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กฟ ภ . เป็ น อ งค์ ก รชั้ น น ำ ท่ี ทั น สมั ย 
ในระดับภูมิภำค มุ่งมั่นให้บริกำรพลังงำน
ไฟฟ้ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่ำงครบวงจร  
ท่ี มี ป ระสิท ธิภ ำพ  เชื่ อถื อ ได้ เพื่ อ พัฒ นำ
คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน  

 

จัดหำ ให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และ
ด ำเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจ
ท้ังด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำ
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

“ทันโลก บริกำรดี มีคุณธรรม” 

 

VISION : วิสยัทัศน์ 

MISSION : ภำรกิจ 

CORE VALUE : ค่ำนิยม 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)  

 กฟภ. ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective) ขององค์กร (พ.ศ.2563-2567) 
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และค่ำนิยม ถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติผ่ำนกำรก ำหนด ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 

  

 S1 สร้ำง กฟภ. ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตำม
กรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของ
สำกล OECD และ DJSI 

OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดัน
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

S2 กำรให้ควำมส ำคัญและตอบสนองต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

OC2 กำรวิ เครำะห์และก ำหนดแนวทำง
ตอบสนองควำมต้องกำรควำมคำดหวัง 
และควำมกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

RS1  ส นั บ สนุ น ก ำร ใช้พ ลั งงำน อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

   
 S3 มีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ ำที่ ได้คุณภำพ 

ในระดับชั้นน ำของภูมิภำค 
OM1 ก ำร เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิภ ำพและควำม

น่ำเชื่อถือของระบบจ ำหน่ำย 

OM2 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของระบบ
จ ำหน่ำย โดย Smart Grid 

S4 กำรบริหำรและจัดสรรสินทรัพย์ และ
สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

OM3 เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ใน กำรบ ริห ำร
สินทรัพย์ 

S5 ปรับ โครงสร้ำงองค์ ก รให้ มี ควำม
คล่องตัว สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของธุ รกิ จ  โดย ใช้ป ระโยชน์ จ ำก
พันธมิตร 

OM4 ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ โดยให้ครอบคลุมทั้ ง 
ห่วงโซ่อุปทำน  

   
 S6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร

ลูกค้ำ 
CR1 ยกระดับมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์และ

ก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร ข อ งลู ก ค้ ำ โด ย ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) 

S7 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และรักษำฐำน
ลูกค้ำ High Value 

 

CR2  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะ
ยำว และรักษำฐำนลูกค้ำรำยส ำคัญ 
(CRM) 

CR3  สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีกับลกูค้ำ 
(Customer Experience) 

 
 

 
  

ด าเนินธุรกิจตามหลกั 
ธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโต

อย่างย่ังยืน 

SO1 

SO2 

มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  

โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย 
Digitalization 

 

SO3 

มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการ  

ของทุกกลุ่มลกูค้า 
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 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 S8 แสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจ

เกี่ยวเนื่อง 

 

NM1 ส่งเสริมกำรลงทุนและใช้ประโยชน์
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

NM2 กำรผลักดันผลประกอบกำรและกำร
สร้ำง Brand Image ของบริษัทในเครือ 

OC3 Change Management 

RS2 ทบทวนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เพื่ อรองรับกำรด ำเนินงำนในธุรกิ จ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงก ำกับกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy 

   
 
 

S9  ยกระดับกำรบริหำรและศักยภำพ
ของทุนมนุษย ์

 

HR1 ส่งเสรมิกำรบริหำรทุนมนุษยโ์ดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในกำรพัฒนำระบบงำน
ด้ำน HR (HRM) 

HR2 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ ใน
กำรเสริมสร้ำงและยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลำกร (HRD) 

S10 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล(Digital 
Technology) เพื่อกำรขับเคลื่อน
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Digital 
Transformation) 

DT1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรด ำเนินงำน 

 

S11 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยและ
มีเสถียรภำพของเทคโนโลยดีิจิทัล
(Sustainable and Secured 
Digital Technology) 

DT2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน Cyber 
Security และกำรบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีดิจิทลัสูม่ำตรฐำนสำกล 

S12 กำรพัฒนำระบบจัดกำรนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation 
System :CIS) 

IP1  พัฒนำโครงสร้ำงและกระบวนกำรด้ำน
นวัตกรรม 

 

 

 

SO4 

การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร  
โดยสร้าง Advantaged Portfolio 

 

SO5 

ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย 
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวัตกรรม 
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

100.00
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทาง
การผลักดันองค์กรสู่ความย่ังยืน

100.00

- OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.2 แผนงานการยกระดับการ
ด าเนินงานเร่ืองความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐาน/ระดับสากล

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.3 แผนงานจัดท ามาตรฐานและ
กระบวนการท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ความปลอดภัยในการท างาน (PEA-SMS)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.4 แผนงานยกระดับการด าเนินงาน
ให้ได้ตามมาตรฐาน OECD และเกณฑ์การ
ก ากับดูแลของ สคร.

- OC1.5 แผนงานยกระดับการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

-  OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ์
โครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

OC2 การวิเคราะห์และก าหนด
แนวทางการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง และ
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

100.00

- OC2.1 แผนงานวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
สอดคล้องตามกระบวนการของ กฟภ .

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC2.2 แผนงานบูรณาการในการ
ยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

100.00

- RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

SO1 : ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

ยกเลิกแผนการด าเนินงาน กฟภ. ตามความ
เห็นชอบ ผวก. เลขท่ี กผส.(กส)30058/2563 ลง

วันท่ี 18 มิ.ย. 2563
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

94.66

OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความน่าเช่ือถือของระบบจ าหน่าย

56.22

- OM1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน

57.15 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จ าหน่าย ระยะท่ี 1 (คพจ.1) (สายงาน
วิศวกรรม)

45.70 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.3 โครงการเพ่ิมความเช่ือถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3 (คชฟ.3)

8.66 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid 100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย
- OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะท่ี 1 (คพพ.1)

33.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะท่ี 2 (คพพ.2)

40.54 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าใน
เมืองใหญ่ ระยะท่ี 1 (คพญ.1)

64.71 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย 
(Technical/ Non-Technical)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

OM2 การเสริมศักยภาพของ
ระบบจ าหน่ายโดย Smart Grid

99.00

- OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟ้า ระยะท่ี 3

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับระบบ Smart Grid

95.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

SO2 : มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการ  ทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

- OM2.4 แผนงานการด าเนินงานตาม
โครงการ Smart Grid (ให้ความส าคัญ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการสร้าง 
Ecosystem)- OM2.5 แผนงานการจัดท าระเบียบการ
รับและส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ส าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้าและลูกค้าของผู้ผลิตไฟฟ้า

- OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block
 Chain มาใช้ในการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Trading Platform)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้าง
การก าหนดราคาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ระบบจ าหน่ายในอนาคต (Pricing Model)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

OM3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์

89.00

- OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

89.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

OM4 ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดย
ให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อุปทาน

100.00

- OM4.1 แผนงานความส าเร็จในการ
ด าเนินการตาม SLA และ QA for SLA 
ตาม Supply Chain ของ กฟภ

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM4.2 แผนงานการปรับปรุง
กระบวนการท างานขององค์กร (Digital 
Operational Excellence) ด้วยการ
สนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

ยกเลิกแผนการด าเนินงาน กฟภ. ตามความ
เห็นชอบ ผวก. เลขท่ี กผส.(กส)30058/2563 ลง

วันท่ี 18 มิ.ย. 2563
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

98.92

CR1 ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ
ลูกค้า
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Customer Service)

98.33

- CR1.1 แผนงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการ (SLA) ท่ีเกินความคาดหวัง
ของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการ
ลูกค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Service) (PEA Smart plus)

91.67 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการ
ให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง Doing 
business world Bank

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูล
ขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพ่ือน าไปสู่
การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data
 Driven Execution)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer 
Analytics) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐาน
ลูกค้ารายส าคัญ

99.00

- CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพ่ือ
รักษาฐานลูกค้า High Value และน าระบบ
 Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการ
ลูกค้า

97.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR 2.2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการข้อร้องเรียน

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

CR3 สร้างประสบการณ์ท่ีดีกับ
ลูกค้า (Customer Experience)

100.00

- CR3.1 แผนงานพัฒนา PEA Customer 
Journey

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

100.00

NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง

100.00

- NM1.1 แผนงานจัดท า Portfolio Mix 
Planning & Implemeatation และการ
ก าหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองเพ่ือยกระดับผลประกอบการของ
 กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM1.2 แผนงานการจัดท าระบบการ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ
ในรูปแบบ Early Warning System

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM1.3 แผนงานการจัดท าบัญชีต้นทุน
ตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอก
การก ากับดูแล (Non-Regulated)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

NM2 การผลักดันผลประกอบการ
และการสร้าง Brand Image ของ
บริษัทในเครือ

100.00

- NM2.1 แผนงานความส าเร็จในการ
ก าหนดนโยบาย โครงสร้างการก ากับดูแล
รูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสมของท้ัง 
Portfolio

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM2.2 แผนงานการด าเนินงานธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

SO4 : การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

OC3 Change Management 100.00
- OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร
และก าหนดบทบาทของหน่วยงานเพ่ือ
มุ่งเน้น Business Alignment

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
รวมถึงก ากับการด าเนินงานของ
บริษัทในเครือ เพ่ือให้เกิด Synergy

100.00

- RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
การปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกิจเก่ียวเน่ือง

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย 
กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ และ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการด าเนินงานของ กฟภ. และ
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

99.42

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบงานด้าน HR (HRM)

100.00

- HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ 
(PMS) และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนา

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลังให้รองรับการเป็น Digital 
Utility

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR1.3 แผนงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการยกระดับ
การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
พัฒนา ในการเสริมสร้างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร 
(HRD)

100.00

- HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านดิจิทัลท่ีรองรับการ ด าเนิน
ธุรกิจ และพัฒนาการส่งเสริม Digital

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้ 
(KM) เพ่ือรองรับและพร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจ

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและน าไปใช้
ประโยชน์

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริม
ทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน 
(New-skill/Up-skill/Re-skill)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

SO5 : ขับเคล่ือนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของ
กระบวนการด าเนินงาน

99.00

- DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการองค์กร 
(Digital Platform)

97.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.2 แผนงานการยกระดับการก ากับ
ดูแลข้อมูล (Data Governance)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล 
(Data Management & Data Analytic)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.4 แผนงานพัฒนามาตรฐานการ
ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

98.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.5 แผนงาน EA Governance & 
Development (การยกระดับ
ความสามารถการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร)

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
Cyber Security และการบริหาร
จัดการเทคดนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล

100.00

- DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

IP1 พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการด้านนวัตกรรม

98.67

- IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการ
จัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management System)

96.00 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอด
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์และสร้าง
รายได้

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย
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Strategic Objective/Tactic Initiative
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์
แผนการด าเนินงานของ กฟภ.

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน กฟภ.

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน

(ม.ค. - ธ.ค. 2563)
สถานะการด าเนินงาน

- IP1.3 แผนพัฒนาความรู้ความสามารถ
สมรรถนะด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

100.00 เป็นไปตามเป้าหมาย

รวมท้ังหมด 98.60 

          การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ กฟภ. เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 47 แผนงาน จาก 57 
แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 97.44

แผนการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 ท้ังหมด 60 แผน ยกเลิกไป 3 แผน เหลือ 57 แผน
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ร้อยละผลการด าเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO1 : ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100  สถานะด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD 

และ DJSI 
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : คะแนนประเมิน ITA 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย 

กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2562 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค

(ประเภทไฟฟ้าและประปา) และศึกษารูปแบบการประเมิน ปี 2563 ควบคู่กันเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานของ กฟภ. 

2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ฯและ
น ามาเป็นปัจจัยน าเข้าในการทบทวน/จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจ าปี 2563 

3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
4. ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563
5. ด าเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency

Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
6. ด าเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency

Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
7. ด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency

Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี  2562 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค

(ประเภทไฟฟ้าและประปา) และศึกษารูปแบบการประเมิน ปี 2563 ควบคู่กันเพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานของ กฟภ. 

- ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ประจ าปี 2562 ของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินจ านวนทั้งสิ้น 8,301 หน่วยงาน ผ่านระบบ ITAS โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค 
(ประเภทไฟฟ้าและประปา) ได้รับผลคะแนนการประเมินเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

กฟผ. ได้รับคะแนนร้อยละ 93.29 เป็นอันดับที่ 10 
กปน. ได้รับคะแนนร้อยละ 93.21 เป็นอันดับที่ 11 
กฟภ. ได้รับคะแนนร้อยละ 92.19 เป็นอันดับที่ 13 
กปภ. ได้รับคะแนนร้อยละ 90.35 เป็นอันดับที่ 17 
กฟน. ได้รับคะแนนร้อยละ 89.87 เป็นอันดับที่ 19 
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- ส านักงาน ป.ป.ช. เชิญ กฟภ. เข้าร่วมประชมุชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมือ่วันท่ี 24 ม.ค. 2563 โดย กกท. 
ไดศ้ึกษารูปแบบการ ประเมิน ITA ปี 2563 แล้วสรุปได้ว่า การประเมิน ITA ยังคงไว้ซึ่งกรอบแนวทางการประเมิ
นเช่นเดียวกบัปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพฒันาอย่างเชื่
อมโยงและ ต่อเนื่อง และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไดอ้ย่างชั
ดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจ าปี 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอยีดของระเบียบวิธีการประเมิน
และ ประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ส่งเ
สริม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสง่ผลให้การประเมิน ITA เป็ นเครื่องมือ
ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผล 
การประเมินที่มาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึ
ง ข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ฯ และ
น ามาเป็นปัจจัยน าเข้าในการทบทวน/จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจ าปี 2563 

- ผวก. อนุมัติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2562 และการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. 
ประจ าปี 2563 (โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์คะแนน ปี 2562 ซึ่ง กฟภ. ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ 92.19 
มีระดับผลการประเมิน (Rating Score) “ระดับ A”) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 

- กกท. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) 
โดยน าผลการวิเคราะห์ฯ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน กฟภ. ประจ าปี 2563 มาเป็นปัจจัยน าเข้าใน
การทบทวนแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562 

- ที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562 มีมติ
อนุมัติแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจ าปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ 
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 

- ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 มีมติรับทราบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 

3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ ได้ก าหนด

ประเด็นในการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. ประจ าปี 2563 จ านวน 6 ประเด็นหลัก (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 1419/2562 
ลงวันที่ 15 พ.ย. 2562) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(ท),
รผก.(ภ1-ภ4)) 

2) ยกระดับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(ส))
3) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก:

รผก.(ย)) 
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4) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  ในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ หรือโครงการขนาดใหญ่ของ กฟภ. (ผู้รับผิดชอบหลัก : รผก.(ว), รผก.(กบ), รผก.(ป), รผก.(ส), 
รผก.(ภ1-ภ4)) 

5) ทบทวนนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(วก)) 

6) ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน PEA Website (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(ส),
รผก.(ย)) 

4. ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563
- ผวก. อนุมัติให้ กฟภ. เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าข้อมูลตามแบบวัดทั้ง 3 เครื่องมือ และก าหนดให้ กกท. เป็นผู้ประสานงานและ
รวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 253/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563) เมื่อวันที่ 
27 ก.พ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT) 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment: EIT) 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment:
OIT) 

5. ด าเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

- รวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน 
จากทุกสายงาน(สายงานละ 30 คน) รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 543 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 

- รผก.(วก) (คุณปกรณ์ฯ) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 

- จัดส่งหนังสือแจ้งกลุ่มตัวอย่าง 543 คน ด าเนินการจัดท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) (รอบ Pre-Test) ผ่าน Link หรือ QR Code ที่ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563 
เพ่ือให้ กกท. วิเคราะห์ประเมินผลในภาพรวมในแต่ละสายงานต่อไป เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 

- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 จัดส่งหนังสือเวียนย้ ากลุ่มตัวอย่าง 543 คน ด าเนินการจัดท าแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) 
ผ่าน Link หรือ QR Code ที่ก าหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563 

- สรุปผลการจัดท าแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) ณ วันศุกร์ที่ 29พ.ค. 2563 คิดเป็น 90.62 คะแนน 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 496 คน 

- เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 จัดส่งหนังสือขอเชิญผู้บริหารและพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เข้ารับฟัง
การบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และจัดท าแบบวัด
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การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ eSpace เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. 
โดยขอให้ลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ ผ่าน QRCODE หรือ URL : http://gg.gg/ITA-IIT63 

- เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 แจ้งเลื่อนการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ และจัดท าแบบวัดการรับรู้ 
IIT ส าหรับกลุ ่มตัวอย่างสายงานส านักงานใหญ่ เนื ่องด้วยปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายภายในองค์กร ทั้งนี้ จะจัดท าหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างของสายงานส านักงานใหญ่ ทราบอีกครั้ง 

- เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563 โดย รผก.(วก)(คุณปกรณ์ฯ) และ อก.กท. และร่วมจัดท าแบบวัด
การรับรู้ IIT ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนภูมิภาค (ภ1 - ภ4) ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดจาก
ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ชั้น 1-3 

- เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563 และร่วมจัดท าแบบวัดการรับรู้ IIT ของกลุ่มตัวอย่าง
สายงานส านักงานใหญ่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างสายงานส านักงานใหญ่ ด าเนินการให้เสร็จ
ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2563 

- กกท. ได้ตรวจสอบสถานการณ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ Integrity and Transparency 
Assessment System (ITAS) แล้ว พบว่าสถานะการประเมินแบบวัดการรับรู้ IIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบ
ตามจ านวนขั้นต่ าแล้ว” เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 

6. ด าเนินการตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

- รวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้ารายส าคัญ 
กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ลูกค้า PEA Smart Plus หน่วยงานก ากับดูแล และคู่ค้า จากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 619 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 

- รผก.(วก) (คุณปกรณ์ฯ) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลของกลุ ่มตัวอย่างผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 

- เมื ่อวันที ่ 10 มิ.ย. 2563 จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ
องค์กรทั้ง 5 ประเภท ด าเนินการจัดท าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปี 2563 
ผ่าน QRCODE หรือ URL ที่ก าหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ก.ค. 2563 

- กกท. ได้ตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แล้ว พบว่าสถานะการ
ประเมินแบบวัดการรับรู้ EIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบตามจ านวนขั้นต่ าแล้ว”เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 

7. ด าเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

- ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS ส าหรับผู้ดูแลระบบ และผู้บริหารของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีนายปกรณ์ นุตบุญเลิศ (รผก.(วก)) เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน และ นายพิชญวุฒิ แทนวันดี (นวน.5 กกท.) 
เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 

- จัดส่งรายชื่อพนักงานที่ท าหน้าที่ Admin ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน PEA Website ประจ าปี 
2563 ให้ กพล. เพ่ือก าหนดสิทธิ์ในการทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 
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- จัดประชุมการเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ประจ าปี 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams ให้กับ Admin 
และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 

- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประจ าปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ผ่าน PEA Website ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 
มิ.ย. 2563 

- เชิญ กพล. และ กบท. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางและเตรียมความพร้อมช่องทาง PEA 
Website ส าหรับข้อค าถาม O2: ข้อมูลผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED ส านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 
มิ.ย. 2563 

- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศขยายระยะเวลาการตอบแบบ OIT จากเดิม
ทีจ่ะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 24.00 น. เป็นให้สิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ค. 2563 

- รผก.(วก)(คุณปกรณ์ฯ) ยืนยันข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) จ านวนทั้งสิ้น 43 ข้อค าถาม เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 

- กกท. ได้ตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แล้ว พบว่าสถานะการ
ประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของ กฟภ. คือ “ตรวจให้คะแนนแล้ว”เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 

8. กิจกรรมอื่น ๆ
- คณะผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. เข้าศึกษาดูงานด้าน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ “การก ากับ
ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าแนวคิดตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการภายใน เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล 
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติต้อนรับ บรรยายให้ความรู้ รวมถึง
ตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องเกร็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 
18 ก.พ. 2563 

ประกาศผลคะแนน ITA ประจ าปี 2563 

- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นทางการ โดย กฟภ.
ได้รับผลคะแนนประเมิน ITA 95.24 คะแนน จัดระดับ Rating Score อยู่ในระดับ AA (95-100 คะแนน) 
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 

- อันดับ 1 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและสาธารณูปการ 
- อันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
- อันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน 
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OC1.2 แผนงานยกระดับการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ใน 
ระดับมาตรฐาน/ระดับสากล 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD  

 และ DJSI 
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความย่ังยืน 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI) 

          : ความสําเร็จของการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก. 

กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 
1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับ

การไฟฟ้าจุดรวมงาน สําหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เขตละ 1 แห่ง) จํานวน 12 แห่ง 
2. การดําเนินการเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน สําหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 12 แห่ง 
3. ดําเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สู่ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 
1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้า

จุดรวมงาน สําหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 12 แห่ง 
- เชิญประชุม/อบรม บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 165/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563 
- เลื่อนการอบรม Internal Audit ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 236/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563 
- คณะกรรมการจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาคัดเลือก

หน่วยงานเพื่อมาจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐานในปี 
2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการขยายผลการจัดการระบบฯ อ้างบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 1169/2563 ลงวันที่ 
24 ก.ย. 2561 

- ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครบ 12 แห่ง  
2. การดําเนินการเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ

กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน สําหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 12 แห่ง 
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- ดําเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้รับการรับรองทั้ง 12 แห่ง ตามหนังสือส่งมอบ
ใบรับรอง มอก.18001 ที่ สรอ.02.4655/2563 ลว.22 ธ.ค.2563  

3. ดําเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- จัดทําบันทึกแจ้งแบบฟอร์มรายงานตามแผนแม่บทฯ ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 307/2563 ลงวันที่

16 มี.ค. 2563 
- ติดตามการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานแผนแม่บทฯ เลขที่ กปภ.(วค) 388/2563 ลงวันที่ 24 

เม.ย. 2563 
- ติดตามการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานแผนแม่บทฯ เลขท่ี กปภ.(วค) 35319/2563 ลงวันที่ 14 

ก.ย. 2563 
- ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ประชุมติดตามการการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประจําไตรมาส   

3/2563 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2563  ตามบันทึก เลขที ่กปภ.(วค) 35696/2563 ลงวันที ่2 ธ.ค. 2563 (คณะกรรมการ
ได้พิจารณาการประชุมครั้งต่อไป จะประชุมเฉพาะกรณีทีม่ีปัญหา/อุปสรรคหรือต้องการทราบความคืบหน้า
เท่าน้ัน ไม่มีการประชุมเป็นรายไตรมาส) 

4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สู่ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) 

- ผวก.อนุมัติจ้างที่ปรึกษา บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 35212/2563 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2563 
- รผก.(บก) อนุมัติแผนดําเนินการศึกษาและพัฒนาระบบฯ ตามบันทึก เลขที่ กปภ.(จป) 

35655/2563 ลงวันที่ 24 พ.ย.2563

ปัญหาและอุปสรรค 

-  ผลการดําเนินงานของกิจกรรมสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่เน่ืองจากอุบัติเหตุที่   
เกิดขึ้นในปี 2563 มีจํานวนมากและมีความรุนแรงสูง จึงทําให้ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัยในการทํางานเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  

-  จากการประชุมจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัย ประจําปี 2563  (บันทึก เลขที่ กปภ.(วภ) 
35673/2563 ลว.27 พ.ย.2563) เมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค.2563 ร่วมกับ กวว. ทั้ง 12 เขต ฝกร. ฝพด. ผวภ., ผวค. 
และเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย ได้ร่วมกันจัดทําแผนงานลดการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูง  3 
อันดับแรก คือ 1.ไฟฟ้าช๊อต  2.ตกจากที่สูง  3. ยานพาหนะ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางลดค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
ในการทํางาน ต่อไป 
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OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและกระบวนการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS) 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100  สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างย่ังยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD  

 และ DJSI 
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความย่ังยืน 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI) 

          : ความสําเร็จของการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก. 

กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 
1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management

System: PEA-SMS) 
- จัดทําแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานที่

สอดคล้องกับ PEA-SMS 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.

- แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- จัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- ขออนุมัติ ผวก. ใช้งาน

3. ตรวจประเมินเพ่ือรับรองหน่วยงานที่ดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กําหนด
- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- ถา่ยทอดหลักเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แต่ละเขตรวบรวมข้อมูลและตรวจประเมินรับรอง

การไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ 
- ขออนุมัติรับรองหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ 

4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูง และแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการ
เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ํา 

- สรุปสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมท้ังกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา 

- วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ 
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ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management

System : PEA-SMS) 
- ดําเนินการจัดทําแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ตามหนังสือ กกก. ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562 

- ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังน้ี 

ครัง้ท่ี 1/2563 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ.) 373/2563 ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563 
ครัง้ท่ี 2/2563 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(วภ.) 30083/2563 ลงวันท่ี 10 มิ.ย. 2563  
ครั้งที ่3/2563 ตามบันทึกเลขที ่กปภ.(วภ.) 35135/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563  
ครั้งที่ 4/2563 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ.) 35576/2563 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2563   

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านด้านความปลอดภัยของ

กฟภ. เรียบร้อยแล้ว ได้แก่  
1) อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562
2) อนุมัติ อส.วก. ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 2562 ตามบันทึกเลขท่ี กปภ.(ตภ) 576/2562 ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562

- ดําเนินการจัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (อนุมัติ ผวก. ใช้งาน
โปรแกรมตามหนังสือเลขที่ กปภ.(วภ) 1625/2562) (มีการใช้งานผ่านโปรแกรมฯ 9 เหตุการณ์ จาก 22 เหตุการณ์) 

- ดําเนินการใส่แบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ Link= http;//pea-sms.pea.co.th และทํา
หนังสือขอให้ กคข. ตรวจสอบระบบ Network และ Backup Server 

- ผวก. อนุมัติให้ใช้งานตามที่ประชุม กปอ. เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 ควบคู่กับการแก้ไขโปรแกรม
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 

3. ตรวจประเมินเพ่ือรับรองหน่วยงานที่ดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่
กําหนด 

- สายงานภาค แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 8 
ต.ค. 2561 เลขที่ กปภ.(ตภ) 975/2561  

- ถ่ายทอดหลักเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ให้ตรวจติดตามการดําเนินงานตามแผน 
PEA-SMS เรียบร้อยแล้ว 

- ปี 2563 รวบรวมข้อมูล และรับรองการดําเนินงานตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
- ขออนุมัติรับรองหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 

4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกัน รวมถึงการออกมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการเกิดซ้ํา  
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5. สรุปสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําแล้ว ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 ตามบันทึกเลขที ่กปภ.(วภ) 218/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563 
ครั้งที่ 2 ตามบันทึกเลขที ่กปภ.(วภ) 35043/2563 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563 
ครั้งที่ 3 ตามบันทึกเลขที ่กปภ.(วภ) 35183/2563 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563 
ครั้งที่ 4 ตามบันทึกเลขที ่กปภ.(วภ) 17/2564 ลงวันที่ 8 ม.ค.2564 

6. ดําเนินการสรุปสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิด
เหตุ โดยดําเนินการแล้วเสร็จ 
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OC1.5 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มสู่มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD 

และ DJSI 
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับสู่ความย่ังยืน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย. 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ.
2. นำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก (Flagship) ขององค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ.

- ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ. ผ่านการประชุม
รับฟังแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนกับทุกสายงาน เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 กับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1-3 เมื่อวันที่ 
22 ม.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 กับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 4 เมื่อวันที่ 4 
ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 4 
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 

2. นำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก (Flagship) ขององค์กร
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) เพ่ือกำหนดเป้าหมาย

การพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่ 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 3 และ 4 เพ่ือกำหนด

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 เพ่ือกำหนดเป้าหมาย

การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 และ 3 เพ่ือกำหนด

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12, 15 พ.ค. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting 
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 3 เพ่ือกำหนด

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563  
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 และ 3 เพ่ือกำหนด

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563  
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- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 3 เพ่ือกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 4 เพ่ือกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563   

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 4 เพ่ือกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 เพ่ือกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 

- จัดทำแผน/เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว 
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาส 4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 20 ม.ค. 2564 
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OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD  

        และ DJSI 
กลยุทธ์  : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย. 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. ดำเนินการและติดตามผลลัพธ์ของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- วางแผนการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ 
- ติดตามและเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ 
- สรุปและวิเคราะห์หาค่า SROI 

2. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีเพ่ือนำไปปรับปรุงโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 
ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ฝสส. ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 

และได้คัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าและแผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพ่ือตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านพัฒนาความยั่งยืน  

ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการเก็บข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าแล้ว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ 
- จำนวนผู้เข้าอบรม/ผู้ผ่านการอบรม 
- เลขทะเบียนผู้เข้าฝึกการอบรม 
- รายได้ของผู้เข้าร่วมอบรม 

และดำเนินการวางแผนการเก็บข้อมูล และแผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพ่ือตอบสนอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

- ข้อมูลโครงการ/เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
- ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ 
- ผลกระทบทางอ้อมอ่ืนๆ 

โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่โครงการ 
ปัจจุบันได้สรุปและวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินโครงการในรูปแบบ SROI (Social Return on 

Investment) เรียบร้อยแล้ว 
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OC2.1 แผนงานวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สอดคล้องตามกระบวนการ กฟภ. 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
กลยุทธ์ : OC2 การวิเคราะห์และกําหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวลผู้ม ี

         ส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความ 

 คาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย. 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑ์สําหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทบทวนความต้องการ
ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. กําหนด/ทบทวน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดทําแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกําหนดกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนงานที่กําหนดไว้
5. การระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยง ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. สํารวจความตระหนักรับรู้และความต้องการความคาดหวังความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการดําเนินงานของกฟภ. 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคร้ังที่ 1 กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือประเมิน 

แนวทางการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
4 ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงแนวทาง 
การดําเนินงาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 

- ดําเนินการทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑ์สําหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ทบทวนความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สายงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ) 30043/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 

- ดําเนินการทบทวน และระบุแนวทาง/หลักเกณฑ์สําหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้กําหนด/ทบทวน
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์กร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ) 
30043/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 
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- จัดสัมภาษณ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ Stakeholder เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และวันที่ 1 ก.ค. 2563 
เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการสํารวจความตระหนักรับรู้ และความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของ กฟภ. 

- จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 นําเสนอในที่
ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว และนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 9 ธ.ค. 2563 และในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. คร้ังที่ 
12/2563 วันที่ 16 ธ.ค. 2563 อนุมัติแผนแมบ่ทดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

- จัดทําแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงระบุความเสี่ยงในการสร้าง
ความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 

- ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่ม จาก 6 สายงาน เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.28 ประกอบด้วย ภาครัฐ 4.35 คะแนน, คู่ค้า คู่ส่งมอบ 4.17 คะแนน,  
คู่ความร่วมมือ 4.04 คะแนน, พนักงาน 4.18 คะแนน, ลูกค้า 4.48 คะแนน, ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 4.53 
คะแนน 
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OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความส าคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ : OC2 การวิเคราะห์และก าหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวลผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน  :   ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการในการยกระดับด้าน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
:  ผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย, ธต, กบ, สอ, และ บก 

กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการส ารวจฯจากปี 2562 ที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. จัดท าแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. น าเสนอแผนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสายงานและน าไป ใช้ เป็นแนวทางใน 

การด าเนินงาน พร้อมมีการติดตามรายงานในภาพรวมของแผนงานต่อไป 
4. ท าการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังขอ ง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพ่ือน าผลลัพธ์มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนในปีต่อไป 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563  

กลุ่มชุมชน (สายงาน ย) 
- สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการส ารวจฯ จากปี 2562 ที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กพส. เลขที่ กพส.(ปผ) 30043/2563 
- จัดท าแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียบร้อยแล้ว 
- น าเสนอแผนฯ ขอความเห็นชอบจาก รผก.(ส) ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ฝสส. 

35031/2563 และได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน 
ในภาพรวมของแผนงาน 

- สัมภาษณ์หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ Stakeholder เมื ่อวันที ่ 29 มิ.ย. 2563 และเมื ่อวันที่ 1 ก.ค. 
2563 เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางการส ารวจความตระหนักรับรู้ และความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของ กฟภ. 

- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
เรียบร้อยแล้ว คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 (ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 
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กลุ่มภาครัฐ (สายงาน ย) 
- สรุปประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (กลุ่มภาครัฐ) จากผล

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ข้อมูลจาก : รายงานการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของ กฟภ. กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์และก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
คู่เทียบ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่เทียบ ผลการทบทวน วิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmark) และข้อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร (งานงวดที่ 1) 

- จัดท าแผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และน าเสนอ รผก.(ย) ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 

- วิเคราะห์ คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน กฟภ. 
และแผนปฏิบัติการสายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(กลุ่มภาครัฐ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอ อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 

- จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝวพ., กวป., ผผอ.) เกี่ยวกับประเด็นความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) และประเด็นจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(กลุ่มภาครัฐ) ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 เพ่ือเป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) น าเสนอ อฝ.นย.  
เพ่ือทราบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 

- จัดท าร่างรายละเอียดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) และร่างแบบส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ
ด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 

- จัดท าร่างบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- จัดท าร่างหนังสือเชิญประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ที่มีต่อการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 

- ขอความอนุเคราะห์ให้สายงานที่เกี ่ยวข้องแจ้งรายชื่อผู ้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น   
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อ 
การด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  

- สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
การด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 (กลุ่มภาครัฐ) คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.35   
(ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 
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กลุ่มลูกค้า (สายงาน ธต) 
- คณะท างานการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) ได้สรุปประเด็นผลส ารวจผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มลูกค้า) จากเสียงของลูกค้า ปี 2562 น าเสนอ ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยระบุ
ประเด็นสารสนเทศท่ีมีนัยส าคัญจ าแนกตามสายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ฝพธ. ร่วมกับ ฝบว. ได้น าเสียงของลูกค้ามาจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) ดังนี้ 

(1) แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร 
(2) แผนงานพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ 
(3) แผนงานการแนะน าการให้บริการแก่ลูกค้า 
(4) แผนงานการน าเสนอบริการเสริมต่างๆ ผ่าน Application PEA Hero Care & Service 
(5) แผนงานการให้บริการลูกค้าธุรกิจเสริม 
(6) แผนงานการทบทวน SLA ในการน าเสนอราคาและให้บริการแก่ลูกค้า 
(7) แผนงานการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของโครงการ PEA Solar Hero Application 
(8) แผนงานการทบทวนขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการขอใช้บริการบ ารุงรักษาหม้อแปลงเฉพาะราย 

- รผก.(ธต) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการจากข้อมูลเสียงของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลให้คณะท างาน
การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 

- กธส. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำผู้ใช้บริกำรธุรกิจเสริม โดยมผีลส ำรวจควำมพึงพอใจ ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2563 ได้เท่ากับ 4.47 
ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2563 ได้เท่ากับ 4.53 
ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2563 ได้เท่ากับ 4.53 
ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี 2563 ได้เท่ากับ 4.39 

- กลพ. จัดท าสรุปสารสนเทศจากเสียงของลูกค้า ไตรมาส 1-4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 
ฝพธ. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการท างาน/แผนปฏิบัติการจากข้อมูลเสียงของลูกค้า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 
2563 โดยมคีะแนนความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่มลูกค้า เท่ากับ 4.39 
(ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 

 

กลุ่มผู้ส่งมอบ (สายงาน สอ) 
- สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลส ารวจการยกระดับความพึงพอใจในการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มคู่ค้า) ของ กฟภ. จากปี 2562 แผนงานการตรวจรับพัสดุ โดยสรุปว่า ต้องมีการพัฒนาการ
ตรวจรับพัสดุให้เป็นมาตรฐาน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะน าประเด็นของประเภทธุรกิจ/สินค้าที่จ าหน่าย
สายไฟ มาจัดท าเป็นแผนเพ่ือยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป เพ่ือให้ได้
พัสดุมาใช้งานทันต่อความต้องการใช้งานของ กฟข. และ กฟฟ.ต่างๆ ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.192/2563 ลงวันที่ 
30 มี.ค. 2563 
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- จัดท ารายงานการทบทวนความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการด าเนินงานของ กฟภ. โดยสรุปได้ว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้างมีความต้องการ ความคาดหวังให้ กฟภ. ใช้ระยะเวลา
ในการตอบกลับให้เสร็จก่อน 10 วันท าการ กรณีมีวิจารณ์ TOR ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.193/2563 ลงวันที่  
31 มี.ค. 2563 

- รผก.(อ) ให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ (PEA Product Acceptance) 
มาใช้เป็นแผนยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย ตามหนังสือเลขที่  
ฝจห.30039/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 

- จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตามหนังสือเลขที่  
ฝจห.35102/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563  

- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยี QR Code และได้มีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังกลุ่มผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตอบแบบส ารวจ ตามหนังสือที่ มท 5315.2/61940 ลงวันที่ 
30 ต.ค. 2563 

- รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ น ามาวิเคราะห์ประมวลผลระดับความพึงพอใจ โดยสรุปได้ว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.04 ตามหนังสือเลขที่ ฝจห. 35288/2563 ลงวันที่ 
27 พ.ย. 2563 (ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 

กลุ่มคู่ค้า (สายงาน กบ) 
- จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกลุ่มคู่ค้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการด าเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2563 (กลุ่มคู่ค้า) คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.17 
(ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 

กลุ่มพนักงาน (สายงาน บก) 
- เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ท าให้การด าเนินการแผนงานต่างๆ ไม่สามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายและย่อมมีผลกระทบต่อผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ ในปีนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดภาระ
ต่อองค์กรในด้านค่าใช้จ่ายและยังเป็นการพัฒนาแผนยกระดับฯ ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในปีนี้ จึงขอไม่
จ้างที่ปรึกษามาส ารวจฯ และปรับรูปแบบการส ารวจเป็นด าเนินการเอง 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 1143/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563 ได้เชิญประชุมเพ่ือพิจารณา
ก าหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับผลความผูกพันของบุคลากร กฟภ. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ผ่าน 
Microsoft Teams 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35043/2563 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2563 แจ้งขยายระยะเวลาการรายงาน
ผลตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดับ
สายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขต) รอบท่ี 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35277/2563 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2563 ได้ขอเชิญผู้จัดท ารายงานและ
ผู้ตรวจสอบของสายงาน/ส านัก/การไฟฟ้าเขตประชุมหารือเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
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บุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ .  
ปี พ.ศ. 2563 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35359/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563 ได้เวียนแจ้งรายละเอียดเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานของสายงาน/ส านักตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (Core Business 
Enablers) ประจ าปี 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.3 - 6.6 โดยตัวชี้วัดที่ 6.5 เป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนยกระดับความพึงพอใจ ความผูกพันและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคลากรประจ าปี 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35661/2563 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2563 ได้ขอความร่วมมือทุกสายงาน/
ส านัก/การไฟฟ้าเขตตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 โดยตอบแบบส ารวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ก.ย. 2563 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 35804/2563 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563 ขอขยายระยะเวลาการตอบ
แบบส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและ
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 

- ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 36440/2563 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563 ได้ขยายเวลาการรายงานผล
ตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี 2563 รอบที่ 2  
ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2563 และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยกระดับฯ จากทุกสายงาน/ส านัก/
ทุกเขตเรียบร้อยแล้ว 

- กสก. ได้สรุปผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ. และการรับรู้ เข้าใจ 
ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี พ.ศ. 2563 และรายงานผลส ารวจดังกล่าว  
น าเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส) 36736/2563 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 
2563 โดยมคีะแนนความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง เท่ากับ 4.18 
(ด าเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100) 
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RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100  สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความสําคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
กลยุทธ์ : RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : จํานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลงังานไฟฟ้าได้สะสม 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 

กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 
1. จัดสัมมนาด้านการจัดการพลังงานให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า  
2. ให้คําปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน (Walkthrough Audit)  
3. จัดทําข้อเสนอโครงการ  
4. ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด   
5. สรุปผลการดําเนินงาน  

 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
ดําเนินการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด โดยสรุปผลการดําเนินงานจํานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัด

พลังงานไฟฟ้าได้สะสมเท่ากับ 85.84 ล้านหน่วย 
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ร้อยละผลการด าเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการ 

ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
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OM1.1 แผนงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 57.15  สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 66.17       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 

ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจ าหน่าย 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 

:  ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ 
 : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
 : ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ 

 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ.) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1) 
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 38.38 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1)  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 19.89 

3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2)  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 33.43 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3)  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 41.73 

5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4)  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 25.68 

2. สายงานวิศวกรรม (วศ.) 
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1) 

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 1 แห่ง ภายในไตรมาส 2  
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) 

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 5 แห่ง ภายในไตรมาส 3 
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2) 

1. งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3) 
1.  งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 
2.  งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 8 แห่ง ภายในไตรมาส 4 
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5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4) 
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 3 แห่ง ภายในไตรมาส 3 

 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) 

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1)  
มีผลการด าเนินงานเป็นร้อยละ 35.25 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1)  
มีผลการด าเนินงานเป็นร้อยละ 16.04 

3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2) 
มีผลการด าเนินงานเป็นร้อยละ 37.34 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3) 
มีผลการด าเนินงานเป็นร้อยละ 35.34  

5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4) 
มีผลการด าเนินงานเป็นร้อยละ 31.80 

2. สายงานวิศวกรรม (วศ.) 
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1)  

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1)  

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 5 แห่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 4 แห่ง                                    
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2) 

3. งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จทั้ง 3 แห่ง 
4. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 1 แห่ง 

4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3) 
1. งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จทั้ง 5 แห่ง 
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 8 แห่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 5 แห่ง 

5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4) 
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 3 แห่ง 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 สายงานวิศวกรรม 

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) ล่าช้าเนื่องจาก 
งานจ้างก่อสร้าง สฟ.เชียงใหม่ 5 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ MTS indoor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่ จึงใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบนาน 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2) งานจ้างก่อสร้าง  
สฟ.อุบลราชธานี 3 (ลานไก) และ สฟ.มหาสารคาม 2 ล่าช้าจากการท าข้อตกลงคุณธรรมตามงบ คพจ.2 

37



3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3)  
- งานจ้างก่อสร้าง สฟ. รังสิตใต้ 2 และ สฟ. อ้อมใหญ่ 4 ล่าช้าจากการสอบถามคุณสมบัติจาก

กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันได้รับค าตอบแล้ว 
- จ้างก่อสร้าง สฟ. บ้านบึง 3 ล่าช้าเนื่องจากมีเรื่องอุทธรณ์ 

สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1)  

- งานประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.คลอง 7 เนื่องจากได้รับการ
อนุญาตจากกรมทางหลวงล่าช้า ปัจจุบันได้รับการขยายเวลาแล้ว  

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.คลองท่อม งานโยธาล่าช้า
กว่าแผนเนื่องจากผู้ผลิตเสาเข็มจัดส่งล่าช้า 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1) 
- งานประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.ฟ้าฮ่าม ประกวดราคาไม่ได้ตาม

แผน เนื่องจากรอ Spec. MTS Indoor 
- งานประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.หายยา ประกวดราคาไม่ได้ตาม

แผน เนื่องจากจัดท าหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเรื่อง Consortium 
- งานประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.เพชรบูรณ์ 2 ประกวดราคาไม่ได้ 

ตามแผน เนื่องจากจัดท าหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเรื่อง Consortium 
- งานประสานงานก่อสร้างเพ่ิมเบย์สถานีไฟฟ้า 115 kV สฟ.โคกส าโรง ล่าช้าเนื่องจากพิจารณา

การเปลี่ยนแปลง CSCS เป็น SCPS 
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3) 

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.ฉะเชิงเทรา 2 จัดส่ง
อุปกรณ์ล่าช้ากว่าแผน 

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.ชลบุรี 4 งานโยธาล่าช้า
กว่าแผน 

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.บางขันธ์ 2 การประกวด
ราคาล่าช้ากว่าแผน 

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.รังสิตใต้ 2 การประกวด
ราคาไม่เป็นไปตามแผนงาน มีการยื่นอุทธรณ์ 

- งานประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 115-22 kV สฟ.คูคต เนื่องจาก
สถานการณ ์Covid-19 ไม่สามารถจัดหาแรงงานได้ตามแผนงาน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
เร่งด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแผนงานต่อไป 
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OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายระยะที่ 1  
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 45.70 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 62.62             
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 
                                      ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจ าหน่าย 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 

: ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ 
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ.) 
1. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,584.65 วงจร-กม.  

มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 20.35 

2. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,412 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 20 

3. ติดตามและเร่งรัดก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จ านวน 563 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 17.94 

4. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จ านวน 393.75 วงจร-กม. 
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 15 

5. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า จ านวน 2,426 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 20 

6. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ านวน 13 แห่ง  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 19 

7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก จ านวน 11 แห่ง  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 28 

8. งานเพ่ิม/เปลี่ยน หม้อแปลง จ านวน 300 MVA  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 26 

9. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้า จ านวน 200 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 23 
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10. งานเพ่ิมเบย์รองรับสายส่ง 115 เควี จ านวน 3 แห่ง (3 เบย์)  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 32 

11. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 29.45 

12. ติดต้ังสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ย่านตาขาว, จะนะ, แม่สาย,  
เชียงแสน และบ้านเขาหลัก  

มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 75 

13. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor จ านวน 17 สถานี  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 5.88 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 
1. งานส ารวจออกแบบ 

- งานส ารวจออกแบบระบบไฟฟ้า 58 งาน แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 
- งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 49 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 

2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง 
- งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 10 งาน ภายในไตรมาส 4 
- งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 77 แห่ง ภายในไตรมาส 4 

 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) 
1. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,584.65 วงจร-กม.  

มีผลการด าเนินงานร้อยละ 11.35 

2. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,412 วงจร-กม.  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 13 

3. ติดตามและเร่งรัดก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จ านวน 563 วงจร-กม.  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 17.94 

4. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จ านวน 393.75 วงจร-กม. 
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 15.42 

5. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า จ านวน 2,426 วงจร-กม.                            
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 20 

6. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ านวน 13 แห่ง                                                                         
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 22.61 

7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก จ านวน 11 แห่ง                                          
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 30.98 
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8. งานเพ่ิม/เปลี่ยน หม้อแปลง จ านวน 300 MVA                                                               
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 31.32 

9. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้า จ านวน 200 วงจร-กม.                                  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 26.34 

10. งานเพ่ิมเบย์รองรับสายส่ง 115 เควี จ านวน 3 แห่ง (3 เบย์)                                                 
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 37.91 

11. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 29.45 

12. ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ย่านตาขาว, จะนะ, แม่สาย,  
เชียงแสน และบ้านเขาหลัก                                                                                      
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 75 

13. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor จ านวน 17 สถานี  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 5.88 

• สายงานวิศวกรรม (วศ.) 
1. งานส ารวจออกแบบ 

- งานส ารวจออกแบบระบบไฟฟ้า 58 งาน ออกแบบแล้วเสร็จ 45 งาน 
- งานส ารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 49 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จ 61 แห่ง 

2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง 
- งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า 10 งาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 2 งาน 
- งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 77 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 31 แห่ง 

ปัญหาและอุปสรรค 
 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ) 
 1. งานก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,584.65 วงจร-กม. การไฟฟ้าเขต
ด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้รับจัดสรร 
 2. งานปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จ านวน 1,412 วงจร-กม. การไฟฟ้าเขต
ด าเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้รับจัดสรร 
 สายงานวิศวกรรม 

1. งานส ารวจออกแบบระบบไฟฟ้า มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่  
- ยังไม่ได้ที่ดินสร้างสถานี  
- มีการเปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้งสถานี ท าให้ต้องขออนุมัติหลักการใหม่ 

2. งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า มีการชะลอประกวดราคา และมีการจัดท าสัญญาคุณธรรม     
ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า 

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ล่าช้าเนื่องจากเป็นการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเดิม จึงมีรายละเอียด
ในการตรวจสอบค่อนข้างมาก 

41



แนวทางแก้ไขปัญหา 
เร่งด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแผนงานต่อไป 
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OM1.3 โครงการเพิ่มความน่าเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 8.66  สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 12.66       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ            
                                            ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจ าหน่าย 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 

: ดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ 
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ 
: ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 4  

2. ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินระบบ 22/33 เควี 100.48 วงจร-กม.                            
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 0.18 

3. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 6.68 

4. งานติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม 1 สถานี 
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 6.67 

5. งานปรับปรุงอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เป็น Load break switch 
จ านวน 4 ชุด  
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 6.20 

6. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจ านวน 2 สถานี 
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 8.70 

7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จ านวน 2 ชุด 
มีเป้าหมายการด าเนินงานร้อยละ 40 
 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.  

มีผลการด าเนินงานร้อยละ 4  
2. ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินระบบ 22/33 เควี 100.48 วงจร-กม.                           

มีผลการด าเนินงานร้อยละ 0.18 
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3. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 6.68 

4. งานติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 เควี เพ่ิมเติม 1 สถานี                                                      
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 6.67 

5. งานปรับปรุงอุปกรณ์ตัดตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เป็น Load break switch 
จ านวน 4 ชุด  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 6.20 

6. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจ านวน 2 สถานี  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 8.70 

7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จ านวน 2 ชุด  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 20 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

งานติดตั้งติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จ านวน 2 ชุด อยู่ระหว่างยกเลิกประกวดราคา 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
เร่งด าเนินการประสานกับผู้รับจ้าง ในการปรับปรุงแผนงานต่อไป  
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OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid 
ร้อยละผลการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนนิงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 
                                                ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจําหน่าย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน  : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIFI) 

 : ดัชนีจํานวนครัง้ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ ่
 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (SAIDI) 
 : ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขดัข้อง (SAIDI) เมืองใหญ ่
 : ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ. 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟ้าภาค 1 
กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. จัดทํา Master Plan ระบบสายส่ง 115 kV และระบบจําหน่าย 22 kV 
2. จัดทําแผนงานระบบสายส่ง 115 kV หม้อแปลงกําลัง 115/22 kV และระบบจําหน่าย 22 kV ให้สามารถ

รับโหลดได้ N-1 ที่ระดับแรงดัน 115 kV ทุกฟีดเดอร์ และ 22 kV ฟีดเดอร์ ที่จ่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม 
3. จัดทําระบบสายส่ง 115 kV ที่จ่ายโหลดมากกว่า 150 MW ให้เป็น Closed Loop 
4. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจํานวนคร้ังที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง  

(SAIDI) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กําหนด โดยมีการจัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส 
5. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจํานวนคร้ังที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI เมืองใหญ่ โดยจัดทํา 

ระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน 
6. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบ 
7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพ่ือเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
8. ขยายผลโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ

จําหน่ายเพ่ือให้เกิดความม่ันคง 
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
1. จัดทํา Master Plan ระบบสายส่ง 115 kV และระบบจําหน่าย 22 kV ครบทุกเขตแล้ว 
2. จัดทําแผนงานระบบสายส่ง 115 kV หม้อแปลงกําลัง 115/22 kV และระบบจําหน่าย 22 kV ให้สามารถ 

รับโหลดได้ N-1 ครบทุกเขตแล้ว 
3. จัดทําแผนงานระบบสายส่ง 115 kV ที่มีความสําคัญให้เป็น Closed Loop / Loop line ครบทุกเขตแล้ว 
4. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขค่าดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลา

ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้เป็นไปตามที่ กฟภ. กําหนด โดยมีการจัดทําระบบ Preventive Maintenance 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

5. มีการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI เมืองใหญ่ 
โดยจัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ  
เรียบร้อยแล้ว  

7. มีการทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพ่ือเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ทุกเขต 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

8. ติดตามผลการใช้งานโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) โดยการนําเสนอผล
การวิเคราะห์บริหารจัดการระบบจําหน่ายในที่ประชุมผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟ้าภาค 2 
กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ 
2. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากอุปกรณ์ 
3. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ 
4. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ 
5. สํารวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชํารุดเสื่อมสภาพจํานวนมาก ตามแผนงานเปล่ียนทดแทนฯ 

(MS.2000) รวบรวมข้อมูลแจ้ง กบร. ปีละครั้ง 
6. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง (งบ I,P) 
7. ก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงตํ่า (งบ I,P) 
8. ติดต้ังระบบหม้อแปลง (งบ I,P) 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100) 

1. ดําเนินการตามกิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ครบทุกเขตแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- สํารวจขออนุมัติติดต้ัง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลง 
- ดําเนินการติดต้ัง Cover และเปลี่ยนสายหลีดหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน 
- สํารวจขออนุมัติติดต้ัง Animal Barrier ที่จุดติดต้ังฟิวส์แรงสูง Disconnecting switch  

2. ดําเนินการตามกิจกรรมป้องกันไฟดับจากอุปกรณ์ โดยมีการวิเคราะห์สถิติไฟฟ้าแรงสูงขาด และจัดทํา
แผนการดําเนินการป้องกันครบทุกเขตแล้ว 

3. ดําเนินการตามกิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ โดยมีการจัดประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ตัดต้นไม้ และทบทวนการกําหนดระยะห่างของต้นไม้กับสายไฟฟ้า ให้มากกว่ามาตรฐานกําหนด 
ครบทุกเขตแล้ว 

4. ดําเนินการตามกิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ โดยมีการสํารวจออกแบบ และดําเนินการ
ปรับปรุงเสริมความม่ันคงระบบจําหน่าย (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาแซมไลน์ ฯลฯ) 
เพ่ือป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ในปี 2563 ดําเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูงครบทุกเขตแล้ว 

5. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหน่ายครบทุกเขตแล้ว  
6. ดําเนินการก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงสูง (งบ I,P) ครบทุกเขตแล้ว 
7. ดําเนินการก่อสร้างระบบจําหน่ายแรงต่ํา (งบ I,P) ครบทุกเขตแล้ว 
8. ดําเนินการติดต้ังระบบหม้อแปลง (งบ I,P) ครบทุกเขตแล้ว 
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟ้าภาค 3 
กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุม 
การสั่งการโดยมีการนําข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด 

2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยดําเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. 
กําหนด ประจําปี 2563 

3. ดําเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างานให้มคีวามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วตามงานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2562-2563 

4. แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยดําเนินการตามแผนงาน ประจําปี 2563 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 (คดิเป็นร้อยละ 100) 
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุม

การส่ังการโดยมี นําข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS โดยมีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หม้อแปลงมิเตอร์, อุปกรณ์ตัดตอนในระบบไฟฟ้าบนฐานข้อมูล GIS ครบทุกเขตแล้ว 

2. มีการจัดทําแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยดําเนินการตามแผนที่
แต่ละ กฟข. กําหนด ได้แก่ กฟก.1 และ กฟก.3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3. ดําเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วตามงานท่ีได้รับอนุมัติ ปี 2562-2563 โดยมีการแก้ไข
สิ่งผิดปกติในระบบจําหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ครบทุกเขตแล้ว 

4. แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยดําเนินการตามแผนงานประจําปี 2563 ซึ่งได้ดําเนินการยกระดับคุณภาพไฟฟ้าใน
นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมค่า SAIFI SAIDI โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสาย ติดต้ัง อุปกรณ์
ตัดตอน ครบทุกเขตตามนิคมอุตสาหกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟ้าภาค 4 
กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง 
กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ 

2. โครงการตรวจตราระบบจําหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone) 
3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ 
4. โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความม่ันคง และลดจํานวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ 
5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของจํานวนวงจร RCS ที่มี 
6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพ่ิมเติมเพ่ือทํา SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ตํ่ากว่า

Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร 
 

ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง 

กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ โดยมีการสํารวจจัดทําแผน รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหา
และวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขฟีดเดอร์ที่ไฟดับบ่อย ครบทุกเขตแล้ว 

2. โครงการตรวจตราระบบจําหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone) 
โดยมีการดําเนินการตรวจตราระบบจําหน่ายไลน์เมนรวมไลน์แยก สถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์
ภายในของแต่ละฟีดเดอร์ รีโคลสเซอร์ ครบทุกเขตแล้ว 

3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ โดยมีการจัดทําแผนเพ่ือ
ปรับปรุง SAIFI SAIDI ในพ้ืนที่ที่มีค่าสถิติสูงสุดในแต่ละเขต เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมความม่ันคง และลดจํานวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ โดยมีการ
สํารวจและจัดทําแผนงานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน รวมท้ังก่อสร้างและจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนงาน
ครบทุกเขตแล้ว 

5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของจํานวนวงจร RCS โดยมีการตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดต้ังใช้งาน เช่น FRTU RCS Mar Master 
ครบทุกเขตแล้ว 

6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพ่ิมเติม เพ่ือทํา SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ตํ่ากว่า
Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร โดยมีการประสานงาน ติดตามและสรุปรายงานผลการจัดสรร 
FRTU ครบทุกเขตแล้ว 
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OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะแรก  

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 33  สถานะการดําเนนิงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 33       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 
                                            ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจําหน่าย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขดัข้อง (SAIFI) เมืองใหญ ่
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ ่

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี (สฟ.แม่สอด 2)  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 19 

2. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถาน ี(สฟ.สะเดา 2)                         
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 47 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี (สฟ.แม่สอด 2)  

มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 19 
2. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถาน ี(สฟ.สะเดา 2)                         

มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 47 
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OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ระยะที่ 2  

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 40.54  สถานะการดาํเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 31.74       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ      
                                             ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจําหน่าย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขดัข้อง (SAIFI) เมืองใหญ ่
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ ่

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี            
สฟ.กาญจนบุร ี4 จ.กาญจนบุรี  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 60 

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

3. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แม่สาย 2 
 มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 17 

4. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถานี           
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 17 

5. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.ตากใบ    
จ.นราธิวาส  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 10 

6. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 1 - สถานี
ไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 2 
 มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 15 

7. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี   ช่วง สถานีไฟฟ้านราธิวาส – สถานีไฟฟ้า
ตากใบ 
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 10 
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ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี  

สฟ.กาญจนบุร ี4 จ.กาญจนบุรี  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 80.11 

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

3. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แม่สาย 2 
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 45.39 

4. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถานี  
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 31 

5. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จาํนวน 1 สถานี สฟ.ตากใบ  
จ.นราธิวาส  
อยู่ระหว่างดําเนินการ 

6. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 1 - สถานี
ไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 2  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 19.18 

7. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้านราธิวาส - สถานีไฟฟ้า 
ตากใบ  
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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OM1.7 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 64.71   สถานะการดาํเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 59.88       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 
                                             ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจําหน่าย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟา้ขัดข้อง (SAIFI) 

: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขดัข้อง (SAIFI) เมืองใหญ ่
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 
: ดัชนีระยะเวลาท่ีไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ ่

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง 
จ.ชลบุรี (lot ที่ 2) 
 มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 8.15 

2. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ 
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา  (lot ที่ 1)  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 80 

3. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี 
“จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์” จ.สงขลา (lot ที่ 1) 
 มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 100 

4. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน  บริเวณ ถ.สุขุมวิท   
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3)  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 43.19 

5. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยา   
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5)  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 57.98 

6. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง ถ.สุรนารี,       
ถ.บุรินทร์, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์, ถ.โพธ์ิกลาง บางส่วน จ.นครราชสีมา (lot ที ่2) 
 มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 82.82 

7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง, ถ.ราชดําเนิน 
(บางส่วน), ถ.พลแสน (บางส่วน), ถ.ยมราช (บางส่วน), ถ.อัษฎางค์ (บางส่วน), ถ.จอมพล (บางส่วน), 
ถ.มหาดไทย (บางส่วน) และ ถ.สรรพสทิธ์ิ  (บางส่วน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา        
(lot ที ่3)  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 70 
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8. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เคเบิลใต้ดินช่วงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟ้า
นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 50 

9. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครราชสีมา 6  จ.นครราชสมีา  
มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 40 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

1. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง 
จ.ชลบุรี (lot ที่ 2)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 8.15 

2. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ 
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา  (lot ที่ 1)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 80 

3. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี 
“จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์” จ.สงขลา (lot ที่ 1)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100 

4. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน  บริเวณ ถ.สุขุมวิท  
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 43.19 

5. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยา 
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 57.99 

6. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง ถ.สุรนารี,  
ถ.บุรินทร์, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางค์ยาตร์, ถ.โพธ์ิกลาง บางส่วน จ.นครราชสีมา (lot ที ่2)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 82.82 

7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง, ถ.ราชดําเนิน 
(บางส่วน), ถ.พลแสน (บางส่วน), ถ.ยมราช (บางส่วน), ถ.อัษฎางค์ (บางส่วน), ถ.จอมพล (บางส่วน), 
ถ.มหาดไทย (บางส่วน) และ ถ.สรรพสทิธ์ิ(บางส่วน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lotที่ 3)  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 65.25 

8. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เคเบิลใต้ดินช่วงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟ้า
นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 85.84 

9. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครราชสีมา 6  จ.นครราชสมีา  
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 58.23 
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OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 

      ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM1การเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจําหน่าย 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ร้อยละของหน่วยสญูเสียในระบบจําหนา่ย(Loss) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ป 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. จัดทําค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 
2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ 
3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพ่ือนํามาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical Losses และ

Technical Losses 
 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. จัดทําคา่เปา้หมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 

จัดทําค่าเป้าหมายฯ แล้วเสร็จตามหนังสือ ฝคฟ. เลขที่ 123/2563 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563 
 

2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางด้านเทคนิคไตรมาสที่ 3 ประจําปี 2563         

ตามหนังสือ กจฟ.(วส) เลขที ่35304/2563 ลงวันที ่26 พ.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนลดค่าหน่วยสูญเสียทางเทคนิค ไตรมาสที่ 4 ประจําปี 2563 ตามหนังสือเลขที ่ฝคฟ. 9/2564 ลงวันที่ 
5 ม.ค. 2564 

 

3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ 
มีการจัดทําสรุปรายงานชํารุดละเมิดและ NTL 10 มาตรการ ไตรมาสที ่4 ประจําปี 2563 ณ วันที ่

18 ม.ค. 2564 โดยจัดส่งไปที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน กฟภ. 
 

4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนํามาใช้บริหารจัดการด้าน Non – Technical Losses และ 
Technical Losses 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ไตรมาสที่ 4/2563 ผลการดําเนินงาน
ในการนําโปรแกรม U-CUBE มาใช้บริหารจัดการด้าน Non-Technical loss และ Technical loss โดย
ตรวจสอบปริมาณใบงานคงค้างในระบบในเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2563 มีจํานวนใบงานจากโปรแกรมทั้งหมด 
407,256 ใบ ดําเนินการตรวจสอบแล้ว 401,272 ใบ พบมิเตอร์ปกติ 287,386 เครื่อง ผิดปกติ 113,886 เครื่อง 
และยังไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบ 5,984 เคร่ือง ตามหนังสือเลขที่ กมต.(บห.) 43/2564 ลงวันที่ 7 ม.ค. 2564 
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OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100   สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก 

      ระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสรา้งศักยภาพของระบบจําหน่าย โดย Smart Grid 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสาํเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟา้อัจฉรยิะ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว  
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม ่จํานวน 5 โปรแกรม แล้วเสร็จ 
2. ปรับปรุงห้องอบรม GIS ณ ช้ัน 8 อาคาร LED กฟภ. 
3. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
4. จัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จํานวน 5 โปรแกรมให้ผู้ใช้งาน แล้วเสร็จ 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จํานวน 5 โปรแกรม แล้วเสร็จ 
รผก.(ว) อนุมัติจ่ายเงินงวดท่ี 5 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562 จ่ายเงินการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และส่วนที่เก่ียวข้อง 
ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.7/2561 โดยประกอบด้วยค่าจัดฝึกอบรม การพัฒนาระบบโปรแกรม
ประยุกต์ และจัดซื้อลิขสทิธ์ิซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 29,820,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 

2. ปรับปรุงห้องอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ. 
รผก.(ว) อนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 2 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 จ่ายเงินการซื้อขายพร้อมติดต้ังคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขท่ี บ.28/2561 
โดยประกอบด้วยการจัดหาและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง และงานปรับปรุง
ห้องอบรมเพิ่มเติม ณ อาคาร LED ชั้น 8 พื้นที่บริเวณห้องฝึกอบรม กฟภ. สํานักงานใหญ่ เป็นเงินทั้งสิ้น 
61,364,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 

 

3. ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีศู่นยค์อมพิวเตอร์หลกั 
ผวก. อนุมัติจ่ายเงินงวดท่ี 4 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2562 จ่ายเงินการซื้อขายพร้อมติดต้ังคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.28/2561 
โดยประกอบด้วยงานโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบ GIS อาคาร LED ช้ัน 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบและ
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อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากการไฟฟ้าเขต จํานวน 10 แห่ง มาติดต้ัง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ระยะที่ 2, งานจัดหาและ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก, งานจัดหาและส่งมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานจัดหาและติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เป็นเงินทั้งสิ้น 545,364,832.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 

 
4. จัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จํานวน 5 โปรแกรมให้ผู้ใช้งาน แล้วเสร็จ 

จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่แล้วเสร็จ จาํนวน 77 หลกัสูตร จากทั้งหมด 77 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57



OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบ Smart Grid 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 95 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ  
         ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชั้นน าของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจ าหน่าย โดย Smart Grid 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
ติดต้ัง Smart Meter ในพ้ืนที ่กฟฟ. มพย. 

2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 
มีอนุมัติร่างขอบเขตงานและราคากลาง 

 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

1. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
ได้ท าการติดตั้ งสมาร์ทมิ เตอร์ไปแล้ว จ านวน 101 ,593 เครื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ           

Site Acceptance Test Phase 2 ของระบบ AMI และ Integration ร่วมกัน 

2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา 
 ปัจจุบันได้ประกาศผู้ชนะผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคางานจ้างเหมาพัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อ.เบตง 

จ.ยะลา แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกยื่นอุทธรณ์ ท าให้ กฟภ. ต้องท าเรื่องชี้แจงถึง
กรมบัญชีกลางตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางมา

ปฏิบัติงานได้ ส่งผลกระทบกับการเข้ามาด าเนินงาน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เร่งด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรปรับปรุงแผนงำนต่อไป 
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OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

ด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสรา้งศักยภาพของระบบจําหน่าย โดย Smart Grid 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสาํเร็จของแผนโครงขา่ยไฟฟา้อัจฉรยิะ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ทส 
 

ชื่อแผนงานย่อย (1) : แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนําแสง : งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังเคเบิลใยแก้วนําแสง 
ระยะทาง 3,140 กม. 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. กระบวนงานตามสัญญา (ประชุมติดตามงาน) 
2. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญา 
3. ดําเนินการติดต้ัง 
4. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- ดําเนินการประชุมติดตามงานร่วมกับผู้ขายเป็นประจําทุกเดือน 
- ตรวจรับอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง และเอกสารดันท่อลอด 
- ดําเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญาแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2563 
- กิจการค้าร่วมอินเตอร์ลิ้งค์และไอซีเอ็น พร้อมส่งทดสอบ CAT งานติดต้ังแล้ว จํานวน 163 เส้นทาง จาก
ทั้งหมด 164 เส้นทาง 

- กิจการค้าร่วมอินเตอร์ลิ้งค์และไอซีเอ็น พร้อมส่งทดสอบ FAT งานติดต้ังแล้ว จํานวน 104 เส้นทาง จาก
ทั้งหมด 164 เส้นทาง 

- เบิกจ่ายเงิน ได้ 44.632 ล้านบาท ในเดือน ธ.ค. 
 

ชื่อแผนงานย่อย (2) : แผนงานขยายโครงข่าย IP Network : งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังอุปกรณ์โครงข่าย IP Access 
Network (MPLS Router) (ส่วนต่อขยาย) ในพ้ืนที่ภาคกลาง จํานวน 135 Nodes 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ดําเนินการจัดจ้าง 
2. จัดทําสัญญา/ลงนามในสญัญา 
3. กระบวนงานตามสัญญา 
4. ส่งแผนการทํางานและบริหารโครงการ และรายงานการออกแบบ NDD/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญา 
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5. ส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของสัญญา 
6. ดําเนินการติดต้ัง 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- ผวก.อนุมัติจัดซื้อจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จํากัด เป็นเงิน 106,200,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 จัดทําสัญญา และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
- ประชุม Kick off Meeting เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 
- สํารวจสถานที่ติดต้ังอุปกรณ์ตามสัญญาร่วมกับผู้ขาย และอนุมัติแบบติดต้ังเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ก.ย. 2563 
- คู่สัญญาส่งมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการ/การออกแบบ NDD 
- อนุมัติเบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน ก.ย. 2563 
- ผู้ขายส่งของตามสัญญาครบถ้วน  
- อนุมัติเบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของสัญญา ในเดือน พ.ย. 2563 
- ผู้ขายดําเนินการติดตั้งตามแผน 
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OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Trading Platform) 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงาน

ด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจําหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับช้ันนําของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสรา้งศักยภาพของระบบจําหน่าย โดย Smart Grid 
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการซ้ือขายพลังงาน

ไฟฟ้า (Energy Trading Platform) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ขออนุมัติหลักการดําเนินงาน 
2. จัดหาอุปกรณ์รองรับระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
3. ติดต้ังอุปกรณ์และระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 
4. ติดตามและประเมินผลการทดลอง 
5. สรุปและรายงานผลการทดลอง 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 โดยจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์รองรับระบบซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ ได้ดําเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผลการทดสอบ โดยมีสรุปรายงานผลการ
ทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
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OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ระบบจำหน่ายในอนาคต (Pricing Model) 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

    ด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าท่ีได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค 
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว, ย และ บ 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. ประชุมหารือเพ่ือสรุปขอบเขตการจัดทำข้อมูล 
2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดเตรียมแบบจำลองการคำนวณท่ีสอดคล้องกับรูปแบบข้อมูล 
4. สรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมนำเข้าแบบจำลองการคำนวณ 
5. คำนวณอัตรา Wheeling Charge พร้อมสรุปผล 
6. ประชุมหารือเพ่ือกำหนดแนวทางดำเนินการปีต่อไป 

 
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 
 กอธ. จัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาแล้ว และได้รับข้อมูลปี 2562 
จากการไฟฟ้าเขต ก.1, ก.2 และ ก.3 และจัดเตรียมแบบจำลองการคำนวณตามสถานะของข้อมูลข้างต้นแล้ว 
โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการคำนวณอัตรา Wheeling Charge 
พร้อมสรุปผลแล้ว และได้เสนอหลักการคำนวณและผลการศึกษาให้คณะทำงานศึกษาอัตรา Wheeling 
Charge พิจารณาแล้ว โดยคณะทำงานฯ เห็นชอบในหลักการคำนวณ และให้ กอธ. สรุปผลการศึกษาเพื่อ
กำหนดแนวทางดำเนินการปีต่อไป นำเรียน ผวก. เพ่ือทราบ ตามบันทึกเลขท่ี กอธ.(อฟ) 35752/2563 ลงวันที่  
30 ธ.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว 
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OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ. 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 89  สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ 

      ทุกระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความม่ันคงทางการเงิน 
กลยุทธ์ : OM3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : คณะท างานจัดท าแนวทางบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.           
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. จัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย์ 

2. ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือให้รองรับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
องค์กร (AMO) 

3. จัดท ากระบวนการเพ่ือบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดท า
กรอบความสามารถของบุคลากร (AM-Competency) และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลากร
ตาม AM-Competency ที่ก าหนด และด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 

4. จัดท ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการก าหนด
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ โดยระบุประเภท 
สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพ่ือให้สามารถก าหนดความส าคัญเทียบเคียงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ 
โดยทดลองน าไปใช้งานในพ้ืนที่น าร่อง 

5. จัดท า Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ 

6. วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม (IT2) 
และท าการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือ Closed Gap 

7. มีการน าซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset 
Management (EAM)  Software) มาใช้งาน 

8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างองค์กรให้รองรับการด าเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย์ 

9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ 

10. จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO31000 ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

11. จัดท ากระบวนการคิดต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยตลอดอายุการใช้งาน (Total Cost of Ownership 
:TCO) ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
ค านวณ TCO ของสินทรัพย์ใหม่ 
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12. จัดท าแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) ส าหรับสินทรัพย์
ที่ส าคัญขององค์กร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.) 
โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย์จะประกอบด้วยแผนปฏิบัติ ( Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) 
เพ่ือวัดผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท า Spares Optimization ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

13. จัดท ากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ ส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
มากกว่าราคาต่ าสุด และด าเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance) 

14. จัดท ากระบวนการ Vendor Outsource เพ่ือรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. 
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
16. มีการจัดท าเอกสาร เพ่ือทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 รวมถึง

แผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพ่ือประเมินความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงานต่างๆ 

17. จัดท า Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ 
และหลักเกณฑ์ตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

18. จ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ากระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพย์ส าคัญ 
(Condition Based Risk Management : CBRM) 

19. น าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานสภาพของสินทรัพย์ส าคัญ (Condition Based Risk 
Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์ส าคัญ 

20. น าหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้
ในสินทรัพย์ส าคัญ 
 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

1. จัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย ์

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ จัดท าข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 
โดยได้ประสานงานกับ กรอ. 

2. ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้รองรับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
องค์กร (AMO) 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถูกก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว 
3. จัดท ากระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้ง

จัดท ากรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
บุคคลากรตาม AM-Competency ที่ก าหนดและด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 

ได้มีแผนการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะท างานทั้ง 5 คณะ 
และมีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงไปสู่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางงานบ ารุงรักษาของ กฟภ. ในอนาคต  
ที่จะมุ่งเน้นงานบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและการบ ารุงรักษาเชิงสภาพ และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
หน่วยงานบ ารุงรักษาทั้ง 12 เขต ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 2563 และมีการสื่อสารถึงทิศทางในการบ ารุงรักษา
ในอนาคต 
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4. จัดท ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการก าหนด
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ โดยระบุ
ประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถก าหนดความส าคัญเทียบเคียงกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ได้ โดยทดลองน าไปใช้งานในพื้นที่น าร่อง 

มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้ว ในส่วนของอุปกรณ์ภายใน
สถานีไฟฟ้าและอุปกรณ์หลักในระบบจ าหน่ายและระบบสายส่งไฟฟ้าแล้ว 

5. จัดท า Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการสินทรัพย ์

มีการประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบ SAP/ 
ระบบฐานข้อมูล EXCEL ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง) เพื่อหา
ข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ส าหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม 
(IT2) และท าการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap 

มีการก าหนดร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset แล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การส ารวจข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพ่ือเปรียบเทียบกับร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset 

7. มีการน าซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset 
Management (EAM)  Software) มาใช้งาน 

ได้ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร 
8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างองค์กรให้รองรับการด าเนินงานบริหารจัดการ

สินทรัพย ์
มีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการด าเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์โดยได้น าเสนอผู้บริหาร

ระดับสูงในการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ ปี 2567  
9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหาร

จัดการสินทรัพย ์
คณะท างานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับติดตั้ง และบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 และมีการถ่ายทอดจากผู้บริหาร
ระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงานในการเน้นย้ าเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

10. จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO31000 ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 

กฟภ. มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO 2017 

11. จัดท ากระบวนการคิดต้นทุนที่ แท้ จริงต่อหน่ วยตลอดอายุการใช้งาน (Total Cost of 
Ownership :TCO) ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ 
และวิธีการค านวณ TCO ของสินทรัพย์ใหม่ 

มีการประชุมหารือของคณะท างานชุดที่ 4 โดยได้ทดลองน าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงส าหรับหม้อแปลง
ไฟฟ้าก าลัง มาค านวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน เพ่ือน ามาค านวณ TCO ของหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังและ
คณะท างานชุดที่ 4 ได้ด าเนินการ น าค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานในปี 2563 มาเป็นฐานข้อมูลของ
การค านวณ TCO 
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12. จัดท าแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) ส าหรับสินทรัพย์
ที่ ส าคั ญ ของอ งค์ ก ร  (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, 
Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย์จะประกอบด้วยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) 
รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท า Spares Optimization 
ส าหรับสินทรัพย์ท่ีส าคัญ 

จัดท าแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) ส าหรับหม้อแปลง
ไฟฟ้าก าล ังแล ้ว เสร็จอยู ่ในขั ้นตอนการตรวจสอบเพื ่อขออน ุม ัต ิใช ้งานประกอบด้วยแผนปฏ ิบ ัติ 
(Implementation Plan) มีตัวชี้วัด (KPI) วัดผลการด าเนินงาน และการค านวณ Spares Optimization 

13. จัดท ากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ ส าคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
มากกว่าราคาต่ าสุด และด าเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว(Price Performance) 

ฝวศ. มีการจัดท า Price Performance และน าไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน กฟภ. รวมถึง
การจัดหา Spare Part 

14. จัดท ากระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ. 
ฝวศ. มีแผนการจัดท ากระบวนการ Vendor Outsource ส าหรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 

ฝบร. มีแนวทางการจัดท ากระบวนการ Vendor Outsource ส าหรับงานบ ารุงรักษา 
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ฝวร. มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาระบบส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

16. มีการจัดท าเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมิน
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงานต่างๆ 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

17. จัดท า Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ส าหรับสินทรัพย์ที่ส าคัญ 
และหลักเกณฑ์ตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

กบส. ฝบร. จัดท า Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA ส าหรับ
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลังแล้วเสร็จ (น าไปใช้งานตาม RM4)  

18. จ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ากระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์ส าคัญ 
(Condition based Risk Management : CBRM) 

คณะท างานร่วมกับที่ปรึกษา ด าเนินการจัดท าระบบประเมินสภาพและความเสี่ยงของ 
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง, AIS สวิตช์เกียร์แล้วเสร็จและน าไปใช้งานจัดการแผนบ ารุงรักษา อยู่ระหว่างขออนุมัติ
จ้างที่ปรึกษาในการจัดท า Condition Based Maintenance ของเคเบิลใต้ดิน 

19. น าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์ส าคัญ (Condition based 
Risk Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์ส าคัญ 

ฝบร. และ ฝมป. น าผลการประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าก าลังมาใช้วางแผนบ ารุงรักษา 
หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง (เริ่มจากปี 2563 เป็นต้นไป) 
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20. น าหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้
ในสินทรัพย์ส าคัญ 

ฝบร. และ ฝมป. น า FMECA ส าหรับหม้อแปลงฟ้าก าลังของ กฟภ. มาใช้ประกอบการวางแผน
บ ารุงรักษาและจัดหาอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

คณะท างานแต่ละคณะมีภาระหน้าที่ที่เป็นงานหลักตามหน่วยงานที่สังกัด ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เร่งด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปรับปรุงแผนงานต่อไป 
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OM4.1 แผนงานในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA  
ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก 

    ระบบงานด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S5 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้ 

      ประโยชน์จากพันธมิตร 
กลยุทธ์ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุใน 

  ห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

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

2. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
3. ประสานการดำเนินงาน/ติดตามการดำเนินงานเพ่ือการบูรณาการ กระบวนการดำเนินการทางธุรกิจ

ตามกระบวนการที่สำคัญ  
4. สรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพบริการ กฟภ. 
5. รายงาน/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่มีการบูรณการของหน่วยงาน

ต่างๆ ตามกระบวนการ 
  
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 

กรอ. ดำเนินการทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล SLA & QA for SLA และ
จัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563 โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 - 27 ก.พ. 2563 

ปั จ จุ บั น ได้ ด ำ เนิ น ง า น แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ใน ร ะ บ บ  om.pea.co.th 
พร้อมพัฒนาระบบให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และได้รายงาน/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่มี
การบูรณาการของหน่วยงาน ไตรมาส 1-4 ประจำปี 2563 และรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ม.ค. - ธ.ค.) 
ลงในระบบ CDC เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีสรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการ
กำกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. ตามหนังสือ กรอ.(พร.) 509/2563 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2563 
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OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร                   
(Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100    สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงาน 

     ด้วย Digitalization 
ยุทธศาสตร์ : S5 ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์ 

      จากพันธมิตร 
กลยุทธ์ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร  

 (Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. กำหนดแนวทางและสื่อสาร ถ่ายทอดให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process 

และ SLA 
3. กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน 
4. คำนวณต้นทุนกิจกรรมก่อน (As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
5. วิเคราะห์/สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พร้อมต้นทุนกระบวนการ (บาท) ให้สายงาน

ยุทธศาสตร์ 
6. สรุปรายงานผลต้นทุนกิจกรรม x เพ่ือใช้เป็นฐานการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2564 (OPEX) 

 

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 
กรอ. วางแผนการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรและปรับปรุงระบบการเก็บ

ข้อมูล (ระบบ om.pea.co.th) และประชุมพิจารณาแนวทางการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX) 
กระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานลดต้นทุนกระบวนการของสายงาน/สำนัก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการแจ้งเวียนแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

และ กรอ. จัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563 โดยแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าว 
ให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 - 27 ก.พ. 2563 โดยหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ 
(Process Owner) ดำเนินการทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA พร้อมทั้งกำหนดเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ใช้ในกระบวนการ การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และคำนวณต้นทุนกิจกรรมก่อน 
(As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว 
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และทุกสายงาน/สำนัก ได้วิเคราะห์/สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พร้อมต้นทุนกระบวนการ 
ให้ผู้บริหารระดับสูงในสายงานอนุมัติและจัดส่งให้สายงานยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปรายงาน
ผลต้นทุนกิจกรรมพร้อมต้นทุนกระบวนการของทุกสายงาน/สำนัก พร้อมทั้งนำเสนอ ผวก. เพ่ือทราบตาม
หนังสือ กรอ.485/2563 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 
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ร้อยละผลการด าเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า   
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CR1.1 แผนงานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกคา้ และเหนือกว่าคู่เทียบ 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Customer Service) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ย และ ทส 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ทบทวนมาตรฐานการให้บริการปี 2562 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
2. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) 

 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
 กรอ. ประชุมร่วมกับ ฝวธ. (ภ1-ภ4) และ ฝพท. เพ่ือทบทวนและก าหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 และประชุมร่วมกับ กบว.(ภ3) และ กพล. 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานงานและ SLA ของ PEA Smart Plus และ PEA COS เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 โดยด าเนินการ
ทบทวนมาตรฐานการให้บริการและจัดท าร่าง SLA ของระบบ PEA Smart Plus และ PEA COS พร้อมทั้ง
ได้ก าหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เรียบร้อยแล้ว  
 และ ผวก. อนุมัติมาตรฐานการให้บริการลูกค้าและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของ PEA 
SmartPlus เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าทราบแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 
 โดยมีการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)  
ในระบบ om.pea.co.th และ กรอ. ร่วมประชุมกับ กกต. และ กพล. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 สรุปผลประชุมให้ 
กกต. ฝลต. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าสรุปรายงานติดตามประเมินผล ตามหนังสือ กกต.(บด.) 
14/2563 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2563 
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CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Service)(PEA Smart Plus) 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 91.67 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 (Customer Service) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า 
   : ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าลดลง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ธต 
 

ชื่อแผนงานย่อย (1) : โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน 
Smart Phone (คิดเป็นร้อยละ 100) 

กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้งาน 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone 

- ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR 
- ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานตาม TOR 
- ประสานงานแผนการทดสอบการน าขึ้นระบบ Play store/App Store 
- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 และ 4 เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์, เรื่องใบแจ้งหนี้, 

เรื่องค าร้องขอใช้บริการ 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PEA หลังจากที่ได้ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน 

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะท่ี 2) บน Smart Phone 
- ทดสอบการใช้งานระบบตามงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 
- ดูแลระบบ ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้งาน 

 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้งาน 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต PEA Customer 

online service และ PEA Smart plus โดยมีการด าเนินการครบทุกเขตแล้ว 
- เพ่ิมจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการช าระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หักบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร เงินฝากธนาคาร ผ่านตัวแทนจุดรับบริการช าระเงิน โดยมีการด าเนินการครบทุกเขตแล้ว 
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ชื่อแผนงานย่อย (2) : แผนงานพัฒนาการให้บริการ E-Service ผ่าน www.pea.co.th (คิดเป็นร้อยละ 83.34) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

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

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

- หารือแนวทางพัฒนาการรับค าร้อง กรณีโอนเปลี่ยนเจ้าของ/โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว ในเดือน 
มิ.ย. 2563 

- สมัคร E-mail 
- ทดสอบระบบงาน 
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม 
- จัดท าคู่มือการใช้งาน 
- น าระบบออกใช้งาน 
- ดูแล ประสานงานแก้ไขปัญหา 
- ปรับปรุงเพ่ิมเติมโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

- เนื่องจากปี 2563 ผวก. มีนโยบายจัดท าระบบขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ท าให้แผนการ
ด าเนินงานในส่วนระบบรับค าร้องกรณีโอนเปลี่ยนเจ้าของ/โอนเปลี่ยนชื่อ ต้องปรับแผนการด าเนินงาน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- จัดท าแผนการด าเนินงานระบบในปี 2564 
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CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ    
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Customer service) 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ย 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. ทบทวนกระบวนการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business ปี 2562 
2. กำหนดมาตรฐานการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business 
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการธุรกิจ ตาม แนวทาง PEA Doing Business 

 
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 

กรอ.กำหนดแผนงานเพ่ือทบทวนกระบวนการให้บริการธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าร่วม
ประชุมหารือกับคณะทำงานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส 
เรื่องแนวทางบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานขยายเขตระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 
โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business แล้ว 

กรอ. ดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563 
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19-27 ก.พ. 2563 และเข้าร่วมประชุม
เพ่ือหารือการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank กับ ฝวธ.(ภ1-ภ4) 
และ กพล. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563, วันที่ 12 มิ.ย. 2563 และวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ตามลำดับ 

กรอ. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business กับ ฝวธ.(ภ3) 
และร่วมประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานกับ Portalnet และ ฝวธ.(ภ1-ภ4) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 ทั้งนี้ 
ได้พัฒนากระบวนการโดยใช้ดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ขั้นตอน) เรียบร้อยแล้ว 
และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานกระบวนการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank 
ให้ รผก.(ย) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 
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CR1.4 แผนงานการปรบัปรุงฐานข้อมูลองค์กร 
(รวมถึงฐานข้อมลูลูกค้าและการวิเคราะห์ขอ้มูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์

และการบริหารจดัการ (Data Driven Execution) 
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Customer service) 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer  
    (Strategic และ Star) เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย, ธต, ภ1-4 และ ทส 
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. กำหนดแนวทาง/แผนงาน และสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ 
2. ติดตามและประสานงานการจัดทำระบบ EPM กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. นำเสนอผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง 

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 
 กรอ. ดำเนินการทบทวนแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว  
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟภ. 
ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อมูลสำคัญ  (Criteria) และสื่อสารถ่ายทอด
แผนงานการดำเนินงานพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟภ. ปี 2563 ให้
ทุกหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 

ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหาร
จัดการองค์กรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 โดยมติที่ประชุมให้การเห็นชอบดังนี้ 

1. ปรับแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
องค์กร 

2. ให้เลขาฯ ทบทวนข้อมูล/จัดลำดับข้อมูลสำคัญ โดยจัดทำตาราง Mapping ตาม Criteria ที่กำหนด 
และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง 

3. ให้ อฝ.วธ.(ภ3) เป็นหน่วยงานทบทวน/จัดลำดับข้อมูลสำคัญของ สายงานภาค 1-4 
4. ให้โอนย้ายงานข้อมูลสำคัญให้ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารจัดการข้อมูล สำนักดิจิทัล ตามโครงสร้าง

องค์กรใหม่ (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2563) 
และ กรอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ขององค์กร และดำเนินการทบทวนข้อมูล/จัดลำดับข้อมูลสำคัญ โดยจัดทำตาราง Mapping ตาม Criteria ที่กำหนด 
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กรอ.ได้ดำเนินการติดตามประสานงานการจัดทำระบบ EPM กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ประชุมหารือกับ กพก. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ  
กฟภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับ
การบริหารจัดการองค์กรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อมูลสำคัญ (Criteria) และแผนงานการดำเนินงานพัฒนา และจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ
องค์กรของ กฟภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 

ในการนี้ กรอ. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้คณะทำงานจัดทำข้อมูลสำคัญสำหรับ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สำนัก พิจารณาทบทวน/จัดลำดับข้อมูลสำคัญ  
ปี 2563 ตามขั้นตอนการพิจารณาทบทวน/จัดลำดับข้อมูลสำคัญปี 2563 ลงในแบบฟอร์มการทบทวน/
จัดลำดับข้อมูลสำคัญ ปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเข้าสู่ระบบ  EPM ของสายงาน ทส. 
ซึ่งทุกสายงาน/สำนัก ได้ดำเนินการทบทวนและจัดลำดับข้อมูลสำคัญ ปี 2563 โดย กรอ. ได้รวบรวมสรุปผล
การทบทวนและจัดลำดับข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สำนัก 
ประจำปี 2563 นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ 
กฟภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
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CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer 
Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
  (Customer service) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จในการวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลของ Potential customer  
    (Strategic และ Star) เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธต, ภ1-4, ทส และ ย 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า High Value 
2. แจ้งความต้องการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
3. จัดทํากลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาดสําหรับจําหน่ายหรือให้บริการลูกค้า High Value 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
กธส. ประชุมหารือร่วมกับ กพล., กพก., กวป. และ กผส. เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการองค์กรในแผนงาน CR1.5 แผนงานการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 และประชุมหารือ
กับ กพล. เก่ียวกับการพัฒนาแอพพลิเคช่ันรองรับลูกค้า High Value ที่มีช่ือว่า CRM Mobile Workforce 
และ PEA Smart Care โดย กธส. ได้แจ้งความต้องการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการให้บริการธุรกิจเสริมในที่ประชุม
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 และจัดทําหนังสือเลขที่ กธส. 30014/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 ถึง กพล.  
แจ้งความต้องการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเก่ียวเนื่อง 

และศึกษาข้อมูลเพ่ือจัดทํากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับลูกค้า High Value ได้แก่ ข้อมูลในการจัดทํา
ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยว เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์องค์กรของ ฝนศ., ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ SAP โดยใช้ T-code ต่างๆ และศึกษา
ข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม พร้อมทั้งประชุมพิจารณาการบันทึกบัญชีงานบํารุงรักษาหม้อแปลงของ 
App BisME เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563, ประชุมพิจารณากลยุทธ์ธุรกิจเสริมร่วมกับที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ตามงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทํากลยุทธ์
และแผนการตลาดสําหรับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. โดยมีการร่วมตรวจรับรายงานความก้าวหน้าการ
จ้างที่ปรึกษา และมีการอนุมัติการเบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 ของงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทํากลยุทธ์และแผนการ
ตลาดสําหรับการให้บริการเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 และมีการประชุมพิจารณาความต้องการ
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เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเก่ียวเน่ืองร่วมกับ กพล. บริษัท Portal Net เมื่อวันที่ 
3 ส.ค., 19 ส.ค., 2 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2563 และประชุมคณะทํางานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณากลยุทธ์การ
ดําเนินงานธุรกิจเสริมเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 โดยบริษัท Portal Net จัดทํารายงานการประชุมสรุปผลความ
ต้องการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมระบบงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเก่ียวเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ รผก.(ธต) 
เห็นชอบเรื่องจัดทํารายงานแสดงความเช่ือมโยงข้อมูลลูกค้าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับข้อมูลลูกค้าธุรกิจหลักใน DCR 
(Design Change Request : DCR) แล้ว เมื่อวันที่ 16 พ .ย. 2563 โดยมีการจัดส่งรายช่ือคณะกรรมการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมระบบงาน (DCR) และระบุรายช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบใน
แบบฟอร์ม ให้ กสส. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 และได้ประชุมต่อรองวันงาน (Man-day) ร่วมกับ 
กพล. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 
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CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้า High Value และน าระบบ 
Digital CRM มาใช้สนบัสนุนในการให้บริการลูกค้า 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 97 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value 
กลยุทธ์ : CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายส าคัญ (CRM) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ทส. 
ชื่อแผนงานยอย (1) : แผนงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า Key Account (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมายด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
- การให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
- การเยี่ยมเยือนลูกค้า 
- การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ 
- การดูแลลูกค้าส าคัญ Key Account 

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนไปใช้ SPP  

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service) ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

- ลูกค้ากลุ่ม Strategic ครบทุกเขตแล้ว 
- ลูกค้ากลุ่ม Star ครบทุกเขตแล้ว 
- ลูกค้ากลุ่ม Status ครบทุกเขตแล้ว 

2. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้ารายส าคัญ Key Account ในโปรแกรม CRM Plus และแผนบริหารลูกค้ารายส าคัญ
ครบทุกเขตแล้ว 

3. การเยี่ยมลูกค้ารายส าคัญ High Value customer และดูแลลูกค้ารายส าคัญในบริเวณอุตสาหกรรมและ
พ้ืนที่ให้บริการของ SPP ครบทุกเขตในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว 

4. จัดประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพ้ืนที่ กฟฟ. ส าหรับลูกค้ากลุ่ม Strategic, ลูกค้ากลุ่ม star, 
ลูกค้ากลุ่ม status และลูกค้ากลุ่ม streamline ครบทุกเขตแล้ว 
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ชื่อแผนงานยอย (2) : แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM+) 
(คิดเป็นร้อยละ 94) 

1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM+) เพ่ือรองรับ CRM Mobile Workforce 
2. จ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าส าหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile 

Workforce) 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM+) เพ่ือรองรับ CRM Mobile Workforce 

- พัฒนา Web service เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CRM Mobile Workforce เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- พัฒนาระบบการขายบริการเสริมและติดตามสถานการณ์ให้บริการเสริม เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- พัฒนาระบบ Timeline แสดงกิจกรรมระหว่างลูกค้ากับ PEA เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

2. จ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าส าหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile 
Workforce)  

 - ให้ Requirement กับผู้รับจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ออกแบบระบบงานร่วมกับผู้รับจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน พ.ค. 2563 
- ด าเนินการทดสอบระบบ (UAT) เบื้องต้นไม่ผ่าน เนื่องจากระบบยังไม่สามารถใช้งานในส่วนของห้อง

สนทนาและการแจ้งเตือน (Notification) ได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 
- จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานร่วมกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
- ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 4 ได้ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานตามรายการส่งมอบงาน

งวดที่ 4 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 3 ได้ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า ระบบยังไม่สามารถใช้งาน

ในส่วนของห้องสนทนาและการแจ้งเตือน (Notification) ได้ ท าให้ทดสอบ UAT ไม่ผ่าน  
- ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 4 ได้ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานตามรายการส่งมอบงาน

งวดที่ 4 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ให้บริษัทผู้รับจ้างจัดท าแผนงานเพื่อเร่งการด าเนินการให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ 3  
- กพล. ท าการทดสอบ UAT ร่วมกับผู้รับจ้างและอ านวยความสะดวกในการติดตั้งระบบงาน 
- ให้บริษัทผู้รับจ้างจัดท าแผนงานเพื่อเร่งการด าเนินการให้สามารถส่งมอบงานงวดที่ 4 
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CR2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value 
กลยุทธ์ : CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลกูค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสําคัญ (CRM) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ภ1-4 และ ย. 

กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 
1. ติดตามผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่เริ่มใช้ในไตรมาส 4/2562 โดยกําหนด SLA 

แยกตามประเภทข้อร้องเรียน และโดยรวมของข้อร้องเรียนทั่วไป 
2. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมเติมในปี 2564 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. ขยายผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ดําเนินการแล้วคดิเป็นร้อยละ 100) 

- บูรณาการฐานข้อมูลบนระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณีการแจ้งเบาะแส
ทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบรับข้อร้องเรียน กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สตภ. โดยเริ่มใช้งานได้ ต้ังแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป 

- เปิดสิทธ์ิการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้กับสายงานสํานักงานใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนขององค์กร ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป 

- จัดทําหนังสือแจ้งสายงานสํานักงานใหญ่ ดําเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในระบบรับฟัง
เสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เพ่ือลดความซํ้าซ้อน และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ของแต่ละสายงาน ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส.) 35005/2563) ลงวันที่ 22 
มิ.ย. 2563) 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านแรงดันไฟฟ้าตก และทีมพัฒนาโปรแกรม PEA-VTMs (VOC Tracking & Management System) ครั้งที่ 
1/2563 ณ ห้องประชุม ฝบว.1 ช้ัน 13 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 

- รผก.(วก)(คุณปกรณ์ฯ) มีหนังสือแจ้ง รผก.(ธ) ทราบการโอนงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
ของ กฟภ. (ด้านบริการ) เพ่ือสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรระยะ 5 ปี (2563 - 2567) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 
2563 

- ผวก. อนุมัติและลงนามในคําสั่งจัดต้ังศูนย์ต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA)
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 

- มีหนังสือเรียน รผก.(ภ1-4)  ติดตามผลการตอบสนองเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในช่วงปี 2560 - เดือน ธ.ค. 2563 (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 35496/2563) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 
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- มีหนังสือเรียน รผก.(ภ1-4)  เพ่ิมเติมสิทธิการบริหารจัดการระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-
VOC System) กรณี การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ อฝ.อภ. หรือผู้แทน เพ่ือกํากับดูแลและติดตาม
การแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบของสายงาน (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 35498/2563) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 

2. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ดําเนินการแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 100) 

- กกท.จัดทําหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ของสายงาน
สํานักงานใหญ่ รับฟังการช้ีแจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ในวันที่ 24 มี.ค. 
2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ช้ัน 22 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 
373/2563) ลงวันที่ 20 มี .ค . 2563 และมีหนังสือแจ้งเลื่อนประชุมฯ ลงวันที่ 23 มี .ค .2563 เน่ืองจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังได้แจ้งเวียน
รายละเอียดการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบทุกสายงานได้นําไปศึกษาและเตรียมความพร้อม
ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ดังน้ี 

1) คู่มือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไขคร้ังที่ 2) เช่น 
ประเภทและความหมาย, วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ, แผนผังกระบวนการ, มาตรฐานการบริหารจัดการ เป็นต้น 

2) คู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 
386/2563) 

- จัดทําหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ของสายงาน
สํานักงานใหญ่ รับฟังการช้ีแจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 3 สํานักงานใหญ่ (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 30153/2563) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 

- จัดประชุมช้ีแจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ของสายงานสํานักงานใหญ่ 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 3 สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

- ประชุมร่วมกับ กผร. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือแนวทางการลดจํานวนข้อร้องเรียน 
ตามข้อสั่งการ ผวก. ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องปฏิบัติการ GIS Center ช้ัน 5 
อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 

- จัดประชุมผู้รับผิดชอบระบบระบบฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ 
เพ่ือติดตามการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
18 ธ.ค. 2563 

3. จัดทําสรุปรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส และรายปี) 
(ดําเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100) 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ประจําปี 2562 ในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 

- ผวก. รับทราบการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ประจําปี 
2562 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 113/2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2563 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 595/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 
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- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการขอ้ร้องเรียน ไตรมาสที่ 1/2563 ในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 

- รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2563 ในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการขอ้ร้องเรียน ไตรมาสที่ 3/2563 ในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ช้ัน 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 

- รายงานสรุปผลการบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4/2563 โดยจะ
นําเสนอ ผวก. เพ่ือทราบในเดือน ม.ค. 2564 และจะนําที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงในเดือน ก.พ. 2564  

4. การดําเนินการทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในปี 2564 
(ดําเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100) 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนโดยกําหนด SLA แยกตามประเภทข้อร้องเรียน และ
โดยรวมของข้อร้องเรียนทั่วไป 

- ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้าและ
ประเภทเร่ืองร้องเรียน และรายงานผลการดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนให้ กกท. ไตรมาสที่ 4 /2563 แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 

- ลดจํานวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานที่ให้บริการในพ้ืนที่ศูนย์บริการลูกค้า (Front 
office/PEA Shop) จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน  

- มีการประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนแล้ว โดยเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 2563 

- ผวก. อนุมัติปรับปรุงค่าเป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. และ
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานตามอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2564 
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CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100  สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value 
กลยุทธ์ : CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลกูค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสําคัญ (CRM) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก 
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านลูกค้า 
2. กําหนดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร 
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุม่เป้าหมาย 
4. การติดตามและประเมินผล 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- ประชุมร่วมกับ ฝวธ.(ภ.1-4) เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดอบรมหลักสูตร “Customer Journey & CRM” 
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 กําหนดจัดอบรมจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน รวมเป็นจํานวน 250 คน 
ทั้ง 12 เขต และสํานักงานใหญ่ ในไตรมาส 3-4 โดยพัฒนาระบบงาน เพ่ิมความพึงพอใจสร้างความผูกพันของลูกค้า 
มุ่งเน้นบริการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐานโปร่งใส  

- รผก.(ท) อนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร Front Manager & CRM ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังน้ี 

สายงาน ภาค 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.ย. 2563 
สายงาน ภาค 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ย. 2563 
สายงาน ภาค 3 ครั้งที ่1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2563 
                    ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธ.ค. 2563 
สายงาน ภาค 4 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ก.ย. 2563 

- สายงาน ภาค 1, 2, 3 และ 4 ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Front Manager & CRM 
ประจําปี 2563 เสร็จสิ้นแล้ว  

- กพค. บันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับสายงาน ภาค 1, 2, 3 และ 4 เรียบร้อยแล้ว 
- จัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร ตามบันทึก กบว.(ภ2)(สธ) 35568/2563 ลงวันที่ 25 ก.ย. 

2563  ส่งให้ กพค. เรียบร้อยแล้ว 
 

 

85



CR3.1 แผนงานพัฒนาPEA Customer Journey 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value 
กลยุทธ์ : CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ธต 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 
 ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ Customer 
Experience Design 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

 ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ Customer 
Experience Design โดยกําหนดลําดับช้ันการเป็นลูกค้า และออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าที่จุด Touchpoint 
ในทุกจุด พร้อมทั้งรวบรวมผลการศึกษา Customer Experience Design และอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562 
จ้างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการ Customer Experience 
Design โดยมีการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 งวด ดังน้ี 

- งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ ฝวธ.(ภ3) 239/2563 
- งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ อว. 64.40/0446 
- งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ภ3) 35244/2563 
- งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2564 ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ภ3) 17/2564 
- งวดท่ี 5 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) แล้วและปัจจุบัน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา 
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ร้อยละผลการด าเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
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NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation  
และการกําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

เพื่อยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
            : รายได้ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธต 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. จัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation และกําหนดนโยบายในการลงทุนใน
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

- ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567/นโยบายการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ระดับองค์กร/นโยบายภาครัฐ 

- ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน Portfolio Mix Planning & Implementation ปี 2562 
- ทบทวนสมมติฐานต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ และจัดทํา Portfolio Mix ประจําปี 2563-2567 

2. ดําเนินการตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ตามNM2.2 
3. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเนื่องในแต่ละธุรกิจ 

  
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
 กธม. ดําเนินการศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 นโยบายการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุนระดับองค์กร และนโยบายภาครัฐ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
Portfolio Mix Planning & Implementation ประจําปี 2562 ของธุรกิจ PEA Solar Hero Platform และ 
PEA Care and Service และจัดประชุมหารือเรื่องการทบทวน BSC องค์กรที่สายงานรับผิดชอบ, BSC สาย
งานและแผนปฏิบัติการของสายงาน ร่วมกับผู้บริหารสายงานธุรกิจ, กวป. และ กผส. เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 
นํามาจัดทําแผนปฏิบัติการที่ เก่ียวข้องกับ NM1.1 และแผนงานการรายงานผลกลยุทธ์ Connected 
Customer ของโครงการ PEA VOLTA & Network Operator ซึ่งเป็นโครงการรองรับดิจิทัลของ กฟภ. ระยะ 
5 ปี (PEA Digital Plan) 

กธม. ได้หารือกับผู้บริหารสายงานธุรกิจ และสายงานบัญชีและการเงิน เกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้และการจัดพอร์ตธุรกิจเก่ียวเนื่อง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 และร่วมออกแบบ 
Online Survey เพ่ือทดสอบการใช้งานระบบ  PEA VOLTA Application และ PEA VOLTA Charging 
Station โดยพิจารณาแนวโน้มการนําผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟภ. มาใช้งานเชิงพาณิชย์และ
แผนการนําธุรกิจ EV เข้าบรรจุในพอร์ตธุรกิจใหม่ เมื่อวันที่ 1 - 15 มี.ค. 2563 และเข้าร่วมประชุมกับสมาคม
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ยานยนต์ประเทศไทย (EVAT) เพ่ือรับฟังแนวโน้มเทคโนโลยีธุรกิจด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับ EV เมื่อวันที่ 
12 มี.ค. 2563 

กธม. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานเพ่ือ
ประกอบการจัดทํา Master Plan ธุรกิจใหม่ กฟภ. และจัดประชุมการจัดทําแผนธุรกิจ แผนรองรับความเสี่ยง
ของแต่ละธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า ธุรกิจ PEA Hero Platform และธุรกิจ PEA 
IHAPM เมื่อวันที่ 9 เม..ย. 2563 

กธม. จัดประชุมวางแผนรายได้ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (PEA VOLTA Charging Station และ PEA 
VOLTA Platform & Application) เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย. 2563 และนําเสนอ New Business Portfolio 
Mix Planning ที่จัดทําไว้ในปี 2562 ให้คณะทํางานจัดทํา Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 
2563 

กธม. และ กธส. จัดทํา Business Portfolio Mix Planning ของธุรกิจใหม่ และธุรกิจเสริม และ
นําเสนอให้ในที่ประชุมผู้บริหารสายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 โดยได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลตาม
ข้อสังเกตในที่ประชุมและจัดส่งให้ ฝพธ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 และ 4 มิ.ย. 2563 

ฝพธ. และ ฝบว. หารือกับผู้บริหารของสายงานธุรกิจ ในการปรับปรุงประมาณการรายได้ ปี 2564 - 2568 
เพ่ือทบทวน Business Portfolio Mix Planning และ Master Plan ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ. ระยะ 5 ปี 

กธม. ประชุมหารือกับ Project Owner ธุรกิจ PEA Solar Hero เพ่ือติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน 
และข้อมูลจาก BI Dashboard เพ่ือวิเคราะห์และสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานธุรกิจ PEA Solar Hero ในปี 
2562 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 และประชุมหารือ Project Owner ธุรกิจ PEA VOLTA Application & Platform 
เก่ียวกับแนวทางการทดลองใช้งานแอปพลิเคช่ัน เพ่ือวางแผนการนํามาใช้งานเชิงพาณิชย์ ในปี 2563 เมื่อวันที่ 
20 - 21 เม.ย. 2563  

กธม. และ กธส. ได้ดําเนินการทบทวนสมมติฐานต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ และจัดทํา Business Portfolio 
Mix Planning ของธุรกิจใหม่ และธุรกิจเสริมประจําปี 2563 - 2567 จัดส่งให้ ฝพธ. พร้อมติดตามและวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเน่ืองในแต่ละธุรกิจ โดย กธม. ได้จัดทํา New Business Dashboard เป็นเคร่ืองมือ 
ในการรวบรวมและติดตามความคืบหน้าธุรกิจใหม่ของ กฟภ. ในแต่ละธุรกิจ เพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะการดําเนินงาน 

กธม. และ กธส. ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ือง (NM2.2) ครบถ้วนแล้ว 
กธม. ติดตามความเคลื่อนไหวและเทรนด์ธุรกิจพลังงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบภายหลังเหตุการณ์

วิกฤติ Covid-19 เช่น ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 
กธม. และ กธส. ได้ดําเนินการติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง ในแต่ละธุรกิจ 
กธม. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินธุรกิจใหม่ ได้แก่ PEA Hero Platform, PEA iHapm, และ 

PEA VOLTA (PEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 5 สถานี) และจัดทําข้อมูลนําเสนอผู้บริหาร
ในรูปแบบ Dashboard และรายงานผลในแต่ละแผนงานที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานของ ผวก. กฟภ. (EB3-2 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ๆ (EV Volta Application & Network 
Operator Platform)) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน DTO ทุกๆ สองสัปดาห์ เป็นต้น 
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NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System 

ร้อยละผลการดาํเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนนิงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100  
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธต 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ศึกษารปูแบบระบบฯทีส่ามารถติดตามผลการดําเนินงานฯโดยเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก 
2. จัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ 

Early Warning Systemนําเสนอผู้บริหาร 
3. จัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน(Early Warning System) 
4. ทดสอบ และพฒันาระบบฯ 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
 กธม. ดําเนินการศึกษารูปแบบระบบฯ โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก มีการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลและคัดเลือก 2 หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาระบบติดตามผลการดําเนินงาน 
Early warning ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 2 หน่วยงานได้ส่งหนังสือแจ้งขอเลื่อนกําหนดการเข้าศึกษาดูงานออกไปอย่าง
ไม่มีกําหนด 
  ติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพ่ือเข้าหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือด้วยวาจากับผู้แทน กฟผ. โดยจะส่งคําถาม-คําตอบ เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง e-mail และจัดทํารายงานแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ตามหนังสือ กธม.
35528/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 

2. กธม. ดําเนินการจัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ในเครือ ในรูปแบบ Early Warning System นําเสนอผู้บริหาร มีการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ประสานงานกับ กวป. ในการจัดทําระบบ Early Warning System 
2) ร่วมกับ กวป. ในการจัดทําแนวทาง/แผนการดําเนินงานปรับปรุงระบบ Software ที่มีอยู่เดิม 

มาใช้ในการรองรับระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ 
3) ประสานงานกับ กวป. จัดส่งเกณฑ์ประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

บริษัทในเครือ เพ่ือนําไปใส่ในระบบ 
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3. กธม. ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน (Early Warning System) 
1) นําเข้าปัจจัยที่มีการติดตามการดําเนินงานบริษัทในเครือ โดยนําตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงฯ 

เข้าระบบติดตามฯ 
2) ร่วมกับ กวป. ดําเนินการพัฒนาระบบ CDC เสร็จเรียบร้อยแล้ว (พัฒนาในส่วนของผู้ดูแลระบบ) 

4. กธม. ดําเนินการทดสอบและร่วมพัฒนาระบบ (Early Warning System) 
1) ดําเนินการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว 
2) กธม. มีบันทึกแจ้งผลการทดสอบการพัฒนาระบบ CDC เพื่อรองรับการติดตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System ให้ผู้ร่วมพัฒนาระบบ 
(กวป .) รับทราบในส ่วนของผู ้พ ัฒนาระบบเรียบร้อยแล ้ว ตามหนังส ือ  กธม .(วธ )
35667/2563 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 
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NM1.3 แผนการจัดทําบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได ้
ในส่วนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
            : รายได้ธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บ 
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. กําหนด/ทบทวน รายได้ของธุรกิจนอกการกํากับดูแล(Non-regulated) ของ กฟภ. 
2. กําหนด/ทบทวน โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 
3. กําหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลรายได้ และต้นทุนงาน ของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated) 

ในระบบ SAP 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- ไตรมาส 1 กบบ. ได้มีการจัดทํารายงานผลการจัดทําบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจ
นอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) นําเสนอ อฝ.บช. แล้ว ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 331/2563 ลงวันที่ 
10 เม.ย. 2563 

- ไตรมาส 2 จัดทําสรุปโครงสร้างต้นทนุของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) ของ กฟภ. แล้ว 
ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 35032/2563 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563 

- ไตรมาส 3 จัดทําบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) 
นําเสนอ อฝ.บช. แล้ว ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 35364/2563 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563 

- ไตรมาส 4 จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล นําส่ง อก.บบ หนังสือ ผวต. ลงวันที่        
26 ต.ค. 2563 
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NM2.1 ความสําเร็จในการกําหนดนโยบายโครงสร้างการกํากับดูแล  

รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง Portfolio 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100  
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ์ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทในเครือ และการวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย 
     ในการกํากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธต และ PEA ENCOM 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบาย โครงสร้างการกํากับดูแลบริษัทในเครือ รูปแบบการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม 

2. กําหนดแนวทางการกํากับและเช่ือมโยงบริษัทในเครือ 
3. จัดทําร่างข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับและเช่ือมโยงบริษัทในเครือ 
4. นําเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
1. กธม. ดําเนินการศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบายโครงสร้างการกํากับดูแลบริษัทในเครือ 

รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมดังน้ี 
1) ศึกษาข้อมูลและคัดเลือก 2 หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล

บริษัทในเครือที่เหมาะสม ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเข้าประชุมหารือไปยังหน่วยงานดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 และวันที่ 28 ก.พ. 2563 เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ ปตท. และ กฟผ.  
ส่งหนังสือแจ้งขอเลื่อนกําหนดการเข้าศึกษาดูงานออกไปอย่างไม่มีกําหนด 

2) ติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพ่ือเข้าหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือด้วยวาจากับผู้แทน กฟผ. โดยจะส่งคําถาม-คําตอบ เก่ียวกับ
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง e-mail และจัดทํารายงานการเข้าประชุม
หารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ตาม
หนังสือ กธม.35528/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 

2. กธม. กําหนดแนวทางการกํากับและเช่ือมโยงบริษัทในเครือ โดยศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์
การกํากับเชื่อมโยงบริษัทในเครือของ กฟภ. และร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานกับ บริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด พร้อมนําเสนอ รผก.(ธ) อนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับ กฟภ.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 และได้มีการประชุม
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คณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับ กฟภ. เพ่ือพิจารณารายละเอียดร่างข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563, 29 พ.ค. 2563 
และ 2 ก.ค. 2563 และดําเนินการทบทวนข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กธม. ดําเนินการแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับและเช่ือมโยงบริษัทในเครือ 
กฟภ. ปี 2553 และจัดทําร่างข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ทั้งน้ี ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 
24 ก.ค. 2563 แก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. ปี 2553 
โดยให้นําเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ.  

4. กธม. นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ กฟภ. คร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 พิจารณา
วาระที่ 5.2.1 ขอความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ 
กฟภ. ปี 2553 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. อีกคร้ัง และจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับ
และเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 เพื่อพิจารณารายละเอียดตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ กฟภ. ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของ กฟภ. สายงาน ธต. 
ได้จัดทําบันทึกเลขที่ กธม.35418/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2563 โอนงานการกํากับดูแลบริษัทในเครือ กฟภ. 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. วันที่ 1 ต.ค. 2563 

94



NM2.2 แผนงานการด าเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100   สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100      
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
กลยุทธ์ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : รายได้ธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธต 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 แผนงานการด าเนนิธุรกิจใหม่ 

1. ศึกษาปัจจัยภายใน และภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
2. จัดท าขอบเขต และแนวทางการด าเนินธุรกิจ และจัดท ารูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model) 
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่/จัดท าแผนธุรกิจน าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
4. การด าเนนิธุรกิจ PEA HERO PLATFORM ที่ต่อเนื่องจากปี 2562 

- วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน PEA HERO PLATFORM 
- ปรับปรุง/พัฒนา PEA HERO PLATFORM 

5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
 แผนงานการด าเนนิธุรกิจเสรมิ 

1. ก าหนด ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของการให้บริการธุรกิจเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดท ากลยุทธ์การให้บริการธุรกิจเสริม  
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจเสริม เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

เครื่องมือเครื่องใช้ โครงสร้างหน่วยงาน 
4. ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของการให้บริการธุรกิจเสริม 

 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

1. แผนงานการด าเนนิธุรกิจใหม่ 
กธม. ด าเนินการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก พบว่า กฟภ. ควรด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน

ทางเลือก ระบบ Digital Platform และ เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานให้กับลูกค้า 
พร้อมจัดท าขอบเขตของธุรกิจใหม่ด้านดิจิทัลแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ PEA Solar Hero, PEA Care and Services, 
PEA Marketplace, PEA EV และมีการปรับโครงสร้างของสายงานธุรกิจ โดยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการให้บริการ
ธุรกิจดิจิทัล เพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services 

กธม. ด าเนินการขออนุมัติในหลักการให้ด าเนินโครงการ PEA Hero Care and Services Application 
และ ผวก. อนุมัติให้ด าเนินการและขึ้นทะเบียนช่างโครงการ PEA Hero Care and Services Application ทั่วประเทศ 
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 
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กธม. ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการ PEA Solar Hero ปี 2562 และ
จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ Dashboard พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ และ
จัดท าแผนธุรกิจ น าเสนอ อฝ.พธ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และพิจารณาก าหนดขอบเขตการ
จ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาการให้บริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services  

กธม. ด าเนินการจ้างบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ากัด ในการบริหารจัดการระบบภายในของ PEA 
Care and Services Application และเปิดใช้บริการ Payment Gateway กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services ดังนี้ 
1) PEA Solar Hero : ผู้ใช้บริการส ารวจ 43 ราย, ผู้ติดตั้งประเภทครัวเรือนจ านวน 4 ราย, ผู้ติดตั้ง

ในภาคธุรกิจจ านวน 1 ราย (ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.8 MW) 
2) PEA Care and Services : ผู้เรียกใช้บริการประมาณ 4,140 รายการ 

โดยจะด าเนินการพิจารณาปรับปรุงขอบเขตการด าเนินงานและการให้บริการ PEA Solar Hero 
เพ่ือขออนุมัติหลักการ ผวก. ในการให้บริการด้วยรูปแบบที่มีการปรับปรุงใหม่ต่อไป  และบริการ PEA Care 
and Services จะด าเนินการเชื่อมต่อ Payment Gateway กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพ่ือการรับรู้รายได้ 
100% ของ กฟภ . และจะเปิดให้บริการโดยช าระค่าบริการผ่ าน  Payment Gateway ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในช่วงต้นไตรมาส 2 ปี 2564 ต่อไป โดยทั้ง 2 โครงการ มีการติดตามและรายงานผล BSC และ
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ ผวก. 

(ด าเนินการตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 100) 

2. แผนงานการด าเนนิธุรกิจเสรมิ 
กธส. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปี 2562 และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชุม

กับ กทค. และ กบบ. เพ่ือหารือการก าหนดเกณฑ์วัดการให้บริการธุรกิจเสริมรายหน่วยงาน ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 พร้อมจัดท าร่างการก าหนดเกณฑ์วัด ค่าเป้าหมายของการให้บริการธุรกิจเสริม 
ประจ าปี 2563 น าเสนอคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 และขอปรับค่า
เป้าหมายรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 และน าเสนอคณะกรรมการ 
กฟภ. เมื่อวันที ่ 18 มี.ค. 2563 พร้อมน าเสนอ ผวก.อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 และจัดประชุมชี ้แจง
เกณฑ์ประเมินดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 

กธส. ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ., แผนการด าเนินงานของ ผวก. และแผนงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม และรวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
พร้อมจัดท าหลักการสร้างแรงจูงใจส าหรับหน่วยงานที่มีรายได้การให้บริการธุรกิจเสริมผ่านค่าเกณฑ์ประเมิน
ระดับ 5 ประจ าปี 2563 น าเสนอ ผวก.อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 และจัดท าการปันส่วนการรับรู้รายได้
การให้บริการธุรกิจเสริมระหว่าง ฝบว., ส านักงานจัดการธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน  และ กฟข. 
ประจ าปี 2563 น าเสนอประธานคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม (รผก.(ธ)) ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เพ่ือพิจารณาการ
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ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ,   
2 พ.ย. 2563 และวันที่ 7 ธ.ค. 2563  

รผก.(ธต) อนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท ากระบวนการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือสร้าง Recurring 
Revenue ให้กับบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 

กธส. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจเสริม รวมถึงการเก็บข้อมูล
เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนในการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการด าเนินธุรกิจเสริม 
กธส. ด าเนินการจัดท าระเบียบฝึกอบรมและสัมมนาแก่บุคคลภายนอก โดยเข้าหารือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 และขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก กงบ. เกี่ยวกับจ านวนพนักงานและค่าเฉลี่ยของ
เงินเดือนพนักงาน กฟภ. เพ่ือใช้ประกอบการคิดต้นทุนของธุรกิจ 

การจัดสรรงบผู้ใช้ไฟ  
- รผก.(ธ) อนุมัติจัดสรรงบผู้ใช้ไฟจ านวน 10 ครั้ง ประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ให้แก่ กคพ.1-4, กฟน.1, กฟต.2 และ กฟต.3 วงเงิน 
131,590,000 บาท 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ให้แก่ กฟก.2, กฟฉ.1 วงเงิน 70,000,000 บาท 
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ให้ กฟข. จ านวน 10 เขต วงเงิน 355,000,000 บาท และ

ให้ กบศ. ฝบว. วงเงิน 5,940,000 บาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 360,940,000 บาท 
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ให้แก่ กฟน.3, กฟฉ.1, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.2, กกฟ.1 และ 

กกฟ.2, วงเงิน 212,735,000 บาท 
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ให้แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟฉ.2, กฟฉ.3, กฟก.2 และ 

กฟต.1 วงเงิน 160,000,000 บาท 
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 ให้แก่ กฟฉ.1, กฟก.3, กฟต.3, กฟก.1 และ กบศ. วงเงิน 

61,359,231.90 บาท 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ให้แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2 

และ กฟต.1 วงเงิน 210,000,000 บาท 
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ให้แก่ กฟฉ.1 , กฟฉ.3, กฟก.3 และ กฟต.2 วงเงิน 

85,000,000 บาท 
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ให้แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1, 

กฟก.2, กฟต.1 และ กฟต.2 วงเงิน 110,000,000 บาท 
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 ให้แก่ กฟฉ.1 วงเงิน 2,042,100 บาท 
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ให้แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3,

กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3 วงเงิน 280,000,000 บาท 
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 ให้แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3,

กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3, กฟต.1, กฟต.2 และ กฟต.3 วงเงิน 360,030,987.- บาท 
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- ผวก. อนุมัติแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 โดยมีวงเงิน
ที่จัดสรรให้ กฟข. 12 เขต ประกอบด้วย พัสดุหลักวงเงิน 1,208,659,000 บาท และพัสดุรองวงเงิน 207,209,000 บาท 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,415,868,000 บาท  

- กธส. ประชุมหารือเรื่องแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงไปยัง กฟข. 12 เขต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563  พร้อมชี้แจงข้อซักถามให้ กฟข.12 เขต 
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 และได้รับแจ้งจาก กฟข. บางแห่งว่าพบปัญหาในการด าเนินการจัดซื้อพัสดุงาน
งบผู้ใช้ไฟประจ าปี 2563 จึงได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ กฟข. 12 เขต และประสานงาน
สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สายงานธุรกิจประชุมร่วมกับสายงานอ านวยการ และบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสายไฟฟ้า 
เกี่ยวกับการจัดซื้อสายไฟฟ้าส าเร็จรูปของ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 

- รายงานสถานะงบผู้ใช้ไฟฟ้าในการประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุที่จัดโดย กจน. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 
2563 

- ขอความเห็นชอบแนวทางการตั้งกรอบงบผู้ ใช้ไฟประจ าปี 2564 และแผนการจัดหาพัสดุ 
(เพ่ิมเติม) ในการประชุมคณะท างานดูแลงานงบผู้ใช้ไฟและธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 

- ผชก.(ธ) รักษาการแทน รผก.(ธ) เห็นชอบค าขอตั้งกรอบวงเงินงบผู้ใช้ไฟฟ้าประจ าปี 2563 
(เพ่ิมเติม) วงเงิน 850,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 และ ผวก. อนุมัติกรอบวงเงินงบผู้ใช้ไฟฟ้าประจ าปี 
2563 (เพ่ิมเติม) จ านวน 850,000,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ ผวก. ได้อนุมัติแนวทางการใช้กรอบ
วงเงินผู้ใช้ไฟฟ้าประจ าปี 2563 (เพิ่มเติม) จ านวน 850,000,000 บาท โดยอนุมัติวงเงินส าหรับจัดหาพัสดุ
ขาดแคลนจ านวน 595,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานจ านวน 255,000,000 บาท เมื่อวันที่ 
14 ก.ย. 2563 

- ผวก. อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุงานงบผู ้ใช้ไฟฟ้า ประจ าปี 2563 (เพิ ่มเติม) จ านวน 
972,334,966 บาท เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563  

- ผวก. อนุมัติกรอบวงเงินงบผู้ใช้ไฟประจ าปี 2564 จ านวน 7,925.86 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 
2563 และมีการประชุมหารือเรื่องการจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส าหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดหามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามแผนพัสดุประจ าปี 
2564 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 

- ผวก. อนุมัติแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุงานงบผู้ใช้ไฟประจ าปี 2564 วงเงินทั้งสิ้น 
1,510,940,770 บาท เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 

- ผวก. อนุมัติปรับโอนงบผู้ใช้ไฟจากการยกเลิกการจัดหาพัสดุรองงานงบผู้ใช้ไฟปี 2562 เป็น
วงเงินส ารองส าหรับจัดหาพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2563 

เครื่องมือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจเสริม 
- กธส. ประสานงานกับ กพค. พิจารณาบรรจุหลักสูตรนักขายมืออาชีพไว้ในแผนฝึกอบรม

ประจ าปีของ กพค. และจัดท าหลักสูตรส่งให้ ฝพบ. เพ่ือพิจารณาด าเนินการ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 
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- กธส. ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมประจ าปี 
2562 พร้อมสรุปรายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องประจ าปี 2562 เสนอ รผก.(ธ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 
และสรุปรายงานผลตามเกณฑ์ประเมินความส าเร็จการให้บริการธุรกิจเสริมประจ าปี 2562 น าเสนอประธาน
กรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 รวมทั้งติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงาน
ของการให้บริการธุรกิจเสริมประจ าเดือน พ.ค. 2563 และเดือน มิ.ย. 2563 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาส 1 ประจ าปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการ
บริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 

งานออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
- รผก.(ธ) เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับ

การให้บริการธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 
- อก.ธส. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 และอนุมัติขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 พร้อมจัดท ารายงานขอจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
น าเสนอ อฝ.พธ. อนุมัตแิล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 

- กธส. ประชุมร่วมกับบริษัทจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือน าเสนอแนวคิดในการออกแบบงาน เมื่อวันที่ 
20 ส.ค. 2563 และประชุมกรรมการจ้างงานจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการ
ธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 

- กธส. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอส าหรับงานจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการธุรกิจเสริมของ PEA และประชุมต่อรองราคางานจ้างออกแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 

- อฝ.พธ. อนุมัติจ้างงานออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการธุรกิจ
เสริมของ PEA เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2563 และจัดท าสัญญาและลงนามในสัญญาจ้างออกแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับการให้บริการ ธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 

งานส ารวจการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. 
- กธส. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. 
- อก.ธส. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางงานจ้าง

ส ารวจการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และจัดท าร่างขอบเขตของงานและก าหนด
ราคากลางงานจ้างฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างงานฯ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 
พร้อมจัดท าหนังสือเชิญชวนถึงบริษัทเพ่ือยื่นข้อเสนอการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงาน
ผลการพิจารณางานจ้างส ารวจการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563
และสั่งจ้าง บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 
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- บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ส ารวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการ 
ธุรกิจเสริมไตรมาสที่ 1/2563 และส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563, ไตรมาสที่ 2/2563 และส่งมอบแล้ว
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 

- รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริม ประจ าปี  2562 และสรุป
รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประจ าปี 2562 เสนอ รผก.(ธ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563  

- สรุปรายงานผลตามเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจ าปี 2562 
แก่ประธานกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 ประสานงาน ติดตามและ
รวบรวมผลการด าเนินงานของการให้บริการธุรกิจเสริม ประจ าเดือน พ.ค. 2563, มิ.ย. 2563, พ.ย. 2563 และ 
ธ.ค. 2563 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563, ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 และไตรมาสที่ 3 ประจ าปี 2563 
เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แก่คณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม 

 (ด าเนินการตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 100) 

เป้าหมายไตรมาส 1-4 : ด าเนินการตามแผนงานร้อยละ 100 
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 OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร และกำหนดบทบาทของหน่วยงาน 
เพื่อมุ่งเน้น Business Alignment 

ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
กลยุทธ์ : OC3 Change Management 
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเน้น Business Alignment 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย และ ธต  
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563 

1. ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (Top Down) และ (Bottom Up) 
เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Business Alignment) เชื่อมโยงระหว่าง กฟภ. บริษัทในเครือ และ 
กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรและ Digital 

2. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 
3. ประสานงานร่วมกับ process owner เพ่ือปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
4. วิเคราะห์  และจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารเพ่ือนำไปปรับปรุง (Change 

Management Plan) 
5. รายงานผลการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 

กรอ.ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาบริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงสร้างองค์กรและหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Job Description) เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้น Business Alignment 
เชื่อมโยงระหว่าง กฟภ. บริษัทในเครือ และ กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบจัดการนวัตกรรม
องค์กร และ Digital และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563  

โดย ผวก.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำ
จังหวัดพ้ืนที่นำร่องเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 และอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1 
(ต.ค. 2563 – ก.ย. 2565) และหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับกอง และแผนกของ 14 สายงาน 2 สำนัก เมื่อวันที่ 
22 พ.ค. 2563 

และ รผก.(ย) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำ
จังหวัดพ้ืนที่นำร่องเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 

กรอ. ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
(Gap Analysis) และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว และแจ้งทวนสอบหน้าที่
ความรับผิดชอบ ของ กฟภ. (เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2563) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ ตามมติ
คณะกรรมการ กฟภ. และประสานงานติดตามกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำโครงสร้างองค์กร และหน้าที่
ความรับผิดชอบ (Job Description) ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ กฟภ. 
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กรอ. ร่วมกับ สกม. จัดทำร่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ กฟภ. ดำเนินการตามที่กำหนด
ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และจัดประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างการบริหารงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดพ้ืนที่นำร่อง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และประชุมร่วมกับ กปร. 
เพ่ือพิจารณาร่างประกาศโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 

กรอ. ร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท เฮย์กรุ ๊ป จำกัด  จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง (Change Impact) และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan) 
(รายงานฉบับสมบูรณ์) โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านความพร้อม และความเข้าใจในการ
ปรับโครงสร้างองค์กร ลงเว็บไซต์ของ กฟภ. เพ่ือนำไปปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในระยะถัดไป และนำเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อ ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. โดย ผวก. ได้สื่อสารชี้แจงการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
และแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ผ่านช่องทาง Facebook (PEA Governor Live) และ Video 
Conference เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 พร้อมทั้งชี้แจง และแจ้งเวียนผังโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. และ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานภายใน กฟภ. ทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

ทั้งนี้ รผก.(ย) รับทราบรายงานผลสำรวจความคิดเห็นด้านความพร้อมและความเข้าใจในการ
ปรับโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 และได้สรุปนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงแล้ว เมื่อวันที่ 
14 ต.ค. 2563 
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RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

ร้อยละผลการดาํเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนนิงาน  : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
กลยุทธ์ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงกํากับ
  การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพ่ือให้เกิด Synergy 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองของ กฟภ. 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : รผก.(บก) 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องในการทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟภ. 
1. แต่งต้ังคณะทํางานศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องในการทําธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. 
2. ศึกษากฎหมายเพ่ือรองรับการทําธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหม่ของ กฟภ. 
3. รายงานผลการดําเนินการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องในการทําธุรกิจเก่ียวเน่ืองและธุรกิจใหม่ ของ กฟภ.

   
ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 

- ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการทําธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของ 
กฟภ. ตามคําสั่ง สกม. ที่ 15/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563  

- ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 เพ่ือศึกษากฎหมายสําหรับ
รองรับการทําธุรกิจเก่ียวเน่ือง เร่ืองกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- คณะทํางานฯ ได้มีบันทึกเลขที่ ฝนก.30049/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563 รายงานการศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกิจเกี่ยวเน่ืองของ กฟภ. และนําเสนอผลการศึกษาให้ ผวก. ทราบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 

- คณะทํางานฯ ได้มีการประชุมคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 เพ่ือพิจารณากฎหมายในการทํา
ธุรกิจของ กฟภ. เพ่ือศึกษาในครึ่งปีหลังของปี 2563 

- คณะทํางานฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 เพื่อนําเสนอผลการศึกษา
เพ่ือจัดทํารายงานผลการศึกษาต่อไป 

- คณะทํางานรวบรวมข้อมูลและศึกษา พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แล้วเสร็จทั้ง 2 ฉบับ 
สามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาดังกล่าวได้ที่ URL:shorturl.at/oszRBหรือQR cord  
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 RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มต ิครม. กฎหมายใหม่  
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน 

เพื่อรองรับการด าเนินงานของ กฟภ. และธุรกจิเกี่ยวเนื่อง 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio 
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
กลยุทธ์ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับการด าเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงก ากับ
  การด าเนินงานของบริษัทในเครือ เพ่ือให้เกิด Synergy 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จของการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
    ต่างๆทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : รผก.(บก) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ เพ่ือรองรับ
ในการด าเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาค าพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด ค าวินิจฉัยขององค์กร
ด้านกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดส านักกฎหมาย 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ เพ่ือรองรับ
ในการด าเนินงานของ กฟภ. 

1.2 ด าเนินการตรวจสอบศึกษารวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาค าพิพากษาฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด ค าวินิจฉัย
ขององค์กร ด้านกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานส านักกฎหมาย น าเสนอ อส.กม. 
เพ่ือทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.3 จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณากฎหมายใหม่ กฎกระทรวง มติ ครม. ตลอดจนค าพิพากษา
ศาลฎีกา หรือ ค าสั่ง ศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งค าวินิจฉัยองค์กร กฎหมายอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกเดือน 

1.4 เผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายใหม่ ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ ในรูปของบันทึก
และหรือทางอินทราเน็ต ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ของ กฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดท าเป็น 
QR Code, รูปเล่ม (พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย) 

2. งานจัดท าหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์   
2.1 งานจัดท า ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. 

104



2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จัดท า ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพื่อจัดท าแผนในการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข และเร่งรัดติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงานด้วย 

2.3 ศึกษาปัญหาและข้อจ ากัดของข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมาย ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน และจัดท าบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพ่ือขอให้รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายใต้อ านาจหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ  ใน กฟภ. ที่มี
ผลกระทบหรือเป็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 

2.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมก าหนดให้แล้วเสร็จ และจัดท าบันทึกเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานต่างๆ ของ กฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยแจ้งให้หน่วยงานทราบในรูปบันทึก  หรือ
อินทราเน็ต 

2.5 จัดเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ของ กฟภ. 
2.6 รวบรวมระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค าสั ่ง/มอบอ านาจในการ

ด าเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. โดยแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ในระบบสารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการใช้งานและค้นหา  
2.7 ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของ กฟภ. ที่ต้องด าเนินการ

ทบทวนความเหมาะสมทุก 5 ปี เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาตรา 13 วรรค 2 

3. งานที่มีส่วนร่วมในการจัดท า ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน 

3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือจัดท า ปรับปรุง
หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ 
ให้หน่วยงาน ใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน 

3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุม  
3.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดท า ปรับปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่ เพ่ือรองรับ
ในการด าเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาค าพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด ค าวินิจฉัยขององค์กร
ด้านกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดส านักกฎหมาย 

- สกม. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมาย
ฉบับใหม่ เพื่อรองรับการด าเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาค าพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด 
ค าวินิจฉัยขององค์กรด้านกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานส านักกฎหมาย  และ
ได้มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 
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- คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องของ กฟภ. และน าเสนอผลการศึกษาให้ ผวก. ทราบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ตามบันทึกเลขที่ 
ฝนก.30049/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563 และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ สกม. แล้ว 

2. งานจัดท าหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
- สกม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท า ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ 

ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติ โดยระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ต้องจัดท าแผนในการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 
หลักเกณฑ์การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า 
โดยมีค าสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ก) 580/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563   

- จัดท าบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพ่ือขอให้รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. ที่มีผลกระทบ หรือ
เป็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปร) 224/2563 ลงวันที่ 11 มี.ค. 
2563 และ หนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปร) 30113/2563 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2563 

- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติ และจัด
เผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหลังจัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

- คณะท างานฯ ด าเนินการจัดท า ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ. ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี ซึ่ง
ด าเนินการเเล้วเสร็จจ านวน 7 เรื่อง  

- ด าเนินการตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของ กฟภ. ที่ต้องด าเนินการทบทวนความ
เหมาะสมทุก 5 ปี เรียบร้อยแล้ว  

- รวบรวมและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค าสั่ง/มอบ
อ านาจในการด าเนินงานต่างๆใน กฟภ. ให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพ่ือจัดลงใน Home Page เรียบร้อยแล้ว 

3. งานที่มีส่วนร่วมในการจัดท า ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานอื่น 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/ คณะท างานร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นงานเพื่อจัดท า ปรับปรุง
หรือวางแนวทางวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานจ านวน 68 เรื่อง 

- ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเรียบร้อยแล้ว 
- ด าเนินงานที่มีส่วนร่วมในการจัดท า ปรับปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ร้อยละผลการด าเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
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 HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ (PMS) 
และการน าเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้ในการพัฒนา 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
                นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ : HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
     ประสิทธิภาพให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
2.1 น ำผลกำรติดตำมผล/ปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ

วิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรขับเคลื่อน PMS 
2.2 ทบทวน ก าหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยประกอบด้วย 

- งำนที่ถูกถ่ำยระดับมำจำกตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน สู่ระดับบุคคล 
- งำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ 
- งำนประจ ำที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

3. จัดประชุมคณะท างานพิจารณาและทบทวนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและหลัก
สมรรถนะ เพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล 
 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

- น าผลจากการทดลองใช้ระบบ PEATA มาปรับปรุงระบบฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งานทั่ว
ทั้งองค์กร และจัดประชุมเพ่ือเตรียมการท าแผนการสื่อสารการใช้ระบบ PEATA ในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น 
คลิปวิดีโอ คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ 

- วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการใช้ระบบประเมินผลในปีที่ผ่านมา ทั้งจากข้อร้องเรียน จากการ
สัมภาษณ์ การรับข้อมูล เพ่ือน ามาก าหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานระดับบุคคล 
โดยมีทั้งหมด 7 ข้อ  

- ผวก. อนุมัติปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยปรับในส่วนของรอบระยะเวลาการ
ประเมินผลฯ ของพนักงานระดับ 2-11 ให้เป็นรอบเดือน ม.ค. – ธ.ค. (ปีปฏิทิน) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563  

- ให้พนักงานในสังกัด ฝบค. ทุกคน เข้าใช้ระบบ PEATA และใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ที่ http://peata.pea.co.th/PMS/ 
ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2563 – 29 ม.ค. 2563 เพ่ือติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนระบบ PEATA 

- ร่วมประชุมกับคณะท างานระบบ EPM จากสายงาน ทส. เพ่ือหารือแนวทางการเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ผลงานระดับองค์กรกับตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลของระบบ EPM และ PEATA 
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- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของ การปรับรอบประเมินเป็นปีปฏิทิน , 
การปรับหลักเกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ TRUSTED / ความเสี่ยง / 
KM / IA , การเชื่อมโยงผลประเมินกับ IDP และแนวทางการสื่อสาร 

- ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนกำรเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงำนระดับองค์กรกับตัวชี้วัดผลงำนระดับบุคคล
ของระบบ EPM และ PEATA ในแผน BSC องค์กร ปี 2564 โดยด ำเนินกำรร่วมกับ สำยงำน ท., ย., ทส. และ
ด ำเนินกำรทบทวนรำยชื่อคณะท ำงำนพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและหลักสมรรถนะ และ
คณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและระบบสมรรถนะ  

- ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำน ผู้รับผิดชอบระบบ EPM เพ่ือหำรือถึงแนวทำงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด 
โดยมีที่ปรึกษำจำกบริษัทแอดแซนเจอร์เข้ำมำร่วมให้ค ำแนะน ำ 

- ประชุมร่วมกับสายงาน ทส. เพ่ือติดตามความคืบหน้าการจัดท าร่าง TOR ของระบบ EPM ในส่วนของ
กำรส่งต่อข้อมูลจำกระบบ EPM ไปยังระบบ PMS และ ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำร่ำงกำร
ปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำเสนอขออนุมัติ 

- ด ำเนินกำรเตรียมข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนของกำรปรับ
รอบประเมินเป็นปีปฏิทิน, กำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินควำมคิดสร้ำงสรรค์และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ 
TRUSTED / ควำมเสี่ยง / KM / IA , กำรเชื่อมโยงผลประเมินกับ IDP และแนวทำงกำรสื่อสำร 

- ด ำเนินกำรหำรือกับคณะท ำงำนพิจำรณำและทบทวนแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและหลัก
สมรรถนะ เพ่ือรำยงำนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรพัฒนำระบบประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติโดย
ขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นปี 2564  ให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำระบบ EPM เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบ โดยได้ท ำกำรขออนุมัติปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  
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 HR1.2 แผนงานการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง ให้รองรับ 
การเป็น Digital Utility 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ : HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM) 
เกณฑ์วัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
    ประสิทธิภาพให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 
   : ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก., ย และ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กิจกรรม/เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสําคัญที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงาน 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานและนํามาวิเคราะห์อัตรากําลังของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องตามภาระงานของหน่วยงาน 
- กระบวนการทํางานและขั้นตอนการทํางาน 
- เวลาที่ใช้ในการทํางานแต่ละข้ันตอน 

4. จัดทํากรอบอัตรากําลังนําเสนอต้นสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ผวก. นําไปใช้ 
5. จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตรากําลังที่ได้รับอนุมัติของแต่ละหน่วยงาน 

 
ผลการดําเนินงานสะสมประจําปี 2563 

1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสําคัญที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานและนํามาวิเคราะห์อัตรากําลังของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4. ผวก. อนุมัติกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจ และ

กระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน ดังน้ี 
- กองวิศวกรรม ภ. 1-4 และ กองจัดการงาน ภาค.1-4 สังกัด สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 เมื่อวันที่ 

14 ก.ค. 2563  
- สํานักรองผู้ว่าการ, หน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับผู้ว่าการ (สํานักดิจิทัล, สํานักตรวจสอบภายใน) เมื่อวันที่ 

13 ก.ค. 2563  
- กําหนดหลักเกณฑ์อัตรากําลังประจําหน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 
- สายงานยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 
- สายงานวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 
- ฝ่ายงานผู้ว่าการ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563  
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- สายงานสนับสนุนองค์กร เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 
- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 
- สํานักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 
- สายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 
- สายงานบริหารองค์กร เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 
- สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 
- สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 
- สํานักดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563 

โครงสร้างองค์กรระยะแรก ให้มีผลต้ังแต่ 1 ต.ค. 2563 ดังน้ัน การจัดทํากรอบอัตรากําลังจึงแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 3 (ก.ย. 2563) ทั้งน้ี หากมีหน่วยงานท่ีมีการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือภารกิจ และ
คณะกรรมการโครงสร้างองค์กรมีมติเห็นชอบให้มีการปรับ จึงจะดําเนินการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังต่อไป  
ซึ่งในเดือนต.ค.-ธ.ค. 63 ไม่มีหน่วยงานที่ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง 
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 HR1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพฒันาทุนมนุษย ์

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ   

นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย ์
กลยุทธ์ : HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563  

1. ศึกษาสถานการณ์จัดเก็บข้อมูลและตัวช้ีวัดด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปัจจุบัน 
2. จ้างที่ปรึกษาให้ความรู้ และแนวทางการจัดทํา HR Analytics (การวิเคราะห์เชิงลึกด้านทรัพยากร

บุคคล) 
3. จัดทํา Workshop ร่วมกับทีป่รึกษา (ปรับระยะเวลาเป็น ธ.ค. 2563 – พ.ย. 2564) 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- รผก.(ท) มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic) 
โดยมีคณะทํางานในสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายละ 10 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563  

- คณะทํางานการจัดทําข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic) ศึกษาสถานการณ์
จัดเก็บข้อมูลและตัวช้ีวัดด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปัจจุบันแล้ว โดย รผก.(ท) เห็นชอบดําเนินโครงการ
เรียนรู้การจัดทําข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytics) เมื่อวันที่ 28 ส.ค 2563 

- ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ปี 2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต 
(Workforce of the Future) ในแผนงาน HR Analytics การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล และสายงานทรัพยากรบุคคล ได้กําหนดแผนการนําหัวข้อ “ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคล”
นําขึ้นระบบ PEA Dashboard Hub เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร โดยแต่ละหน่วยงาน
จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลในการนําข้ึนระบบดังกล่าว ทั้งน้ีสายงานทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการนําหัวข้อข้ึน
ระบบ PEA Dashboard Hub เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว 

- จัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา NECTEC และที่ปรึกษาฯ ได้กําหนดแผนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว    
โดยเริ่มดําเนินการฝึกอบรมในเดือน ธ.ค. 2563 ทั้งน้ี แผนการดําเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะแล้วเสร็จ  
เดือน พ.ย. 2564  

- ระหว่างที่ยังไม่ได้ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ กฟภ. เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ได้ประสานงานกับที่ปรึกษา NECTEC เพ่ือประชุมถึงแนวทางการดําเนินการเป็นระยะๆ 
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ผ่านระบบ conference ในจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ในเบ้ืองต้น และ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- สายงาน บก. ได้เชิญที่ปรึกษาจากบริษัทอ่ืนๆ ที่มีความชํานาญในเรื่อง data analytic มาให้ความรู้
กับคณะทํางานท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว เช่น แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล, แนวโน้มงานด้าน HR ที่ควร
นํามาเป็นปัจจัยประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล, เครื่องมือต่างๆ (application software) เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการ 
 

 

113



HR2.1 แผนงานการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล 
ที่รองรับการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาการส่งเสริม Digital 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  
  (HRD) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก และ ทส 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝึกอบรม 
1.1 จัดประชุมก าหนดรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
1.2 ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
1.4 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการด าเนินงานโครงการ CBS 2 
2.1 ตามแผนงานของคณะท างานด้านฝึกอบรม และ Change Management และแผนฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร ปี 2563 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝึกอบรม 

- จัดประชุมน าเสนอแผนฝึกอบรมรองรับงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2563 ระหว่างวันที่ 
16-17 ม.ค. 2563  

- จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรรองรับงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2563  
เมื่อวันที่  20 ม.ค. 2563  

- สรุปแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารให้กับ ฝพบ. 
- ผวก. อนุมัติในหลักการแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่รองรับ Functional Competency และ

หลักสูตรตามแผนปฏิบัติการ Digital เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 
- จัดฝึกอบรมและรายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตร “Security Operations Center (SOC)” ส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จ านวน 5 คน ระหว่างวันที่ 24 - 28 ส.ค. 2563 ณ บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง 
เซ็นเตอร์ จ ากัด กรุงเทพฯ 
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2) หลักสูตร “โปรแกรมประยุกต์ GIS Executive Information System (GISEIS) ส าหรับ
ผู้บริหาร” ส าหรับผู้บริหารระดับ ชก. ขึ้นไป รวม 75 คน จ านวน 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 10 ก.ย. 2563 ณ กฟภ. 
ส านักงานใหญ ่

3) กมส. เชิญวิทยากรจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาให้ความรู้เรื่อง “Data Governance” 
ส าหรับคณะท างานบริการข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 รุ่น จ านวน 29 คน 

4) หลักสูตร “Web App Penetration Testing” ส าหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวม 3 คน ระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 2563 ณ บริษัท ไซเบอร์ ออพซ์ จ ากัด 

5) หลักสูตร “การใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงและส่งผลกระทบต่อการควบคุมการ
จ่ายไฟ” ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง จ านวน 45 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ต.ค. 2563 ณ โรงแรม ทีเค 
พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

6) หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM” ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการบริการลูกค้า จ านวน 4 รุ่น ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

7) หลักสูตร “Video Analytics” ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง รวม 36 คน ระหว่าง
วันที่ 9-11 พ.ย. 2563 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED ส านักงานใหญ่ 

8) หลักสูตร “ความเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการระบบสื่อสาร” ส าหรับ
ผู้บริหารระดับ ชก. ขึ้นไป รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

9) ห ลั ก สู ต ร  “Big Data & Data Analytics for Executive” ส าห รั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
ผู้อ านวยการฝ่าย ในช่วงเดือนต.ค. – พ.ย. 2563 

10) หลักสูตร “ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ e-learning” ผ่านระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ LMS ส าหรับพนักงาน กฟภ. รวม  430 คน ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2563 

11) หลักสูตร “การวางแผนการใช้พัสดุ และการรับ จ่าย โอน ส าหรับผู้บริหาร” แบบ Online 
ผ่าน Youtube ส าหรับ ผจก. รจก.(บ) รจก.(ท) จาก กฟฟ. และ ผู้บริหารจาก กบญ. ทั้ง 12 เขต จ านวน 373 
คน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 

12) หลักสูตร “การวางแผนการใช้พัสดุ” แบบ Online ผ่าน Youtube ส าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพัสดุ จ านวน 238 คน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 

13) หลักสูตร “การบันทึกรับ จ่าย โอน ยืม และการบริหารจัดการพัสดุ” ส าหรับเจ้าหน้าที่คลัง
พัสดุ รุ่นที่ 1 จ านวน 46 คน ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม รุ่นที่ 2 และ 3 เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online จ านวน 108 คน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 

- รายงานผลการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 หลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการด าเนินงานโครงการ CBS 2 

- จัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 2563 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
- รายงานผลการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปี 2563 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
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 HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อ 
การดําเนินธุรกิจ 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย ์
กลยุทธ์ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  
  (HRD) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก. 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร 
2. กําหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. 
3. ดําเนินงานตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผล 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- ศึกษาความต้องการขององค์กร จาก ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
ทรัพยากรบุคคล และปัจจัยภายนอก รวมท้ังเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจใหม ่(SE-AM)  

- สรุปผลการวิเคราะห์จัดทําเป็นแผนแม่บทการจัดการความรู้ 
- กําหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. และนําเสนอขอความ

เห็นชอบ ผวก. เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และ คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ 
- คณะกรรมการบริหาร กฟภ. มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ เมือ่วันที่ 13 ก.พ. 2563 
- คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบแผนแมบ่ทฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 
- ช้ีแจงเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานักปี 2563 ด้านที่ 7 

การจัดการความรู้ให้กับสายงาน ส, ภ.4 และ สาย ว เมื่อวันที่ 8, 10, 14 และ 23 ก.ค. 2563 ตามลําดับ 
- ประชุมร่วมกับ กรบ., กวน., และ กสก. เพ่ือจัดทํา Competency เก่ียวกับ KM และ Innovation 

เมื่อวันที่ 13 และ 20 ก.ค. 2563 
- กพค. และวิทยากรจาก SCG ได้เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “KM Leadership Development 

Program (KMLDP)” ที่สังกัด ผพอ. จาก กฟข. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) 
ในหน่วยงานระดับการไฟฟ้าเขต ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการขยายผล และปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรียนรู้ให้พนักงานในองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ ให้พนักงานสามารถนําไป
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานประจําวัน และการพัฒนางานไปสู่การเป็นนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563  
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- จัดทําสื่อการสอนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) แบบ e-Learning ให้กับพนักงานใหม่ 
ในหลักสูตร Onboarding program เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2563 

- Workshop กับ ที่ปรึกษา TRIS เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปิด Gap KM เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563  
- ชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานัก ปี 2563  

ด้านที่ 7 การจัดการความรู้ให้กับสายงานสาย ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 
- หารือร่วมกับ สตภ. เก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบกระบวนการในองค์กร เพ่ือใช้ในการออกแบบ

แนวทางการทํา KM Audit เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563  
- จัดการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM สัญจร) ครั้งที่ 1ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จ.อยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานเป็นผู้แทนคณะทํางาน KM ทุกสายงาน 
และผู้แทน ผพอ. ทุกเขตรวมจํานวนทั้งสิ้น 68 คน  

- สายงาน ท จัดงาน “HR Show “D” Mee Don Yeah” สําหรับบุคลากรสายงาน ท เมื ่อวันที่  
9 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน 6 อาคาร LED สํานักงานใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้างเวที/กิจกรรม  
และบรรยากาศ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรสายงาน  ท ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่สําคัญของ 
สายงานร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร 

- จัดทํากรอบเส้นทาง (Roadmap) การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ กฟภ.พ.ศ. 2563 - 2566 
ด้านการจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับที่ปรึกษา TRIS เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563  

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การจัดการความรู้ให้กับ สวก. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563  
- ประชุมหารือกับ SCG เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 10 และ 

23 ก.ย. 2563  
- ประชุมหารือกับ SCG เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.

2563 
- ประชุมหารือกับคณะทํางานย่อยจัดทําระบบบริหารจัดการความรู้สําหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ กฟภ. 

เก่ียวกับรูปแบบของระบบ Search Engine ที่จะนํามาใช้ในการค้นหาองค์ความรู้ในระบบบริหารจัดการความรู้
ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 

- ตามหนังสือ กพค.(จค)36074/2563 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2563 ให้ทุกสายงานพิจารณาทบทวนรายช่ือ
คณะกรรมการและคณะทํางานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ และจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ของสายงาน ประจําปี 2564  

- สตภ. ได้เข้ามาประเมินกระบวนการจัดการความรู้ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 5, 11 และ 30 พ.ย. 2563 
- รายงานแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ . พ .ศ . 2563 – 2567 ไตรมาสที่  2 – 3 ต่อ

คณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 
- จัดทําโครงการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงระดับสูง เพ่ือขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ

ความรู้จากผู้บริหาร รวมถึงเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้ให้กับผู้บริหารได้เข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน และจัดทํา Clip VDO จากการสัมภาษณ์ เผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อสะท้อนความเป็น Role Model 
ของผู้บริหาร โดยเร่ิมสัมภาษณ์ รผก.(บก) และ ผชก.(ดท) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 
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- ถ่ายทอดวิธีการดําเนินการจัดทํา KM Workshop ให้กับ KM Facilitator ของสายงาน ว และร่วม
ดําเนินการจัดกิจกรรม KM Workshop เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 

- ร่วมเป็น Commentator ในการจัดงาน KM day ของสายงาน บ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 
- สัมภาษณ์ รผก.(ทส) เพ่ือจัดทํา Clip VDO และเผยแพร่ให้กับพนักงานเพ่ือสะท้อนความเป็น Role 

Model ของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 
- จัดกิจกรรม Workshop “Show & Share” เพ่ือทบทวนและประเมินกระบวนการ KM ในปี 2563 

และนําผลที่ได้จากกิจกรรมไปจัดทําแผนการดําเนินงาน KM ปี 2564 เมื่อวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2563 
- จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์โดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “Grid Manager บทบาท

ใหม่สู่ทางรอดของ PEA ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” โดย นายสมชาย ทรงศิริ อฝ.บร. เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 
2563 และ หัวข้อ “UX สําคัญอย่างไรกับการเปลี่ยน PEA เป็น Digital Utility” โดย นายวีระชาติ ขุลีดี ชผ.ผธ. 
กบล. ฝวบ. กฟฉ.1 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 

- จัดทําแบบประเมินผลกระบวนการ KM และให้ทุกสายงานร่วมประเมิน เรียบร้อยแล้ว 
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 HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และนําไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนนิงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคล่ือนองค์กรให้ทนัสมยัด้วยทนุมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย ์
กลยุทธ์ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร  
  (HRD) 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ศึกษาความต้องการขององค์กรด้านบุคลากรในการสร้างนวัตกรรม 
2. กําหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 
3. ดําเนินงานตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผล 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- หารือกับ กวน. เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
- กพค. ร่วมกับ กวน. และ กรบ. เพ่ือกําหนดสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  
- กําหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการขยายผลนวัตกรรม "การบูรณาการสิ่งประดิษฐ์และ

กระบวนการเพ่ือลดหน่วยสูญเสีย (Loss) ในระบบจําหน่ายแรงต่ําของ กฟภ."  และปรับปรุงกระบวนการและ
ขออนุมัตินําร่องขยายผลการดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- กนว. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานนวัตกรรม เพ่ือขยายผลนวัตกรรมโดยการทดลองการใช้งาน
นวัตกรรมจากผู้ประดิษฐ์โดยตรง  เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2563  ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี   
จ.นครปฐม 

- กนว. รายงานประเมินผลการฝึกอบรมการใช้งานนวัตกรรม เพ่ือขยายผลนวัตกรรมโดยการทดลอง
การใช้งานนวัตกรรมจากผู้ประดิษฐ์โดยตรง ตามหนังสือที่ กนว.(จท)35811/2563 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2563 
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 HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill) 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD) 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน: Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บก และ ธต 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ศึกษาความต้องการขององค์กรด้านบุคลากรในการสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
3. ทบทวนเครื่องมือและรูปแบบในการประเมินและพัฒนาตาม Competency Based 
4. ก าหนดพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยีและภาวการณ์

แข่งขันและก าหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap Analysis) 
6. วิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Competency Based Assessment Model 
7. ด าเนินงานตามแผน 
8. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

- ศึกษาความต้องการขององค์กรด้านบุคลากรในการสร้างธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างใหม่ โดยศึกษาจากโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าโครงสร้างองค์กร
ของ กฟภ. ระยะ 5 ปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่3/2563 วันที่ 18 มี.ค. 2563 เห็นชอบ
โครงสร้างองค์กร และ ตาม 4 Business Model จากแผนยุทธศาสตร์ กฟภ.(2563-2567) จากการหารือ
ร่วมกันระหว่าง สายงาน(ท) กับท่ีปรึกษาฯ NIDA 

- ด้าน Core Competency กฟภ. มีการขับเคลื่อนพฤติกรรมตามปจจัยขับเคลื่อนคานิยม
TRUST+E ตั้ ง แ ต่ ปี  2560 (Technology Savvy, Rush to Service, Under Good Governance, 
Specialist, Teamwork และ Engagement) เมื่อทบทวนพฤติกรรมตามปจจัยขับเคลื่อน คานิยมTRUST+E 
พบวายังขาดพฤติกรรมที่สนับสนุนการเปน Digital Utility ไดสรุปใหเพ่ิม D-Data Driven ในปจจัย          
ขับเคลื่อนคานิยม โดยสรุปเปนค าวา TRUSTED 

- ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง ตาม 4 
Business Model ทาง กรบ. ฝบค. หารือกับ ฝพบ. ถึงแผนการจัดท าแผนการประเมินสมรรถนะ และการ
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จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร IDP ส าหรับพนักงานระดับ 2-14  โดยในปี 2563 ประเมิน Core Competency 
(TRUSTED) และในปีนี้มีการเพ่ิมตัว D คือ Data Driven ศึกษาเข้าใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลขับเคลื่อนภารกิจ
องค์กร 

- หารือแนวทางร่วมกับ กพค. ฝพบ. ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร IDP ส าหรับพนักงานระดับ 2-14 
- กรบ. ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 ร่วมกับ กสก.  กพค. และ กวน. ถึงการทบทวน

การจัดท า TRUSTED โดยทบทวนและน า Digital Competency บางส่วนมาอยู่ใน Data Driven 
- ก าหนดพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีและ

ภาวการณ์แข่งขัน และก าหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 
- กรบ.(รบ) 35280/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค.63 ขออนุมัติตัวแบบสมรรถนะ และระดับพฤติกรรม  

ที่คาดหวัง (PEA Competency Model) และการประเมินสมรรถนะ (Competency) ประจ าปี 2563 
- จัดประเมิน และส่งผลการประเมินสมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถ ผู้ตรวจสอบ

ภายในของส านักตรวจสอบภายใน 
- จัดประเมิน และส่งผลการประเมินสมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถ ผู้ตรวจสอบ

ภายในของส านักตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- จัดท า และทดลองระบบ PEATA ส าหรับการประเมินสมรรถนะ Competency ของพนักงาน 

กฟภ. ในปี 2563 
- จากผล Gap ของปี 2562 ฝพบ. ด าเนินการตามแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 
- ฝพบ. ติดตามและประเมินผลสมรรถนะ Competency ของพนักงาน กฟภ. ในปี 2562 ของ

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว 
- ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานและผู้บริหาร กฟภ. กลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการประเมินสมรรถนะ 

ตามบันทึก (กรบ.(รบ) 35851/2563  ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2563) พร้อมทั้งวิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
- การประเมินสมรรถนะ Competency ของพนักงาน กฟภ. ในปี 2563 แล้วเสร็จเมื่อวันที่  28 

ธ.ค. 2563 โดยระดับ Functional Competency ของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนา New-skill /      
Up-skill / Re-skill ที่ผ่านค่าคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอยู่ที่ร้อยละ 81.03 
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 DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform) 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 97 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ
              ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ :  DT1  พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อแผนงานย่อย (1) : แผนงาน ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 
20000) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. งานพัฒนางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 
2. งานตรวจประเมินองค์กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. งานพัฒนางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 

- ร่วมกับที่ปรึกษาและคณะท างานระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS 
Working Team) ด าเนินการสรุปไดด้ังนี้ 

1) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการขีดความสามารถในการให้บริการ (Capacity Management 
Procedure) 

2) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการต่อเนื่อง (Service Continuity Management Procedure) 
3) แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Service Continuity Management Plan) 
4) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการความพร้อมให้บริการและแผนบริหารความพร้อมให้บริการ

ต่อเนื่อง (Availability  Management and Plan) 
5) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Budgeting and Accounting for 

IT Services Procedure) 
6) ขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SMS Audit Procedure) 
7) จัดท าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ของบริการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์/อุปกรณ์เครือข่าย 
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8) จัดท าข้อตกลงการให้บริการการตรวจสอบความพร้อมใช้ของระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย งานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Smart Customer Service System : SCS) 

2. งานตรวจประเมินองค์กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 
- จัดท าขัน้ตอนปฏิบัติ แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 
- อบรมให้ความรู้ในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ส าหรับผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติงาน, การน าไป

ปฏิบัติใช้งาน 
- อบรมความรู้เบื้องต้นในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 
- อบรมเพ่ือเป็น Lead Auditor ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 
- ปรับแต่งค่าโปรแกรม SLA ให้สอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุขัดข้อง (Incident 

Management Procedure) และขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการค าร้องขอบริการ (Service Request Procedure) 
- สร้างข้อมูล CI Attribute ต่างๆ และจัดท ารายงานในส่วนของการตรวจสอบ CI ในระบบ 
- เข้ารับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563 
- เข้ารับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2563 
- ติดตามและแก้ไขปิดประเด็นข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก  
- เข้ารับการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งที่ 2 เพ่ือขอการรับรอง 

ISO/IEC 20000-1:2018 เมื่อวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2563 และผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
- ประชุมและสัมภาษณ์ รวบรวมความต้องการ ความคาดหวังของผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ภายนอก ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในงานบริการ (Service) 
- ก าหนดขอบเขตงานบริการที่จะขยายขอบเขต 
- เก็บรวบรวมข้อมูลจาก Service Owner และ interested parties (Network/System/facility) 
- ทบทวน นโยบาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างคณะท างานของ IT Service Management 

System: ITSMS) 
- จัดท าแผนการติดต่อสื่อสาร (Communication Plan) ของ ITSMS 
- จัดท าเอกสารบริบทองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนไป รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นบวกและลบของงานบริการที่อยู่ในขอบเขตการขอ
รับรอง เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

- จัดท ารายการประเมินความเสี่ยง และรายการเอกสารการปรับปรุงบริการ  (Continual 
Improvement Register) 
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ชื่อแผนงานย่อย (2) :  ระบบการบริหารจัดการขอมลูภายในองคกร Enterprise Content Management 
(ECM)(คิดเป็นร้อยละ 80) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) 
2. ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ 
3. ขอความเห็นชอบราคากลาง 
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. 
5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
6. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล 
8. ประกาศร่าง TOR และประกวดราคา 
9. อนุมัติซื้อ 
10. ท าสัญญา 
11. ส่งของ/ติดตั้ง/ส่งมอบ (งวด 1) 
12. ตรวจรับ-จ่ายเงิน (งวด 1) 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณา

คัดเลือก ขอเสนอส าหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร  (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจ าป 2563 ตามบันทึกเลขที่ 
กพก.(ก) 26/2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 15 ม.ค. 2563 

- ขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) และขอความเห็นชอบปรับปรุง
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอส าหรับงานจ้าง
ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise 
Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจ าปี 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 353/2563 ลงวันที่ 
29 พ.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 1 มิ.ย. 2563 

- ขอความเห็นชอบราคากลางส าหรับงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจ าปี 
2563 ตามหนังสือเลขท่ี กพก.(ก) 66/2563 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 23 
ม.ค. 2563 

- ขอความเห็นชอบราคากลางส าหรับงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจ าปี 
2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 30064/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 4 
มิ.ย. 2563 
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- จัดท าเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ในวันที่ 27 ม.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ตามหนังสือเลขที่ 
กอส.(วอ) 152/2563 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563 

- จัดท าเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ในวันที่ 9 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กอส.(วอ) 302/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ 

- จัดท าเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 20 ก.พ. 2563 (ประชุมชุดใหญ่) ในวันที่ 27 ก.พ. 
2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ กฟภ. ทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้ง ตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว334 
ลงวันที่ 5 ม.ีค. 2563 

- จัดท าเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 23 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว762 
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 (ประชุมชุดใหญ่) ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 และตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว859 ลงวันที่ 
20 พ.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน าเสนอ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 329/2563 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563  

- จัดท ารายงานขอจ้างและการจัดท าร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตามหนังสือเลขท่ี 
กพก.(ก) 30089/2563 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563 

- จัดท า ค าสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ก) 596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- รผก.(ทส) เห็นชอบ ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563 เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดท าร่างประกาศ พร้อมร่าง
เอกสารประกวดราคาจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- ด าเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนระบบ e-GP, เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. และ
ติดบอร์ดประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 29 มิ.ย. 2563 

- เนื่องจากขั้นตอนการลงระบบ e-GP การลงงบประมาณไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จึงได้ด าเนินการ
เริ่มท า TOR ใหม ่

- ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดราคากลาง ของการจ้าง
ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise 
Content Management : ECM) ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 35334/2563 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2563 โดย รผก.(ทส) 
ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 

- ด าเนินการ POC *5วัน นับถัดจากวันเสนอราคา 14- 16 ธันวาคม 2563 
- ตรวจเอกสาร (ข้อเสนอของบริษัท) พิจารณาผลและสรุปผลการพิจารณา และน าเสนอขอความ

เห็นชอบ 17 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 
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ปัญหาและอุปสรรค 
- เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- เร่งด าเนินการอนุมัติซื้อและท าสัญญาให้ทันไตรมาส 1 ปี 2564 
- เร่งด าเนินการงานตรวจรับให้ทันไตรมาส 2 ปี 2564 
 

ชื่อแผนงานย่อย (3) : ระบบการบริหารจัดการผลการด าเนินงานขององคกร Enterprise Performance 
Management (EPM) (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) 
2. ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ 
3. ขอความเห็นชอบราคากลาง 
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. 
5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
6. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล 
8. ประกาศร่าง TOR และประกวดราคา 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- จัดท าขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 35013/2563 

ลงวันที่ 22 ม.ิย. 2563 
- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่างจัดท าข้อก าหนดขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค. 2563 
- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 
- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 
- รผก.(ทส) เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 ส าหรับงานจ้างออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้ง

และดูแลบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการด าเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management : 
EPM) จ านวน 1 ระบบ ตามงบประมาณ ประจ าปี 2563 

- เข้าร่วมประชุมชี้แจง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 
10 ส.ค. 2563 

- เข้ าร่ วมประชุ มชี้ แจงร่ วมกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบในหลักการโครงการ EPM 

- ผวก. อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.
2563 ด าเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว 
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- ผวก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เนื่องจากงบประมาณ
ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เมื่อวันที่ 14  ก.ย. 2563 และด าเนินการประกาศแผนบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อ
จัดจ้างของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว 

- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างและการจัดท าร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง 
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 และด าเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ส าหรับการจ้างออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบ ารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการด าเนินงานของ
องค์กร (EPM) เมื่อวันที ่17 ก.ย. 2563 

- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจ้างและการจัดท าร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง 
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 และด าเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ.เรียบร้อยแล้ว 

 
ชื่อแผนงานย่อย (4) : โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบ ครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) 
บน Smart Phone (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR 
2. ประสานงานสวนเกี่ยวของในการพัฒนางานตาม TOR 
3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากที่ไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone 
4. ทดสอบการใชงานระบบ 
5. ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- ประสานงาน แผนการทดสอบ การน าขึ้นระบบ Play store/App Store 
- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 และ 4  เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ , เรื่องใบแจ้งหนี้, 

เรื่องค าร้องขอใช้บริการ 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PEA หลังจากที่ได้ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน 

Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone 
- ทดสอบระบบตามงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 
- ดูแลระบบ ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้งาน 
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ชื่อแผนงานย่อย (5) : งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) (คิดเป็นร้อยละ 70) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต 
1.1 พิจารณาแนวทางการจัดหา 
1.2 ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อ 
1.3 ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน 
1.4 ขอความเห็นชอบราคากลาง 
1.5 ด าเนินการจัดซื้อจัดจาง 
1.6 จัดท าสัญญา/ลงนามในสัญญา 

2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จ านวน 12 ชุด 
2.1 จัดท าราง TOR/ขอความเห็นชอบ 
2.2 จัดท าราคากลาง/ขอความเห็นชอบ 
2.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา 
2.4 Kick off Meeting/ส ารวจ/อนุมัติแบบฐานราก 
2.5 สงของ/ติดตั้ง 
2.6 ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต 

- ด าเนินการพิจารณาข้อเสนอการเช่าใช้บริการระบบวิทยุสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) เรียบร้อยแล้ว 

- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ให้ด าเนินการทดสอบ PoC วิทยุคมนาคมระบบ DTRS 
พร้อมบริการเสริมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 เปลี่ยนสถานที่ด าเนินการทดสอบ PoC เป็นจังหวัดก าแพงเพชร 
และจังหวัดชุมพร 

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เข้าส ารวจและเชื่อมต่อสายสัญญาณที่ส านั กงานเขต  
กฟน.2 และ กฟต.1 

- ด าเนินการ PoC ที่จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 - 12 ม.ิย. 2563 และจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 - 19 
มิ.ย. 2563 

- ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายให้พิจารณาแนวทางการจัดหาเป็นการเช่า 
- ขออนุมัติหลักการเช่าใช้บริการระบบวิทยุสื่อสาร แล้วเสร็จ ธ.ค. 2563 
- อยู่ระหว่างพิจารณาจัดท าขอบเขตงานและเงื่อนไขในการเช่า และราคากลางในการเช่า 

 

2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จ านวน 12 ชุด 
- จัดท าร่าง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแล้ว เมื่อเดือน ม.ค. 2563 
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- จัดซื้อพรอมติดตั้งฯ จากบริษัทมาสเตอร ทาวเวอร แอนด อิควิปเมนท จ ากัด เปนเงิน 3,201,012 บาท 
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และจัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้วสัญญาเลขที่ บ.39/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563 

- Kick off Meeting เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2563 
- บริษัท จัดท าแบบฐานราก 12 แห่ง ส่งให้ กฟภ. โดย กฟภ. ได้ตรวจสอบ และอนุมัติแบบฐานราก 

แจ้งผู้ขายแล้ว เมื่อเดือน ก.ค. 2563 
- ด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด 12 แห่ง เมื่อเดือน ธ.ค. 2563 

ปัญหาและอุปสรรค 
- มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเช่า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- เร่งด าเนินการในการท าสัญญาเช่าบริการระบบวิทยุสื่อสารให้ทันในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

 
ชื่อแผนงานย่อย (6) : งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ขอความเห็นชอบด าเนินการจัดซื้อ 
2. ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน 
3. ขอความเห็นชอบราคากลาง 
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. จัดท าสัญญา/ลงนามในสัญญา 
6. ส่งแผนการท างานและบริหารโครงการและรายงานการออกแบบ NDD/เบิกจ่ายเงิน 
7. ส่งของ 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- จัดท าร่าง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแล้ว เมื่อเดือน ม.ีค. 2563 
- ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

• พ้ืนที่ภาคเหนือ :   
o สัญญาเลขท่ี อบ.2/2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563 
o จ้างเหมาจากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
o เป็นเงิน 38,299,580 บาท (รวมภาษี)  

• พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
o สัญญาเลขท่ี อบ.3/2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563 
o จ้างเหมาจากบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน)  
o เป็นเงิน 112,589,680 บาท (รวมภาษี) 
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• พ้ืนที่ภาคกลาง :  
o สัญญาเลขท่ี อบ.4/2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563 
o จ้างเหมาจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จ ากัด  
o เป็นเงิน 107,000,000 บาท (รวมภาษี) 
o Kick off Meeting เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 

• พ้ืนที่ภาคใต้ :   
o สัญญาเลขท่ี อบ.5/2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563 
o จ้างเหมาจากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
o เป็นเงิน 39,176,980 บาท (รวมภาษี) 

- ส ารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ และส่งมอบแบบติดตั้งแล้ว เมื่อเดือนส.ค. 2563 
- อนุมัตแิบบติดตั้งเมื่อเดือน ก.ย. 2563  
- ส่งมอบแผนการท างานและบริการโครงการ และ NDD ครบทั้ง 4 สัญญา แล้ว เมื่อเดือน ก.ย. 2563 
- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (10%) ครบทั้ง 4 สัญญาแล้ว เมื่อเดือน ธ.ค. 2563 
- ส่งของครบทั้ง 4 สัญญาแล้ว เมื่อเดือน ธ.ค. 2563 
 

ชื่อแผนงานย่อย (7) : จ้างเหมา ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้งระบบจัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS) 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. บริหารสัญญา พร้อมเบิกจายค่าจ้างงวดที่ 1 
2. บริหารสัญญา พร้อมเบิกจายค่าจ้างงวดที่ 2 
3. บริหารสัญญา พร้อมเบิกจายค่าจ้างงวดที่ 3 
4. บริหารสัญญา พร้อมเบิกจายค่าจ้างงวดที่ 4 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- น าเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562 
- คณะกรรมการตรวจรับ ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563  
- อนุมัติเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 
- ตรวจรับงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563  
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจ่ายเงินงานงวดที่ 4 และแจ้ง กตจ. แล้ว เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 
- ตรวจสอบ UAT รายละเอียดดังนี้ 

• ระบบ GIS for OFM, RFMS, EFMS, TSMS, FMS, TTS, Dashboard เอกสาร UAT อนุมัติแล้ว 
ตรวจสอบ UAT แล้ว มีแก้ไข โดยบริษัทด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อ 26 – 30 ต.ค. 
2563 

• ระบบ TIMS, PMS, Mobile App เอกสาร UAT อนุมัติแล้ว ด าเนินการตรวจสอบ UAT 26 – 30 
ต.ค. 2563 
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- คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบการติดตั้งระบบ RFMS EFMS แล้ว เมื่อวันที่ 9 - 27 พ.ย. 2563 
ตรวจสอบ Code กับ กมส. จ านวน 3 ระบบงาน (GIS for OFM คร้ังที่ 5, ระบบงานหลัก 1 และ 2 (Netka) ครั้งที่ 6) 
 

ชื่อแผนงานย่อย (8) : งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง แบบเตรียมความพร้อม
ตลอด 24 ชั่วโมงรวม 12 เขตระยะท่ี 4 (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ขออนุมัติจ้าง 
2. ติดตามการจัดท าสัญญา/ลงนามสัญญา 
3. บริหารสัญญา ประชุมติดตามงานประจ าเดือน 
4. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า (10%) 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- ผวก. อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 27 พ.ย.2562 
- จัดท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 
- จัดท าหนังสือแจ้งเริ่มงาน ดังนี้ 

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

• กลุ่มท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : กิจการค้าร่วมยูบี 

• กลุ่มท่ี 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)  

• กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ (จ.26/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 
- ด าเนินการประชุม Kickoff ดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ (จ.23/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : INTERLIN CONSORTIUM เมื่อวันที่ 
9 ก.ค. 2563 

• กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : กิจการค้าร่วมยูบี 
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 

• กลุ่มท่ี 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 

• กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ (จ.26/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 
จ ากัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 

- ขออนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า 10% ดังนี้ 

• จ.23, 24/2563 อยู่ระหว่างสรุปเบิกจ่ายเงิน (แก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน) 

• จ.25/63 อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 

• จ.26/63 อนุมัติแล้ว เม่ือวันที่ 3 พ.ย. 2563 
- ประชุมประจ าเดือน วันที่ 17 ธ.ค. 2563 
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ชื่อแผนงานย่อย (9) : งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาโครงข่าย DWDM และ IP-Core Network 
แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขตระยะที่ 2 (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2. ขออนุมัติจ้าง 
3. ติดตามการจัดท าสัญญา/ลงนามสัญญา 
4. บริหารสัญญา 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 
- ประชุมพิจารณาต่อรองราคา  

• ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2563  
• ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 2563 

- ผวก.อนุมัติจ้างเหมาตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาโครงข่าย DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียม
ความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 

- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 3 มี.ค. 2563/ระยะอุทธรณ์ 7 วันท าการ ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2563/ไม่มีผู้อุทธรณ ์
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 ม.ีค. 2563 
- จัดท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาเลขที่ จ.37/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563) 
- จัดท าหนังสือแจ้งเริ่มงานแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 
- ด าเนินการ Kick off แล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2563 
- มีการประชุมติดตามงานทุกเดือน 

 

ชื่อแผนงานย่อย (10) : งานตรวจซ่อม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณีท่ีด าเนินการเกินกว่า 300 เมตร 
กรณีการปรับปรุงระบบส่ง/ระบบจ าหน่าย และกรณีสัตว์กัดแทะและการช ารุดในพ้ืนที่ภูเขามีระยะห่างระหว่าง
เสามาก งบประมาณประจ าปี 2563 วงเงิน 49,306,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100) 

กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ล้านบาท) 

- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง (ขายแบบ) (ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ) 
- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผู้ชนะ, จัดท ารายงานผลการพิจารณา, ต่อรองราคา 
- จัดท าสัญญา/ลงนามในสัญญา 
- ส่งของ 60 วัน 
- ตรวจรับ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ 
- ขอความเห็นชอบ TOR, ราคากลางใหม่หลังปรับปรุงสเปค 
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- ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง และขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผล 
และกรรมการตรวจรับ 

- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เพ่ือประชาพิจารณ์ (เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ) 
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง (ขายแบบ) (ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ) 
- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผู้ชนะ, จดัท ารายงานผลการพิจารณา, ต่อรองราคา 
- จัดท าสัญญา/ลงนามในสัญญา 
- ส่งของ 60 วัน 
- ตรวจรับ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ล้านบาท) 

- เห็นชอบรายงานผลการวิจารณ์และขออนุมัติขายแบบ เมื่อวันที ่28 พ.ย. 2562 

• ขายแบบ 2 - 20 ธ.ค.2562 
• เสนอราคา 23 ธ.ค.2562 
• เปิดซอง 24 ธ.ค.2562  

- ผชก.(ทส) ลงนามอนุมัติจัดซื้อ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 และลงนามในสัญญาแล้ว (บ.33/2563 ลงวันที่ 
20 มี.ค. 2563) 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563  
- เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 

2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 (เปลี่ยนแปลง TOR) 
- ผชก.(ทส) เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (ฉบับใหม่), ราคากลาง และรายงานขอจ้าง เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563 
- ประกาศประชาวิจารณ์ เมื่อวันที่ 20 - 25 มี.ค. 2563 ไม่มีผู้วิจารณ ์
- น าเสนอรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 
- ขายแบบ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. - 14 เม.ย. 2563 
- เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 
- เปิดซอง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 
- ไม่มีผู้อุทธรณ ์
- ผชก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาเลขที่ บ.55/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2563 
- ส่งของ และตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ลงวันที่ 2 ต.ค. 2563 
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ชื่อแผนงานย่อย (11) : โครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 
(คิดเป็นร้อยละ 100) 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. คณะกรรมการพิจารณาผลด าเนินการพิจารณาผล และจัดท าสรุปผลการพิจารณา แจ้ง กบท. 
2. จัดท าขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง น าเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้าง 
3. จัดท าประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
4. จัดท าหนังสือสั่งจ้าง และรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน าส่ง กนต. เพื่อจัดท าสัญญา 
5. กนต. จัดท าสัญญา และลงนามสัญญา 
6. Kick off Project 
7. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ทุกเดือน 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
- คณะกรรมการพิจารณาผลด าเนินการพิจารณาผลและจัดท าสรุปผลการพิจารณา แจ้ง กบท. 
- ผวก. อนุมัติจ้าง บริษัท ทรู ทัช จ ากัด เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Contact 

Center) ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 
- รผก.(ทส) ลงนามหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563 
- จัดท าสัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดย กบท. มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างลงนาม

สัญญาจ้าง และสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ กฟภ. และคู่สัญญาลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว 

- Kick off เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563  
- ทีมงาน บจก.ทรู ทัช เข้าด าเนินการเก็บข้อมูล และออกแบบ Business Flow ร่วมกับทีมงาน กบท. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ น าส่งร่างเอกสารข้อก าหนดการท างานของระบบ (Functional Requirements : 
FRS) ให้ กฟภ. พิจารณา เพ่ือขออนุมัติน าไปพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว 

- บริษัท ท าการ work shop FRS เพ่ือก าหนดการท างานของระบบร่วมกับคณะท างานเพ่ือ
ประสานงานในการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 
- 15 ก.ย. 2563 

- บริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ และน าส่ง กฟภ. พิจารณาอนุมัติร่างข้อ
ก าหนดการท างานของระบบ (Functional Requirements : FRS) 

- ผวก. ลงนามอนุมัติ เอกสารข้อก าหนดการท างานของระบบ (Functional Requirements : FRS)  
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563  

- กบท. น าส่งเอกสารข้อก าหนดการท างานของระบบ (Functional Requirements : FRS) ให้บริษัทฯ 
และส่วนเกี่ยวข้อง 

- กบท. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
- เตรียมการทดสอบระบบ UAT/SIT และการตรวจรับโครงการฯ 
- จัดเตรียมการอบรมตัวแทน Agent ติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่ายและโทรศัพท์ เชื่อมต่อกับศูนย์

ของโครงการฯ 
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 DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ
       ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 
            ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกํากับดูแลข้อมูลฯ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. การจัดอบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ปี 2563 
2. ดําเนินการนํารอ่ง Data Management ในกระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกค้า (Meter to Cash) 
3. ขยายผลการดําเนินงาน Data Governance กระบวนงานบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร 
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการกํากับดูแลข้อมลู 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- อบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ปี 2563 ให้กับคณะทํางานบริการข้อมูล 

(Data Steward Team) กระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกค้า (Meter to Cash) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับ 9 Core Business Process โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ช่วงที่ 1 : วันที ่22 ม.ค.2563  
 ช่วงที่ 2 : วันที ่29 - 30 ม.ค.2563  
 ช่วงที่ 3 : วันที ่5 - 6 ก.พ. 2563  
 ช่วงที่ 4 : วันที ่14 ก.พ. 2563 

- จัดทําตัวช้ีวัดคุณภาพของข้อมูล วิธีการปฏิบัติ และแนวทางตรวจสอบ (กระบวนงานบริการและ
สนับสนุนลูกค้า Meter to Cash) ประกอบด้วย 

 ชุดข้อมูลขอใช้ไฟฟ้า 
 ชุดข้อมูลบริการด้านมิเตอร์ 
 ชุดข้อมูลจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟ 
 ชุดข้อมูลชําระเงินค่าไฟฟ้า 

- คัดเลือก Business Process สําหรับดําเนินงานกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance) กระบวนการ
สําคัญทางด้านทรัพยากรบุคคล (Recruit to Retire) ตามระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก 
ด้านบุคลากรมีทั้งหมด 9 Module  
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- ฝบค., ฝบบ.,ฝพบ., กตจ. และ กภษ. ส่งรายช่ือพนักงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ Recruit to Retire 
เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะทํางานบริการข้อมูลด้านกระบวนการ (Data steward Team : Processor), คณะทํางานบริการ
ข้อมูลด้านเทคนิค (Data steward Team : Technician) และคณะทํางานบริการข้อมูลด้านติดตามและประเมินผล 
(Data steward Team : Auditor) 

- ผวก. อนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานบริการข้อมูลในส่วนงานบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร (Recruit 
to Retire) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ประกอบไปด้วย ด้านกระบวนการ (Data Steward Team: Processor), 
ด้านเทคนิค (Data Steward Team: Technician) และด้านติดตามและประเมินผล (Data Steward Team: 
Auditor) โดยมีคณะทํางานจาก ฝบค., ฝบบ., ฝพบ., กตจ. และ กภษ. 

- รายงานผลการดําเนินงานกํากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) ต่อประธาน
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 

- กมส. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Data Governance” ปี 2563 จํานวน 2 รุ่น โดยมี
กําหนดการอบรม ดังน้ี 

 รุ่นที่ 1  คณะทํางานบริการข้อมูล (Data Steward Team) ในส่วนงานบริหารจัดการข้อมูล
ด้านบุคลากร (Recruit to Retire) เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2563 

 รุ่นที่ 2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (สายงาน ทส., ว., ย., กบ., ป., ท., อ. และ ภ1 - ภ4) และ
สํานักดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 - 25 ก.ย. 2563 โดยมีวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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 DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมลู (Data Management & Data Analytic) 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการด าเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือการ
       ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย
 และประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนงานการยกระดับการก ากับดูแลข้อมูลฯ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ย และ ทส 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ศึกษา/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ Big Data ขององค์กร 
2. ก าหนดแนวทาง/แผนงาน/คัดเลือก/จัดล าดับข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงานต่างๆ

ของ กฟภ. เช่น แผนยุทธศาสตร์ กฟภ./แผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ. 
3. ประสานงานกับเจ้าของกระบวนการ/และเจ้าของข้อมูล ติดตามและประสานงานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่น การก าหนดข้อมูลน าเข้า Platform 
4. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารระดับสูง 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
กรอ. ด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ขององค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2563 กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. และเข้าร่วมประชุมหารือการจัดท า
มาตรฐานข้อมูลของกฟภ. กับ กมส. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563 

 

กรอ. ขออนุมัติยกเลิกและปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Big Data Management) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 ด้าน โดย ผวก. อนุมัติแล้ว ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563 ประกอบด้วย 

• ด้านระบบไฟฟ้า (Grid)  
• ด้านการบริการลูกค้า (Customer)  
• ด้านการด าเนินงานองค์กร (Enterprise) 
• ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

 

กรอ. ด าเนินการทบทวนแผนงานการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ กฟภ. (Big Data Management)
ปี 2563-2565 เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการก ากับดูแลข้อมูล และการบูรณาการ
ด้านข้อมูลของ กฟภ. กับ ฝพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 และด าเนินการติดตาม 
ประสานงานร่วมกับ ฝพท. เพ่ือด าเนินการส ารวจข้อมูลของแต่ละหน่วยงานระดับกองและ กฟฟ.ชั้น 1-3 
เรียบร้อยแล้ว 

รผก.(ย) ทราบรายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
(Big Data Management) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 ตามหนังสือ กรอ.(บร.)506/2563 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 
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DT1.4 แผนงานการพัฒนามาตรฐานการก ากับดแูล 
ด้านการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 98 สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S10ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือการ
       ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ : DT1พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 
  ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จในการพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้าน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 
กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 

1. ขออนุมัติขอบเขตของงาน ราคากลางจ้าง และด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ 
2. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ และจัดท าสัญญา 
3. ที่ปรึกษาฯ จัดท าวัตถุประสงค์ขอบเขตและแผนการด าเนินงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

38500: 2015 
4. ที่ปรึกษาฯ จัดท าแนวปฏิบัติข้อก าหนดส าหรับผลลัพธ์ และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ส าหรับการ

ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 38500 
5. ที่ปรึกษาฯ จัดท าข้อมูลผลการด าเนินการและประเมินผลลัพธ์ส าหรับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

ISO 38500 
ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 

1. การพัฒนามาตรฐานการก ากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประชุมหารือคณะท างานพัฒนากระบวนการ DSS06 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 
- ประชุมพิจารณาเจ้าภาพและคณะท างานพัฒนากระบวนการปี 2563 จ านวน 8 กระบวนการ 
- ประชุมคณะท างานพัฒนากระบวนการ  EDM03, APO12 จากทั้งหมด 4 กระบวนการที่ขยาย

ระยะเวลาจากปี 2562 
- ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเจ้าภาพและคณะท างานพัฒนากระบวนการปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 
- ประชุมคณะท างานพัฒนากระบวนการ APO06 Manage Budget and Costs ในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 
- ประชุมคณะท างานพัฒนากระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage 

Risks ในวันที่ 12 มิ.ย. 2563 
- ได้รับความเห็นชอบกระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage Risks, 

DSS06 Manage Business Process ControlsในการประชุมคณะกรรมการIT Governance ครั้งที่ 1/2563 
ในวันที่ 29 มิ.ย. 2563 
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- ประชุมชี้แจงแนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการฯ กับเจ้าของระบบงานที่ส าคัญ ในวันที่ 23 ม.ค. 2563 
- ประชุมตรวจประเมินการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบ CBS-Upgrade จากทั้งหมด 5 ระบบ 
- ประชุมตรวจประเมินการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบงาน SCADA-3, AMI ผู้ใช้ไฟ

รายใหญ่ เมื่อวันที่ 21, 30 เม.ย. 2563 
- สรุปผลตรวจสอบเอกสารของการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบงาน CBS-Upgrade, 

SCADA-3, AMI ผู้ใช้ไฟรายใหญ่และจัดท าข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ 
- รายงานผลการด าเนินงาน IT Governance ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 
- รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

29 มิ.ย. 2563 
- ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการฯ ในปีถัดไป, ประเมินผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัด และประเมินระดับความสามารถของกระบวนการแล้วเสร็จ 
- รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 

10 พ.ย. 2563 
- รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 

16 พ.ย. 2563 
- รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 

2. งานพัฒนาระบบการก ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินองค์กรตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 38500 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่าง TOR และก าหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 
- ได้รับความเห็นชอบร่าง TOR หลักเกณฑ์การคัดเลือก, ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาและรายงานขอ

จ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 และสรุปรายชื่อจ านวน 5 บริษัท 

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

ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและได้รับการประเมินด้านเทคนิค 
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างรับฟังการน าเสนอจากบริษัท ACIS และต่อรองราคา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 
- จัดท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา บริษัท ACIS ลงวันที่ 13 พ.ค. 2563  
- ประชุม Kick off เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 
- รผก.(ทส) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบการก ากับดูแลที่ดีฯ เมื่อวันที่ 

29 พ.ค. 2563 
- ที่ปรึกษาส่งมอบ Inception Report (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพ่ือพิจารณา Inception Report (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 

โดยมีมติตรวจรับ และให้ปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อย 
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- รผก.(ทส) อนุมัตแิต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบระบบการก ากับดูแลที่ดีฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 
- ประชุมคณะท างานระบบการก ากับดูแลฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เพ่ือพิจารณาแนวทาง 

การก าหนดขอบเขตการรับรอง และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบ Inception Report ฉบับปรับปรุง โดยได้รับการอนุมัติจ่ายค่าจ้าง

งวดที่ 1 เรียบร้อย 
- จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการมาตรฐาน ISO/IEC 38500” (5 ส.ค.2563 

ส าหรับผู้บริหาร) และ “การด าเนินการและประเมินผลระบบการก ากับดูแลฯตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500” 
(7ส.ค. 2563 ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน) 

- ประชุมคณะท างานระบบการก ากับดูแลฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 เพ่ือพิจารณา
ขอบเขตในการตรวจรับรอง และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

- น าเสนอภาพรวมของงานในการประชุม CDTO เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 โดย ผวก. มีข้อสังเกตว่า
ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจในการประชุม บส. ต่อไป 

- ประชุมคณะท างานระบบการก ากับดูแลฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 เพื่อพิจารณา
นโยบายและคู่มือระบบการก ากับดูแลฯ,ขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร, รายงานประเมินสถานะปัจจุบัน, 
ข้อก าหนดผลลัพธ์ เกณฑ์วัด 

- ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 น าเสนอระบบการ
ก ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 

- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 และมีการประชุมตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 โดยมีข้อแก้ไข
เล็กน้อย 

- คณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 

- คณะกรรมการ ITG เห็นชอบแนวปฏิบัติประกอบนโยบายฯ และลงนามโดย ผชก.(ดท) เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 

- ยกร่างเอกสารส าหรับการก ากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คู่มื อ.บริบท, ขั้นตอน
ปฏิบัติการควบคุมเอกสาร, และเกณฑ์การประเมินเป้าประสงค์หลัก/ผลลัพธ์ (ITG Beneficial Outcomes) 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อย และน าเสนอขออนุมัติ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามงานงวดที่ 3 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ที่ปรึกษายังไม่ส่งมอบงานงวดที่ 3 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ด าเนินการเร่งติดตามงานงวดที่ 3 เพื่อตรวจรับงานให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2564 
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DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development 
(การยกระดับความสามารถการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร) 

ร้อยละผลการดาํเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนนิงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S10ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพ่ือการ
       ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)  
กลยุทธ์ : DT1พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร 
   ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 
ชื่อแผนงานย่อย (1) : EA Governance & Development. 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ศกึษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน 
2. ขออนุมัติหลักการงบประมาณ และแผนการจ้าง 
3. ขออนุมัติ TOR ราคากลาง และรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
4. ออกหนังสือเชิญชวน พิจารณาเอกสารผู้เข้าร่วมคัดเลือก 
5. สรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา 
6. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและจัดทําสัญญา 
7. ส่งงานงวดที่ 1 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานแล้วเสร็จ โดยเชิญบริษัท และมหาวิทยาลัย เข้ามาหารือกําหนด

ขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซสจํากัด 
2) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 
3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ทีป่รึกษาธุรกิจ จํากัด 
4) บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด 
5) บริษัท เมอร์ลนิส์ โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัลจํากัด 
6) บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูช่ันส์ จํากัด 
7) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 
- รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่12 มี.ค.2563 
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563 
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- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 เพ่ือพิจารณาคัดเลือก

รายช่ือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สําหรับจัดทําหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
- ออกหนังสือเชิญชวนบริษัท เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยกําหนดให้บริษัทส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 18 

พ.ค. 2563 
- สรุปรายช่ือบริษัทที่ส่งหนังสือเชิญชวนและผลการตอบกลับ ดังน้ี 

ลําดับที ่ รายชื่อบริษทั ผลการตอบกลบั 
1 บริษัท แอคเซนเจอร์โซลูช่ันส ์จํากัด เข้าร่วม 

2 บริษัท บลู โซลช่ัูน จํากัด เข้าร่วม 

3 บริษัท ดีลอยทท์ู้ชโธมัทส ุไชยยศ ที่ปรกึษา จาํกัด ไม่เข้าร่วม 

4 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส  จํากัด เข้าร่วม 

5 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรกึษาธุรกจิ จํากัด เข้าร่วม 

6 บริษัท เมอร์ลนิส์โซลูช่ันส์ อินเตอรแ์นช่ันนัล จํากัด เข้าร่วม 

7 บริษัท เวสเทริน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วม 

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ดังน้ี 
 ประชุมเพ่ือพิจารณาบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเบ้ืองต้น และเชิญมานําเสนอข้อเสนอทางเทคนิค 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 โดยมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเบ้ืองต้น ได้แก่ 
1) บริษัท บลู โซลูช่ัน จํากัด 
2) บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ัน อินเตอร์แนช่ันนัล จํากัด  
3) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด 

 ประชุมรับฟังการนําเสนอข้อเสนอทางเทคนิคของบริษัท และพิจารณาคะแนนในเบื้องต้น 
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 

 ประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยบริษัทที่มีคะแนนข้อเสนอทางเทคนิคสูงสุด ได้แก่ บริษัท 
เมอร์ลินส์ โซลูช่ัน อินเตอร์แนช่ันนัล จํากัด และแจ้งผลการพิจารณาแก่บริษัท เมื่อวันที่ 9 
มิ.ย. 2563 

 ประชุมเพ่ือต่อรองราคาและข้อเสนอพิเศษกับบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ัน อินเตอร์แนช่ันนัล 
จํากัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 

- จัดทําสรุปผลการพิจารณาการคัดเลือก เพื่อขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 
โดยบริษัท เมอร์ลินส์โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จํากัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา วงเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 16,000,000 บาท 

- รผก.(ทส) อนุมัติรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามสัญญาให้แก่ บริษัท เมอร์ลินส์โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จํากัด 
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- นําส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ กนต. เพ่ือจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 
- ผชก.(ทส) ลงนามในลงนามสัญญาจ้างเลขท่ี จ.93/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 
- จัดประชุม Kick off Meeting เปิดโครงการ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 
- ที่ปรึกษาส่งมอบ Inception Report งานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 (โดยมีมติให้ปรับปรุงแล้วนํามา

เสนออีกครั้ง) 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดท่ี 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563 และคณะกรรมการได้

ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ธ.ค. 2563 
 

ชื่อแผนงานย่อย (2) : กลุ่มงานขยายผลการจัดทํากระบวนการ (งานจัดซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กร EA Tool)  
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ขออนุมัติจัดซื้อและทําสญัญา 
2. ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1 

- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-Off), จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Inception Report) และประเมิน
ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ (ภายใน 30 วัน นับจากลงนามในสัญญาจ่ายเงิน 10%) 

3. ส่งงานงวดที่ 2  
- จัดหาและนําส่งซอฟต์แวร์ (ภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา จ่ายเงิน 20%) 

4. ส่งงานงวดที่ 3  
- ติดต้ังระบบ, จัดทํากระบวนการ, ส่งรายงาน Conceptual/Detail design, นําเข้าข้อมูลกระบวนการ 

Meter-to-Cash, ส่งรายงานและคู่มือ, อบรมการใช้งาน (ภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญาจ่ายเงิน 70%) 
 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
- ผชก.(อ) อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 18 ก.พ. 2563 
- กนต. จัดทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ ผชก.(อ) ลงนามในสัญญาเลขที่ บ.30/2563 ลงวันที่ 8 พ.ค. 

2563 เรียบร้อยแล้ว 
- กิจการร่วมค้า เนร่า และเวสเทิร์น ส่งมอบงานระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 และได้ส่งเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ 1 ให้ กตจ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
- กิจการร่วมค้า เนร่า และเวสเทิร์น ส่งมอบงานระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 และได้ส่งเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ 2 ให้ กตจ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
- กิจการร่วมค้า เนร่า และ เวสเทิร์น ส่งมอบงานซื้อซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมองค์กรระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 

(จัดทํากระบวนการ, ส่งรายงาน Conceptual/Detail design, นําเข้าข้อมูลกระบวนการ Meter-to-Cash, ส่ง
รายงานและคู่มือ, อบรมการใช้งาน) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 โดย กดท. ได้ตรวจสอบเอกสารส่ิงส่งมอบและ
ดําเนินการทดสอบซอฟต์แวร์ในช่วงวันที่ 15-18 ธ.ค. 2563 และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 

- ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563  
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 DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S11 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล 
       (Sustainable and Secured Digital Technology) 
กลยุทธ์ : DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบรหิารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
            สูม่าตรฐานสากล 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.) 
2. เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) 
3. หารือผู้เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.) 
4. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) 
5. หาแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้

ตรวจสอบภายนอก (CB) 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

- รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.) 
เรียบร้อยแล้ว 

- เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก(CB) เรียบร้อยแล้ว 
- ผู้เก่ียวข้อง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ส่งแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องฯ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน

(กตส.) เมื่อเดือน เม.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว 
- ผู้ตรวจสอบภายนอก(CB) จากบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าตรวจประเมินระบบบริหาร

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ กฟภ. สําหรับ กฟฉ.1 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 และ กฟก.1 เมื่อวันที่ 22 
พ.ค. 2563 

- กฟภ. ได้ผ่านการต่ออายุใบรับรอง (Re-Cert) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต สํานักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟน.1 (เชียงใหม่), 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) แล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563  

- ผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) ตรวจไม่พบความไม่สอดคล้องของระบบ 
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IP1.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) 
ร้อยละผลการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 96  สถานะการด าเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการด าเนินงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) 
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน : ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 
     องค์กร (Corporate Innovation System) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 

กิจกรรม/เป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2563 
1. สัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร 

 

ผลการด าเนินงานสะสมประจ าปี 2563 
ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์จากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการทั้ง 12 สายงาน ผู้อ านวยการส านัก

ทั้ง 3 ส านัก ผู้อ านวยการการไฟฟ้าเขต 5 เขต ผู้บริหารจาก บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการด้านนวัตกรรมของสายงานน าร่องครั้งที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 31 
ก.ค. 2563 และ 5 - 7 ส.ค. 2563 และที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2563 และรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 แต่เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแล้วเพ่ิมในส่วนของ SIPOC เพ่ิมเติม และออกแบบ Storyboard เพ่ือน าเสนอระบบการ
จัดการนวัตกรรมองค์กรในรูปแบบวีดีโอ   

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับฯ  มีความเห็นว่าต้องการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 

ก่อนที่จะด าเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. รับทราบต่อไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
มีการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ  Online  หากมีปัญหาอุปสรรค จะได้เร่งด าเนินการแก้ไขให้

ทันต่อเหตุการณ์ 
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IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ 
ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100    สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS) 
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 
    องค์กร (Corporate Innovation System) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. มีการรวบรวมข้อมูลและประเมินศักยภาพของนวัตกรรม 
2. ขออนุมัติจัดต้ังคณะทํางานฯ 
3. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมต้นแบบไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
4. คัดเลือกนวัตกรรมท่ีมศีักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 
มีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักประดิษฐ์ กฟภ. เพ่ือนํามา

ประเมินศักยภาพ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness 
Levels : TRL) มาพิจารณา โดย กวน. และ กธม. มีการประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนําต้นแบบ
ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ 
2. คัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ 
3. จัดทําแผนธุรกจิในการนํานวัตกรรมต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ 
4. ดําเนินการตามแผนธุรกิจฯ  
คณะทํางานฯ มีการประชุมศึกษารูปแบบและกระบวนการนํานวัตกรรมต้นแบบไปสู่เชิงพาณิชย์เรียบร้อย

แล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
1. พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ (ระดับTRL6-7)/ผลงานที่มีศักยภาพ/โครงการวิจัย 
2. พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย (ภายในกับภายนอกองค์กร) ซึ่งยังมิได้ดําเนินการในเชิงพาณิชย์ 

และมิได้ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 
3. พิจารณาให้คะแนน โดยคณะทํางาน ซึ่งผลงานที่จะได้รับคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 80% 
โดยคณะทํางานฯ ได้คัดเลือกนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีผลงานผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด 13 ผลงาน 
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IP1.3 แผนพัฒนาความรู้ความสามารถสมรรถนะด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม  

ร้อยละผลการดําเนินงานสะสม : ร้อยละ 100    สถานะการดําเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย 
ร้อยละเป้าหมายการดําเนนิงานสะสม : ร้อยละ 100       
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: SO5 ขับเคลือ่นองค์กรให้ทนัสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
         นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) 
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม 
เกณฑ์วัดการดําเนนิงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม 
    องค์กร (Corporate Innovation System) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว 
 
กิจกรรม/เปา้หมายการดําเนินงานประจําปี 2563 

1. ขออนุมัติในหลกัการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําปี 2563 
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประจําปี 2563 
3. การประกวดแข่งขันทักษะผูป้ระดิษฐ์ ประจําปี 2563 

 
ผลการดําเนนิงานสะสมประจําปี 2563 

ผวก. อนุมัติหลักการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําปี 2563 ลงวันที่ 29 
ม.ค. 2563 (บันทึกเลขที่ กวน.(พน.) 41/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1. Design Thinking 
2. Lean for process improvement 

ดําเนินการจัดงานวันนวัตกรรม ประจําปี 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดรวมอยู่ในงาน PEACON & 
INNOVATION 2020 ในงานมีการจัดประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และประกาศผลการแข่งขันทักษะผู้ประดิษฐ์ 
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ และจัดอบรมหลักสูตร Design Thinking For Innovation Development ประจําปี 2563 
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จํานวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2563 อีกทั้งจัดอบรม
หลักสูตร LEAN Startup Innovation ประจําปี 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จํานวน      
2 รุ่นระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2563 
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การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. 
 

 

 
 
  
 

 
 

2.1 คะแนนภาพรวมปี 2558 - 2563e 

 

 

5.00 4.80 5.004.77 4.88 4.79 4.91 4.98 4.95
4.55
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การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์

ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)

กระบวนการ

คะแนนรวม

4.6846

4.9331
4.8680 4.9139

4.7721
4.8630
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4.40

4.60

4.80
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1. ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. ปี 2558– 2563e 

 

หมายเหต ุ 1. คะแนนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรเ์ริม่ประเมินในปี 2561 
2. กฟภ. ประเมินกระบวนการตามระบบ SEPA ในปี 2556-2562 และเริ่มประเมินกระบวนการด้วย Core Business Enablers ตามระบบ SE-AM ในปี 2563 
3. 2563e เป็นการคาดการณ์คะแนนจากข้อมูลจริง ณ เดือน ธ.ค. 2563 
 
 

 2. เปรียบเทียบคะแนนของ กฟภ. ในแต่ละด้าน 

3.  

หมายเหตุ  2563e เป็นการคาดการณ์คะแนนจากข้อมูลจริง ณ เดือน ธ.ค. 2563  
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2.2 คะแนนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2563e 

 

 
 

 

 2.3 คะแนนผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ(การเงิน/ไม่ใช่การเงิน) ปี 2558 - 2563e 
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หมายเหต ุ 1. คะแนนการด าเนินงานตามยุทธศาสตรเ์ริม่ประเมินในปี 2561 
 2. 2563e เป็นคะแนนจากขอ้มูลจริง ณ เดอืน ธ.ค. 2563 

 
 

 

หมายเหตุ  2563e เป็นคะแนนจากขอ้มูลจริง ณ เดอืน ธ.ค. 2563  
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2.4 คะแนนหมวดกระบวนการปี 2558 - 2563e 

 

กฟภ. กฟน. 
2560 2561 2562 2563e 2560 2561 2562 2563e 

SAIFI 
(ครั้ง/ราย/ปี) 

12 เมืองใหญ่ 1.231 1.171 1.041 0.891 
1.23 1.20 0.99 0.34 

องค์กร 4.50 3.81 3.10 2.65 
SAIDI 

(นาที/ราย/ปี) 
12 เมืองใหญ่ 16.571 14.851 13.361 10.561 

36.55 31.75 30.74 27.67 
องค์กร 118.70 89.82 73.82 57.52 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 26,669 20,616 13,317 N/A 10,855 9,094 5,398 N/A 
Net Profit Margin (%) 5.70 4.26 2.64 N/A 5.70 4.62 2.62 N/A 
จ านวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 5442 5582 5692 5892 447 467 489 N/A 

หมายเหตุ 1. ข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของเมืองใหญ่ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี,
นครราชสีมา,รังสิต,เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,หัวหิน, ภูเก็ตและหาดใหญ่ 

2. ข้อมูลจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจ านวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจา้ง 2 ปี)
3. N/A คือ ยังไม่มีข้อมูล

ที่มาข้อมูลของ กฟน. : สืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต์ www.mea.or.th ณ วันท่ี 26 ม.ค. 2563 

4.5500
5.0000 4.9500 4.8667
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2.6149

4.7043
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5.00
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3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตัวชี้วดัที่ส าคัญระหวา่ง กฟภ. กับ กฟน.

หมายเหต ุ 1. กฟภ. ประเมนิกระบวนการตามระบบ SEPA ในปี 2556-2562 และเริ่มประเมนิกระบวนการด้วย Core Business Enablers ตามระบบ SE-AM ในปี 2563 
2. 2563e เป็นการคาดการณ์จากคะแนนประเมินตนเองของ กฟภ. ปี 2563 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. ก าหนด (คะแนน 3.1696+1.5347 = 4.7043)
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