาดานมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟาดานมะขามเตี้ย 2 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 15 

7. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟานราธิวาส – สถานีไฟฟาตากใบ 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 10 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี  
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 49.61 

2. ประสานงาน งานจางเหมาเพ่ิมหมอแปลงสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี  จํานวน 1 สถานี  
สฟ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 55.70 

3. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แมสาย 2 
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 24.48 

4. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถาน ี 
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 19 

5. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถาน ีสฟ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส  
อยูระหวางดําเนินการ 

6. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เคว ีชวง สถานีไฟฟาดานมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟาดานมะขามเตี้ย 2  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 5.12 

7. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟานราธิวาส - สถานีไฟฟาตากใบ  
อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

48



OM1.7 แผนงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 (คพญ.1) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55.40   สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 51.53       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

                                             ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งท่ีไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง 
จ.ชลบุรี (lot ท่ี 2) 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 8.15 

2. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ 
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา  (lot ท่ี 1)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 80 

3. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี 
“จุดตัดราษฎรยินดี – จุดตัดเสนหานุสรณ” จ.สงขลา (lot ท่ี 1) 
 มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 50 

4. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน  บริเวณ ถ.สุขุมวิท   
จ.ชลบุรี (lot ท่ี 3)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 70 

5. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยา   
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ท่ี 5)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 80 

6. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน ชวง ถ.สุรนารี,       
ถ.บุรนิทร, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางคยาตร, ถ.โพธิ์กลาง บางสวน จ.นครราชสีมา (lot ท่ี 2) 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 60 

7. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดินชวง, ถ.ราชดําเนิน 
(บางสวน), ถ.พลแสน (บางสวน), ถ.ยมราช (บางสวน), ถ.อัษฎางค (บางสวน), ถ.จอมพล (บางสวน), 
ถ.มหาดไทย (บางสวน) และ ถ.สรรพสิทธิ์  (บางสวน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lot ท่ี 3)  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 70 
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8. งานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี เคเบิลใตดินชวงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟานครราชสีมา 6 
จ.นครราชสีมา  
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 50 

9. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา นครราชสีมา 6  จ.นครราชสีมา 
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 40 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง 
จ.ชลบุรี (lot ท่ี 2)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 8.15 

2. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ 
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา  (lot ท่ี 1)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 80 

3. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี 
“จุดตัดราษฎรยินดี – จุดตัดเสนหานุสรณ” จ.สงขลา (lot ท่ี 1)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 100 

4. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน  บริเวณ ถ.สุขุมวิท  
จ.ชลบุรี (lot ท่ี 3)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 43.19 

5. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยา 
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ท่ี 5)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 57.98 

6. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน ชวง ถ.สุรนารี,  
ถ.บุรินทร, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางคยาตร, ถ.โพธิ์กลาง บางสวน จ.นครราชสีมา (lot ท่ี 2)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 82.28 

7. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน ชวง, ถ.ราชดําเนิน 
(บางสวน), ถ.พลแสน (บางสวน), ถ.ยมราช (บางสวน), ถ.อัษฎางค (บางสวน), ถ.จอมพล (บางสวน), 
ถ.มหาดไทย (บางสวน) และ ถ.สรรพสิทธิ์(บางสวน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lotท่ี 3)  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 43.25 

8. งานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี เคเบิลใตดินชวงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟานครราชสีมา 6 
จ.นครราชสีมา  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 33.64 

9. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา นครราชสีมา 6  จ.นครราชสีมา  
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 47.43 
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OM1.8 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 76.25 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

      ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM1การเพ่ิมประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : รอยละของหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย(Loss) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ป 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทําคาเปาหมายหนวยสูญเสีย (Total Losses) 
2. แผนปฏิบัติดาน Technical Losses 10 มาตรการ 
3. แผนปฏิบัติดาน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
4. การใชโปรแกรม U-CUBE เพ่ือนํามาใชบริหารจัดการดาน Non-Technical Losses และ

Technical Losses 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. จัดทําคาเปาหมายหนวยสูญเสีย (Total Losses) 
จัดทําคาเปาหมายฯ แลวเสร็จตามหนงัสือ ฝคฟ. เลขท่ี 123/2563 อนุมัต ิผวก. ลงวันท่ี 26 มี.ค. 2563 

 

2. แผนปฏิบัติดาน Technical Losses 10 มาตรการ 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานลดหนวยสูญเสียทางดานเทคนิคไตรมาสท่ี 1 ประจําป 

2563 ตามหนังสือ กจฟ.(วส) เลขท่ี 30048/2563 ลงวันท่ี 29 พ.ค. 2563 เรียบรอยแลวและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนลดคาหนวยสูญเสียทางเทคนิค ไตรมาสท่ี 2 ประจําป 2563 ตามหนังสือเลขท่ี กจฟ.(วส) 
35044/2563 ลงวันท่ี 9 ก.ค. 2563 
 

3. แผนปฏิบัติดาน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนลดคาหนวยสูญเสียท่ีไมใชทางเทคนิค ไตรมาสท่ี 3 ประจําป 2563 

ตามหนังสือเลขท่ี กศฟ.(วฟ.) 35369/2563 ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2563 ใหแตละเขตดําเนินการรวบรวมและสงขอมูล
โดยกรอกขอมูลบน Google Sheet 
 

4. การใชโปรแกรม U-CUBE เพื่อนํามาใชบริหารจัดการดาน Non – Technical Losses และ 
Technical Losses 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร ไตรมาสท่ี 3/2563 ผลการดําเนินงาน
ในการนําโปรแกรม U-CUBE มาใชบริหารจัดการดาน Non-Technical loss และ Technical loss โดยตรวจสอบ
ปริมาณใบงานคงคางในระบบในเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563 มีจํานวนใบงานจากโปรแกรมท้ังหมด 224,302 ใบ 
ดําเนินการตรวจสอบแลว 218,260 ใบ พบมิเตอรปกติ 115,692 เครื่อง ผิดปกติ 62,568 และยังไมไดดําเนินการ
ตรวจสอบ 6,042 เครื่อง 

51



OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 97.75   สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุก 

      ระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว  

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. พัฒนาโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรม แลวเสรจ็ 

2. ปรับปรุงหองอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ. 

3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

4. จัดฝกอบรมโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรมใหผูใชงาน แลวเสร็จ 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. พัฒนาโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรม แลวเสร็จ 

รผก.(ว) อนุมัติจายเงินงวดท่ี 5 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2562 จายเงินการซ้ือขายและอนุญาตใหใชสิทธิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมพัฒนาโปรแกรมประยุกต และสวนท่ีเก่ียวของ 

ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขท่ี บ.7/2561 โดยประกอบดวยคาจัดฝกอบรม การพัฒนาระบบโปรแกรม

ประยุกต และจัดซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เปนเงินท้ังสิ้น 29,820,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 

2. ปรับปรุงหองอบรม GIS ณ ช้ัน 8 อาคาร LED กฟภ. 

รผก.(ว) อนุมัติจายเงินงวดท่ี 2 ลงวันท่ี 4 ก.ค. 2562 จายเงินการซ้ือขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขท่ี บ.28/2561 

โดยประกอบดวยการจัดหาและสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ และงานปรับปรุง

หองอบรมเพ่ิมเติม ณ อาคาร LED ชั้น 8 พ้ืนท่ีบริเวณหองฝกอบรม กฟภ. สํานักงานใหญ เปนเงินทั้งสิ้น 

61,364,480.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 
 

3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีศูนยคอมพิวเตอรหลัก 

ผวก. อนุมัติจายเงินงวดท่ี 4 ลงวันท่ี 25 พ.ย. 2562 จายเงินการซ้ือขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอรและดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของ ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขท่ี บ.28/2561 

โดยประกอบดวยงานโอนยายเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ จากหองคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบ GIS อาคาร LED ชั้น 7 การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบและ
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อุปกรณท่ีเก่ียวของ จากการไฟฟาเขต จํานวน 10 แหง มาติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก ระยะท่ี 2, งานจัดหาและ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก, งานจัดหาและสงมอบ

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณท่ีเก่ียวของ และงานจัดหาและติดตั้งซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

เปนเงินท้ังสิ้น 545,364,832.23 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%) 

 

4. จัดฝกอบรมโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรมใหผูใชงาน แลวเสร็จ 

จัดอบรมโปรแกรมประยุกตใหมแลวเสร็จ จํานวน 70 หลักสูตร จากท้ังหมด 77 หลักสูตร 
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OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับระบบ Smart Grid 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ  

         ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  

ติดตั้ง Smart Meter ในพ้ืนท่ี กฟฟ. มพย. 

2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา 

มีอนุมัติรางขอบเขตงานและราคากลาง 
 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  

ทําการติดต้ังสมารทมิเตอรไปแลว จํานวน 68,343 เครื่อง อยูระหวางขออนุมัติปรับปรุง Business 

Process ของระบบ AMI สําหรับจัดทําการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงาน (Design Change Request) และ

จัดทําการเชื่อมโยงระบบ AMI กับ SAP/OMS 

2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพ้ืนท่ี อ.เบตง จ.ยะลา 

อยูระหวางการพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอตามระบบ e-GP และติดตอสอบถามหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอก รวมถึงหนวยงานตางประเทศ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา 
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OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 76 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

ดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ทส 
 

ช่ือแผนงานยอย (1) : แผนงานขยายโครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง : งานจัดซ้ือพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง 

ระยะทาง 3,140 กม. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. กระบวนงานตามสัญญา (ประชุมติดตามงาน) 

2. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา 

3. ดําเนินการติดตั้ง 

4. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 50 ของสัญญา 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ดําเนินการประชุมติดตามงานรวมกับผูขายเปนประจําทุกเดือน 

- ตรวจรับอุปกรณประกอบการติดตั้ง และเอกสารดันทอลอด 

- ดําเนินการตรวจรับและเบิกจายเงินรอยละ 10ของสัญญาแลวเสร็จในเดือน ก.พ. 2563 

- ผูขายพรอมสงทดสอบ CAT งานติดตั้งแลว จํานวน 160 เสนทาง จากท้ังหมด 164 เสนทาง 

- ผูขายพรอมสงทดสอบ FAT งานติดตั้งแลว จํานวน 47 เสนทาง จากท้ังหมด 164 เสนทาง 
 

ช่ือแผนงานยอย (2) : แผนงานขยายโครงขาย IP Network : งานจัดซ้ือพรอมติดตั้งอุปกรณโครงขาย IP Access 

Network (MPLS Router) (สวนตอขยาย) ในพ้ืนท่ีภาคกลาง จํานวน 135 Nodes 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ดําเนินการจัดจาง 

2. จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญา 

3. กระบวนงานตามสัญญา 

4. สงแผนการทํางานและบรหิารโครงการ และรายงานการออกแบบ NDD/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา 

5. สงของ/ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 40 ของสัญญา 

6. ดําเนินการติดตั้ง 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ผวก.อนุมัติจัดซ้ือจาก บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จํากัด เปนเงิน 106,200,000 บาท

(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) เม่ือวันท่ี 17 มี.ค. 2563 จัดทําสัญญา และลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 

- ประชุม Kick off Meeting เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2563 

- สํารวจสถานท่ีติดตั้งอุปกรณตามสัญญารวมกับผูขาย และอนุมัติแบบติดตั้งเรียบรอยแลว เม่ือเดือน ก.ย. 2563 

- คูสัญญาสงมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการ/การออกแบบ NDD 

- อนุมัติเบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา เรียบรอยแลว เม่ือเดือน ก.ย. 2563 

- ผูขายสงของตามสัญญาครบถวน  

 

56



OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใชในการซื้อขายพลังงานไฟฟา 

(Energy Trading Platform) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 66.50       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2  มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน

ดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใชในการซ้ือขายพลังงาน

ไฟฟา (Energy Trading Platform) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขออนุมัติหลักการดําเนินงาน 

2. จัดหาอุปกรณรองรับระบบซ้ือขายพลังงานไฟฟา 

3. ติดตั้งอุปกรณและระบบซ้ือขายพลังงานไฟฟา 

4. ติดตามและประเมินผลการทดลอง 

5. สรุปและรายงานผลการทดลอง 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 10 มิ.ย. 2563 โดยจัดหาและติดตั้งอุปกรณรองรับระบบซ้ือขาย

พลังงานไฟฟาแลวเสร็จ อยูระหวางการดําเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผลการทดสอบ 
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OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสรางการกําหนดราคาใหสอดคลองกับโครงสราง

ระบบจําหนายในอนาคต (Pricing Model) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

    ดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาท่ีไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค 

กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว, ย และ บ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประชุมหารือเพ่ือสรุปขอบเขตการจัดทําขอมูล 

2. ดําเนินการจัดทําขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3. จัดเตรียมแบบจําลองการคํานวณท่ีสอดคลองกับรูปแบบขอมูล 

4. สรุปขอมูลท้ังหมดพรอมนําเขาแบบจําลองการคํานวณ 

5. คํานวณอัตรา Wheeling Charge พรอมสรุปผล 

6. ประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการปตอไป 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 กอธ. จัดประชุมภายในหนวยงานเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาแลว และไดรับขอมูลป 2562 

จากการไฟฟาเขต ก.1, ก.2 และ ก.3 และจัดเตรียมแบบจําลองการคํานวณตามสถานะของขอมูลขางตนแลว 

โดยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางคํานวณอัตรา Wheeling Charge 

พรอมสรุปผลและประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการปตอไป 
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OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยของระบบไฟฟา ของ กฟภ. 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67  สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 62 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ 

      ทุกระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความม่ันคงทางการเงิน 

กลยุทธ : OM3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : คณะทํางานจัดทําแนวทางบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาของ กฟภ.           

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย 

2. ปรับแผนยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหรองรับวัตถุประสงคของการบริหารจัดการสินทรัพยของ
องคกร (AMO) 

3. จัดทํากระบวนการเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พรอมท้ังจัดทํา
กรอบความสามารถของบุคลากร (AM-Competency) และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลากร
ตาม AM-Competency ท่ีกําหนด และดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว 

4. จัดทํากลยุทธในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกําหนด
ขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสราง และรูปแบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ โดยระบุประเภท 
สภาพ มูลคาสินทรัพย ขอมูลภูมิศาสตร เพ่ือใหสามารถกําหนดความสําคัญเทียบเคียงกับเปาหมายเชิงกลยุทธได 
โดยทดลองนําไปใชงานในพ้ืนท่ีนํารอง 

5. จัดทํา Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับใชในการบริหารจัดการ
สนิทรัพย 

6. วิเคราะห Gap Analysis ของโครงสรางขอมูลในปจจุบัน เทียบกับโครงสรางขอมูลท่ีเหมาะสม (IT2) 
และทําการปรับปรุงขอมูลเพ่ือ Closed Gap 

7. มีการนําซอฟทแวรระบบบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาทั้งองคกร (Enterprise Asset 
Management (EAM)  Software) มาใชงาน 

8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสรางองคกรใหรองรับการดําเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย 

9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑความปลอดภัย (Safety) ใหมีความสอดคลองกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย 

10. จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพยท่ีมีความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO31000 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

11. จัดทํากระบวนการคิดตนทุนท่ีแทจริงตอหนวยตลอดอายุการใชงาน (Total Cost of Ownership 
:TCO) สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญเพ่ือประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดยใชการวิเคราะหคาใชจาย
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
คํานวณ TCO ของสินทรัพยใหม 
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12. จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับสินทรัพย
ท่ีสําคัญขององคกร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.) 
โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพยจะประกอบดวยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) 
เพ่ือวัดผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พรอมท้ังจัดทํา Spares Optimization สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ 

13. จัดทํากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ สําคัญท่ีมุงเนนคุณภาพและคาใชจายตลอดอายุการใชงาน
มากกวาราคาต่ําสุด และดําเนินการตามกระบวนการท่ีปรับปรุงดังกลาว (Price Performance) 

14. จัดทํากระบวนการ Vendor Outsource เพ่ือรองรับการบริหารจัดการสินทรัพยของ กฟภ. 
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะหความตองการใชไฟฟา 
16. มีการจัดทําเอกสาร เพ่ือทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ท่ีสอดคลองกับ ISO 55000 รวมถึง

แผนยุทธศาสตรองคกร พรอมท้ังรวบรวม Feedback จากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด เพ่ือประเมินความเขาใจ
ในวัตถุประสงคการบริหารจัดการสินทรัพยและความสัมพันธของบทบาท หนาท่ีในสวนงานตางๆ 

17. จัดทํา Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ 
และหลักเกณฑตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพยท่ีสําคัญ 

18. จางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํากระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ 
(Condition Based Risk Management : CBRM) 

19. นําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ (Condition Based Risk 
Management : CBRM) ไปใชในสินทรัพยสําคัญ 

20. นําหลักการวิเคราะห Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช
ในสินทรัพยสําคัญ 
 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย 

อยูในระหวางการดําเนินการ จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) 

โดยไดประสานงานกับทาง กรอ. จัดทํา work flow ของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการสินทรัพย

ระบบไฟฟา 

2. ปรับแผนยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหรองรับวัตถุประสงคของการบริหารจัดการสินทรัพยของ
องคกร (AMO) 

ปรับแผนยุทธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกับการบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาของ 

กฟภ. ในป 2564 

3. จัดทํากระบวนการเพ่ือบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) พรอมท้ัง
จัดทํากรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
บุคคลากรตาม AM-Competency ท่ีกําหนดและดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว 

มีแผนการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ โดยมีการหารือกับคณะทํางานท้ัง 5 คณะ และ 

มีการสื่อสารโดยผูบริหารระดับสูงไปสูผูปฏิบัติเก่ียวกับทิศทางงานบํารุงรักษาของ กฟภ. ในอนาคต ท่ีจะมุงเนน

งานบํารุงรักษาเชิงปองกันและการบํารุงรักษาเชิงสภาพ 
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4. จัดทํากลยุทธในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกําหนด
ขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสราง และรูปแบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ โดยระบุ
ประเภท สภาพ มูลคาสินทรัพย ขอมูลภูมิศาสตร เพ่ือใหสามารถกําหนดความสําคัญเทียบเคียงกับเปาหมาย
เชิงกลยุทธได โดยทดลองนําไปใชงานในพ้ืนท่ีนํารอง 

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอุปกรณในสถานีไฟฟา (Serialize) แลว ในสวนของอุปกรณภายใน

สถานีไฟฟา 

5. จัดทํา Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับใชในการบริหาร
จัดการสินทรัพย 

มีการประชุมหารือเบื้องตนเก่ียวกับใชระบบสารสนเทศท่ีมีใชงานอยูในปจจุบัน เชน ระบบ SAP/ 

ระบบฐานขอมูล EXCEL ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบํารุงรักษาอุปกรณ (หมอแปลงไฟฟากําลัง) เพ่ือหา

ขอสรุปในการจัดเก็บขอมูลอุปกรณสําหรับการบริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ  

6. วิเคราะห Gap Analysis ของโครงสรางขอมูลในปจจุบัน เทียบกับโครงสรางขอมูลท่ีเหมาะสม 
(IT2) และทําการปรับปรุงขอมูลเพ่ือ Closed Gap 

มีการกําหนดรางโครงสรางรายละเอียดของขอมูลท่ีเหมาะสมของ Critical Asset แลว โดยอยูระหวาง

การสํารวจขอมูลเดิมท่ีมีอยู เพ่ือเปรียบเทียบกับรางโครงสรางรายละเอียดของขอมูลท่ีเหมาะสมของ Critical Asset 

7. มีการนําซอฟทแวรระบบบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาท้ังองคกร (Enterprise Asset 
Management (EAM)  Software) มาใชงาน 

อยูระหวางการขออนุมัติสั่งจางท่ีปรึกษา 

8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสรางองคกรใหรองรับการดําเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย 

มีโครงสรางองคกรท่ีรองรับการดําเนินงานบริหารจัดการสินทรัพยโดยไดนําเสนอผูบริหาร

ระดับสูงในการตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย ป 2567  

9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑความปลอดภัย (Safety) ใหมีความสอดคลองกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย 

คณะทํางานชุดท่ี 1 มีการประชุมหารือรวมกันเก่ียวกับหลักเกณฑความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับติดต้ัง และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังเม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2563 และมีการถายทอดจากผูบริหาร

ระดับสูงสูผูปฏิบัติงานในการเนนย้ําเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

10. จัดทําแนวทางการบริหารความเส่ียงเพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพยท่ีมีความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO31000 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน 

กฟภ. มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน COSO 2017 

11. จัดทํากระบวนการคิดตนทุนท่ีแทจริงตอหนวยตลอดอายุการใชงาน (Total Cost of 
Ownership :TCO) สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญเพ่ือประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรโดยใชการวิเคราะห
คาใชจายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ 
และวิธีการคํานวณ TCO ของสินทรัพยใหม 

มีการประชุมหารือของคณะทํางานชุดท่ี 4 โดยไดทดลองนําคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับหมอ

แปลงไฟฟากําลัง มาคํานวณคาใชจายตลอดอายุการใชงาน เพ่ือนํามาคํานวณ TCO ของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
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12. จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับสินทรัพย
ท่ีสําคัญขององคกร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, 
Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพยจะประกอบดวยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) 
รวมถึงมีตัวช้ีวัด (KPI) เพ่ือวัดผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พรอมท้ังจัดทํา Spares Optimization 
สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ 

จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับหมอแปลง

ไฟฟา กําล ังแล ว เสร ็จอยู ใน ขั ้นตอนการตรวจสอบเพื ่อขออนุม ัต ิใช งานประกอบดวยแผนปฏิบ ัติ 

(Implementation Plan) มีตัวชี้วัด (KPI) วดัผลการดําเนินงาน และการคํานวณ Spares Optimization 

13. จัดทํากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ สําคัญท่ีมุงเนนคุณภาพและคาใชจายตลอดอายุการใชงาน
มากกวาราคาต่ําสุด และดําเนินการตามกระบวนการท่ีปรับปรุงดังกลาว(Price Performance) 

ฝวศ. มีการจัดทํา Price Performance และนําไปใชในการจัดซ้ืออุปกรณท่ีใชใน กฟภ. เชน 

หมอแปลงระบบจําหนาย, มิเตอร, สายไฟฟา, อุปกรณปองกันและตัดตอนบางชนิด 

14. จัดทํากระบวนการ Vendor Outsource เพ่ือรองรับการบริหารจัดการสินทรัพยของ กฟภ. 
ฝวศ. มีแผนการจัดทํากระบวนการ Vendor Outsource สําหรับการติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง 

ฝบร. มีแนวทางการจัดทํากระบวนการ Vendor Outsource สําหรับงานบํารุงรักษา 

15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะหความตองการใชไฟฟา 
ฝวร. มีการทบทวนความตองการใชไฟฟาทุกป เพ่ือพิจารณาจัดทําโครงการพัฒนาระบบสงและ

จําหนาย  

16. มีการจัดทําเอกสาร เพ่ือทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ท่ีสอดคลองกับ ISO 55000 
รวมถึงแผนยุทธศาสตรองคกร พรอมท้ังรวบรวม Feedback จากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด เพ่ือประเมิน
ความเขาใจในวัตถุประสงคการบริหารจัดการสินทรัพยและความสัมพันธของบทบาท หนาท่ีในสวนงานตางๆ 

ปจจุบันอยูในระหวางการทบทวนแผนงาน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติและวัดผลการดําเนินงาน

ไดจริง รวมถึงแผนงานบางแผนงาน เปนแผนงานท่ีมีความเก่ียวของกัน และมีผลลัพธ (เปาหมายเดียวกัน) 

จึงควรนาํมารวมเปนแผนงานเดียวกัน ท้ังนี้ภายหลังจากทบทวนปรับแผนงานบริหารจัดการสินทรัพยแลวเสร็จ 

จะมีการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการตอไป เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 

17. จัดทํา Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สําหรับสินทรัพยท่ีสําคัญ 
และหลักเกณฑตัดสินใจเปล่ียนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพยท่ีสําคัญ 

มีการจัดทํา FMECA สําหรับหมอแปลงไฟฟากําลัง เพ่ือดูสาเหตุการชํารุดและวางแผนเปลี่ยน

ทดแทนอุปกรณดังกลาว 
 

18. จางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํากระบวนการจัดการความเส่ียงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ 
(Condition based Risk Management : CBRM) 

คณะทํางานรวมกับท่ีปรึกษา ดําเนินการจัดทําระบบประเมินสภาพและความเสี่ยงของ 

หมอแปลงไฟฟากําลัง, AIS สวิตชเกียรแลวเสร็จและนําไปใชงานจัดการแผนบํารุงรักษา อยูระหวางขออนุมัติ

จางท่ีปรึกษาในการจัดทํา Condition Based Maintenance ของเคเบิลใตดิน 
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19. นําระบบบริหารจัดการความเส่ียงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ (Condition based 
Risk Management : CBRM) ไปใชในสินทรัพยสําคัญ 

ฝบร. และ ฝมป. นําผลการประเมินสภาพหมอแปลงไฟฟากําลังมาใชวางแผนบํารุงรักษา 

หมอแปลงไฟฟากําลัง (เริ่มจากป 2563 เปนตนไป) 

20. นําหลักการวิเคราะห Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช
ในสินทรัพยสําคัญ 

ฝบร. และ ฝมป. นํา FMECA สําหรับหมอแปลงฟากําลังของ กฟภ. มาใชประกอบการวางแผน

บํารุงรักษาและจัดหาอะไหลหมอแปลงไฟฟากําลัง 
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OM4.1 แผนงานในการดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA  

ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 86.25 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุก 

    ระบบงานดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S5 ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ โดยใช 

      ประโยชนจากพันธมิตร 

กลยุทธ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมท้ังหวงโซอุปทาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการดําเนินการตาม Service Level Agreement ท่ีระบุใน 

  หวงโซอุปทาน โดยบูรณาการระดับหนวยงาน 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะหสิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) เพ่ือกําหนดแนวทาง และ
แผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA  

2. สื่อสาร ถายทอด สรางความรู ความเขาใจ 
3. ประสานการดําเนินงาน/ติดตามการดําเนินงานเพ่ือการบูรณาการ กระบวนการดําเนินการทางธุรกิจ

ตามกระบวนการท่ีสําคัญ  
4. สรปุขอเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการใหคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพบรกิาร กฟภ. 
5. รายงาน/ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีมีการบูรณการของหนวยงานตางๆ 

ตามกระบวนการ 
  

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กรอ. ดําเนินการทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล SLA & QA for SLA และ
จัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563 โดยแจงเวียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกลาวใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน เม่ือวันท่ี 19 - 27 ก.พ. 2563 

ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานในระบบ om.pea.co.th 
พรอมพัฒนาระบบใหเปนปจจุบนั ทันสมัย และประสานงานกับหนวยงานเจาของกระบวนการ และหนวยงาน
เจาของขอมูล เพ่ือรายงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีมีการบูรณการของหนวยงานตางๆ 
ตามกระบวนการ โดย กรอ. ไดรายงานผลการดําเนินงานลงในระบบ Corporate Data Center (CDC) 
เรียบรอยแลว (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 2563) 
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OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกร                   

(Digital Operational Excellence) ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90      สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

     ดวย Digitalization 

ยุทธศาสตร : S5 ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ โดยใชประโยชน 

      จากพันธมิตร 

กลยุทธ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมท้ังหวงโซอุปทาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกร  

 (Digital Operational Excellence) ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. กําหนดแนวทางและสื่อสาร ถายทอดใหหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process 

และ SLA 

3. กําหนดเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใชในกระบวนการ/การปรับลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4. คํานวณตนทุนกิจกรรมกอน (As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

5. วิเคราะห/สรุปสิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พรอมตนทุนกระบวนการ (บาท) ใหสายงาน

ยุทธศาสตร 

6. สรุปรายงานผลตนทุนกิจกรรม x เพ่ือใชเปนฐานการคํานวณคาใชจายในการดําเนินงานป 2564 (OPEX) 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กรอ. วางแผนการดําเนินงานปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกรและปรับปรุงระบบการเก็บ

ขอมูล (ระบบ om.pea.co.th) และประชุมพิจารณาแนวทางการลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงาน (OPEX) 

กระบวนการท่ีสําคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ. กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานลดตนทุนกระบวนการของสายงาน/สํานัก เพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบการแจงเวียนแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

และ กรอ. จัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563 โดยแจงเวียน

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของแลว และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกลาว 

ใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน เม่ือวันท่ี 19 - 27 ก.พ. 2563 โดยหนวยงานเจาของกระบวนการ 

(Process Owner) ดําเนินการทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA พรอมท้ังกําหนดเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีใชในกระบวนการ การปรับลดข้ันตอน ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน และคํานวณตนทุนกิจกรรมกอน 

(As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียบรอยแลว 
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และทุกสายงาน/สํานัก ไดวิเคราะห/สรุปสิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พรอมตนทุนกระบวนการ 

ใหผูบริหารระดับสูงในสายงานอนุมัติและจัดสงใหสายงานยุทธศาสตรเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวาง 

สรุปรายงานผลตนทุนกิจกรรมพรอมตนทุนกระบวนการของทุกสายงาน/สํานัก เพ่ือใชเปนฐานการคํานวณ

คาใชจายดําเนินงาน 
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา   
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CR1.1 แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานการ

ใหบริการ (SLA) ท่ีเกินความคาดหวังของลูกคา และเหนือกวาคูเทียบ 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 92.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Customer Service) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ย และ ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ทบทวนมาตรฐานการใหบริการป 62 ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
2. กําหนดมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 กรอ. ประชุมรวมกับ ฝวธ. (ภ1-ภ4) และ ฝพท. เพ่ือทบทวนและกําหนดมาตรฐานการใหบริการ (SLA) 

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) เม่ือวันท่ี 23 ม.ค. 2563 และประชุมรวมกับ กบว.(ภ3) และ กพล. 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานงานและ SLA ของ PEA Smart Plus และ PEA COS เม่ือวันท่ี 6 ก.พ. 2563 โดยดําเนินการ

ทบทวนมาตรฐานการใหบริการและจัดทําราง SLA ของระบบ PEA Smart Plus และ PEA COS พรอมท้ัง

ไดกําหนดมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เรียบรอยแลว  

 และ ผวก. อนุมัติมาตรฐานการใหบริการลูกคาและขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) ของ PEA 

SmartPlus เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริการลูกคาทราบแลว 

เมื่อวันท่ี 30 ก.ย. 2563 ปจจุบันอยูระหวางติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Service) 
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CR1.2 แผนงานการพัฒนาการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Service)(PEA Smart Plus) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Customer Service) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา 

   : รอยละตนทุนการใหบริการลูกคาลดลง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ธ 
 

ช่ือแผนงานยอย (1) : โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน 

Smart Phone (คิดเปนรอยละ 82) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone 

2. ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนใหลูกคา Download ใชงาน 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone 

- ประสานงานท่ีปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR 
- ประสานงานสวนท่ีเก่ียวของในการพัฒนางานตาม TOR 
- ประสานงานแผนการทดสอบการนําข้ึนระบบ Play store/App Store 
- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดท่ี 3 และ 4 เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส, เรื่องใบแจงหนี้, 

เรื่องคํารองขอใชบริการ 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากท่ีไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน 

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะท่ี 2) บน Smart Phone 
- ทดสอบการใชงานระบบตามงานงวดท่ี 3 เรียบรอยแลว 
- ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน 

 

2. ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนใหลูกคา Download ใชงาน 

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการรับคํารองขอใชไฟฟาผานอินเตอรเน็ต PEA Customer 
online service และ PEA Smart plus  

- เพ่ิมจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการชําระคาไฟฟาผานชองทางอ่ืนๆ เชน ชองทางออนไลน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากธนาคาร ผานตัวแทนจุดรับบริการชําระเงิน 
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ช่ือแผนงานยอย (2) : แผนงานพัฒนาการใหบริการ E-Service ผาน www.pea.co.th (คิดเปนรอยละ 75) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. พัฒนาระบบ E-Service บน Website :www.pea.co.th 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- หารือแนวทางพัฒนาการรับคํารอง กรณีโอนเปลี่ยนเจาของ/โอนเปลี่ยนชื่อเรียบรอยแลว ในเดือน 
มิ.ย. 2563 

- สมัคร E-mail 
- ทดสอบระบบงาน 
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม 
- จัดทําคูมือการใชงาน 
- นําระบบออกใชงาน 
- ดูแล ประสานงานแกไขปญหา 
- ปรับปรุงเพ่ิมเติมโปรแกรมตามความตองการของผูใชงาน 
- ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน 
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CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ    

ตามแนวทาง Doing Business : World Bank 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

  (Customer service) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ย 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ทบทวนกระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business ป 2562 

2. กําหนดมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business 

3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 

4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตาม แนวทาง PEA Doing Business 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- กรอ.กําหนดแผนงานเพ่ือทบทวนกระบวนการใหบริการธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และเขารวม
ประชุมหารือกับคณะทํางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานความโปรงใส 
เรื่องแนวทางบูรณาการระบบงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานขยายเขตระบบไฟฟาเม่ือวันท่ี 25 ก.พ. 2563 
โดยกําหนดมาตรฐานการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business แลว 

- กรอ. ดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563 
และแจงเวียนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ พรอมจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน เม่ือวันท่ี 19-27 ก.พ. 2563 และเขารวมประชุม
เพ่ือหารือการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank กับ ฝวธ.(ภ1-ภ4) 
และ กพล. เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2563, วันท่ี 12 มิ.ย. 2563 และวันท่ี 26 มิ.ย. 2563 ตามลําดับ ปจจุบันอยูระหวาง
การพัฒนากระบวนการ โดยใชดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ข้ันตอน) 

- กรอ. ตดิตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business กับ ฝวธ.(ภ3) 
และรวมประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานกับ Portalnet และ ฝวธ.(ภ1-ภ4) เม่ือวันท่ี 5 ส.ค. 2563 ท้ังนี้ 
ไดพัฒนากระบวนการโดยใชดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ข้ันตอน) เรียบรอยแลว 
และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานกระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank 
ให รผก.(ย) ทราบแลว เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2563 
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CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานขอมูลองคกร 

(รวมถึงฐานขอมลูลูกคาและการวิเคราะหขอมูลในชองทาง) เพ่ือนําไปสูการวิเคราะห

และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

  (Customer service) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลของ Potential customer  

    (Strategic และ Star) เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดในกลุมธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย, ธ,ภ1-4 และ ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. กําหนดแนวทาง/แผนงาน และสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

2. ติดตามและประสานงานการจัดทําระบบ EPM กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. นําเสนอผลการดําเนินการใหคณะกรรมการฯท่ีเก่ียวของ 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 - กรอ. ดําเนินการทบทวนแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว 

และเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ กฟภ. 

ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอมูลสําคัญ (Criteria) และสื่อสารถายทอดแผนงาน

การดําเนินงานพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบรหิารจัดการองคกรของ กฟภ. ป 2563 ใหทุกหนวยงานทราบ 

และนําไปปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 23 มี.ค. 2563 

ทั้งนี้ไดจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหาร

จัดการองคกรของ กฟภ. ครั้งท่ี 1/2563 โดยมติท่ีประชุมใหการเห็นชอบดังนี้ 

1. ปรับแผนการดําเนินงาน ป 2563 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
องคกร 

2. ใหเลขาฯ ทบทวนขอมูล/จัดลําดับขอมูลสําคัญ โดยจัดทําตาราง Mapping ตาม Criteria ท่ีกําหนด 
และแจงเวียนใหทุกหนวยงานพิจารณาอีกครั้ง 

3. ให อฝ.วธ.(ภ3) เปนหนวยงานทบทวน/จัดลําดับขอมูลสําคัญของ สายงานภาค 1-4 
4. ใหโอนยายงานขอมูลสําคัญใหฝายกลยุทธและบริหารจัดการขอมูล สํานักดิจิทัล ตามโครงสราง

องคกรใหม (เริ่มใช 1 ต.ค. 2563) 
และ กรอ. ไดดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงานป 2563 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน

ขององคกร และดําเนินการทบทวนขอมูล/จัดลําดับขอมูลสําคัญ โดยจัดทําตาราง Mapping ตาม Criteria ท่ีกําหนด 
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- กรอ.ไดดําเนินการติดตามประสานงานการจัดทําระบบ EPM กับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการ

ประชุมหารือกับ กพก. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ  

กฟภ. ป 2563 เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสาํคัญสาํหรับ

การบริหารจัดการองคกรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก

ขอมูลสําคัญ (Criteria) และแผนงานการดําเนินงานพัฒนา และจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ

องคกรของ กฟภ. ป 2563 เม่ือวันท่ี 23 มี.ค. 2563 

ในการนี้ กรอ. ไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหใหคณะทํางานจัดทําขอมูลสําคัญสําหรับ

การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สํานัก พิจารณาทบทวน/จัดลําดับขอมูลสําคัญ  

ป 2563 ตามขั้นตอนการพิจารณาทบทวน/จัดลําดับขอมูลสําคัญป 2563 ลงในแบบฟอรมการทบทวน/

จัดลําดับขอมูลสําคัญ ป 2563 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณานําเขาสูระบบ EPM ของสายงาน ทส. 

ซ่ึงทุกสายงาน/สํานัก ไดดําเนินการทบทวนและจัดลําดับขอมูลสําคัญ ป 2563 โดย กรอ. ไดรวบรวมสรุปผล

การทบทวนและจัดลําดับขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สํานัก 

ประจําป 2563 นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ 

กฟภ. เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 
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CR1.5 แผนงานพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา (Customer 

Analytics) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา 

กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

  (Customer service) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลของ Potential customer  

    (Strategic และ Star) เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดในกลุมธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ, ภ1-4, ทส และ ย 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดทําฐานขอมูลลูกคา High Value 

2. แจงความตองการในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับวิเคราะหความตองการของลูกคา 

3. จัดทํากลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาดสําหรับจําหนายหรือใหบริการลูกคา High Value 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กธส. ประชุมหารือรวมกับ กพล., กพก., กวป. และ กผส. เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการองคกรในแผนงาน CR1.5 แผนงานการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา (Customer Analytics) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจเก่ียวเนื่องเม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2563 และประชุมหารือ

กับ กพล. เก่ียวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับลูกคา High Value ท่ีมีชื่อวา CRM Mobile Workforce 

และ PEA Smart Care โดย กธส. ไดแจงความตองการเบื้องตนเก่ียวกับการใหบริการธุรกิจเสริมในท่ีประชุม

เม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2563 และจัดทําหนังสือเลขที่ กธส. 30014/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 ถึง กพล.  

แจงความตองการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงานในสวนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

และศึกษาขอมูลเพ่ือจัดทํากลยุทธทางการตลาดสําหรับลูกคา High Value ไดแก ขอมูลในการจัดทํา

ฐานขอมูลลูกคา High Value เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการหรือสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยว เนื่องจาก

แผนยุทธศาสตรองคกรของ ฝนศ., ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากระบบ SAP โดยใช T-code ตางๆ และศึกษา

ขอมูลลูกคาท่ีมีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม พรอมท้ังประชุมพิจารณาการบันทึกบัญชีงานบํารุงรักษาหมอแปลงของ 

App BisME เม่ือวันท่ี 4 มิ.ย. 2563, ประชุมพิจารณากลยุทธธุรกิจเสริมรวมกับท่ีปรึกษาจากสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563 ตามงานจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํากลยุทธ

และแผนการตลาดสาํหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ., ประชุมพิจารณาความตองการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม

ระบบงานในสวนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเก่ียวเนื่องรวมกับ กพล. บริษัท Portal Net เม่ือวันท่ี 3 ส.ค., 19 ส.ค.,        

2 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2563 และประชุมคณะทํางานจางท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณากลยุทธการดําเนินงานธุรกิจเสริม
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เม่ือวันท่ี 23 ก.ย. 2563 โดยอยูระหวางบริษัท Portal Net จัดทํารายงานการประชุมสรุปผลความตองการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงานในสวนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
 

ปญหาอุปสรรค 

เนื่องจากการจัดทํากลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาดสําหรับจําหนายหรือใหบริการ

ลูกคา High Value มีกระบวนการหลายกระบวนการ และแตละกระบวนการใชระยะเวลานาน จึงทําใหเกิด

ความลาชาในการดําเนินงาน 

แนวทางการแกไขใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

จะเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 
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CR2.1 แผนงานสรางความสัมพันธเพ่ือรักษาฐานลูกคา High Value และนําระบบ 

Digital CRM มาใชสนับสนุนในการใหบริการลูกคา 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 91.59 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 91.59 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value 

กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ทส. 

ช่ือแผนงานยอย (1) : แผนงานสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา Key Account (คิดเปนรอยละ 91.67) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. สรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาเปาหมายดวยกิจกรรม ดังนี้ 

- การใหบริการเสริมโดยไมคิดคาใชจาย 

- การเยี่ยมเยือนลูกคา 

- การจัดสัมมานาผูใชไฟรายใหญ 

- การดูแลลูกคาสําคัญ Key Account 

2. สรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคากลุมเสี่ยงเปลี่ยนไปใช SPP  

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. การบริการเสริมโดยไมคิดคาใชจาย (Free Maintenance Service) ลูกคาตามกลุมตางๆ ดังนี้ 

- ลูกคากลุม Strategic เสร็จเรียบรอยแลว 

- ลูกคากลุม Star เสร็จเรียบรอยแลว 

- ลูกคากลุม Status เสร็จเรียบรอยแลว 

2. ปรับปรุงขอมูลลูกคารายสําคัญ Key Account ในโปรแกรม CRM Plus และแผนบริหารลูกคารายสําคัญ

เสร็จเรียบรอยแลว 

3. การเยี่ยมลูกคารายสําคัญ High Value customer และดูแลลูกคารายสําคัญในบริเวณอุตสาหกรรม

และพ้ืนท่ีใหบริการของ SPP เสร็จเรียบรอยแลว 

4. จัดประชุมสัมมนาผูใชไฟรายใหญ ในพื้นที่ กฟฟ. สําหรับลูกคากลุม Strategic, ลูกคากลุม star, 

ลูกคากลุม status และลูกคากลุม streamline เสร็จเรียบรอยแลว 
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ชื่อแผนงานยอย (2) : แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา (CRM+) 

(คิดเปนรอยละ 91.50) 

1. งานปรับปรงุระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM+) เพ่ือรองรับ CRM Mobile Workforce 

2. จางพัฒนาระบบงานบริการและการบรหิารความสัมพันธของลูกคาสําหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile 

Workforce) 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. งานปรับปรงุระบบบริหารความสัมพันธลกูคา (CRM+) เพ่ือรองรับ CRM Mobile Workforce 

- พัฒนา Webservice เชื่อมโยงขอมูลกับระบบ CRM Mobile Workforce เสร็จเรียบรอยแลว 

- พัฒนาระบบการขายบริการเสริมและติดตามสถานการณใหบริการเสริม เสร็จเรียบรอยแลว 

- พัฒนาระบบ Timeline แสดงกิจกรรมระหวางลูกคากับ PEA เสร็จเรียบรอยแลว 

2. จางพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธของลูกคาสําหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile 

Workforce)  

 - ให Requirement กับผูรับจาง เสร็จเรียบรอยแลว 

- ตรวจรับงานงวดท่ี 1 เสร็จเรียบรอยแลว 

- ออกแบบระบบงานรวมกับผูรับจาง เสร็จเรียบรอยแลว 

- ตรวจรับงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว เม่ือเดือน พ.ค. 2563 

- ดําเนินการทดสอบระบบ (UAT) เบื้องตนไมผาน เนื่องจากระบบยังไมสามารถใชงานในสาระสําคัญได 

จึงยังไมสามารถตรวจรับงานงวดท่ี 3 
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CR2.2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 50 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value 

กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ภ1-4 และ สวก. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ติดตามผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียนท่ีเริ่มใชในไตรมาส 4/2562 โดยกําหนด SLA 

แยกตามประเภทขอรองเรียน และโดยรวมของขอรองเรียนท่ัวไป 

2. ทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมเติมในป 2564 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. ขยายผลการบริหารจัดการขอรองเรียน (ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 100) 

- บูรณาการฐานขอมูลบนระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) กรณีการแจงเบาะแส

ทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบรับขอรองเรียน กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สตภ. โดยเริ่มใชงานได ตั้งแต

วันท่ี 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป 

- เปดสิทธิ์การใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ใหกับสายงานสํานักงานใหญ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอรองเรียนขององคกร ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป 

- จัดทําหนังสือแจงสายงานสํานักงานใหญ ดําเนินการบริหารจัดการขอรองเรียนในระบบรับฟง

เสียงของลูกคา (PEA-VOC System) เพ่ือลดความซํ้าซอน และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ

ของแตละสายงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 2563 เปนตนไป (ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส.) 35005/2563) ลงวันท่ี 22 

มิ.ย. 2563) 

2. จัดประชุมผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียน (ดําเนินการแลว

คิดเปนรอยละ 100) 

- กกท.จัดทําหนังสือเชิญผูรับผิดชอบระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงาน

สํานักงานใหญ รับฟงการชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ในวันท่ี 24 มี.ค. 

2563 ณ หองประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สํานักงานใหญ (ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส) 

373/2563) ลงวันท่ี 20 มี.ค. 2563 และมีหนังสือแจงเลื่อนประชุมฯ ลงวันท่ี 23 มี.ค.2563 เนื่องจาก 

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว พรอมท้ังไดแจงเวียน

รายละเอียดการบริหารจัดการขอรองเรียน เพ่ือใหผูรับผิดชอบทุกสายงานไดนําไปศึกษาและเตรียมความพรอม

ในการบริหารจัดการขอรองเรียนผานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ดังนี้ 
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1) คูมือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแกไขครั้งท่ี 2) เชน 

ประเภทและความหมาย, วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ, แผนผังกระบวนการ, มาตรฐานการบริหารจัดการ เปนตน 

2) คูมือการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) (ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส) 

386/2563) 

- จัดทําหนังสือเชิญผูรับผิดชอบระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงาน

สํานักงานใหญ รับฟงการชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สํานกังานใหญ (ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส) 30153/2563) เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2563 

- จัดประชุมชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงานสํานักงานใหญ 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สํานักงานใหญ เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

3. จัดทําสรุปรายงานผลการบริหารจัดการขอรองเรียนเสนอผูบริหารระดับสูง (รายไตรมาส และรายป) 

(ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 50) 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. ประจําป 2562 ในท่ีประชุม

ผูบริหารระดับสูง ณ หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. 2563 

- ผวก. รับทราบการรายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. ประจําป 

2562 ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส) 113/2563 เม่ือวันท่ี 27 ม.ค. 2563และรายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหาร

จัดการขอรองเรียน ไตรมาส 1/2563 ตามหนังสือท่ี กกท.(ปส) 595/2563 เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 2563 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียน ไตรมาสท่ี 1/2563 ในท่ีประชุมผูบริหาร

ระดับสูง ณ หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ เม่ือวันท่ี 8 พ.ค. 2563 

- อยูระหวางสรุปรายงานและวิเคราะหผลการบริหารจัดการขอรองเรียน ไตรมาส 2/2563  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียนโดยกําหนด SLA แยกตามประเภทขอรองเรียน และ

โดยรวมของขอรองเรียนท่ัวไป (ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 50) 

- ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียนของลูกคาที่รองเรียนผานชองทางตางๆ 

โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปดขอรองเรียนตามกลุมลูกคาและ

ประเภทเรื่องรองเรียน และรายงานผลการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนให กกท. ไตรมาสท่ี 2 /2563 แลวเสร็จ 

5. ลดจํานวนขอรองเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานท่ีใหบริการในพ้ืนท่ีศูนยบริการลูกคา (Front 

office/PEA Shop) จัดประชุมผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียน (ดําเนินการแลว

คิดเปนรอยละ 50) 
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CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสรางความสมัพันธกับลูกคา 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90  สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value 

กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. วิเคราะหความตองการการพัฒนาบุคลากรดานลูกคา 
2. กําหนดและพัฒนากระบวนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมาย 
4. การติดตามและประเมินผล 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ประชุมรวมกับ ฝวธ.(ภ.1-4) เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดอบรมหลักสูตร “Customer Journey & CRM” 

ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 21 ก.ค.2563 กําหนดจัดอบรมจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน รวมเปนจํานวน 250 คน 

ท้ัง 12 เขต และสํานักงานใหญ ในไตรมาส 3-4 โดยพัฒนาระบบงาน เพ่ิมความพึงพอใจสรางความผูกพันของลูกคา 

มุงเนนบริการท่ีเปนเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐานโปรงใส  

- รผก.(ท) อนุมัติจัดฝกอบรมหลักสูตร Front Manager & CRM ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 2 ก.ย. 2563 

โดยแบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้ 

สายงาน ภาค 1 ระหวางวันท่ี 9 – 10 ก.ย. 2563 

สายงาน ภาค 2 ระหวางวันท่ี 21 – 22 ก.ย. 2563 

สายงาน ภาค 3 ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14 – 15 ธ.ค. 2563 

                    ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 17 – 18 ธ.ค. 2563 

สายงาน ภาค 4 ระหวางวันท่ี 16 – 17 ก.ย. 2563 

 

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ (COVID-19) จึงทําใหแผนลาชากวากําหนดระยะเวลาท่ีตั้งไวตั้งแตตนป  

แนวทางการแกไขปญหา 

เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส4 
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CR3.1 แผนงานพัฒนาPEA Customer Journey 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา 

ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value 

กลยุทธ : CR3 สรางประสบการณท่ีดีกับลูกคา (Customer Experience) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ธ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

 ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ท่ีใชเปนเครื่องมือในการออกแบบ Customer 

Experience Design 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ท่ีใชเปนเครื่องมือในการออกแบบ Customer 

Experience Design โดยกําหนดลําดับชั้นการเปนลูกคา และออกแบบประสบการณของลูกคาท่ีจุด Touchpoint 

ในทุกจุด พรอมท้ังรวบรวมผลการศึกษา Customer Experience Design และอนุมัติ ผวก. ลงวันท่ี 11 ก.ค. 2562 

จางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาโครงการ Customer Experience 

Design โดยมีการตรวจรับงานจางท่ีปรึกษาฯ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 3 งวด ดังนี ้

- งวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี ฝวธ.(ภ3) 239/2563 

- งวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี อว. 64.40/0446 

- งวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี กบว.(ภ3) 35244/2563 

- ปจจุบันอยูระหวางสรุปผลรายงานการศึกษา Customer Experience Design (งานงวดท่ี 4) 
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
SO4 :การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 
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NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation  

และการกําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

เพ่ือยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.4 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

            : รายไดธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation และกําหนดนโยบายในการลงทุนใน
ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

- ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563-2567/นโยบายการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ระดบัองคกร/นโยบายภาครัฐ 

- ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน Portfolio Mix Planning & Implementation ป 2562 
- ทบทวนสมมติฐานตางๆ ของแตละธุรกิจ และจัดทํา Portfolio Mix ประจาํป 2563-2567 

2. ดําเนินการตามกลยุทธท่ีกําหนดไวตามNM2.2 

3. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่องในแตละธุรกิจ 

  

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 กธม. ดําเนินการศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 นโยบายการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุนระดับองคกร และนโยบายภาครัฐ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
Portfolio Mix Planning & Implementation ประจําป 2562 ของธุรกิจ PEA Solar Hero Platform และ 
PEA Care and Service และจัดประชุมหารือเรื่องการทบทวน BSC องคกรท่ีสายงานรับผิดชอบ, BSC สายงาน
และแผนปฏิบัติการของสายงาน รวมกับผูบริหารสายงานธุรกิจ, กวป. และ กผส. เม่ือวันท่ี 13 ม.ค. 2563 นํามา
จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ NM1.1 และแผนงานการรายงานผลกลยุทธ Connected Customer ของ
โครงการ PEA VOLTA & Network Operator ซ่ึงเปนโครงการรองรับดิจิทัลของ กฟภ. ระยะ 5 ป (PEA Digital Plan) 

กธม. ไดหารือกับผูบริหารสายงานธุรกิจ และสายงานบัญชีและการเงิน เก่ียวกับแนวทางการปรับเปลี่ยน
วิธีการรับรูรายไดและการจัดพอรตธุรกิจเก่ียวเนื่อง เม่ือวันท่ี 25 ก.พ. 2563 และรวมออกแบบ Online Survey 
เพ่ือทดสอบการใชงานระบบ PEA VOLTA Application และ PEA VOLTA Charging Station โดยพิจารณา
แนวโนมการนําผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟภ. มาใชงานเชิงพาณิชยและแผนการนําธุรกิจ EV 
เขาบรรจุในพอรตธุรกิจใหม เม่ือวันท่ี 1 - 15 มี.ค. 2563 และเขารวมประชุมกับสมาคมยานยนตประเทศไทย 
(EVAT) เพ่ือรับฟงแนวโนมเทคโนโลยีธุรกิจดานสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับ EV เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 2563 
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กธม. ประชุมหารือกับ Project Owner ธุรกิจ PEA Solar Hero เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน 
และขอมูลจาก BI Dashboard เพ่ือวิเคราะหและสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานธุรกิจ PEA Solar Hero ในป 
2562 เม่ือวันท่ี 13 เม.ย. 2563 และประชุมหารือ Project Owner ธุรกิจ PEA VOLTA Application & Platform 
เก่ียวกับแนวทางการทดลองใชงานแอปพลิเคชั่น เพ่ือวางแผนการนํามาใชงานเชิงพาณิชย ในป 2563 เม่ือวันท่ี 
20 - 21 เม.ย. 2563 และนําเสนอ New Business Portfolio Mix Planning ท่ีจัดทําไวในป 2562 ใหคณะทํางาน
จัดทํา Master Plan ธุรกิจเก่ียวเนื่อง เม่ือวันท่ี 24 เม.ย. 2563 

ฝพธ. และ ฝบว. หารือกับผูบริหารของสายงานธุรกิจ ในการปรับปรุงประมาณการรายได ป 2564 - 2568 
เพ่ือทบทวน Business Portfolio Mix Planning และ Master Plan ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร กฟภ. ระยะ 5 ป 

กธม. และ กธส. ไดดําเนินการทบทวนสมมติฐานตางๆ ของแตละธุรกิจ และจัดทํา Business Portfolio 
Mix Planning ของธุรกิจใหม และธุรกิจเสริมประจําป 2563 - 2567 จัดสงให ฝพธ. พรอมติดตามและวิเคราะห
ผลการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่องในแตละธุรกิจ โดย กธม. ไดจัดทํา New Business Dashboard เปนเครื่องมือ 
ในการรวบรวมและติดตามความคืบหนาธุรกิจใหมของ กฟภ. ในแตละธุรกิจ เพ่ือใหผูบริหารและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของสามารถติดตามสถานะการดําเนินงาน 

กธม. และ กธส. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินธุรกิจเก่ียวเนื่อง (NM2.2) แลว 

กธม. ติดตามความเคลื่อนไหวและเทรนดธุรกิจพลังงานตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบภายหลังเหตุการณ
วิกฤติ Covid-19 เชน ภาคอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา เปนตน 

กธม. และ กธส. ไดดําเนินการติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง ในแตละธุรกิจ 

กธม. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจใหม ไดแก PEA Hero Platform, PEA iHapm, และ 
PEA VOLTA (PEA เปดใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาเชิงพาณิชย 5 สถานี) และจัดทําขอมูลนําเสนอผูบริหาร
ในรูปแบบ Dashboard และรายงานผลในแตละแผนงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานของ ผวก. กฟภ. (EB3-2 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมใหมๆ (EV Volta Application & Network 
Operator Platform)) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน DTO ทุกๆ สองสัปดาห เปนตน 
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NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการตดิตามผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทในเครือในรปูแบบ Early Warning System 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษารูปแบบระบบฯท่ีสามารถติดตามผลการดําเนินงานฯโดยเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก 
2. จัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ 

Early Warning Systemนําเสนอผูบริหาร 
3. จัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน(Early Warning System) 
4. ทดสอบ และพัฒนาระบบฯ 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

 กธม. ดําเนินการศึกษารูปแบบระบบฯ โดยเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลและคัดเลือก 2 หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการศึกษาระบบติดตามผลการดําเนินงาน 

Early warning ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตเนื่องจาก

สถานการณ COVID-19 ท้ัง 2 หนวยงานไดสงหนังสือแจงขอเลื่อนกําหนดการเขาศึกษาดูงานออกไปอยาง

ไมมีกําหนด 

  ติดตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือเขาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

บริษัทในเครือ เม่ือวันท่ี 13 พ.ค. 2563 และหารือดวยวาจากับผูแทน กฟผ. โดยจะสงคําถาม-คําตอบ เก่ียวกับ

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผานชองทาง e-mail ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารายงาน

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทียบเคียงกับ 

กฟภ. 

2. กธม. ดําเนินการจัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ในเครือ ในรูปแบบ Early Warning System นําเสนอผูบริหาร มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ประสานงานกับ กวป. ในการจัดทําระบบ Early Warning System 

2) รวมกับ กวป. ในการจัดทําแนวทาง/แผนการดาํเนินงานปรับปรุงระบบ Software ท่ีมีอยูเดิม 

มาใชในการรองรับระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 

3) ประสานงานกับ กวป. จัดสงเกณฑประเมินผลตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

บริษัทในเครือ เพ่ือนําไปใสในระบบ 
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3. กธม. ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน (Early Warning System) 

1) นําเขาปจจัยท่ีมีการติดตามการดําเนินงานบริษัทในเครือ โดยนําตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงฯ 

เขาระบบติดตามฯ 

2) รวมกับ กวป. ดําเนินการพัฒนาระบบ CDC เสร็จเรียบรอยแลว (พัฒนาในสวนของผูดูแลระบบ) 

4. ปจจุบันอยูระหวาง กธม. ดําเนินการทดสอบระบบ (Early Warning System) 
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NM1.3 แผนการจัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายได 

ในสวนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

            : รายไดธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บ 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. กําหนด/ทบทวน รายไดของธุรกิจนอกการกํากับดูแล(Non-regulated) ของ กฟภ. 

2. กําหนด/ทบทวน โครงสรางตนทุนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 

3. กําหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลรายได และตนทุนงาน ของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 

ในระบบ SAP 

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ไตรมาส 1 กบบ. ไดมีการจัดทํารายงานผลการจัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจ

นอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) นําเสนอ อฝ.บช. แลว ตามบันทึกเลขท่ี กบบ.(วต) 331/2563 ลงวันท่ี 

10 เม.ย. 2563 

- ไตรมาส 2 จัดทําสรุปโครงสรางตนทุนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) ของ กฟภ. แลว 

ตามบันทึกเลขท่ี กบบ.(วต) 35032/2563 ลงวันท่ี 29 มิ.ย. 2563 

- ไตรมาส 3 จัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) 

นําเสนอ อฝ.บช. แลว ตามบันทึกเลขท่ี กบบ.(วต) 35364/2563 ลงวันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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NM2.1 ความสําเร็จในการกําหนดนโยบายโครงสรางการกํากับดูแล  

รูปแบบการดําเนินงานท่ีเหมาะสมของท้ัง Portfolio 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 94 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสราง Brand Image ของบริษัทในเครือ 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทในเครือ และการวิเคราะหในเชิงนโยบาย 

     ในการกํากับดูแล 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ และ PEA ENCOM 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบาย โครงสรางการกํากับดูแลบริษัทในเครือ รูปแบบการดําเนินงาน

ท่ีเหมาะสม 

2. กําหนดแนวทางการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ 

3. จัดทํารางขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ 

4. นําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. กธม. ดําเนินการศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบายโครงสรางการกํากับดูแลบริษัทในเครือ 

รูปแบบการดําเนินงานท่ีเหมาะสมดังนี้ 

1) ศึกษาขอมูลและคัดเลือก 2 หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล

บริษัทในเครือท่ีเหมาะสม ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานและเขาประชุมหารือไปยังหนวยงานดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 2563 และวันท่ี 28 ก.พ. 2563 เนื่องจากสถานการณ COVID-19 สงผลให ปตท. และ กฟผ.  

สงหนังสือแจงขอเลื่อนกําหนดการเขาศึกษาดูงานออกไปอยางไมมีกําหนด 

2) ติดตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือเขาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

บริษัทในเครือ เม่ือวันท่ี 13 พ.ค. 2563 และหารือดวยวาจากับผูแทน กฟผ. โดยจะสงคําถาม-คําตอบ เก่ียวกับ

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผานชองทาง e-mail 

2. กธม. กําหนดแนวทางการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ โดยศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ

การกํากับเชื่อมโยงบริษัทในเครือของ กฟภ. และรวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานกับ บริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พรอมนําเสนอ รผก.(ธ) อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ.

วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 2563 และไดมีการประชุม

คณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ. เพ่ือพิจารณารายละเอียดรางขอบังคับฯ เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2563, 29 พ.ค. 2563 

และ 2 ก.ค. 2563 และดําเนินการทบทวนขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของ 
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3. กธม. ดําเนินการแกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ 

กฟภ. ป 2553 และจัดทํารางขอบังคับ กฟภ. วาดวยการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ท้ังนี้ ผวก. เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 

24 ก.ค. 2563 แกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. ป 2553 

โดยใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ.  

4. กธม. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2563 พิจารณา

วาระท่ี 5.2.1 ขอความเห็นชอบการแกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ 

กฟภ. ป 2553 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมตามขอสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. แลวนําเสนอ

คณะกรรมการ กฟภ. อีกครั้ง และจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับ

และเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดตามขอสังเกตของ

คณะกรรมการ กฟภ. ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับภาระงานตามโครงสรางการบริหารงานใหมของ กฟภ. สายงาน ธ. 

จะดําเนินการสงมอบงานการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ใหสายงาน ย. โดยจะมีการปรับเปลี่ยนคณะทํางาน

ปรับปรุงขอบังคับฯ ตอไป  
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NM2.2 แผนงานการดาํเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80.50   สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสราง Brand Image ของบริษัทในเครือ 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : รายไดธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ  

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

 แผนงานการดําเนนิธุรกิจใหม 

1. ศึกษาปจจัยภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 

2. จัดทําขอบเขต และแนวทางการดําเนินธุรกิจ และจัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) 

3. ศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจใหม/จัดทําแผนธุรกิจนําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร 

4. การดําเนินธุรกิจ PEA HERO PLATFORM ท่ีตอเนื่องจากป 2562 

- วิเคราะหและประเมินผลการใชงาน PEA HERO PLATFORM 

- ปรับปรุง/พัฒนา PEA HERO PLATFORM 

5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 แผนงานการดําเนนิธุรกิจเสรมิ 

1. กําหนด คาเปาหมาย และตัวชี้วัด ของการใหบริการธุรกิจเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2. จัดทํากลยุทธการใหบริการธุรกิจเสริม  
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจเสริม เชน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมือเครื่องใช โครงสรางหนวยงาน 
4. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานของการใหบริการธุรกิจเสริม 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กธม. ดําเนินการศึกษาปจจัยภายในและภายนอก พบวา กฟภ. ควรดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับพลังงาน

ทางเลือก ระบบ Digital Platform และ เทคโนโลยีดานพลังงานท่ีชวยลดคาใชจายในการใชพลังงานใหกับลูกคา 

พรอมจัดทําขอบเขตของธุรกิจใหมดานดิจิทัลแบงเปน 4 ประเภท ไดแก PEA Solar Hero, PEA Care and Services, 

PEA Marketplace, PEA EV และมีการปรับโครงสรางของสายงานธุรกิจ โดยจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการใหบริการ

ธุรกิจดิจิทัล เพ่ือมุงเนนการใหบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services 

กธม. อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติในหลักการใหดําเนินโครงการ PEA Hero Care and Services 

Application และ ผวก. อนุมัติใหดําเนินการและข้ึนทะเบียนชางโครงการ PEA Hero Care and Services Application 

ท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 2563 
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กธม. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ PEA Solar Hero ป 2562 และ
จัดทําการรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบ Dashboard พรอมท้ังศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจใหม และ
จัดทําแผนธุรกิจ นําเสนอ อฝ.พธ. ใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 2563 ปจจุบันอยูระหวางพิจารณา
กําหนดขอบเขตการจางท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาการใหบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services  

กธม. อยูระหวางการดําเนินการจางบริษัท เน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด ในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของ PEA Care and Services Application และอยูระหวางการเปดใชบริการ Payment Gateway กับ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ปจจุบันมีผูใชบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services ดังนี้ 
1) PEA Solar Hero : ผูใชบริการสํารวจ 43 ราย, ผูติดตั้งประเภทครัวเรือนจํานวน 4 ราย, ผูติดตั้ง

ในภาคธุรกิจจํานวน 1 ราย (ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 1.8 MW) 
2) PEA Care and Services : ผูเรียกใชบริการประมาณ 4,140 รายการ 

(ดําเนินการตามแผนงานคิดเปนรอยละ 75) 

กธส. ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานในป 2562 และปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ และประชุม

กับ กทค. และ กบบ. เพ่ือหารือการกําหนดเกณฑวัดการใหบริการธุรกิจเสริมรายหนวยงาน ประจําป 2563 

เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2563 พรอมจัดทํารางการกําหนดเกณฑวัด คาเปาหมายของการใหบริการธุรกิจเสริม 

ประจําป 2563 นําเสนอคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 2563 และขอปรับคา

เปาหมายรายไดธุรกิจเก่ียวเนื่องนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ 

กฟภ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 พรอมนําเสนอ ผวก.อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 และจัดประชุมชี้แจง

เกณฑประเมินดังกลาว ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 16 เม.ย. 2563 

กธส. ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร กฟภ., แผนการดําเนินงานของ ผวก. และแผนงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการธุรกิจเสริม และรวบรวมขอมูล ปญหา และอุปสรรค ท้ังปจจัยภายในและภายนอก 

พรอมจัดทําหลักการสรางแรงจูงใจสําหรับหนวยงานท่ีมีรายไดการใหบริการธุรกิจเสริมผานคาเกณฑประเมิน

ระดับ 5 ประจําป 2563 นําเสนอ ผวก.อนุมัติแลว เม่ือวันท่ี 15 เม.ย. 2563 และจัดทําการปนสวนการรับรูรายได

การใหบริการธุรกิจเสริมระหวาง ฝบว., สํานักงานจัดการธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน และ กฟข. ประจําป 

2563 นาํเสนอประธานคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม (รผก.(ธ)) ใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 23 เม.ย. 

2563 พรอมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เพื่อพิจารณาการกําหนดกลยุทธและ

การดําเนินงานตางๆ ในการพัฒนาการใหบริการธุรกิจเสริม เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2563 

กธส. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจเสริม รวมถึงการเก็บขอมูล

เพ่ือวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานของแตละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการดําเนินธุรกิจเสริม 

กธส. ดําเนินการจัดทําระเบียบฝกอบรมและสัมมนาแกบุคคลภายนอก โดยเขาหารือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 2563 และขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก กงบ. เก่ียวกับจํานวนพนักงานและคาเฉลี่ยของ

เงินเดือนพนักงาน กฟภ. เพ่ือใชประกอบการคิดตนทุนของธุรกิจ 
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การจัดสรรงบผูใชไฟ  

- รผก.(ธ) อนุมัติจัดสรรงบผูใชไฟจํานวน 10 ครั้ง ประกอบดวย 

ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 2563 ใหแก กคพ.1-4, กฟน.1, กฟต.2 และ กฟต.3 วงเงิน 
131,590,000 บาท 

ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 2563 ใหแก กฟก.2, กฟฉ.1 วงเงิน 70,000,000 บาท 

ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2563 ให กฟข. จํานวน 10 เขต วงเงิน 355,000,000 บาท และ

ให กบศ. ฝบว. วงเงิน 5,940,000 บาท วงเงินรวมท้ังสิ้น 360,940,000 บาท 

ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 9 เม.ย. 2563 ใหแก กฟน.3, กฟฉ.1, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.2, กกฟ.1 และ 

กกฟ.2, วงเงิน 212,735,000 บาท 

ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 27 เม.ย. 2563 ใหแก กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.2 และ 

กฟต.1 วงเงิน 160,000,000 บาท 

ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 26 พ.ค. 2563 ใหแก กฟฉ.1, กฟก.3, กฟต.3, กฟก.1 และ กบศ. วงเงิน 

61,359,231.90 บาท 

ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2563 ใหแก กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2 

และ กฟต.1 วงเงิน 210,000,000 บาท 

ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2563 ใหแก กฟฉ.1, กฟฉ.3, กฟก.3 และ กฟต.2 วงเงิน 

85,000,000 บาท 

ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 18 ส.ค. 2563 ใหแก กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1, 

กฟก.2, กฟต.1 และ กฟต.2 วงเงิน 110,000,000 บาท 

ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 10 ก.ย. 2563 ใหแก กฟฉ.1 วงเงิน 2,042,100 บาท 

- ผวก. อนุมัติแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 2563 โดยมีวงเงิน

ท่ีจัดสรรให กฟข. 12 เขต ประกอบดวย พัสดุหลักวงเงิน 1,208,659,000 บาท และพัสดุรองวงเงิน 207,209,000 บาท 

วงเงินรวมท้ังสิ้น 1,415,868,000 บาท  

- กธส. ประชุมหารือเรื่องแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2563 รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงไปยัง กฟข. 12 เขต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 พรอมชี้แจงขอซักถามให กฟข.12 เขต 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 และไดรับแจงจาก กฟข. บางแหงวาพบปญหาในการดําเนินการจัดซื้อพัสดุงาน

งบผูใชไฟประจาํป 2563 จึงไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ กฟข. 12 เขต และประสานงาน

สอบถามไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- สายงานธุรกิจประชุมรวมกับสายงานอํานวยการ และบริษัทผูผลิตและจําหนายสายไฟฟา 

เก่ียวกับการจัดซ้ือสายไฟฟาสําเร็จรูปของ กฟข.12 เขต เม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2563 

- รายงานสถานะงบผูใชไฟฟาในการประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุท่ีจัดโดย กจน. เม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 

2563 
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- ผชก.(ธ) รักษาการแทน รผก.(ธ) เห็นชอบคําขอตั้งกรอบวงเงินงบผูใชไฟฟาประจําป 2563 

(เพ่ิมเติม) วงเงิน 850,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 2563 และ ผวก. อนุมัติกรอบวงเงินงบผูใชไฟฟาประจําป 

2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน 850,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 1 ก.ย. 2563 ท้ังนี้ ผวก. ไดอนุมัติแนวทางการใชกรอบ

วงเงินผูใชไฟฟาประจําป 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 850,000,000 บาท โดยอนุมัติวงเงินสําหรับจัดหาพัสดุ

ขาดแคลนจํานวน 595,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินคาใชจายหนางานจํานวน 255,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 

14 ก.ย. 2563 

- ผวก. อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุงานงบผู ใชไฟฟา ประจําป 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 

972,334,966 บาท เม่ือวันท่ี 26 ส.ค. 2563  

เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเสริม 

- กธส. ประสานงานกับ กพค. พิจารณาบรรจุหลักสูตรนักขายมืออาชีพไวในแผนฝกอบรม

ประจําปของ กพค. และจัดทําหลักสูตรสงให ฝพบ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการ เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 2563 

- กธส. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานการใหบริการธุรกิจเสริมประจําป 

2562 พรอมสรุปรายไดของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเก่ียวเนื่องประจําป 2562 เสนอ รผก.(ธ) เม่ือวันท่ี 30 ม.ค. 2563 

และสรุปรายงานผลตามเกณฑประเมินความสําเร็จการใหบริการธุรกิจเสริมประจําป 2562 นําเสนอประธาน

กรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เม่ือวันท่ี 13 ก.พ. 2563 รวมท้ังติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงาน

ของการใหบริการธุรกิจเสริมประจําเดือน พ.ค. 2563 และเดือน มิ.ย. 2563 จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

รายงานผลการดําเนินงานการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาส 1 ประจําป 2563 ใหแกคณะกรรมการ

บริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เม่ือวันท่ี 13 พ.ค. 2563 
 

งานออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  

- รผก.(ธ) เห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพสําหรับ

การใหบริการธุรกิจเสริมของ PEA เม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2563 

- อก.ธส. อนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 

และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เม่ือวันท่ี 3 มี.ค. 2563 และอนุมัติขอบเขตของงานจาง

ออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสฯ เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2563 พรอมจัดทํารายงานขอจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสฯ 

นําเสนอ อฝ.พธ. อนุมัติแลว เม่ือวันท่ี 24 เม.ย. 2563 

- กธส. ประชุมรวมกับบริษัทจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือนําเสนอแนวคิดในการออกแบบงาน เม่ือวันท่ี 

20 ส.ค. 2563 และประชุมกรรมการจางงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการ

ธุรกิจเสริมของ PEA เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 2563 

- กธส. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอสําหรับงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส 

และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ PEA และประชุมตอรองราคางานจางออกแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการเสริมของ PEA เม่ือวันท่ี 27 ส.ค. 2563 

- อยูระหวางขออนุมัติจางงานออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการ

ธุรกิจเสริมของ PEA 
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งานสํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. 

- กธส. ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. 

- อก.ธส. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางงานจาง

สํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2563 และจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนด

ราคากลางงานจางฯ เม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจางงานฯ เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2563 

พรอมจัดทําหนังสือเชิญชวนถึงบริษัทเพ่ือยื่นขอเสนอการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงาน

ผลการพิจารณางานจางสํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2563

และสั่งจาง บริษัท เพาเวอร พลัส มารเกตติ้ง เซอรวิส จํากัด เม่ือวันท่ี 12 พ.ค. 2563 

- บริษัท เพาเวอร พลัส มารเกตติ้ง เซอรวิส จํากัด ไดสํารวจความพึงพอใจลูกคาท่ีใชบริการ 

ธุรกิจเสริมไตรมาสท่ี 1/2563 และสงมอบแลวเม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 2563, ไตรมาสท่ี 2/2563 และสงมอบแลว

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย. 2563 

 (ดําเนินการตามแผนงานคิดเปนรอยละ 86) 
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 OC3.1 แผนงานปรับโครงสรางองคกร และกําหนดบทบาทของหนวยงาน 

เพ่ือมุงเนน Business Alignment 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : OC3 Change Management 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกร เพ่ือเนน Business Alignment 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย และ ธ  

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ปรับปรุงและจัดทําโครงสรางองคกรตามแผนยุทธศาสตรองคกร (Top Down) และ (Bottom Up) 

เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง (Business Alignment) เชื่อมโยงระหวาง กฟภ. บริษัทในเครือ และ 

กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกคา (CRM) ระบบการจัดการนวัตกรรมองคกรและ Digital 

2. วิเคราะหและประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 

3. ประสานงานรวมกับ process owner เพ่ือปรับปรุงระบบงานท่ีเก่ียวของ 

4. วิเคราะห และจัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารเพ่ือนําไปปรับปรุง (Change 

Management Plan) 

5. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- กรอ.ดําเนินการรวมกับท่ีปรึกษาบริษัท เฮยกรุป จํากัด จัดทําโครงสรางองคกรและหนาท่ี
ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง โดยมุงเนน Business Alignment 
เชื่อมโยงระหวาง กฟภ. บริษัทในเครือ และ กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกคา (CRM) ระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร และ Digital และนาํเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2563  

โดย ผวก.อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประจํา
จังหวัดพ้ืนท่ีนาํรองเม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 2563 และอนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1 
(ต.ค. 2563 – ก.ย. 2565) และหนาท่ีความรับผิดชอบ ระดับกอง และแผนกของ 14 สายงาน 2 สํานัก เม่ือวันท่ี 
22 พ.ค. 2563 

และ รผก.(ย) อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบการบริหารงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประจํา
จังหวัดพ้ืนท่ีนํารองเม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 2563 

- กรอ. ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง 
(Gap Analysis) และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบแลว และแจงทวนสอบหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ของ กฟภ. (เริ่มใชวันท่ี 1 ต.ค. 2563) เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหม ตามมติ
คณะกรรมการ กฟภ. และประสานงานติดตามกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดทําโครงสรางองคกร และหนาท่ี
ความรับผิดชอบ (Job Description) ใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการ กฟภ. 
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- กรอ. รวมกับ สกม. จัดทํารางประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให กฟภ. ดําเนินการตามท่ีกําหนด
ใน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และจัดประชุมพิจารณารางโครงสรางการบริหารงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคประจําจังหวัดพื้นที่นํารอง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การบริหารงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําจังหวัดพ้ืนท่ีนํารอง เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 2563 และประชุมรวมกับ กปร. 
เพ่ือพิจารณารางประกาศโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. ลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 2563 

- กรอ. รวมกับที่ปรึกษา บริษัท เฮยกรุ ป จํากัด จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง (Change Impact) และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) 
(รายงานฉบับสมบูรณ) โดยมีการจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นดานความพรอม และความเขาใจในการ
ปรับโครงสรางองคกร ลงเว็บไซตของ กฟภ. เพ่ือนําไปปรับปรุงโครงสรางองคกรในระยะถัดไป และนําเสนอ
รายงานดังกลาวตอ ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. โดย ผวก. ไดสื่อสารชี้แจงการปรับโครงสรางการบริหารงาน
และแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ผานชองทาง Facebook (PEA Governor Live) และ Video 
Conference เม่ือวันท่ี 9 มิ.ย. 2563 พรอมท้ังชี้แจง และแจงเวียนผังโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. และ
หนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยงานภายใน กฟภ. ทราบเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

ท้ังนี้ รผก.(ย) รับทราบรายงานผลสํารวจความคิดเห็นดานความพรอมและความเขาใจในการ
ปรับโครงสรางองคกร เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 2563 และไดสรุปนําเสนอในท่ีประชุมผูบริหารระดับสูงแลว เม่ือวันท่ี 
14 ต.ค. 2563 
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RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ และการ

ปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวในการดําเนินธรุกิจเก่ียวเน่ือง 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75.20 สถานะการดําเนินงาน  : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงกํากับ

  การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพ่ือใหเกิด Synergy 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องของ กฟภ. 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องและธุรกิจใหม (New Business) ของ กฟภ. 

1. แตงตั้งคณะทํางานศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจเก่ียวเนื่องและธุรกิจใหม ของ กฟภ. 

2. ศึกษากฎหมายเพ่ือรองรับการทําธุรกิจเก่ียวเนื่องและธุรกิจใหมของ กฟภ. 

3. รายงานผลการดําเนินการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจเก่ียวเนื่องและธุรกิจใหม ของ กฟภ.

   

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจเก่ียวเนื่องของ 

กฟภ. ตามคําสั่ง สกม. ท่ี 15/2563 สั่ง ณ วันท่ี 24 ก.พ. 2563  

- ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 5 มี.ค. 2563 เพ่ือศึกษากฎหมายสําหรับ

รองรับการทําธุรกิจเก่ียวเนื่อง เรื่องกฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- คณะทํางานฯ ไดมีบันทึกเลขท่ี ฝนก.30049/2563 ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2563 รายงานการศึกษากฎหมาย

ท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจเก่ียวเนื่องของ กฟภ. และนําเสนอผลการศึกษาให ผวก. ทราบ เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2563 

- คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 30 ก.ค. 2563 เพ่ือพิจารณากฎหมายในการทํา

ธุรกิจของ กฟภ. เพ่ือศึกษาในครึ่งปหลังของป 2563 

- คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 เพื่อนําเสนอผลการศึกษา

เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาตอไป 
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 RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มต ิครม. กฎหมายใหม  

และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงาน 

เพ่ือรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75.01 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio 

ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

กลยุทธ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ เพ่ือรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงกํากับ

  การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพ่ือใหเกิด Synergy 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ

    ตางๆท้ังภายใน และภายนอกองคกร เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจเก่ียวเนื่อง

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพ่ือรองรับ

ในการดําเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัยขององคกร

ดานกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสํานักกฎหมาย 

1.1 แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพ่ือรองรับ

ในการดําเนินงานของ กฟภ. 

1.2 ดําเนินการตรวจสอบศึกษารวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัย

ขององคกร ดานกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานสํานักกฎหมาย นําเสนอ อส.กม. 

เพ่ือทราบและแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

1.3 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณากฎหมายใหม กฎกระทรวง มติ ครม. ตลอดจนคําพิพากษา

ศาลฎีกา หรือ คําสั่ง ศาลปกครองสูงสุด รวมท้ังคําวินิจฉัยองคกร กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของ

ทุกเดือน 

1.4 เผยแพรกฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายใหม ใหหนวยงานตางๆ ทราบ ในรูปของบันทึก

และหรือทางอินทราเน็ต ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ ของ กฟภ. ท่ีพิจารณาแลวเสร็จ โดยจัดทําเปน 

QR Code, รูปเลม (พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือประหยัดคาใชจาย) 

2. งานจัดทําหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ   

2.1 งานจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ. 

2.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา จัดทํา ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพ่ือจัดทําแผนในการจัดทํา ปรับปรุง แกไข และเรงรัดติดตาม ใหเปนไปตามแผนงานดวย 
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2.3 ศึกษาปญหาและขอจํากัดของขอบังคับ ระเบียบและกฎหมาย ที่อาจเปนอุปสรรคตอ

การปฏิบัติงาน และจัดทําบันทึกแจงเวียนทุกหนวยงานเพ่ือขอใหรายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมาย ภายใตอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใน กฟภ. ที่มี

ผลกระทบหรือเปนปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

2.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ 

ตามมติท่ีประชุมกําหนดใหแลวเสร็จ และจัดทําบันทึกเผยแพร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ในการดําเนินงานตางๆ ของ กฟภ. ที่พิจารณาแลวเสร็จ โดยแจงใหหนวยงานทราบในรูปบันทึก หรือ

อินทราเน็ต 

2.5 จัดเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ของ 

กฟภ. 

2.6 รวบรวมระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงคําสั่ง/มอบอํานาจในการ

ดําเนินงานตางๆ ใน กฟภ. โดยแยกเปนหมวดหมูไวในระบบสารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการใชงานและคนหา 

2.7 ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กฟภ. ที่ตองดําเนินการ

ทบทวนความเหมาะสมทุก 5 ป เพ่ือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.ฎ. การทบทวน

ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาตรา 13 วรรค 2 

3. งานที่มีสวนรวมในการจัดทํา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ. ใชประกอบในการ

ปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืน 

3.1 รวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเขารวมประชุมกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือจัดทํา ปรับปรุง

หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ กฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ 

ใหหนวยงาน ใน กฟภ. ใชประกอบในการปฏิบัติงาน 

3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมใหถูกตองตามท่ีไดมีการเขารวมประชุม 

3.3 งานท่ีมีสวนรวมในการจัดทํา ปรับปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของดําเนินการแลวเสร็จ 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- คณะทํางานตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพ่ือรองรับในการ

ดําเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกา หรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัยขององคกร

ดานกฎหมายอ่ืนดําเนินการจัดประชุมรวม 3 ครั้ง เม่ือวันท่ี 21 ก.ค., 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. 2563 ตามลําดับ 

- ผวก. อนุมัติระเบียบ กฟภ. วาดวยความปลอดภัยจราจรการใชพื้นที่จอดรถในอาคาร และ

พ้ืนราบบริเวณ สํานักงานใหญ กฟภ. เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2563 

- จัดทําบันทึกแจงเวียนทุกหนวยงาน เพ่ือขอใหรายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือกฎหมาย ภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ ใน กฟภ. ที่มีผลกระทบ หรือ

เปนปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 2563 

99



- มีการปรับปรุงขอมูล Home page ในเรื่องสาระหนารู เปนประจําทุกเดือน 

- แกไขทําเนียบพนักงาน และผูบริหารของ กปร. ใหเปนปจจุบัน เนื่องจากในไตรมาสที่ผานมา 

มีการโยกยาย และปรับเปลี่ยนตําแหนง 

- ดําเนนิการตรวจสอบขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กฟภ. ท่ีตองดําเนินการทบทวนความเหมาะสม

ทุก 5 ป เรียบรอยแลว  

- สกม. รวมเปนคณะกรรมการ/ คณะทํางานรวมประชุมกับหนวยงานอ่ืนงานเพ่ือจัดทํา ปรับปรุง

หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ 

ใหหนวยงานใน กฟภ. ใชประกอบในการปฏิบัติงาน 

- ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติตางๆ รวมท้ังสิ้นจํานวน 4  เรื่อง  
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
SO5 :ขับเคล่ือนองคกร ใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  
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 HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ (PMS) 

และการนําเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชในการพัฒนา 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 64.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

                นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบและมี

     ประสิทธิภาพใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคกร 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ติดตามผล/ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา 
2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
2.1 นําผลการติดตามผล/ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา

วิเคราะหเพ่ือจัดทําแนวทางการขับเคลื่อน PMS 
2.2 ทบทวน กําหนดหลักเกณฑและสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยประกอบดวย 

- งานท่ีถูกถายระดับมาจากตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองคกร ระดับหนวยงาน สูระดับบุคคล 
- งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ 
- งานประจําท่ีตองไดรับการพัฒนา 

3. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาและทบทวนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและหลัก
สมรรถนะ เพ่ือรายงานปญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล 

4. นําตัวชี้วัดผลงานระดับองคกร มากําหนดสูตรการคํานวณผูรับผิดชอบ (Owner-Supporter Matrix) 
รวมถึงการกําหนด รหัสเพ่ือถายโอนอยางเปนระบบลงสูระดับหนวยงาน (ระดับแผนก) และระดับบุคคล (หผ.)   

5. จัดทํา Flow Chart และศึกษาแนวทางและหาโปรแกรม เพ่ือถายทอดและติดตามตัวชี้วัดในระดับ
สายงาน–ฝาย–กอง–แผนก–บุคคล เพ่ือใชในปถัดไป 
 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- กําหนดแผนการดําเนินงานการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานระดับองคกรกับตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคล

ชองระบบ EPM และ PEATA ในแผน BSC องคกร ป 2564 โดยดําเนินการรวมกับ สายงาน ท., ย., ทส. และ

ดําเนินการทบทวนรายชื่อคณะทํางานพิจารณาแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและหลักสมรรถนะ และ

คณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ  

- ดําเนินการติดตอประสานงาน ผูรับผิดชอบระบบ EPM เพ่ือหารือถึงแนวทางการถายทอดตัวชี้วัด 

โดยมีท่ีปรึกษาจากบริษัทแอดแซนเจอรเขามารวมใหคําแนะนํา 
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- ประชุมรวมกับสายงาน ทส. เพ่ือติดตามความคืบหนาการจัดทําราง TOR ของระบบ EPM ในสวนของ

การสงตอขอมูลจากระบบ EPM ไปยังระบบ PMS และ อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดทํา

รางการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําเสนอขออนุมัติตอไป 
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 HR1.2 แผนงานการปรับโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง ใหรองรับ 

การเปน Digital Utility 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบและมี

    ประสิทธิภาพใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคกร 

   : ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดาน HR 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท, ย และ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสําคัญท่ีมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสราง 
2. คัดเลือกหนวยงานท่ีมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงาน 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานและนํามาวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานใหมีความเหมาะสม

สอดคลองตามภาระงานของหนวยงาน 
- กระบวนการทํางานและข้ันตอนการทํางาน 
- เวลาท่ีใชในการทํางานแตละข้ันตอน 

4. จัดทํากรอบอัตรากําลังนําเสนอตนสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ผวก. นําไปใช 
5. จัดเก็บขอมูลกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับอนุมัติของแตละหนวยงาน 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

ผวก. อนุมัติกรอบอัตรากําลังของหนวยงานท่ีมีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน ภารกิจ และ

กระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

- กองวิศวกรรม ภ. 1-4 และ กองจัดการงาน ภาค.1-4 สังกัด สายงานการไฟฟาภาค 1-4 เม่ือวันท่ี 

14 ก.ค. 2563  

- สํานักรองผูวาการ, หนวยงานท่ีข้ึนตรงกับผูวาการ (สํานักดิจิทัล, สาํนักตรวจสอบภายใน) เม่ือวันท่ี 

13 ก.ค. 2563  

- กําหนดหลักเกณฑอัตรากําลังประจําหนวยงาน เม่ือวันท่ี 16 ก.ค. 2563 

- สายงานยุทธศาสตร เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2563 

- สายงานวิศวกรรม เม่ือวันท่ี 20 ส.ค. 2563 

- ฝายงานผูวาการ เม่ือวันท่ี 20 ส.ค. 2563  

- สายงานสนับสนุนองคกร เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2563 

- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร เม่ือวันท่ี 24 ส.ค. 2563 
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- สํานักตรวจสอบภายใน เม่ือวันท่ี 27 ส.ค. 2563 

- สายงานบัญชีและการเงิน เม่ือวันท่ี 1 ก.ย. 2563 

- สายงานบริหารองคกร เม่ือวันท่ี 2 ก.ย. 2563 

- สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา เม่ือวันท่ี 9 ก.ย. 2563 

- สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา เม่ือวันท่ี 9 ก.ย. 2563 

- สํานักดิจิทัล เม่ือวันท่ี 25 ก.ย. 2563 
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 HR1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 48.5 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ70 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ   

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดาน HR 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. พิจารณาจัดทําความตองการรูปแบบของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย 
2. ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย 

- แผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล) 
3. ทดลองใชงานในกลุมงานเปาหมาย 
4. ประเมินสรุปผลและปรับปรุงการใชงาน 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- รผก.(ท) มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําขอมูลเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic) 

โดยมีคณะทํางานในสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล ฝายละ 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 2563  

- รผก.(ท) เห็นชอบดําเนินโครงการเรียนรูการจัดทําขอมูลเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล (HR Data 

Analytics) เม่ือวันท่ี 28 ส.ค 2563 

- ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ป 2561 - 2565 ยุทธศาสตรดานเสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต 

(Workforce of the Future) ในแผนงาน HR Analytics การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล

ทรัพยากรบุคคล และสายงานทรัพยากรบุคคล ไดกําหนดแผนการนําหัวขอ “ขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล”

นําข้ึนระบบ PEA Dashboard Hub เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร โดยแตละหนวยงาน

จะเปนผูรับผิดชอบขอมูลในการนําข้ึนระบบดังกลาว ท้ังนี้สายงานทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการนําหัวขอข้ึน

ระบบ PEA Dashboard Hub เม่ือวันท่ี 31 ส.ค. 2563 เรียบรอยแลว 

- อยูระหวางการดําเนินการจางท่ีปรึกษา 

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ COVID-19 จึงทําใหการดําเนินงานตามแผนงานลาชากวากําหนดเวลาท่ีตั้งไว  

แนวทางการแกไขปญหา 
เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4 
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HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานดิจิทัล 

ท่ีรองรับการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาการสงเสริม Digital 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 73.30 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสรมิสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  

  (HRD) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท และ ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารตามแผนฝกอบรม 

1.1 จัดประชุมกําหนดรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

1.2 ขออนุมัติจัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

1.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

1.4 รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานโครงการ CBS 2 

2.1 ตามแผนงานของคณะทํางานดานฝกอบรม และ Change Management และแผนฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร ป 2563 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารตามแผนฝกอบรม 

- จัดฝกอบรมแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 

1) หลักสูตร “Security Operations Center (SOC)” สําหรับพนักงานท่ีเก่ียวของกับดาน

ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จํานวน 5 คน ระหวางวันท่ี 24 - 28 ส.ค. 2563 ณ บริษัท เน็ตเวิรก เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร จํากัด กรุงเทพฯ 

2) หลักสูตร “โปรแกรมประยุกต GIS Executive Information System (GISEIS) สําหรับ

ผูบริหาร” สําหรับผูบริหารระดับ ชก. ข้ึนไป รวม 75 คน จํานวน 6 รุน ระหวางวันท่ี 1 - 10 ก.ย. 2563 ณ กฟภ. 

สํานักงานใหญ 

3) กมส. เชิญวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาใหความรูเรื่อง “Data Governance” 

สําหรับคณะทํางานบริการขอมูล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 2 รุน จํานวน 29 คน 
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานโครงการ CBS 2 

- จัดฝกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 ระบบ BPM และ OMS” 

สําหรับ The Trainer โครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 ระบบ BPM และ OMS คณะทํางานยอยโครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 

และผูเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 22 - 24 และ 27 - 31 ม.ค. 2563 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารสํานักงาน

ศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง 

- รายงานผลการจัดฝกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 ระบบ BPM 

และ OMS” เรียบรอยแลว 

ปญหาและอุปสรรค 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝกอบรม 

- การพัฒนาบุคลากรลาชากวาแผนงาน เนื่องจากมีการควบคุมการจัดฝกอบรมใหเปนไปตาม

มาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ี กฟภ. กําหนด 

แนวทางการแกไขปญหา 

- ปรับรูปแบบการจัดฝกอบรมบางหลกัสตูรใหมีการสอนแบบ Online 

- สําหรับหลักสูตรท่ีจัดฝกอบรมแบบ In-Class ใหพิจารณาจัดฝกอบรมได โดยควบคุมใหเปนไปตาม

มาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ. 
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 HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู (KM) เพ่ือรองรับและพรอมตอ 

การดําเนินธุรกิจ 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ77.5 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสรมิสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  

  (HRD) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. การวิเคราะหความตองการขององคกร 

2. กําหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแมบทการจัดการความรูของ กฟภ. 

3. ดําเนินงานตามแผน 

4. ติดตามและประเมินผล 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ชี้แจงเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานักป 2563 ดานท่ี 7 

การจัดการความรูใหกับสายงาน ส, ภ.4 และ สาย ว เม่ือวันท่ี 8, 10, 14 และ 23 ก.ค. 2563 ตามลําดับ 

- ประชุมรวมกับ กรบ., กวน., และ กสก. เพ่ือจัดทํา Competency เก่ียวกับ KM และ Innovation 

เม่ือวันท่ี 13 และ 20 ก.ค. 2563 

- กพค. และวิทยากรจาก SCG ไดเชิญผูท่ีผานการอบรมหลักสูตร “KM Leadership Development 

Program (KMLDP)” ที่สังกัด ผพอ. จาก กฟข. ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนผูขับเคลื่อนการจัดการความรู (KM) 

ในหนวยงานระดับการไฟฟาเขต ประชุมหารือรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการขยายผล และปลูกฝงวัฒนธรรม

การเรียนรูใหพนักงานในองคกร รวมถึงการใหความรูความเขาใจดานการจัดการความรู ใหพนักงานสามารถนําไป

ปรับใชกับการปฏิบัติงานประจําวัน และการพัฒนางานไปสูการเปนนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 2563  

- จัดทําสื่อการสอนความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) แบบ e-Learning ใหกับพนักงานใหม 

ในหลักสูตร Onboarding program เม่ือวันท่ี 10 ส.ค 2563 

- Workshop กับ ท่ีปรึกษา TRIS เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปด Gap KM เม่ือวันท่ี 14 ส.ค. 2563  

- ชี้แจงเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานัก ป 2563  

ดานท่ี 7 การจัดการความรูใหกับสายงานสาย ว เม่ือวันท่ี 14 ส.ค. 2563 
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- หารือรวมกับ สตภ. เก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบกระบวนการในองคกร เพ่ือใชในการออกแบบ

แนวทางการทํา KM Audit เม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 2563  

- จัดการศึกษาดูงานการจัดการความรู (KM สัญจร) ครั้งท่ี 1ณ หองประชุมกัลปพฤกษ อาคาร 2  

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จ.อยุธยา โดยมีผูเขารวมศึกษาดูงานเปนผูแทนคณะทํางาน KM ทุกสายงาน 

และผูแทน ผพอ. ทุกเขตรวมจํานวนท้ังสิ้น 68 คน  

- สายงาน ท จัดงาน “HR Show “D” Mee Don Yeah” สําหรับบุคลากรสายงาน ท เมื่อวันท่ี  

9 ก.ย. 2563 ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED สํานักงานใหญ เพ่ือเปนการสรางเวที/กิจกรรม  

และบรรยากาศ ท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรสายงาน  ท ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูท่ีสําคัญของ 

สายงานรวมกัน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรูขององคกร 

- จัดทํากรอบเสนทาง (Roadmap) การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ กฟภ.พ.ศ. 2563 - 2566 

ดานการจัดการความรู (KM) รวมกับท่ีปรึกษา TRIS เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 2563  

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การจัดการความรูใหกับ สวก. เม่ือวันท่ี 21 ก.ย. 2563  

- ประชุมหารือกับ SCG เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรู เม่ือวันท่ี 10 และ 

23 ก.ย. 2563  

 

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ (COVID-19) จึงทําใหแผนลาชากวากําหนดระยะเวลาท่ีตั้งไวตั้งแตตนป  

แนวทางการแกไขปญหา 

เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4 
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 HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรใหสามารถสรางสรรคนวัตกรรม 

และนําไปใชประโยชน 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 40 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสรมิสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  

  (HRD) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษาความตองการขององคกรดานบุคลากรในการสรางนวัตกรรม 
2. กําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 
3. ดําเนินงานตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผล 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- กําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา เปนการขยายผลนวัตกรรม "การบูรณาการสิ่งประดิษฐ และ

กระบวนการเพ่ือลดหนวยสูญเสีย (Loss) ในระบบจําหนายแรงต่ําของ กฟภ."  

- อยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการและขออนุมัตินํารองขยายผลการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ

สามารถดําเนินการขออนุมัติขยายผลการใชงานไดภายในไตรมาส 4  

 

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ  COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรใหม จึงทําใหแผนลาชา

กวากําหนดระยะเวลาท่ีตั้งไวตั้งแตตนป  

แนวทางการแกไขปญหา 

เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4 
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 HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการสงเสริมทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณแขงขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 52 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย 

กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสรมิสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD) 

เกณฑวัดการดําเนินงาน: Competency ของกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท และ ธ 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษาความตองการขององคกรดานบุคลากรในการสรางธุรกิจและเทคโนโลยีใหมที่จะเกิดขึ้น
ตามแผนงานท่ีเก่ียวของ 

2. ทบทวน Competency Model ใหสอดคลองกับธุรกิจหลักและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 
3. ทบทวนเครื่องมือและรูปแบบในการประเมินและพัฒนาตาม Competency Based 
4. กําหนดพนักงานกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยีและภาวการณ

แขงขันและกําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา 
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap Analysis) 
6. วิเคราะหสมรรถนะใหกับกลุมเปาหมายตาม Competency Based Assessment Model 
7. ดําเนินงานตามแผน 
8. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุมเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ผวก.อนุมัติ เรื่องตัวแบบสมรรถนะและระดับพฤติกรรมท่ีคาดหวัง (PEA Competency Model) 

และการประเมินสมรรถนะ (PEA Competency) เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 63  

- การประเมินสมรรถนะผานระบบ PEATA จะดําเนินการหลังจากท่ีมีการจัดวางบุคลากรตาม

โครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ  

ปญหาอุปสรรค 
เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหม การประเมินสมรรถนะผานระบบ PEATA จะดําเนินการ

ไดตอเม่ือมีการจัดวางบุคลากรตามโครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ  

แนวทางการแกไขปญหา 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะทันที หลังจากท่ีมีจัดวางบุคลากรตามโครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ  
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 DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล 

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการองคกร (Digital Platform) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 87.28 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ

              ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  

กลยุทธ :  DT1  พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ช่ือแผนงานยอย (1) : แผนงาน ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 20000) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (คิดเปนรอยละ 93) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. งานพัฒนางานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

2. งานตรวจประเมินองคกรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- รวมกับท่ีปรึกษาและคณะทํางานระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS 

Working Team) ดําเนินการสรุปไดดังนี้ 

1) ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการขีดความสามารถในการใหบริการ (Capacity Management 

Procedure) 

2) ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการตอเนื่อง (Service Continuity Management Procedure) 

3) แผนการใหบริการอยางตอเนื่อง (Service Continuity Management Plan) 

4) ข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการความพรอมใหบริการและแผนบริหารความพรอมใหบริการ

ตอเนื่อง (Availability  Management and Plan) 

5) ข้ันตอนปฏบิัติการบริหารจัดการงบประมาณและคาใชจาย (Budgeting and Accounting for 

IT Services Procedure) 

6) ข้ันตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SMS Audit Procedure) 

7) จัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ของบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ/อุปกรณเครือขาย 
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8) จัดทําขอตกลงการใหบริการการตรวจสอบความพรอมใชของระบบเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย งานบริการลูกคาอัจฉริยะ (Smart Customer Service System : SCS) 

- จัดทําข้ันตอนปฏิบัติ แบบฟอรม เอกสารท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

- อบรมใหความรูในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 สําหรับผูบริหาร, ผูปฏิบัติงาน, การนําไป

ปฏิบัติใชงาน 

- อบรมความรูเบื้องตนในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

- อบรมเพ่ือเปน Lead Auditor ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

- ปรับแตงคาโปรแกรม SLA ใหสอดคลองกับข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุขัดของ (Incident 

Management Procedure) และข้ันตอนปฏิบัติการบริหารจัดการคํารองขอบริการ (Service Request Procedure) 

- สรางขอมูล CI และรายละเอียด Baseline ในระบบ  

- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เม่ือวันท่ี 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 

- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 ก.ย. 2563 

- ติดตามและแกไขปดประเด็นขอตรวจพบของผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก  

- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งท่ี 2 เพ่ือขอการรับรอง 

ISO/IEC 20000-1:2018 เม่ือวันท่ี 14 - 16 ก.ย. 2563 

 

ช่ือแผนงานยอย (2) :  ระบบการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร Enterprise Content Management 

(ECM)(คิดเปนรอยละ 80) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) 

2. ขอความเห็นชอบราคากลาง 

3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. 

4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

5. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

6. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางพรอมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล 

7. ประกาศราง TOR และประกวดราคา 

8. อนุมัติซ้ือ 

9. ทําสัญญา 

10. สงของ/ติดตั้ง/สงมอบ (งวด 1) 

11. ตรวจรับ-จายเงิน (งวด 1) 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณา

คัดเลือก ขอเสนอสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการขอมูล

ภายในองคกร  (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 2563 ตามบันทึกเลขท่ี 

กพก.(ก) 26/2563 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันท่ี 15 ม.ค. 2563 

- ขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) และขอความเห็นชอบปรับปรุง

รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอสําหรับงานจาง

ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise 

Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 2563 ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 353/2563 ลงวันท่ี 

29 พ.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันท่ี 1 มิ.ย. 2563 

- ขอความเห็นชอบราคากลางสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบ

การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 

2563 ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 66/2563 ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันท่ี 23 

ม.ค. 2563 

- ขอความเห็นชอบราคากลางสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบ

การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 

2563 ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 30064/2563 ลงวันท่ี 2 มิ.ย 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันท่ี 4 

มิ.ย. 2563 

- จัดทําเอกสารและเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กฟภ. ในวันท่ี 27ม.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามขอเสนอ ตามหนังสือเลขท่ี 

กอส.(วอ) 152/2563 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 2563 

- จัดทําเอกสารและเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของ กฟภ. ในวันท่ี 9 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี กอส.(วอ) 302/2563 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563 

โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามขอเสนอ 

- จัดทําเอกสารและเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันท่ี 20 ก.พ. 2563 (ประชุมชุดใหญ) ในวันท่ี 27 ก.พ. 

2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให กฟภ. ทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้ง ตามหนังสือเลขท่ี มท 0210.5/ว334 

ลงวันท่ี 5 มี.ค. 2563 

- จัดทําเอกสารและเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันท่ี 23 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี มท 0210.5/ว762 

ลงวันท่ี 30 เม.ย. 2563 (ประชุมชุดใหญ) ในวันท่ี 30 เม.ย. 2563 และตามหนังสือเลขท่ี มท 0210.5/ว859 ลงวันท่ี 

20 พ.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ 

- จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ผวก. อนุมัติ ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2563 ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 329/2563 ลงวันท่ี 8 พ.ค. 2563  
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- จัดทํารายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจางตามหนังสือเลขท่ี 

กพก.(ก) 30089/2563 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563 

- จัดทํา คําสั่ง การไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ี พ.(ก) 596/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- รผก.(ทส) เห็นชอบ ลงวันท่ี 16 มิ.ย. 2563 เรื่อง รายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศ พรอมราง

เอกสารประกวดราคาจางและแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- ดําเนินการประกาศรางขอบเขตของงาน (TOR) บนระบบ e-GP, เว็บไซตจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ. และ

ติดบอรดประกาศรางจัดซ้ือจัดจางวันท่ี 29 มิ.ย. 2563 

- เนื่องจากข้ันตอนการลงระบบ e-GP การลงงบประมาณไมไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จึงไดดําเนินการ

เริ่มทํา TOR ใหม 

- ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน และกําหนดราคากลาง ของการจาง

ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise 

Content Management : ECM) ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 35334/2563 ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2563 โดย รผก.(ทส) 

ลงนามเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 23 ก.ย. 2563 

ปญหาและอุปสรรค  

เนื่องจากมีการเพ่ิมกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จึงทําใหการดําเนินงานลาชากวาแผน 

แนวทางการแกไขปญหา 

เรงดําเนินการใหทันไตรมาส 4 

 

ช่ือแผนงานยอย (3) : ระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร Enterprise Performance 

Management (EPM) (คิดเปนรอยละ 100) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) 

2. ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน  (TOR) 

3. ขอความเห็นชอบราคากลาง 

4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. 

5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย 

6. จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

7. จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางพรอมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล 

8. ประกาศราง TOR และประกวดราคา 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- จัดทําขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 35013/2563 

ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกรางจัดทําขอกําหนดขอบเขตของงาน ครั้งท่ี 1 เม่ือเดือน มี.ค. 2563 

- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางขอบเขตของงาน ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารางขอบเขตของงาน ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2563 

- รผก.(ทส) เห็นชอบราคากลาง เม่ือวันท่ี 24 ก.ค. 2563 สําหรับงานจางออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้ง

และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร (Enterprise Performance Management : 

EPM) จํานวน 1 ระบบ ตามงบประมาณ ประจําป 2563 

- เขารวมประชุมชี้แจง รวมกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. เม่ือวันท่ี 

10 ส.ค. 2563 

- เข าร วมประชุมชี้ แจง ร วมกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของ

กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 28 ส.ค. 2563 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการ EPM 

- ผวก. อนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 3 ก.ย.

2563 ดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว 

- ผวก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เนื่องจากงบประมาณ

ไมไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) เม่ือวันท่ี 14  ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศแผนบนระบบ e-GP และระบบจัดซ้ือ

จัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว 

- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจาง 

เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว 

- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สําหรับการจางออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานของ

องคกร (EPM) เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 2563 

- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจาง 

เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซ้ือจัดจางของ กฟภ.เรียบรอยแลว 
 

ช่ือแผนงานยอย (4) : โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบ ครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะท่ี 2) 

บน Smart Phone (คิดเปนรอยละ 82) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประสานงานท่ีปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR 

2. ประสานงานสวนเก่ียวของในการพัฒนางานตาม TOR 

3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากท่ีไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะท่ี 2) บน Smart Phone 

4. ทดสอบการใชงานระบบ 

5. ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ประสานงาน แผนการทดสอบ การนําข้ึนระบบ Play store/App Store 

- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดท่ี 3 และ 4  เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส, เรื่องใบแจงหนี้, 

เรื่องคํารองขอใชบริการ 

- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากท่ีไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน 

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะท่ี 2) บน Smart Phone 

- ทดสอบระบบตามงานงวดท่ี 3 เรียบรอยแลว 

- ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน 

ปญหาและอุปสรรค 

- ท่ีปรึกษาฯ ดําเนินการลาชากวาแผน ทําใหยังไมสามารถสงงานในงวดที่ 4 มาให กพล. พิจารณา

ในสวนของ BackOffice และทําการทดสอบ Application ได 

แนวทางการแกไขปญหา 

- เรงรัดติดตามงานจากสวนท่ีเก่ียวของในสวนของ API และเรงรัดติดตามงานจากท่ีปรึกษาฯ ในสวนของ 

BackOffice  

- กพล. ทําการทดสอบระบบรวมกับท่ีปรึกษาฯ และอํานวยความสะดวกในการติดตั้งระบบงาน 

 

ช่ือแผนงานยอย  (5) : งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) (คิดเปนรอยละ 41) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต 

1.1 พิจารณาแนวทางการจัดหา 

1.2 ขออนุมัติในหลักการ/ขอความเห็นชอบแผน 

1.3 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ 

1.4 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 

1.5 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนไดสัญญา 

2. จัดซ้ือพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด 

2.1 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ 

2.2 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 

2.3 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนไดสัญญา 

2.4 Kick off Meeting/สํารวจ/อนุมัติแบบฐานราก 

2.5 สงของ/ติดตั้ง 

2.6 ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต 

- อยูระหวางพิจารณาขอเสนอการเชาใชบริการระบบวิทยุสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) 

- ผวก. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 20 มี.ค. 2563 ใหดําเนินการทดสอบ PoC วิทยุคมนาคมระบบ DTRS 

พรอมบริการเสริมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- ผวก. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 24 เม.ย. 2563 เปลี่ยนสถานท่ีดําเนินการทดสอบ PoC เปนจังหวัดกําแพงเพชร 

และจังหวัดชุมพร 

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เขาสํารวจและเชื่อมตอสายสัญญาณท่ีสํานักงานเขต  

กฟน.2 และ กฟต.1 

- ดําเนินการ PoC ท่ีจังหวัดกําแพงเพชร เม่ือวันท่ี 8 - 12 มิ.ย. 2563 และจังหวัดชุมพร เม่ือวันท่ี 15 - 19 

มิ.ย. 2563 

- ผูบริหารระดับสูงมีนโยบายใหพิจารณาแนวทางการจัดหาเปนการเชา 

- อยูระหวางจัดทํายกรางขออนุมัติหลักการ 

- อยูระหวางพิจารณาจัดทําขอบเขตงานและเง่ือนไขในการเชา  
 

2. จัดซ้ือพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด 

- จัดทําราง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแลว เม่ือเดือน ม.ค. 2563 

- จัดซ้ือพรอมติดตั้งฯ จากบริษัทมาสเตอร ทาวเวอร แอนด อิควิปเมนท จํากัด เปนเงิน 3,201,012 บาท 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และจัดทําสัญญาเรียบรอยแลวสัญญาเลขท่ี บ.39/2563 ลงวันท่ี 15 เม.ย. 2563 

- Kick off Meeting เม่ือวันท่ี 28 เม.ย 2563 

- บริษัท จัดทําแบบฐานราก 12 แหง สงให กฟภ. โดย กฟภ. ไดตรวจสอบ และอนุมัติแบบฐานราก 

แจงผูขายแลว เม่ือเดือน ก.ค. 2563 

- ดําเนินการติดตั้งไปแลว 11 แหง จากท้ังหมด 12 แหง 
 

ช่ือแผนงานยอย (6) : งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network (คิดเปนรอยละ 85) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ 

2. จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 

3. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนไดสัญญา 

4. กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุม

ติดตามงาน) 

5. สงมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการและ NDD 

6. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา 

7. สงของ 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- จัดทําราง TOR และราคากลาง และไดรับความเหน็ชอบแลว เม่ือเดือน มี.ค. 2563 

- ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนไดสัญญาเรียบรอยแลว ดังนี้ 

• พ้ืนท่ีภาคเหนือ :   

o สัญญาเลขท่ี อบ.2/2563 ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 2563 

o จางเหมาจากบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

o เปนเงิน 38,299,580 บาท (รวมภาษี)  

• พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

o สัญญาเลขท่ี อบ.3/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563 

o จางเหมาจากบริษัท อินฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรคส จํากัด (มหาชน)  

o เปนเงิน 112,589,680 บาท (รวมภาษี) 

• พ้ืนท่ีภาคกลาง :  

o สัญญาเลขท่ี อบ.4/2563 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563 
o จางเหมาจากบริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จํากัด  
o เปนเงิน 107,000,000 บาท (รวมภาษี) 

o Kick off Meeting เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2563 

• พ้ืนท่ีภาคใต :  

o สัญญาเลขท่ี อบ.5/2563 ลงวันท่ี 5 มิ.ย. 2563 
o จางเหมาจากบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
o เปนเงิน 39,176,980 บาท (รวมภาษี) 

- สํารวจสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ และสงมอบแบบติดตั้งแลว เม่ือเดือนส.ค. 2563 

- อนุมัติแบบติดตั้งเม่ือเดือน ก.ย. 2563  

- สงมอบแผนการทํางานและบริการโครงการ และ NDD ครบท้ัง 4 สัญญา แลว เม่ือเดือน ก.ย. 2563 

- เบิกจายเงินงวดท่ี 1 (10%) ไปแลว 2 สัญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) จาก 4 สัญญา 

- สงของแลว 1 สัญญา (ภาคกลาง) จาก 4 สัญญา 

 

ช่ือแผนงานยอย (7) : จางเหมา ออกแบบจัดหาพรอมติดต้ังระบบจัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS) 

(คิดเปนรอยละ 100) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. เบิกจายเงินงวดท่ี 2 (20% ของสัญญา) 

2. ตรวจรับงานงวดท่ี 3 (ติดตั้งอุปกรณแมขายและซอฟตแวรระบบ INMS พรอมปรับตั้งคาการทํางาน

ของระบบตางๆ ท้ังชุด DC และ DRC) 

3. เบิกจายเงินงวดท่ี 3 (15% ของสัญญา) 
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4. ตรวจรับงานงวดท่ี 4 (ติดตั้ง Operation Console เฟอรนิเจอร ระบบไฟฟา Video Wall พรอมเชื่อมโยง

อุปกรณภายในหอง DOC) 

5. เบิกจายเงินงวดท่ี 4 (10% ของสัญญา) 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- นําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 20 ธ.ค. 2562 

- คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนินการตรวจรับงานงวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 2563  

- อนุมัติเบิกจายเงินงานงวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย. 2563 

- ตรวจรับงวดท่ี 4 เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 17 ก.ค. 2563  

- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงินงานงวดท่ี 4 และแจง กตจ. แลว เม่ือวันท่ี 19 ส.ค. 2563 

 

ช่ือแผนงานยอย (8) : งานจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง แบบเตรียมความพรอม

ตลอด 24 ชั่วโมงรวม 12 เขตระยะท่ี 4 (คิดเปนรอยละ 80) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขออนุมัติจาง 

2. ติดตามการจัดทําสัญญา/ลงนามสัญญา 

3. บริหารสัญญา ประชุมติดตามงานประจําเดือน 

4. เบิกจายเงินคาจางลวงหนา (10%) 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ผวก. อนุมัติจาง ลงวันท่ี 27 พ.ย.2562 

- จัดทําสัญญาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 15 พ.ค.2563 

- อยูระหวางจัดทําหนังสือแจงเริ่มงาน 

• กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ (จ.23/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563): INTERLINK CONSORTIUM 

• กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : กิจการคารวมยูบี 

• กลุมท่ี 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)  

• กลุมท่ี 4 ภาคใต (จ.26/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร 

จํากัด 

- อยูระหวางดําเนินการประชุม Kickoff  

• กลุมท่ี 1 ภาคเหนือ (จ.23/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : INTERLIN CONSORTIUM เม่ือวันท่ี 

9 ก.ค. 2563 

• กลุมท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : กิจการคารวมยูบ ี

เม่ือวันท่ี 9 ก.ค. 2563 
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• กลุมท่ี 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) เม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 2563 

• กลุมท่ี 4 ภาคใต (จ.26/2563 ลงวันท่ี 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร 

จํากัด เม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 2563 

- อยูระหวางจัดทําขออนุมัติเบิกจายลวงหนา 10% ทุกสัญญา 
 

ช่ือแผนงานยอย (9) : งานจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขาย DWDM และ IP-Core Network 

แบบเตรียมความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขตระยะท่ี 2 (คิดเปนรอยละ 100) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 

2. ขออนุมัติจาง 

3. ติดตามการจัดทําสัญญา/ลงนามสัญญา 

4. บริหารสัญญา 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  เม่ือวันท่ี 14 ม.ค. 2563 

- ประชุมพิจารณาตอรองราคา  

• ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 ม.ค. 2563  

• ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 ม.ค. 2563 
- ผวก.อนุมัติจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขาย DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียม

ความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ป ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27 ก.พ. 2563 

- ประกาศผลผูชนะวันท่ี 3 มี.ค. 2563/ระยะอุทธรณ 7 วันทําการ ถึงวันท่ี 12 มี.ค. 2563/ไมมีผูอุทธรณ 

- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2563 

- จดัทําสัญญาจางเรียบรอยแลว (สัญญาเลขท่ี จ.37/2563 ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563) 

- จัดทําหนังสือแจงเริ่มงานแลว เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

- คาดการณนัด Kick off ในเดือน พ.ย. 2563 
 

ช่ือแผนงานยอย (10) : งานตรวจซอม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแกวนําแสง กรณีท่ีดําเนินการเกินกวา 300 เมตร 

กรณีการปรับปรุงระบบสง/ระบบจําหนาย และกรณีสัตวกัดแทะและการชํารุดในพ้ืนท่ีภูเขามีระยะหางระหวาง

เสามาก งบประมาณประจําป 2563 วงเงิน 49,306,000 บาท (คิดเปนรอยละ 100) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. งานจัดซ้ือสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.) 

- เผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจาง (ขายแบบ) (ไมนอยกวา 20 วันทําการ) 

- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผูชนะ, จัดทํารายงานผลการพิจารณา, ตอรองราคา 

- จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญา 

- สงของ 60 วัน 
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- ตรวจรับ พรอมขออนุมัติเบิกจายเงิน 

2. งานจัดซ้ืออุปกรณประกอบ 

- ขอความเห็นชอบ TOR, ราคากลางใหมหลังปรับปรุงสเปค 

- ทํารายงานขอซ้ือขอจาง และขอความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจาง แตงตั้งกรรมการพิจารณาผล 

และกรรมการตรวจรับ 

- เผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจาง เพ่ือประชาพิจารณ (เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ) 

- เผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจาง (ขายแบบ) (ไมนอยกวา 20 วันทําการ) 

- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผูชนะ, จัดทํารายงานผลการพิจารณา, ตอรองราคา 

- จัดทําสัญญา/ลงนามในสญัญา 

- สงของ 60 วัน 

- ตรวจรับ พรอมขออนุมัติเบิกจายเงิน 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. งานจัดซ้ือสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.) 

- เห็นชอบรายงานผลการวิจารณและขออนุมัติขายแบบ เม่ือวันท่ี 28 พ.ย. 2562 

• ขายแบบ 2 - 20 ธ.ค.2562 

• เสนอราคา 23ธ.ค.2562 

• เปดซอง 24 ธ.ค.2562  
- ผชก.(ทส) ลงนามอนุมัติจัดซ้ือ เม่ือวันท่ี 3 ก.พ. 2563 และลงนามในสัญญาแลว (บ.33/2563 ลงวันท่ี 

20 มี.ค. 2563) 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 2563 

- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงินเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 2563  
 

2. งานจัดซ้ืออุปกรณประกอบ 

- ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน เม่ือวันท่ี 3 มี.ค.2563 (เปลี่ยนแปลง TOR) 

- ผชก.(ทส) เห็นชอบรางขอบเขตของงาน (ฉบับใหม), ราคากลาง และรายงานขอจาง เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.2563 

- ประกาศประชาวิจารณ เม่ือวันท่ี 20 - 25 มี.ค. 2563 ไมมีผูวิจารณ 

- นําเสนอรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศ เม่ือวันท่ี 26 มี.ค. 2563 

- ขายแบบ เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. - 14 เม.ย. 2563 

- เสนอราคา เม่ือวันท่ี 15 เม.ย. 2563 

- เปดซอง เม่ือวันท่ี 16 เม.ย. 2563 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เม่ือวันท่ี 23 เม.ย. 2563 

- ไมมีผูอุทธรณ 

- ผชก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามในสัญญาเลขท่ี บ.55/2563 ลงวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

- สงของ และตรวจรับงานแลว เม่ือวันท่ี 18 ส.ค. 2563 

- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงิน ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2563 
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ช่ือแผนงานยอย (11) : โครงการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Contact Center) ระยะท่ี 4 

(คิดเปนรอยละ 80) 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการพิจารณาผล และจัดทําสรุปผลการพิจารณา แจง กบท. 

2. จัดทําขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง นําเสนอ ผวก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติจาง 

3. จัดทําประกาศผลผูชนะการเสนอราคา 

4. จัดทําหนังสือสั่งจาง และรวบรวมเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของนําสง กนต. เพ่ือจัดทําสัญญา 

5. กนต. จัดทําสัญญา และลงนามสัญญา 

6. Kick off Project 

7. ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของผูรับจาง ทุกเดือน 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการพิจารณาผลและจัดทําสรุปผลการพิจารณา แจง กบท. 

- ผวก. อนุมัติจาง บริษัท ทรู ทัช จํากัด เปนผูใหบริการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Contact 

Center) ระยะท่ี 4 เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2563 

- ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2563 

- รผก.(ทส) ลงนามหนังสือแจงลงนามในสัญญา ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2563 

- จัดทําสัญญาจางเลขท่ี 19/2563 เม่ือวันท่ี 1 เม.ย. 2563 โดย กบท. มีหนังสือแจงผูรับจางลงนาม

สัญญาจาง และสัญญาการรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ และการปฏิบัติตามนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ กฟภ. และคูสัญญาลงนามสัญญาจาง เรียบรอยแลว เลขท่ี 19/2563 ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2563 

- Kick off เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2563  

- ทีมงาน บจก.ทรู ทัช เขาดําเนินการเก็บขอมูล และออกแบบ Business Flow รวมกับทีมงาน กบท. 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ บริษัทฯ นําสงราง FRS ให กฟภ. พิจารณา เพ่ือขออนุมัตินําไปพัฒนาระบบเรียบรอยแลว 

- บริษัท ทําการ work shop FRS รวมกับคณะทํางานเพ่ือประสานงานในการพัฒนาศูนยบริการขอมูล

ผูใชไฟฟา (1129 PEA Contact Center) ระยะท่ี 4 เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. - 15 ก.ย. 2563 

- บริษัทฯ ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ และนําสง กฟภ. พิจารณาอนุมัติราง FRS 

- ผวก. ลงนามอนุมัติ FRS  เม่ือวันท่ี 25 ก.ย. 2563  

- กบท. นําสง FRS ใหบริษัทฯ และสวนเก่ียวของ 

- กบท. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของผูรับจาง 
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 DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 98 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ

       ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  

กลยุทธ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 

            คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูลฯ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ประชุมติดตามงานนํารองการบริหารจัดการขอมูลกระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash)  

2. ดําเนินการนํารอง Data Management ในกระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash) 

3. ขยายผลการดําเนินงาน Data Governance กระบวนงานบริหารจัดการขอมูลดานบุคลากร 

4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล 

5. จัดอบรมปฏิบัติการหัวขอ “การกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) ของ กฟภ.” 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- อบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ป 2563 ใหกับคณะทํางานบริการขอมูล 

(Data Steward Team) กระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash) และพนักงานท่ีเก่ียวของ

กับ 9 Core Business Process โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

• ชวงท่ี 1 : วันท่ี 22 ม.ค.2563  

• ชวงท่ี 2 : วันท่ี 29 - 30 ม.ค.2563  

• ชวงท่ี 3 : วันท่ี 5 - 6 ก.พ. 2563  

• ชวงท่ี 4 : วันท่ี 14 ก.พ. 2563 

- จัดทําตัวชี้วัดคุณภาพของขอมูล วิธีการปฏิบัติ และแนวทางตรวจสอบ (กระบวนงานบริการและ

สนับสนุนลูกคา Meter to Cash) ประกอบดวย 

• ชุดขอมูลขอใชไฟฟา 

• ชุดขอมูลบริการดานมิเตอร 

• ชุดขอมูลจดหนวยพรอมแจงคาไฟ 

• ชุดขอมูลชําระเงินคาไฟฟา 
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- คัดเลือก Business Process สําหรับดําเนินงานกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) กระบวนการ

สําคัญทางดานทรัพยากรบุคคล (Recruit to Retire) ตามระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก 

ดานบุคลากรมีท้ังหมด 9 Module  

- ฝบค., ฝบบ.,ฝพบ., กตจ. และ กภษ. สงรายชื่อพนักงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ Recruit to Retire 

เพ่ือเขารวมเปนคณะทํางานบริการขอมูลดานกระบวนการ (Data steward Team : Processor), คณะทํางานบริการ

ขอมูลดานเทคนิค (Data steward Team : Technician) และคณะทํางานบริการขอมูลดานติดตามและประเมินผล 

(Data steward Team : Auditor) 

- ผวก. อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานบริการขอมูลในสวนงานบริหารจัดการขอมูลดานบุคลากร (Recruit 

to Retire) เม่ือวันท่ี 16 ก.ค. 2563 ประกอบไปดวย ดานกระบวนการ (Data Steward Team: Processor), 

ดานเทคนิค (Data Steward Team: Technician) และดานติดตามและประเมินผล (Data Steward Team: 

Auditor) โดยมีคณะทํางานจาก ฝบค., ฝบบ., ฝพบ., กตจ. และ กภษ. 

- รายงานผลการดําเนินงานกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) ตอประธาน

คณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 27 ส.ค. 2563 

- กมส. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Data Governance” ป 2563 จํานวน 2 รุน โดยมี

กําหนดการอบรม ดังนี้ 

• รุนท่ี 1  คณะทํางานบริการขอมูล (Data Steward Team) ในสวนงานบริหารจัดการขอมูล
ดานบุคลากร (Recruit to Retire) เม่ือวันท่ี 14 - 15 ก.ย. 2563 

• รุนท่ี 2  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (สายงาน ทส., ว., ย., กบ., ป., ท., อ. และ ภ1 - ภ4) และ
สํานักดิจิทัล เม่ือวันท่ี 24 - 25 ก.ย. 2563 โดยมีวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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 DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการขอมลู (Data Management & Data Analytic) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ

       ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  

กลยุทธ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย

 และประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูลฯ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ย และ ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษา/รวบรวม/วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับ Big Data ขององคกร 
2. กําหนดแนวทาง/แผนงาน/คัดเลือก/จัดลําดับขอมูลขององคกรใหสอดคลองกับแผนงานตางๆ

ของ กฟภ. เชน แผนยุทธศาสตร กฟภ./แผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ. 
3. ประสานงานกับเจาของกระบวนการ/และเจาของขอมูล ติดตามและประสานงานหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของดําเนินการ เชน การกําหนดขอมูลนําเขา Platform 
4. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารระดับสูง 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

กรอ. ดําเนินการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ Big Data ขององคกร โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
แผนยุทธศาสตร กฟภ. ป 2563 กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. และเขารวมประชุมหารือการจัดทํา
มาตรฐานขอมูลของกฟภ. กับ กมส. เม่ือวันท่ี 4 มี.ค. 2563 

 

กรอ. ขออนุมัติยกเลิกและปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (Big Data Management) และแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 5 ดาน โดย ผวก. อนุมัติแลว ลงวันท่ี 26 มี.ค. 2563 ประกอบดวย 

• ดานระบบไฟฟา (Grid)  
• ดานการบริการลูกคา (Customer)  
• ดานการดําเนินงานองคกร (Enterprise) 
• ดานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

 

กรอ. ดําเนินการทบทวนแผนงานการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของ กฟภ. (Big Data Management)
ป 2563-2565 เรียบรอยแลว และไดเขารวมประชุมพิจารณาแนวทางการกํากับดูแลขอมูล และการบูรณาการ
ดานขอมูลของ กฟภ. กับ ฝพท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2563 และดําเนินการติดตาม 
ประสานงานรวมกับ ฝพท. เพ่ือดําเนินการสํารวจขอมูลของแตละหนวยงานระดับกองและ กฟฟ.ชั้น 1-3 
เรียบรอยแลว 
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DT1.4 แผนงานการพัฒนามาตรฐานการกํากับดแูล 

ดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 68.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 68.5 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S10สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือการ

       ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  

กลยุทธ : DT1พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 

  คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลท่ีดีและบริหารจัดการดาน 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ท่ีปรึกษาฯ จัดทําแนวปฏิบัติขอกําหนดสําหรับผลลัพธ และเกณฑการประเมินผลลัพธสําหรับการดําเนินงาน

ตามมาตรฐาน ISO 38500 

2. ท่ีปรึกษาฯจัดทําขอมูลผลการดําเนินการและประเมินผลลัพธสําหรับการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 

38500 

3. ตรวจประเมินโดยผูตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน ISO 

38500 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

1. การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลท่ีดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประชุมหารือคณะทํางานพัฒนากระบวนการ DSS06 เม่ือวันท่ี 15 ม.ค. 2563 

- ประชุมพิจารณาเจาภาพและคณะทํางานพัฒนากระบวนการป 2563 จํานวน 8 กระบวนการ และ

เตรียมนําเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งท่ี 1 - 2563 

- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ EDM03, APO12 จากท้ังหมด 4 กระบวนการท่ีขยาย

ระยะเวลาจากป 2562 

- ไดรับอนุมัติแตงตั้งเจาภาพและคณะทํางานพัฒนากระบวนการป 2563 เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2563 

- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ APO06 Manage Budget and Costs ในวันท่ี 15 มิ.ย. 2563 

- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage 

Risks ในวันท่ี 12 มิ.ย. 2563 

- ไดรับความเห็นชอบกระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage Risks, 

DSS06 Manage Business Process ControlsในการประชุมคณะกรรมการIT Governance ครั้งท่ี 1/2563 

ในวันท่ี 29 มิ.ย. 2563 

128



- ประชุมชี้แจงแนวทางการประยุกตใชกระบวนการฯ กับเจาของระบบงานท่ีสําคัญ ในวันท่ี 23 ม.ค. 2563 

- ประชุมตรวจประเมินการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบ CBS-Upgrade จากท้ังหมด 5 ระบบ 

- ประชุมตรวจประเมินการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบงาน SCADA-3, AMI ผูใชไฟ

รายใหญ เม่ือวันท่ี 21, 30 เม.ย. 2563 

- สรุปผลตรวจสอบเอกสารของการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบงาน CBS-Upgrade, 

SCADA-3, AMI ผูใชไฟรายใหญและจัดทําขอเสนอแนะแลวเสร็จ 

- รายงานผลการดําเนินงาน IT Governance ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งท่ี 

2/2563 เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 2563 

- รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 

29 มิ.ย. 2563 

- อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหแนวทางการประยุกตใชกระบวนการฯ ในปถัดไป 

- อยูระหวางการพิจารณาประเมินระดับความสามารถของกระบวนการฯ 

2. งานพัฒนาระบบการกํากับดูแลท่ีดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินองคกรตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 38500 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาราง TOR และกําหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 2563 

- ไดรับความเห็นชอบราง TOR หลักเกณฑการคัดเลือก, ราคากลางงานจางท่ีปรึกษาและรายงานขอ

จางท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 14 ก.พ.2563 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจางท่ีปรึกษาเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2563 และสรุปรายชื่อจํานวน 5 บริษัท 

ท่ีมีหนังสือเชิญเขารวมคัดเลือก 

- มีบริษัท ACIS และบริษัท T-Net ท่ียื่นขอเสนอในวันท่ี 3 มี.ค. 2563 โดยมีบริษัท ACIS เพียง 1 ราย 

ท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตนและไดรับการประเมินดานเทคนิค 

- คณะกรรมการดําเนินงานจางรับฟงการนําเสนอจากบริษัท ACIS และตอรองราคา เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. 2563 

- จัดทําสัญญาจางท่ีปรึกษา บริษัท ACIS ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2563  

- ประชุม Kick off เม่ือวันท่ี 21 พ.ค. 2563 

- รผก.(ทส) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบการกํากับดูแลท่ีดีฯ เม่ือวันท่ี 

29 พ.ค. 2563 

- ท่ีปรึกษาสงมอบ Inception Report (งวดท่ี 1) เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2563 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพ่ือพิจารณา Inception Report (งวดท่ี 1) เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 2563 

โดยมีมติตรวจรับ และใหปรับปรุงรายละเอียดเล็กนอย 

- รผก.(ทส) อนุมัติแตงตั้งคณะผูตรวจสอบระบบการกํากับดูแลท่ีดีฯ เม่ือวันท่ี 8 ก.ค. 2563 

- ประชุมคณะทํางานระบบการกํากับดูแลฯ ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 9 ก.ค. 2563 เพ่ือพิจารณาแนวทาง 

การกําหนดขอบเขตการรับรอง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบ Inception Report ฉบับปรับปรุง โดยไดรับการอนุมัติจายคาจาง

งวดท่ี 1 เรียบรอย 
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- จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองคกรตามหลักการมาตรฐาน ISO/IEC 38500” (5 ส.ค.2563 

สําหรับผูบริหาร) และ “การดําเนินการและประเมินผลระบบการกํากับดูแลฯตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500” 

(7ส.ค. 2563 สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน) 

- ประชุมคณะทํางานระบบการกํากับดูแลฯ ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2563 เพ่ือพิจารณา

ขอบเขตในการตรวจรับรอง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 

- นําเสนอภาพรวมของงานในการประชุม CDTO เม่ือวันท่ี 14 ส.ค. 2563 โดย ผวก. มีขอสังเกตวา

ควรสื่อสารสรางความเขาใจในการประชุม บส. ตอไป 

- ประชุมคณะทํางานระบบการกํากับดูแลฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 เพื่อพิจารณา

นโยบายและคูมือระบบการกํากับดูแลฯ,ข้ันตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร, รายงานประเมินสถานะปจจุบัน, 

ขอกําหนดผลลัพธ เกณฑวัด 

- อยูระหวางการประสานงานกับท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมจัดทํารายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 
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DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development 

(การยกระดับความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 83 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S10สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือการ

       ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  

กลยุทธ : DT1พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 

   คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 

ช่ือแผนงานยอย (1) : EA Governance & Development. 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 

2. ขออนุมัติหลักการงบประมาณ และแผนการจาง 

3. ขออนุมัติ TOR ราคากลาง และรายงานขอจางท่ีปรึกษา 

4. ออกหนังสือเชิญชวน พิจารณาเอกสารผูเขารวมคัดเลือก 

5. สรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือขออนุมัติจางท่ีปรึกษา 

6. ขออนุมัติจางท่ีปรึกษาและจัดทําสัญญา 

7. สงงานงวดท่ี 1 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานแลวเสร็จ โดยเชิญบริษัท และมหาวิทยาลัย เขามาหารือกําหนด

ขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซสจํากัด 

2) บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด 

3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

4) บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย) จํากัด 

5) บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัลจํากัด 

6) บริษัท เอคเซนเชอรโซลูชั่นส จํากัด 

7) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ผวก. อนุมัติหลักการจาง เม่ือวันท่ี 4 มี.ค.2563 

- รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจาง เม่ือวันท่ี12 มี.ค.2563 

- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบ TOR และหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เม่ือวันท่ี 20 เม.ย. 2563 
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- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบราคากลาง เม่ือวันท่ี 23 เม.ย. 2563 

- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 28 เม.ย. 2563 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 2563 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สําหรับจัดทําหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ 

- ออกหนังสือเชิญชวนบริษัท เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 2563 โดยกําหนดใหบริษัทสงเอกสารไมเกินวันท่ี 18 

พ.ค. 2563 

- สรุปรายชื่อบริษัทท่ีสงหนังสือเชิญชวนและผลการตอบกลับ ดังนี้ 

ลําดับท่ี รายช่ือบริษัท ผลการตอบกลับ 

1 บริษัท แอคเซนเจอรโซลูชั่นส จํากัด เขารวม 

2 บริษัท บลู โซลูชั่น จํากัด เขารวม 

3 บริษัท ดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด ไมเขารวม 

4 บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส  จํากัด เขารวม 

5 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด เขารวม 

6 บริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด เขารวม 

7 บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย) จํากัด เขารวม 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา ดังนี้ 

• ประชุมเพ่ือพิจารณาบริษัทท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตน และเชิญมานําเสนอขอเสนอทางเทคนิค 
เม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 2563 โดยมีบริษัทท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตน ไดแก 

1) บริษัท บลู โซลูชั่น จํากัด 
2) บริษัท เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด  
3) บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด 

• ประชุมรับฟงการนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคของบริษัท และพิจารณาคะแนนในเบื้องตน 
เม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2563 

• ประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยบริษัทท่ีมีคะแนนขอเสนอทางเทคนิคสูงสุด ไดแก บริษัท 
เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด และแจงผลการพิจารณาแกบริษัท เม่ือวันท่ี 9 
มิ.ย. 2563 

• ประชุมเพ่ือตอรองราคาและขอเสนอพิเศษกับบริษัท เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล 
จํากัด เม่ือวันท่ี 11 มิ.ย. 2563 

- จัดทําสรุปผลการพิจารณาการคัดเลือก เพื่อขออนุมัติจางที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 

โดยบริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด เปนผูไดรับการคัดเลือกงานจางท่ีปรึกษา วงเงินรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม 16,000,000 บาท 

- รผก.(ทส) อนุมัติรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจางเม่ือวันท่ี 1 ก.ค. 2563 

- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามสัญญาใหแก บริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด 
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- นําสงเอกสารท่ีเก่ียวของให กนต. เพ่ือจัดทําสัญญาจางท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 8 ก.ค. 2563 

- ผชก.(ทส) ลงนามในลงนามสัญญาจางเลขท่ี จ.93/2563 เม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2563 

- จัดประชุม Kick off Meeting เปดโครงการ เม่ือวันท่ี 27 ส.ค. 2563 

- ท่ีปรึกษาสงมอบ Inception Report งานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 3 ก.ย. 2563 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 2563 (โดยมีมติใหปรับปรุงแลวนํามา

เสนออีกครั้ง) 

- อยูระหวางรอท่ีปรึกษาสงมอบ Inception Report งานงวดท่ี 1 (ปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
 

ช่ือแผนงานยอย (2) : กลุมงานขยายผลการจัดทํากระบวนการ (งานจัดซ้ือซอฟตแวรสถาปตยกรรมองคกร EA Tool)  

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขออนุมัติจัดซ้ือและทําสัญญา 

2. สงงานและตรวจรับงานงวดท่ี 1 
- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-Off), จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Inception Report) และประเมิน

ความตองการดานฮารดแวร (ภายใน 30 วัน นับจากลงนามในสัญญาจายเงิน 10%) 

3. สงงานงวดท่ี 2  
- จัดหาและนําสงซอฟตแวร (ภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา จายเงิน 20%) 

4. สงงานงวดท่ี 3  
- ติดตั้งระบบ, จัดทํากระบวนการ, สงรายงาน Conceptual/Detail design, นําเขาขอมูลกระบวนการ 

Meter-to-Cash, สงรายงานและคูมือ, อบรมการใชงาน (ภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญาจายเงิน 70%) 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- ผชก.(อ) อนุมัติจาง ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563 

- กนต. จัดทําสัญญาเรียบรอยแลว และ ผชก.(อ) ลงนามในสัญญาเลขท่ี บ.30/2563 ลงวันท่ี 8 พ.ค. 

2563 เรียบรอยแลว 

- กิจการรวมคา เนรา และเวสเทิรน สงมอบงานระยะท่ี 1 เม่ือวันท่ี 2 มิ.ย. 2563 และไดสงเอกสาร

ประกอบการเบิกจายเงินคาจางงวดงานท่ี 1 ให กตจ. เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 

- กิจการรวมคา เนรา และเวสเทิรน สงมอบงานระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 17 มิ.ย. 2563 และไดสงเอกสาร

ประกอบการเบิกจายเงินคาจางงวดงานท่ี 2 ให กตจ. เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. 2563 

- อยูระหวางเตรียมการจัดทํา workshop เพ่ือเก็บรวมรวมขอมูลความตองการในการปรับแตงโปรแกรม

ในชวงวันท่ี 16 - 23 ก.ค. 2563 

ปญหาและอุปสรรค 

- การจัดทําสัญญาลาชาเนื่องจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19  

- การจัดสงงานลาชาเนื่องจากบริษัทมีกําลังคนจํากัด ประกอบกับแผนการดําเนินงานท่ีไมไดดําเนินการ

แบบคูขนานในชวงแรกของโครงการ 

แนวทางการแกไข 

มีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือใหงานแลวเสร็จตามกําหนดใหเร็วท่ีสุด 
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 DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิิทัล 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S11 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 

       (Sustainable and Secured Digital Technology) 

กลยุทธ : DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

            สูมาตรฐานสากล 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนสรางมาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัย (ISO 27001) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.) 

2. เตรียมความพรอมรับการตรวจสอบจาก ผูตรวจสอบภายนอก (CB) 

3. หารือผูเก่ียวของ หาแนวทางแกไขความไมสอดคลองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.) 

4. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายนอก (CB) 

5. หาแนวทางแกไขความไมสอดคลองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบ

ภายนอก (CB) 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

- รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.) 

เรียบรอยแลว 

- เตรียมความพรอมรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอก(CB) เรียบรอยแลว 

- ผูเก่ียวของ สวนกลางและสวนภูมิภาคไดสงแนวทางแกไขความไมสอดคลองฯ ใหผูตรวจสอบภายใน

(กตส.) เม่ือเดือน เม.ย. 2563 เรียบรอยแลว 

- ผูตรวจสอบภายนอก(CB) จากบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด เขาตรวจประเมินระบบบริหาร

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ กฟภ. สําหรับ กฟฉ.1 เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 2563 และ กฟก.1 เม่ือวันท่ี 22 

พ.ค. 2563 

- กฟภ. ไดผานการตออายุใบรับรอง (Re-Cert) ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต สํานักงานใหญ และสวนภูมิภาค กฟน.1 (เชียงใหม), กฟน.2 

(พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟก.1 (พระนครศรีอยุธยา), กฟก.2 (ชลบุรี), กฟก.3 (นครปฐม),กฟฉ.1 (อุดรธานี),

กฟฉ.2 (อุบลราชธานี) และ กฟฉ.3 (นครราชสีมา) แลว เม่ือวันท่ี 22 พ.ค. 2563  

- ผูตรวจสอบภายนอก (CB) ตรวจไมพบความไมสอดคลองของระบบ 
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IP1.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84  สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System :CIS) 

กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 

     องคกร (Corporate Innovation System) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. สัมภาษณและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรดานนวัตกรรม 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรระบบการจัดการนวัตกรรมองคกร 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

ไดรวบรวมบทสัมภาษณจากผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการท้ัง 12 สายงาน ผูอํานวยการสํานัก

ท้ัง 3 สํานัก ผูอํานวยการการไฟฟาเขต 5 เขต ผูบริหารจาก บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

และไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูง เม่ือวันท่ี 10 มิ.ย. 2563 เรียบรอยแลว และไดดําเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการดานนวัตกรรมของสายงานนํารองครั้งท่ี 1 และ 2 ระหวางวันท่ี 29 - 31 

ก.ค. 2563 และ 5 - 7 ส.ค. 2563 และท่ีปรึกษาไดจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 3 โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรและระบบการจัดการนวัตกรรมองคกร แตเนื่องจากเนื้อหาบางสวนตองดําเนินการ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงขอใหท่ีปรึกษาดําเนินการแกไข

เนื้อหา และดําเนินการจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 3 ใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการตอยอดนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนและสรางรายได 

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 63    สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System :CIS) 

กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 

    องคกร (Corporate Innovation System) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. มีการรวบรวมขอมูลและประเมินศักยภาพของนวัตกรรม 

2. ขออนุมัติจัดตั้งคณะทํางานฯ 

3. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมตนแบบไปสูการผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

4. คัดเลือกนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสูนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

มีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมของนักประดิษฐ กฟภ. เพ่ือนํามา

ประเมินศักยภาพ โดยใชระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness 

Levels : TRL) มาพิจารณา โดย กวน. และ กธม. มีการประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนําตนแบบ

ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย และขออนุมัติแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการตอยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

เม่ือวันท่ี 8 ก.ค. 2563 โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย 

2. คัดเลือกนวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย 

3. จัดทําแผนธุรกิจในการนํานวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย 

4. ดําเนินการตามแผนธุรกิจฯ  

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID19 ทําใหตองเลื่อนการจัดการประชุมการพัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการแกไขปญหา  

เรงติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
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IP1.3 แผนพัฒนาความรูความสามารถสมรรถนะดานการใชความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรม  

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 86    สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย 

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80       

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ 

         นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System : CIS) 

กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม 

เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 

    องคกร (Corporate Innovation System) 

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 

 

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563 

1. ขออนุมัติในหลักการจัดกิจกรรมดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําป 2563 

2. การประกวดสิ่งประดิษฐ ประจําป 2563 

3. การประกวดแขงขันทักษะผูประดิษฐ ประจาํป 2563 

 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 

ผวก. อนุมัติหลักการจัดกิจกรรมดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําป 2563 ลงวันท่ี 29 
ม.ค. 2563 (บันทึกเลขท่ี กวน.(พน.) 41/2563 ลงวันท่ี 9 ม.ค. 2563) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประกอบดวย 

1. Design Thinking 

2. Lean for process improvement 

ดําเนินการจัดงานวันนวัตกรรม ประจําป 2563 เรียบรอยแลว โดยจัดรวมอยูในงาน PEACON & 

INNOVATION 2020 ในงานมีการจัดประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและประกาศผลการแขงขันทักษะผูประดิษฐ 

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 

ถนนแจงวัฒนะ 
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การดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. 

 
 

 
 
  
 

 
 

2.1 คะแนนภาพรวม ประจําป 2562 

 กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยูอันดับท่ี 1 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 
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5.00 4.95 4.87 
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4.15 

4.6846 4.9331 4.8680 4.9139 4.7721 
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2558 2559 2560 2561 2562 2563e

การดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร ์

ผลการดาํเนินงานของ
รฐัวสิาหกจิ (การเงนิ/
ไม่ใชก่ารเงนิ) 
กระบวนการ 

คะแนนรวม 

1. ผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดาํเนินงานของ กฟภ. ป 2558– 2563e 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเริม่ประเมินในป 2561 
2. 2563e เปนการคาดการณคะแนนจากขอมูลจริง ณ เดือน ก.ย. 2563  
3. กฟภ.ประเมินกระบวนการตามระบบ SEPA ในป 2556-2562 และเริ่มประเมินกระบวนการดวย Core BusinessEnablers ตามระบบ SE-AM ในป 2563 
 
 

 
2. เปรียบเทียบผลการประเมินรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 แหง 

 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ขอมูล ณ วันที ่24ก.ค. 2563 
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2.2 คะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําป 2562 

กฟภ. มีคะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูอันดับท่ี 12 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 2.3 คะแนนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ(การเงิน/ไมใชการเงิน) ประจาํป 2562 

กฟภ. มีคะแนนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ(การเงิน/ไมใชการเงิน)อยูอันดับท่ี 1 จากจํานวน
รัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟ ู

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ขอมูล ณ วันที ่24ก.ค. 2563 
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4.50

5.00

ขอมูล ณ วันที ่24ก.ค. 2563 

หมายเหตุ :บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟ ูจึงไมประเมินการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร 
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2.4 คะแนนหมวดกระบวนการ ประจาํป 2562 

กฟภ. มีคะแนนกระบวนการอยูอันดับท่ี 4 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 กฟภ. กฟน. 

 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
SAIFI  

(ครั้ง/ราย/ป)  
12 เมืองใหญ 1.571 1.231 1.171 1.041 

1.35 1.23 1.20 0.99 
องคกร 5.17 4.50 3.81 3.10 

SAIDI 
(นาที/ราย/ป) 

12 เมืองใหญ 21.181 16.571 14.851 13.361 

39.96 36.55 31.75 30.74 
องคกร 153.13 118.70 89.82 73.82 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 25,888 26,669 20,616 13,317 11,378  10,855 9,094 5,398 
Net Profit Margin (%) 5.86 5.70 4.26 2.64 5.92 5.70 4.62 2.62 
จํานวนผูใชไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 5282 5442 5582 5692 432 447 467 489 

หมายเหตุ 1. ขอมูลดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของเมืองใหญประกอบดวย เชียงใหม, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแกน, อุบลราชธานี,
 นครราชสีมา,รังสิต,เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,หัวหิน, ภูเก็ตและหาดใหญ 

 2. ขอมูลจํานวนผูใชไฟฟาตอจาํนวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจางสัญญาจาง 2 ป) 

  

ท่ีมา :รายงานประจําป 2562ของ กฟน. ณ วันท่ี 20 ก.ค. 2563 จากเว็บไซต www.mea.or.th  

 

หมายเหตุ :บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟ ูจึงไมประเมินกระบวนการ 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
ขอมูล ณ วันที ่24ก.ค. 2563 

3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตัวชี้วดัท่ีสาํคัญระหวาง กฟภ. กับ กฟน. 
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