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1

VISION : วิสยั ทัศน์
ก ฟ ภ . เป็ น องค์ ก รชั้ น น ำที่ ทั น สมั ย
ในระดั บ ภู มิ ภ าค มุ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารพลั ง งาน
ไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งอย่ า งครบวงจร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได้ เ พื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

MISSION : ภารกิจ
จั ด หา ให้ บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า และ
ดำเนิ นธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒ นา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

CORE VALUE : ค่านิยม
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

2
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
กฟภ. ได้ ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Objective) ขององค์ ก ร (พ.ศ.2563-2567)
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านการกำหนด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1
ดำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตาม OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
กรอบ SDGs และแนวปฏิบั ติที่ดีของ
องค์กรสู่ความยั่งยืน
สากล OECD และ DJSI
S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อ OC2 การวิ เ คราะห์ แ ละกำหนดแนวทาง
ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
RS1 สนั บ ส นุ น การใช้ พ ลั งงาน อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
S3 มี ก ารจำหน่ า ยไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ OM1 การเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะค วาม
ในระดับชั้นนำของภูมิภาค
น่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย

SO2
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

SO3
มุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการ
ของทุกกลุ่มลูกค้า

OM2 การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของระบบ
จำหน่าย โดย Smart Grid
S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และ OM3 เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การบ ริ ห าร
สร้างความมั่นคงทางการเงิน
สินทรัพย์
S5 ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ค วาม OM4 ปรับ ปรุงกระบวนการดำเนิ น งานให้ มี
คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการ
ประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วง
ของธุ ร กิ จ โดยใช้ ป ระโยชน์ จ าก
โซ่อุปทาน
พันธมิตร
S6 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริก าร CR1 ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
ลูกค้า
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ งลู ก ค้ า โด ย ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service)
S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐาน CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะ
ลูกค้า High Value
ยาว และรั ก ษาฐานลู ก ค้ า รายสำคั ญ
(CRM)
CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
(Customer Experience)

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO4

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุน ในธุรกิ จ NM1 ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และใช้ ป ระโยชน์
เกี่ยวเนื่อง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
NM2 การผลั ก ดั น ผลประกอบการและการ
สร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
โดยสร้าง Advantaged Portfolio

OC3 Change Management
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
เพื่ อ รองรั บ การดำเนิ น งานในธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับการดำเนินงาน
ของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพ
ของทุนมนุษย์

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนา ใน
การเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร (HRD)

SO5
ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการพัฒนาระบบงาน
ด้าน HR (HRM)

S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital
Technology) เพื่อการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital
Transformation)

DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดำเนินงาน

S11 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
มีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Sustainable and Secured
Digital Technology)

DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber
Security และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั สูม่ าตรฐานสากล

S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation
System :CIS)

IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้าน
นวัตกรรม

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

SO1 : ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทาง
การผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
- OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

51.48

85.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.2 แผนงานการยกระดับการดําเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับ
สากล

19.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและ
กระบวนการที่สนับสนุนการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS)

67.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.4 แผนงานยกระดับการดําเนินงานให้
ได้ตามมาตรฐาน OECD และเกณฑ์การกํากับ
ดูแลของ สคร.

51.60

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน
กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.
เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2563

- OC1.5 แผนงานยกระดับการดําเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

42.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ์โครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

45.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

52.73

OC2 การวิเคราะห์และกําหนดแนว
ทางการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวัง และความกังวลของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
- OC2.1 แผนงานวิเคราะห์และจัดลําดับ
ความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้อง
ตามกระบวนการของ กฟภ.

45.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

- OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับ
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

59.95

เป็นไปตามเป้าหมาย

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

50.00
- RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน

50.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพัฒนา

54.51

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือของระบบจําหน่าย

29.82
- OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า
- OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและ
จําหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (สายงาน
วิศวกรรม)
- OM1.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
- OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid
- OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 (คพพ.1)

สถานะการดําเนินงาน

26.28

เป็นไปตามเป้าหมาย

21.23

เป็นไปตามเป้าหมาย

1.55

เป็นไปตามเป้าหมาย

60.54
25.77

เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 (คพพ.2)

7.99

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM1.7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมือง
ใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
- OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/ Non-Technical)

42.72

เป็นไปตามเป้าหมาย

52.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

OM2 การเสริมศักยภาพของระบบ
จําหน่ายโดย Smart Grid

53.75
- OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบ
ไฟฟ้า ระยะที่ 3
- OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับระบบ Smart Grid
- OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ
- OM2.4 แผนงานการดําเนินงานตามโครงการ
Smart Grid (ให้ความสําคัญภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดการสร้าง Ecosystem)
- OM2.5 แผนงานการจัดทําระเบียบการรับ
และส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของ กฟภ. สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าและลูกค้า
ของผู้ผลิตไฟฟ้า
- OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block
Chain มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform)

86.75

เป็นไปตามเป้าหมาย

43.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

40.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน
กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.
เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2563

38.50

เป็นไปตามเป้าหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างการ
กําหนดราคาให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบ
จําหน่ายในอนาคต (Pricing Model)

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

60.01

เป็นไปตามเป้าหมาย

53.00
- OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.

53.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

68.75

OM4 ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- OM4.1 แผนงานความสําเร็จในการ
ดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม
Supply Chain ของ กฟภ

77.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

- OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานขององค์กร (Digital Operational
Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

60.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

69.08

CR1 ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer
Service)

76.17

- CR1.1 แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
และเหนือกว่าคู่เทียบ

60.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

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

60.33

เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.3 แผนงานการพัฒนาการพัฒนา
กระบวนการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง
Doing business world Bank

90.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
องค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนําไปสู่การ
วิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven
Execution)

100.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการหรือสร้างโอกาส
ทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

70.00

เป็นไปตามเป้าหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

69.00

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้าราย
สําคัญ
- CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษา
ฐานลูกค้า High Value และนําระบบ Digital
CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า

58.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

- CR 2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการข้อร้องเรียน
- CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานใน
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

67.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

81.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
(Customer Experience)

55.00
- CR3.1 แผนงานพัฒนา PEA Customer
Journey

55.00

SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กรโดยสร้าง Advantaged
Portfolio

66.97

NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้
ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

49.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix
Planning & Implemeatation และการ
กําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ใน
รูปแบบ Consolidate

70.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ
Early Warning System

27.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM1.3 แผนงานการจัดทําบัญชีต้นทุนตาม
ประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอกการกํากับ
ดูแล (Non-Regulated)

50.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

56.88

NM2 การผลักดันผลประกอบการ
และการสร้าง Brand Image ของ
บริษัทในเครือ
- NM2.1 แผนงานความสําเร็จในการกําหนด
นโยบาย โครงสร้างการกํากับดูแลรูปแบบการ
ดําเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง Portfolio

45.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- NM2.2 แผนงานการดําเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

68.75

เป็นไปตามเป้าหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

OC3 Change Management
- OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กรและ
กําหนดบทบาทของหน่วยงานเพื่อมุ่งเน้น
Business Alignment

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)
100.00
100.00

สถานะการดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย

62.00

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงาน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการ
ดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้
เกิด Synergy
- RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

60.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย
กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ และ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

64.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม

61.49

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบงานด้าน HR (HRM)

40.75

- HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) และการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

45.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและ
อัตรากําลังให้รองรับการเป็น Digital Utility
- HR1.3 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์

40.75

เป็นไปตามเป้าหมาย

36.50

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

49.58

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
พัฒนา ในการเสริมสร้างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
- HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านดิจิทัลที่รองรับการ ดําเนินธุรกิจ และ
พัฒนาการส่งเสริม Digital

64.15

เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้
(KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดําเนินธุรกิจ

64.15

เป็นไปตามเป้าหมาย

- HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและนําไปใช้ประโยชน์
- HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริม
ทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน
(New-skill/Up-skill/Re-skill)

30.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

40.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

65.79

DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของ
กระบวนการดําเนินงาน
- DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital
Platform)

64.95

เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับดูแล
ข้อมูล (Data Governance)
- DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล
(Data Management & Data Analytic)
- DT1.4 แผนงานพัฒนามาตรฐานการกํากับ
ดูแลด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

70.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

85.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

40.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

68.50

เป็นไปตามเป้าหมาย

- DT1.5 แผนงาน EA Governance &
Development (การยกระดับความสามารถ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

ร้อยละผลการดําเนินงาน
(ม.ค. - มิ.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

100.00

DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน
Cyber Security และการบริหาร
จัดการเทคดนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล
- DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
IP1 พัฒนาโครงสร้างและ
กระบวนการด้านนวัตกรรม

100.00

เป็นไปตามเป้าหมาย

35.00
- IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการ
นวัตกรรม (Innovation Management
System)

36.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอด
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้

44.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- IP1.3 แผนพัฒนาความรู้ความสามารถ
สมรรถนะด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

25.00

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รวมทั้งหมด
60.71
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ กฟภ. เป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 49 แผนงาน จาก 57 แผนงาน
คิดเป็นร้อยละ 85.96
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ร้อยละผลการดำเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 : ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 85

สถานะดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 70
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : คะแนนประเมิน ITA
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2562 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค (ประเภทไฟฟ้า
และประปา) และศึกษารูป แบบการประเมิน ปี 2563 ควบคู่กันเพื่ อนำมาพัฒ นาปรับปรุงกระบวนงานของ
กฟภ.
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ฯและนำมาเป็น
ปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563
3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
4. ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563
5. ดำเนิ น การตามแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
6. ดำเนิ นการตามแบบวัดการรับ รู้ของผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย ภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
7. ดำเนิ น การตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. วิเคราะห์ผลคะแนนจากปี 2562 เทียบเคียงกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาธารณูปโภค (ประเภทไฟฟ้า
และประปา) และศึกษารูป แบบการประเมิน ปี 2563 ควบคู่กันเพื่อนำมาพัฒ นาปรับปรุงกระบวนงานของ
กฟภ.
- สำนั กงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ประจำปี 2562 ของหน่ว ยงานที่เข้ารับการ
ประเมิ น จำนวนทั้ ง สิ้ น 8,301 หน่ ว ยงานผ่ า นระบบ ITAS โดยหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกลุ่ ม
สาธารณูปโภค (ประเภทไฟฟ้าและประปา) ได้รับผลคะแนนการประเมิน เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 มี
รายละเอียดดังนี้
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 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
- สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญ กฟภ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กกท. ได้ศึกษารูปแบบ
การประเมิน ITA ปี 2563 แล้วสรุปได้ว่า การประเมิน ITA ยังคงไว้ซึ่งกรอบแนวทางการประเมิน
เช่นเดียวกับปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนา
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจำปี 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียด
ของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ฯและนำมาเป็น
ปัจจัยนำเข้าในการทบทวน/จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563
- ผวก. อนุ มัติ ผ ลการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 และการพั ฒ นากระบวนงาน
กฟภ. ประจำปี 2563 (โดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ คะแนน ปี 2562 ซึ่ง กฟภ. ได้รับ คะแนน
ประเมิน ร้อยละ 92.19 มีระดับผลการประเมิน (Rating Score) “ระดับ A”) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562
- กกท. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563) โดยนำผลการวิเคราะห์ฯ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน กฟภ. ประจำปี 2563 มาเป็น
ปัจจัยนำเข้าในการทบทวนแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562
- ที่ป ระชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2562 มีมติ
อนุมัติแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25
แผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562
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- ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 มีมติรับทราบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน
การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัป ชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 –
2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562
3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เป็นจุดอ่อน
- แจ้งเวีย นหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องดำเนิ น การพั ฒ นา ปรับ ปรุงกระบวนการที่ เป็ นจุด อ่อน ทั้ งนี้ ได้
กำหนดประเด็น ในการพัฒ นากระบวนงาน กฟภ. ประจำปี 2563 จำนวน 6 ประเด็น หลั ก (ตาม
หนังสือ กกท.(นผ) 1419/2562 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2562) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1) เสริ มสร้ างศั กยภาพการปฏิ บั ติ งานและการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ (ผู้ รับผิ ดชอบหลั ก:
รผก.(ท), รผก.(ภ1-ภ4))
2) ยกระดับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(ส))
3) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้ บริการของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบ
หลัก: รผก.(ย))
4) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนิน งานที่สำคัญ หรือโครงการขนาดใหญ่ของ กฟภ. (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(ว), รผก.
(กบ), รผก.(ป), รผก.(ส), รผก.(ภ1-ภ4))
5) ทบทวนนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยื น และตรวจสอบ
ผ่านระบบสารสนเทศ (ผู้รับผิดชอบหลัก: รผก.(วก))
6) ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน PEA Website (ผู้รับผิดชอบหลัก:
รผก.(ส), รผก.(ย))
4. ขออนุมัติ ผวก. เข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563
- ผวก. อนุ มั ติ ให้ กฟภ. เข้ าร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลตามแบบวัดทั้ง 3 เครื่องมือ และกำหนดให้
กกท. เป็ น ผู้ ป ระสานงานและรวบรวมข้ อ มู ล ตามระยะเวลาที่ ก ำหนด (ตามหนั ง สื อ กกท.(นผ)
253/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบวัด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT)
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment: EIT)
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment: OIT)
5. ดำเนิ น การตามแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
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- รวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน จาก
ทุกสายงาน (สายงานละ 30 คน) รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 543 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
- รผก.(วก) (คุณปกรณ์ฯ) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
- จัดส่งหนังสือแจ้งกลุ่มตัวอย่าง 543 คน ดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) (รอบ Pre-Test) ผ่าน Link หรือ QR Code ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค.
2563 เพื่อให้ กกท. วิเคราะห์ประเมินผลในภาพรวมในแต่ละสายงานต่อไป เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563
- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 จัดส่งหนังสือเวียนย้ำกลุ่มตัวอย่าง 543 คน ดำเนินการจัดทำแบบวัดการ
รั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
(รอบ Pre-Test) ผ่าน Link หรือ QR Code ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563
- สรุ ป ผลการจั ด ทำแบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) ณ วัน ศุ ก ร์ ที่ 29 พ.ค. 2563 คิ ด เป็ น 90.62
คะแนน จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 496 คน
- เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 จัดส่งหนังสือขอเชิญผู้บริหารและพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้ารับฟังการ
บรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ
จัดทำแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ eSpace ในวันพฤหัสบดีที่ 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 และจัดทำแบบวัดการรับรู้ IIT
สำหรับกลุ่มตัวอย่างสายงานสำนักงานใหญ่ เนื่องด้วยปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและเครื อ ข่ ายภายในองค์ ก ร ทั้ งนี้ จะจัด ทำหนั งสื อ แจ้ งรายละเอี ย ดให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของสายงานสำนักงานใหญ่ทราบอีกครั้ง
- เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 โดย รผก.(วก)(คุณ ปกรณ์ ฯ ) และ
อก.กท. และร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ IIT สำหรับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค (ภ1 – ภ4) ผ่านระบบ
Video Conference และถ่ายทอดจากห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง
กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ชั้น 1-3
6. ดำเนิ นการตามแบบวัดการรับ รู้ของผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย ภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ
กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ลูกค้า PEA Smart Plus หน่วยงานกำกับดูแล และคู่ค้า จากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 619 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
- รผก.(วก) (คุณปกรณ์ฯ) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
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- เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กรทั้ง
5 ประเภท ดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563
ผ่าน QRCODE หรือ URL ที่กำหนดไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563
7. ดำเนิ น การตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้บริหารของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยมี
นายปกรณ์ นุ ตบุ ญเลิ ศ (รผก.(วก)) เป็นผู้ บริหารของหน่วยงาน และ นายพิ ชญวุฒิ แทนวันดี (นวน.5
กกท.) เป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563
- จัดส่งรายชื่อพนักงานที่ทำหน้าที่ Admin ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน PEA Website ประจำปี 2563 ให้
กพล. เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการทบทวน / ปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563
- จั ดประชุมการเปิ ดเผยข้อมูล ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี 2563 ผ่ า นระบบ Microsoft Teams ให้ กั บ
Admin และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563
- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล
ต าม แ บ บ ต รว จก ารเปิ ด เผ ยข้ อ มู ล ส าธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ประจำปี 2563 ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ผ่าน PEA Website
ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563
- เชิ ญ กพล. และ กบท. เข้ าร่ ว มประชุม เพื่ อ หารือแนวทางและเตรียมความพร้อมช่อ งทาง PEA
Website สำหรับข้อคำถาม O2: ข้อมูลผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED สำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563
- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศขยายระยะเวลาการตอบแบบ OIT จากเดิมที่จะ
สิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 24.00 น. เป็นให้สิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ค. 2563
8. กิจกรรมอื่น ๆ
- คณะผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. เข้าศึกษาดูงานด้าน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ
“การกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)” ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และนำแนวคิดตลอดจนวิธีการปฏิ บัติที่เป็ นเลิ ศในการ
ดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายใน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร ให้
เกีย รติต้ อนรั บ บรรยายให้ ความรู้ รวมถึ งตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้ องเกร็ดดาว ชั้ น 3 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563
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หมายเหตุ:
- สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา
1 เดือนจากกำหนดการเดิม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
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OC1.2 แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/
ระดับสากล
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 19 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI)
: ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดทำแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุด
รวมงาน สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เขตละ 1 แห่ง) จำนวน 12 แห่ง
2. การดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ.
(มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 แห่ง
3. ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สู่ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.45001)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. จัดทำแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุด
รวมงาน สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 แห่ง (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 35)
- 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
- คณะกรรมการจั ด ทำระบบบริ ห ารจั ด การด้ านความ ปลอดภั ย มอก.18001 พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
หน่ ว ยงาน เพื่ อ มาจั ด ทำระบบบริ ห ารจัด การด้ านความปลอดภั ย มอก.18001 และขอใบรับ รอง
มาตรฐานในปี 2563 อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการขยายผลการจัดการระบบฯ อ้างบันทึกเลขที่ กปภ.
(วค) 1169/2563 ลงวันที่ 24 ก.ย.2561
2. การดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ.
(มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 แห่ง
- ดำเนินการไตรมาส 4
3. ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 30)
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- จั ดทำบั น ทึ ก แจ้ งแบบฟอร์ ม รายงานตามแผนแม่ บ ทฯ ตามบั น ทึ กเลขที่ กปภ.(วค) 307/2563
ลงวันที่ 16 มี.ค. 2563
- ติดตามการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานแผนแม่บทฯ เลขที่ กปภ.(วค) 388/2563 ลงวันที่ 24
เม.ย. 2563
4. อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) สู่ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001) (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 35)
ปัญหาและอุปสรรค
- การดำเนินงานจัดทำแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ให้กับ
การไฟฟ้าจุดรวมงาน สำหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 12 แห่ง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของ กฟภ.
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
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OC1.3 แผนงานจัดทำมาตรฐานและกระบวนการ
ที่สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงาน
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 67 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 49
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI)
: ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System:
PEA-SMS)
- จัดทำแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับPEA-SMS
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย แลสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- จัดทำ/พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านความปลอดภัยของ กฟภ.
- ขออนุมัติ ผวก. ใช้งาน
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด
- แต่งตั้งคณะกรรมตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- ถ่ายทอดหลักเกณฑ์ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- คณะกรรมตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แต่ละเขตรวบรวมข้อมูลและตรวจประเมินรับรอง
การไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์
- ขออนุมัติรับรองหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง และแนวทางในการป้องกันรวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการ
เกิดซ้ำ
- สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงรวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
- วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management System :
PEA-SMS) (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 40)
- ดำเนินการจัดทำแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ตามหนังสือ กกก. ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562
- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย กฟภ. ครั้งที่ 1/2563
ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ.) 373/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 และ ครั้งที่ 2/2563 ตามบันทึกเลขที่
กปภ.(วภ.) 30083/2563 ลว.10 มิ.ย.2563 นำเรียน อฝ.บส.พิจารณาต่อไป
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50)
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านด้านความปลอดภัยของ
กฟภ. เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1. อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2563
2. อนุมัติ อส.วก. ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2563
- ดำเนินการจัดทำ/พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (อนุมัติ ผวก. ใช้
งานโปรแกรมตามหนังสือเลขที่ กปภ.(วภ) 1625/2562) (มีการใช้งานผ่านโปรแกรมฯ 9 เหตุการณ์ จาก 22
เหตุการณ์)
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด
(ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 90)
- สายงานภาค แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561
เลขที่ กปภ.(ตภ) 975/2561
4. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกันรวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการ
เกิดซ้ำ (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50)
- ดำเนินการสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงรวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้ว จำนวน 1 ครั้ง ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ) 218/2563
ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563
- ดำเนินการสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ
โดยดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง (จากทั้งหมด 4 ครั้ง) ได้แก่ที่ กฟส.บ้านไร่ กฟส.โคกเจริญ และ กฟอ.บางเลน
- ดำเนินการแจ้งให้ กฟฟ. ต่างๆ เข้าร่วมโครงการลดสถิติอุบัติเหตุ (ZERO Accident Campaign)
เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(จป) 140/2563 ลว.5 ก.พ.2563
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OC1.5 แผนงานยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 42

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ.
2. นำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก (Flagship) ขององค์กร
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ.
- ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟภ. ผ่านการประชุ มรับ
ฟังแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านการพัฒนาความยั่งยืนกับทุกสายงาน เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 กับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1-3 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.
2563
- จัดประชุมสั มมนาเชิงปฏิ บั ติการครั้งที่ 1 กับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่ มที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.
2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 กับหน่ว ยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ4 ใน
วันที่ 17 มี.ค. 2563
2. นำแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานหลัก (Flagship) ขององค์กร
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) เพื่อกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่
- จั ดประชุ มสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การกั บหน่ วยงานนำร่ อง (Flagship) กลุ่ ม ที่ 3 และ 4 เพื่ อ กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 เพื่อกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12, 15 พ.ค. 2563 ผ่านระบบ Zoom meeting
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- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 3 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 2 และ 3 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 3 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานนำร่อง (Flagship) กลุ่มที่ 1 และ 4 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
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OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S1 สร้าง กฟภ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ์ : OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ดำเนินการและติดตามผลลัพธ์ของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- วางแผนการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ
- ติดตามและเก็บข้อมูลสำหรับโครงการ
- สรุปและวิเคราะห์หาค่า SROI
2. สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีเพื่อนำไปปรับปรุงโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ฝสส. ปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
และได้คัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และแผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแม่บทด้านพัฒนาความยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการเก็บ ข้อมูล โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า แล้ว อยู่ระหว่างการหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
- จำนวนผู้เข้าอบรม/ผู้ผ่านการอบรม
- เลขทะเบียนผู้เข้าฝึกการอบรม
- รายได้ของผู้เข้าร่วมอบรม
และดำเนินการวางแผนการเก็ข้อมูล และแผนงานพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
- ข้อมูลโครงการ/เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด
- ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการ
- ผลกระทบทางอ้อมอื่นๆ
โดยรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่โครงการ
ปั จ จุบั น การดำเนิ น งานอยู่ร ะหว่างการติดตามเก็บข้อมูล ตามแผนงานสำหรับ การประเมิน ผลการ
ดำเนินงานของโครงการ
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OC2.1 แผนงานวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สอดคล้องตามกระบวนการ กฟภ.
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45.5 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
กลยุทธ์ : OC2 การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ทบทวนและระบุ แ นวทาง/หลักเกณฑ์ ส ำหรับ การระบุ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยรวมถึงทบทวนความ
ต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร และแนวทางในการจัดทำ Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์ ด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รวมถึ ง กำหนดกระบวนการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนงานที่กำหนดไว้
5. การระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. สำรวจความตระหนักรับรู้ และความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานของ กฟภ.
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ดำเนิ น การจัดประชุม สัม มนาเชิ งปฏิ บั ติก ารครั้งที่ 1 กับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งเพื่ อประเมิ น แนว
ทางการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างความสำพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.พ.
2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อสร้างความสำพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563
- ดำเนินการทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑ์สำหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงทบทวน
ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สายงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ) 30043/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563
- ได้ ด ำเนิ น การทบทวน และระบุ แ นวทาง/หลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ การระบุ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้กำหนด/ทบทวน
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
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องค์กร และแนวทางในการจัดทำ Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ)
30043/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563
- มีการจัดสัมภาษณ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ Stakeholder เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และเตรียมการจัด
สัมภาษณ์ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการสำรวจความตระหนักรับรู้ และความต้องการ
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กฟภ.
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OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 59.95 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ : OC2 การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการในการยกระดับด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
: ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส, ธ, ย, กบ, อ, ภ3 และ ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. สรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการสำรวจฯจากปี 2562 ที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดทำแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. นำเสนอแผนฯเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าสายงานและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
พร้อมมีการติดตามรายงานในภาพรวมของแผนงานต่อไป
4. ทำการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังขอผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กรเพื่อนำผลลัพธ์มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนในปีต่อไป
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กลุ่มชุมชน (สายงาน ส)
- ดำเนินการสรุปประเด็นเร่งด่วนจากผลการสำรวจฯ จากปี 2562 ที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กพส.(ปผ) 30043/2563 และดำเนินการจัดทำแผนเพื่อ
ยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอ รผก.(ส) ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้วตามหนังสือ ฝสส. 35031/2563 ทั้งนี้ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานพร้อมมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นรายเดือนในภาพรวมของแผนงาน
- ดำเนินการจัดสัมภาษณ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ Stakeholder เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และเตรียมการ
สัมภาษณ์ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการสำรวจความตระหนักรับรู้ และความต้องการ
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กฟภ.
(ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 51)
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กลุ่มภาครัฐ (สายงาน ย)
- สรุปประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (กลุ่มภาครัฐ) จากผล
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลจาก : รายงานการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิ งยุ ทธศาสตร์ กระบวนการจัดทำแผนการดำเนิ นงาน
ประจำปีของ กฟภ. กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุ ทธศาสตร์ รวมถึ งรายงานการวิเคราะห์ และกำหนดองค์ ประกอบที่ สำคั ญของแผนยุ ทธศาสตร์ คู่ เที ยบ และ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่เทียบ ผลการทบทวน วิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmark) และข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถองค์กร (งานงวดที่ 1)
- จัดทำแผนงานบู รณาการในการยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
นำเสนอ รผก.(ย) ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563
- วิเคราะห์ คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน กฟภ.
และแผนปฏิบั ติการสายงานที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(กลุ่มภาครัฐ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
- จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝวพ., กวป., ผผอ.) เกี่ยวกับประเด็นความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) และประเด็นจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(กลุ่ ม ภาครั ฐ ) ที่ มี ต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย นำเข้ าในการจั ด ทำแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2564-2568 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานยกระดับด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) นำเสนอ อฝ.นย. เพื่อทราบ
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- จั ดทำร่ างรายละเอี ย ดการจั ด ประชุ มรับ ฟั งความคิ ด เห็ น และความคาดหวังของผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) และร่ างแบบสำรวจความพึ งพอใจและความคาดหวั งของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ การ
ดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563
- จัดทำร่างบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีต่อการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 89.5)
กลุ่มลูกค้า (สายงาน ธ/ภ3)
- คณะทำงานการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) ได้สรุปประเด็นผลสำรวจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (กลุ่มลูกค้า) จากเสียงของลูกค้า ปี 2562 นำเสนอ ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยระบุ
ประเด็นสารสนเทศที่มีนัยสำคัญจำแนกตามสายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝพธ .ร่วมกับ ฝบว. ได้นำเสียงของลูกค้ามาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) ดังนี้
(1) แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร
(2) แผนงานพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ
(3) แผนงานการแนะนำการให้บริการแก่ลูกค้า
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(4) แผนงานการนำเสนอบริการเสริมต่างๆ ผ่าน Application PEA Hero Care & Service
(5) แผนงานการให้บริการลูกค้าธุรกิจเสริม
(6) แผนงานการทบทวน SLA ในการนำเสนอราคาและให้บริการแก่ลูกค้า
(7) แผนงานการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของโครงการ PEA Solar Hero Application
(8) แผนงานการทบทวนขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการขอใช้บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงเฉพาะราย
- รผก.(ธ) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการจากข้อมูลเสียงของลูกค้า และจัดส่งข้อมูลให้คณะทำงานการ
มุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลูกค้า) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
(ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 60)
กลุ่มผู้ส่งมอบ (สายงาน อ)
- สรุป ประเด็น เร่งด่ว นจากผลสำรวจการยกระดับความพึงพอใจในการตอบสนองต่อ ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มคู่ค้า) ของ กฟภ. จากปี 2562 แผนงานการตรวจรับพัสดุ โดยสรุปได้ว่า ต้องมีการ
พัฒนาการตรวจรับพัสดุให้เป็นมาตรฐาน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะนำประเด็นของประเภทธุรกิจ/สินค้า
ที่จำหน่ายสายไฟ มาจัดทำเป็นแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
เพื่ อ ให้ ได้ พั ส ดุม าใช้งานทั น ต่ อความต้ องการใช้ งานของ กฟข. และ กฟฟ.ต่ างๆ ตามหนั งสื อ เลขที่ ฝจห.
192/2563 ลว. 30 มี.ค. 2563
- จัดทำรายงานการทบทวนความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. โดยสรุปได้ว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้างมีความต้องการ ความคาดหวังให้ กฟภ. ใช้ระยะเวลาใน
การตอบกลับให้เสร็จก่อน 10 วันทำการ กรณีมีวิจารณ์ TOR ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.193/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563
- รผก.(อ) ให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์ (PEA Product Acceptance) มาใช้
เป็น แผนยกระดับ การตอบสนองต่อ ความต้อ งการของผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ตามหนัง สือ เลขที ่ ฝจห.
30039/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
(ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 60)
กลุ่มคู่ค้า (สายงาน กบ)
อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกลุ่มคู่ค้า (ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 48)
กลุ่มพนักงาน (สายงาน ท)
- เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ทำให้การดำเนินการแผนงานต่างๆ ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
และมีผลกระทบต่อผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ ในปีนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระต่อองค์กรใน
ด้านค่าใช้จ่ายและยังเป็นการพัฒนาแผนยกระดับฯ ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในปีนี้ จึงขอไม่จ้างที่ปรึกษามา
สำรวจฯ และปรับรูปแบบการสำรวจเป็นดำเนินการเอง
- อยู่ระหว่างทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
(ดำเนินงานตามกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 51.2)
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RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ : S2 การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ : RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดสัมมนาด้านการจัดการพลังงานให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า
2. ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน(Walkthrough Audit)
3. จัดทำข้อเสนอโครงการ
4. ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
5. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสะสม ไตรมาส 1-2 ปี 2563
จัดทำข้อเสนอโครงการเสนอต่อผู้ประกอบการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
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ร้อยละผลการดำเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization
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OM1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 26.28 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 24.80
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ.)
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 38.38
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส. 8.2)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 100
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 19.77
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 45
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 42.46
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 25.68
• 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
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3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2)
1. งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3)
1. งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 8 แห่ง ภายในไตรมาส 4
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4)
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 3 แห่ง ภายในไตรมาส 3
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 มีผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 24.81
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จและปิดโครงการ
แล้ว เมื่อ ไตรมาส 4 ปี 2562
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 มีผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 4.48
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 21.12
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 มีผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 16.90
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นร้อยละ 13.64
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส. 8.1)
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปัญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากมีการชะลอ/เลื่อนประกวดราคาจากสถานการณ์โควิด 19
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส. 9.1)
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 5 แห่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 2 แห่ง
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส. 9.2)
1. งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จทั้ง 3 แห่ง
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 1 แห่ง
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4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส. 9.3)
1. งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 4 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จทั้ง 4 แห่ง
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 8 แห่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 1 แห่ง
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส. 9.4)
งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
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OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 21.23 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 20.62
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ.)
1. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จำนวน 1,584.65 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 20.35
2. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จำนวน 1,412 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 20
3. ติดตามและเร่งรัดก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 563 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 17.94
4. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 393.75 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 15
5. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 2,426 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ ร้อยละ 20
6. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 13 แห่ง
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 19
7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก จำนวน 11 แห่ง
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 28
8. งานเพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง จำนวน 300 MVA
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 26
9. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้า จำนวน 200 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 23
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10. งานเพิ่มเบย์รองรับสายส่ง 115 เควี จำนวน 3 แห่ง (3 เบย์)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 32
11. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 29.47
12. ติดตัง้ สวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ย่านตาขาว, จะนะ, แม่สาย,
เชียงแสน และบ้านเขาหลัก มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 75
13. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor จำนวน 17 สถานี
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 5.88
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. งานสำรวจออกแบบ
- งานสำรวจออกแบบระบบไฟฟ้า 58 งาน แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
- งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 49 แห่ง แล้วเสร็จาภายในไตรมาส 4
2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง
- งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 10 งาน ภายในไตรมาส 4
- งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ลงนามในสัญญาจ้าง 77 แห่ง ภายในไตรมาส 4
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
• สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ (กบ)
1. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จำนวน 1,584.65 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 7.45
2. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จำนวน 1,412 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 9.10
3. ติดตามและเร่งรัดก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 563 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 8.44
4. ติดตามและเร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย จำนวน 393.75 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 7.52
5. ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน 2,426 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 8.35
6. งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 13 แห่ง
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 11.65
7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก จำนวน 11 แห่ง
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 16.39
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8. งานเพิ่ม/เปลี่ยน หม้อแปลง จำนวน 300 MVA
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 20.12
9. งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟ้า จำนวน 200 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 13.20
10. งานเพิ่มเบย์รองรับสายส่ง 115 เควี จำนวน 3 แห่ง (3 เบย์)
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 17.78
11. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 14.72
12. ติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี เพิ่มเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ย่านตาขาว, จะนะ, แม่สาย,
เชียงแสน และบ้านเขาหลัก
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 32.14
13. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เป็น Indoor จำนวน 17 สถานี
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. งานสำรวจออกแบบ
- งานสำรวจออกแบบระบบไฟฟ้า 58 งาน ออกแบบแล้วเสร็จ 18 งาน
- งานสำรวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 49 แห่ง ออกแบบแล้วเสร็จ 11 แห่ง
2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง
- งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า 10 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
- งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 77 แห่ง ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 28 แห่ง
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OM1.3 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 1.55 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 0.80
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
: ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 4
2. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 6.68
3. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจำนวน 2 สถานี มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 8.70
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 4
2. เร่งรัดและติดตามงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 3.30
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 6.20
3. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพจำนวน 2 สถานี
มีผลการดำเนินงานร้อยละ 4.35
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OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60.54 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง(SAIDI) เมืองใหญ่
: ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดทำ Master Plan ระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 kV
2. จัดทำระบบสายส่ง 115 kV หม้อแปลงกำลัง 115/22 kV และระบบจำหน่าย 22 kV ให้สามารถรับโหลดได้
N-1 ที่ระดับแรงดัน 115 kV ทุกฟีดเดอร์ และ 22 kV ฟีดเดอร์ที่จ่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม
3. จัดทำระบบสายส่ง 115 kV ที่จ่ายโหลดมากกว่า 150 MW ให้เป็น Closed Loop
4. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด โดยมีการจัดทำระบบ Preventive Maintenance
ทุกไตรมาส
5. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI เมืองใหญ่ โดยจัดทำ
ระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน
6. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และ รายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารทราบ
7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
8. ขยายผลการโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) มาใช้ในการบริห ารจัดการระบบ
จำหน่ายเพื่อให้เกิดความมั่นคง
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 36.73 )
1. จัดทำ Master Plan ระบบสายส่ง 115 kV และระบบจำหน่าย 22 kV คิดเป็นร้อยละ 1.67
2. ติดตาม ประสานงานการจัดทำ Action Plan ระบบสายส่ง 115 kV และ 22 KV คิดเป็นร้อยละ 6.66
3. จัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 kV หม้อแปลงกำลัง 115/22 kVและระบบจำหน่าย 22 kV ให้สามารถรับ
โหลดได้ N-1 คิดเป็นร้อยละ 2.80
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4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงานระบบสายส่ง 115 kV ที่มีความสำคัญให้เป็น Closed Loop / Loop
line คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 0
5. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ให้เป็นไป
ตามที่ กฟภ. กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 1.50
6. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ระยะเวลา ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้เป็นไปตามที่ กฟภ.
กำหนด (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส) คิดเป็นร้อยละ 1.50
7. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ. และรายงานผลการประชุมให้
ผู้บริหารรับทราบ คิดเป็นร้อยละ 0
8. อยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
คิดเป็นร้อยละ 0
9. ติดตามผลการใช้งานโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) โดยการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์บริหารจัดการระบบจำหน่ายในที่ประชุมผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 1.25
10. ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 1.66
11. ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิ่งหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง
หรือ จากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก คิดเป็นร้อยละ 3.21
12. ติดตั้ง Snake Guard คิดเป็นร้อยละ 3.28
13. เทคอนกรีตเสาต้นที่ติดตั้ง Riser pole คิดเป็นร้อยละ 0.83
14. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) คิดเป็นร้อยละ 2.5
15. ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระคิดเป็นร้อยละ 6.87
16. : โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) คิดเป็นร้อยละ 1.50
17. ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน่าย 20
อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 1.50
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ2
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์
2. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากอุปกรณ์
3. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้
4. กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ
5. สำรวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)
รวบรวมข้อมูลแจ้ง กบร. ปีละครั้ง
6. ก่อสร้างระบบสายส่ง (งบ I,P)
7.ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)
8. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)
9. ติดตั้งระบบหม้อแปลง (งบ I,P)
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 53.89)
1. สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ
กฟฟ.ชั้น 1-3 คิดเป็นร้อยละ 3.33
2. ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนคิดเป็นร้อยละ 1.67
3. สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ใน
โซนป้องกันของ CB กฟข.ละ 20 ฟีดเดอร์ (ฟีดเดอร์ที่มีสถิติ การทำงานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรก
สาเหตุจากสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 3.33
4. ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier คิดเป็นร้อยละ 1.11
5. วิเคราะห์สถิติสายไฟฟ้าแรงสูงขาด และกำหนดมาตรการพร้อมจัดทำแผนดำเนินการป้องกันแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 3.33
6. จัดประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดต้นไม้ และทบทวนการกำหนดระยะห่างของต้นไม้กับ
สายไฟฟ้า ให้มากกว่ามาตรฐานกำหนด คิดเป็นร้อยละ 3.33
7. ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักรุกขกรรม
(ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) และเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน CSR โดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.11
8. สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา
,ปักเสาแซมไลน์ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจาก วาตภัย ในปี 2563 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง
(จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) คิดเป็นร้อยละ 3.33
9. สรุปเหตุการณ์เสาล้มจากวาตภัยในปี 2563 เพื่อประเมินผลการดำเนินการป้องกันฯ
ดำเนินการไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 0
10. สำรวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ
(MS.2000) รวบรวมข้อมูลแจ้ง กบร. ปีละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.67
11. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P) คิดเป็นร้อยละ 5.56
12. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P) คิดเป็นร้อยละ 5.56
13. ติดตั้งระบบหม้อแปลง (งบ I,P) ) คิดเป็นร้อยละ 5.56
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ3
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุมการสั่ง
การโดยมี นำข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยดำเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กำหนด
ประจำปี 2563
3. ดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว ตามงานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2562-2563
4.แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยดำเนินการตามแผนงานประจำปี 2563
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 92.29)
1. ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ TFMIDX
คิดเป็นร้อยละ 5
2. ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ ISU คิดเป็นร้อยละ 4.99
3. ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน, อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อ
เทียบกับผังการจ่ายไฟคิดเป็นร้อยละ 5
4. ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูลตำแหน่ง ของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับ
ระบบจดหน่วย ในพื้นที่ กฟฟ.ชั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 5
5. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (คพพ.1) คิดเป็นร้อยละ 5
6. จัดทำแผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมค่า SAIFI & SAIDI โดยการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนสาย, ติดตัง้ , อุปกรณ์ตัดตอน คิดเป็นร้อยละ 7.95
7. ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข.คิดเป็นร้อยละ 10
8. ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบ สายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผล
การดำเนินงาน จาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM) คิดเป็นร้อยละ 9.35
9. ประเมินผลการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และดำเนินการปรับปรุง กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
(3 เดือนต่อครั้ง) เพื่อลด การทำงาน ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L) เฉพาะระบบ
จำหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจาก OMS คิดเป็นร้อยละ 10
10. งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 50 ของหม้อแปลง
ติดตั้ง) หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงติดตั้ง) คิดเป็นร้อยละ 20
11. งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ คิดเป็นร้อยละ 10
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ4
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. โครงการจัดทำแผน และติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องทั้งสถานีฯ
2. โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)
3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ
4. โครงการจ่ายไฟ วงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ
5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของ
จำนวน
วงจร RCS ที่มี
6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่า
Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 59.25 )
1. โครงการจัดทำแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิด
กระแสไฟฟ้าขัดข้องดับทั้งสถานีฯ คิดเป็นร้อยละ 8.25
2. โครงการตรวจตราระบบจำหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)
คิดเป็นร้อยละ 9
3. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 10
4. แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 4
5. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 4
6. การจัดระเบียบสายสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 10
7. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ คิดเป็นร้อยละ 3
8. โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ
คิดเป็นร้อยละ 3
9. โครงการการควบคุมระยะไกลของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
จำนวน RCS ที่มี คิดเป็นร้อยละ 4
10. โครงการประสานงานและติดตามการขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ต่ำกว่า
Planning Criteria คือ 2.5 ชุด / วงจร คิดเป็นร้อยละ 4
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OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 25.77 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 20.50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี (สฟ.แม่สอด 2)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 19
2. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 47
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี (สฟ.แม่สอด 2)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 19
2. ประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 32.53
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OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 7.99 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 8.74
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Modular Substation) จำนวน 1 สถานี
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 60
2. ประสานงาน งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า 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 สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2 มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 15
7. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้านราธิวาส - สถานีไฟฟ้า
ตากใบ มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 10
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Modular Substation) จำนวน 1 สถานี
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 5
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2. ประสานงาน งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี
สฟ.เชียงแสน จ.เชียงราย
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 34.94 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากอุปกรณ์ที่ต้องส่งมาจากต่างประเทศล่าช้าจากสถานการณ์โควิด 19

3.
4.
5.
6.
7.

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี สฟ.แม่สาย 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 เควี (ลานไก) จำนวน 1 สถานี
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 - 22 เควี จำนวน 1 สถานี สฟ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้านราธิวาส - สถานีไฟฟ้า
ตากใบ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
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OM1.7 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 42.72 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 37.48
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
: ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 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 50
4. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.สุขุมวิท
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3) มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 70
5. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยา
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5) มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 80
6. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง ถ.สุรนารี,
ถ.บุรินทร์, ถ.พิบูลละเอียดและ (ถ.จอมสุรางค์ยาตร์, ถ.โพธิ์กลาง บางส่วน) จ.นครราชสีมา (lot ที่ 2)
มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 60
7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง, ถ.ราชดำเนิน
(บางส่วน), ถ.พลแสน (บางส่วน), ถ.ยมราช (บางส่วน), ถ.อัษฏางค์ (บางส่วน), ถ.จอมพล (บางส่วน),
ถ.มหาดไทย (บางส่วน) และ ถ.สรรพสิทธิ์ (บางส่วน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lot
ที่ 3) มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 70
8. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เคเบิลใต้ดินช่วงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟ้า
นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 50
9. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา มีเป้าหมายการดำเนินงาน
ร้อยละ 40
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง
จ.ชลบุรี (lot ที่ 2)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 6.32
2. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ
ถ.ราชดำเนิน จ.นครราชสีมา (lot ที่ 1)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 11.58
3. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี
“จุดตัดราษฎร์ยินดี – จุดตัดเสน่หานุสรณ์” จ.สงขลา (lot ที่ 1)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.สุขุมวิท
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20.72
5. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.พัทยา
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 32.68
6. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง ถ.สุรนารี,
ถ.บุรินทร์, ถ.พิบูลละเอียดและ (ถ.จอมสุรางค์ยาตร์, ถ.โพธิ์กลาง บางส่วน) จ.นครราชสีมา (lot ที่ 2)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 18.17
7. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วง, ถ.ราชดำเนิน
(บางส่วน), ถ.พลแสน (บางส่วน), ถ.ยมราช (บางส่วน), ถ.อัษฏางค์ (บางส่วน), ถ.จอมพล (บางส่วน),
ถ.มหาดไทย (บางส่วน) และ ถ.สรรพสิทธิ์(บางส่วน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lotที่ 3)
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 3.08
8. งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เคเบิลใต้ดินช่วงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟ้า
นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 17.64
9. ประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา
มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 23.24
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OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 52.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย(Loss)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ป
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)
2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ
3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ
4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non – Technical Losses และ Technical Losses
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)
จัดทำค่าเป้าหมายฯ แล้วเสร็จตามหนังสือ ฝคฟ. เลขที่ 123/2563 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
2. แผนปฏิบัติด้าน Technical Losses 10 มาตรการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางด้านเทคนิคไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ตาม
หนังสือ กจฟ.(วส) เลขที่ 30048/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนลดค่าหน่วยสูญเสียทางเทคนิค ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 ตามหนังสือเลขที่ กจฟ.(วส)
35044/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
3. แผนปฏิบัติด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ตามหนังสือ กศฟ.(วฟ.) เลขที่ 35063/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
และติดตามผลการดำเนินงานลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าด้าน Non-Technical Losses 10 มาตรการ ไตร
มาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) ตามหนังสือเลขที่ กศฟ.(วฟ.) 35013/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
4. การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้าน Non – Technical Losses และ
Technical Losses
การประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติเห็นชอบตามแผนกรอบโครงสร้างองค์กรระยะ 5 ปี
รผก.(ป) ได้มีคำสั่งให้ กมต. ดำเนินการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับแผนโครงสร้างองค์กร
และผลการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ผิดปกติตามโปรแกรม U_CUBE นั้น จากการที่ Server ของ
กฟภ. ติดไวรัส Ransomware ส่งผลให้ข้อมูลและโครงสร้างของ Database ของโปรแกรม U_CUBE ได้รับ
ความเสียหายไม่สามารถกู้คืนได้ อยู่ระหว่างการแก้ไข
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OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 86.75 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จำนวน 5 โปรแกรม แล้วเสร็จ
2. ปรับปรุงห้องอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ.
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
4. จัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จำนวน 5 โปรแกรมให้ผู้ใช้งาน แล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จำนวน 5 โปรแกรม แล้วเสร็จ
รผก.(ว) อนุมัติจ่ายเงินงวดการจ่ายเงินที่ 5 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จ่ายเงินการซื้อขายและอนุญาตให้
ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามแผนงานผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.7/2561 โดยประกอบด้วยค่าจัดฝึกอบรม การพัฒนา
ระบบโปรแกรมประยุกต์ และจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 29,820,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. ปรับปรุงห้องอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ.
รผก.(ว) อนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 2 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จ่ายเงินการซื้อขายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.28/2561
โดยประกอบด้วยการจัดหาและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานปรับปรุง
ห้องอบรมเพิ่มเติม ณ อาคาร LED ชั้น 8 พื้นที่บริเวณห้องฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
เป็นเงินทั้งสิ้น 61,364,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ผวก. อนุมัติจ่ายเงินงวดที่ 4 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จ่ายเงินการซื้อขายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.28/2561
โดยประกอบด้วยงานโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
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ระบบ GIS อาคาร LED ชั้น 7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากการไฟฟ้าเขต จำนวน 10 แห่ง มาติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ระยะที่ 2,
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก,
งานจัดหาและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงานจัดหาและติดตั้งซอฟแวร์
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 545,364,832.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. จัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่ จำนวน 5 โปรแกรมให้ผู้ใช้งาน แล้วเสร็จ
จัดอบรมโปรแกรมประยุกต์ใหม่แล้วเสร็จ จำนวน 36 หลักสูตร จากทั้งหมด 77 หลักสูตร
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OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับระบบ Smart Grid
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 43 สถานะการดำเนินงาน: เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 42.50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ติดตัง้ Smart Meter ในพื้นที่ กฟฟ. มพย.
2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
มีอนุมัติร่างขอบเขตงานและราคากลาง
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทำการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ไปแล้ว จำนวน 35,693 เครื่อง อยู่ระหว่างปรับปรุง Business Process ที่ได้รับ
ผลกระทบจากระบบ AMI
2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาพัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อ.เบตง จ.ยะลา แล้ว และมีผู้ยื่นซองตามระบบ
e-GP ทั้งสิ้น 6 ราย
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OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40.50

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 27
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
ชื่อแผนงานย่อย (1): แผนงานขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำ
แสง ระยะทาง 3,140 กม.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. กระบวนงานตามสัญญา (ประชุมติดตามงาน)
2. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญา
3. ดำเนินการติดตั้ง
4. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ดำเนินการประชุมติดตามงานร่วมกับผู้ขายเป็นประจำทุกเดือน
- ตรวจรับอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และเอกสารดันท่อลอด
- ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินร้อยละ 10ของสัญญาแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2563
- ผู้ขายพร้อมส่งทดสอบ CAT งานติดตั้งแล้ว จำนวน 26 เส้นทาง จากทั้งหมด 164 เส้นทาง
ชื่อแผนงานย่อย (2): แผนงานขยายโครงข่าย IP Network : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access
Network (MPLS Router) (ส่วนต่อขยาย) ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 135 Nodes
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ดำเนินการจัดจ้าง
2. จัดทำสัญญา/ลงนามในสัญญา
3. กระบวนงานตามสัญญา
4. ส่งแผนการทำงานและบริหารโครงการ และรายงานการออกแบบ NDD/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของ
สัญญา
5. ส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของสัญญา
6. ดำเนินการติดตั้ง
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ผวก. อนุมัตจิ ัดซื้อจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 106,200,000.- บาท (ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 จัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
- ประชุม Kick off Meeting เมือ่ วันที่ 24 มิ.ย. 2563
-

คู่สัญญาส่งมอบแผนการสำรวจงานติดตั้งแล้ว
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OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(Energy Trading Platform)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 38.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 38
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใช้ในการซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้า (Energy Trading Platform)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขออนุมัติหลักการดำเนินงาน
2. จัดหาอุปกรณ์รองรับระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
3. ติดตั้งอุปกรณ์และระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
4. ติดตามและประเมินผลการทดลอง
5. สรุปและรายงานผลการทดลอง
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ผวก. อนุมัติหลักการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รองรับ
ระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
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OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ระบบจำหน่ายในอนาคต (Pricing Model)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60.01 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุกระบบงาน
ด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S3 มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค
กลยุทธ์ : OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจำหน่าย โดย Smart Grid
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว, ย และ บ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ประชุมหารือเพื่อสรุปขอบเขตการจัดทำข้อมูล
2. ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเตรียมแบบจำลองการคำนวณที่สอดคล้องกับรูปแบบข้อมูล
4. สรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมนำเข้าแบบจำลองการคำนวณ
5. คำนวณอัตรา Wheeling Charge พร้อมสรุปผล
6. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการปีต่อไป
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กอธ. จัดประชุมภายในหน่ วยงานเพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาแล้ ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลประกอบการคำนวณอัตรา Wheeling Charge และจัดเตรียมแบบจำลองการคำนวณที่สอดคล้องกับ
รูปแบบข้อมูล
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OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 53

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการทุก
ระบบงานด้วย Digitalization
ยุทธศาสตร์ : S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ : OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : คณะทำงานจัดทำแนวทางบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
วงจรชีวิตของสินทรัพย์
2. ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้รองรับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
องค์กร (AMO)
3. จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้งจัดทำ
กรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากร
ตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว
4. จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนด
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ โดยระบุ
ประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดความสำคัญเทียบเคียงกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ได้ โดยทดลองนำไปใช้งานในพื้นที่นำร่อง
5. จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
6. วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม
(IT2) และทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap
7. มีการนำซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset
Management (EAM) Software) มาใช้งาน
8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างองค์กรให้รองรับการดำเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย์
9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
10. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO31000 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
11. จัดทำกระบวนการคิดต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยตลอดอายุการใช้งาน (Total Cost of Ownership
:TCO) สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
คำนวณ TCO ของสินทรัพย์ใหม่
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12. จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) สำหรับสินทรัพย์ที่
สำคัญขององค์กร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable,
Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย์จะประกอบด้วยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan)
รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทำ Spares Optimization
สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ
13. จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ สำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
มากกว่าราคาต่ำสุด และดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance)
14. จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ.
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
16. มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงานต่างๆ
17. จัดทำ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ
และหลักเกณฑ์ตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพย์ที่สำคัญ
18. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ
(Condition Based Risk Management : CBRM)
19. นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition Based Risk
Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์สำคัญ
20. นำหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้ใน
สินทรัพย์สำคัญ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. จัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย์
อยู่ในระหว่างการดำเนินการ จัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) โดยได้
ประสานงานกับทาง กรอ. จัดทำ work flow ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า
2. ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้รองรับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
องค์กร (AMO)
ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ในปี 2564
3. จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พร้อมทั้ง
จัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว
ได้มีแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกับคณะทำงานทั้ง 5 คณะ
4. จัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการ
กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ
โดยระบุประเภท สภาพ มูลค่าสินทรัพย์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดความสำคัญเทียบเคียงกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ โดยทดลองนำไปใช้งานในพื้นที่นำร่อง
มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Serialize) แล้วในส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
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5. จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
มีการประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับใช้ระบบสารสนเทศที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่นระบบ SAP / ระบบ
ฐานข้อมูล EXCEL ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง) เพื่อหา
ข้อสรุปในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห์ Gap Analysis ของโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน เทียบกับโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม
(IT2) และทำการปรับปรุงข้อมูลเพื่อ Closed Gap
มีการกำหนดร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูล ที่เหมาะสมของ Critical Asset แล้ว โดยอยู่ระหว่างการ
สำรวจข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับ ร่างโครงสร้างรายละเอียดของข้อมูล ที่เหมาะสมของ Critical
Asset
7. มีการนำซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าทั้งองค์กร (Enterprise Asset
Management (EAM) Software) มาใช้งาน
จัดทำ TOR งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำ TOR สำหรับการจัดหา EAM Software มาใช้งาน แล้วเสร็จ
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นซองเสนอราคาของผู้สนใจมาเป็นที่ปรึกษา
8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างองค์กรให้รองรับการดำเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย์
มีการอนุมัติหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ.
9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ความปลอดภัย (Safety) ให้มีความสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย์
คณะทำงานมีการประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
10. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO31000 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
มีการหารือกับ ฝบส เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO31000
11. จัดทำกระบวนการคิดต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยตลอดอายุการใช้งาน (Total Cost of
Ownership :TCO) สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวน
กระบวนการ และวิธีการคำนวณ TCO ของสินทรัพย์ใหม่
ได้มีการประชุมหารือของคณะทำงานชุดที่ 4 โดยได้ทดลองนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
กำลังมาคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน และอยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหม้อ
แปลงไฟฟ้ากำลัง
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12. จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Plan : AMP) สำหรับ
สินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine
Cable, Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย์จะประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
(Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้ง
จัดทำ Spares Optimization สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญ
กบส. ฝบร. และ กมป. ฝมป. จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ กฟภ. โดยมีหัวข้อ การ
คำนวณ Spares Optimization สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ในไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการตรวจทานความ
ครบถ้วนของเนื้อหา ตามการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/63 เลขที่ กบส.(บม.)373/2563 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 โดย กบส. และ กมป. มีการจัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์สำรองสำหรับงานซ่อมแซม
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
13. จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ์ สำคัญที่มุ่งเน้นคุณภาพและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้
งานมากกว่าราคาต่ำสุด และดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล่าว (Price Performance)
ฝวศ. มีการจัดทำ Price Performance และนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน กฟภ. เช่น หม้อแปลงระบบ
จำหน่าย, มิเตอร์, สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนบางชนิด
14. จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ กฟภ.
ฝวศ. มีแผนการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
ฝวร. มีการทบทวนความต้องการใช้ไฟฟ้าทุกปี เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย
16. มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคล้องกับ ISO 55000
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้งรวบรวม Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมิน
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสินทรัพย์และความสัมพันธ์ของบทบาท หน้าที่ในส่วนงาน
ต่างๆ
อยู่ระหว่างการทบทวนแผนงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและวัดผลการดำเนินงานได้จริง รวมถึง
แผนงานบางแผนงาน เป็นแผนงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน และมีผลลัพธ์ (เป้าหมายเดียวกัน) จึงควรนำมารวม
เป็นแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังจากทบทวนปรับแผนงานบริหารจัดการสินทรัพย์แล้วเสร็จ จะมีการ
นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการต่อไป เพื่อขอความเห็นชอบ
17. จัดทำ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สำหรับสินทรัพย์ที่
สำคัญ และหลักเกณฑ์ตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพย์ที่สำคัญ
ได้มีการจัดทำ FMECA สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อดูสาเหตุการชำรุดและวางแผนเปลี่ยนทดแทน
อุปกรณ์ดังกล่าว
18. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ
(Condition based Risk Management : CBRM)
ได้มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition
based Risk Management : CBRM) และนำมาทดลองใช้งานประเมินสภาพสินทรัพย์ที่สำคัญ
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19. นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย์สำคัญ (Condition based
Risk Management : CBRM) ไปใช้ในสินทรัพย์สำคัญ
กบส. ฝบร. และ กมป. ฝมป. ประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลการทดสอบและบำรุงรักษาในปี
2562 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลเพื่อการวางแผน โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการประเมิน
สภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ในเขตภาคกลาง ประจำปี 2562 เลขที่ 643/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
20. นำหลักการวิเคราะห์ Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช้ใน
สินทรัพย์สำคัญ
มีการนำ FMECA มาใช้สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเพื่อวางแผนบำรุงรักษาและเปลี่ยนทดแทน
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OM4.1 แผนงานในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA
ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 77.50

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
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) เพื่อกำหนดแนวทางและ
แผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA
2. สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
3. ประสานการดำเนินงาน/ติดตามการดำเนินงานเพื่อการบูรณาการ กระบวนการดำเนินการทาง
ธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ
4. สรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพบริการ กฟภ.
5. รายงาน/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่มีการบูรณการของหน่วยงานต่างๆ ตาม
กระบวนการ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. ดำเนินการทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล SLA & QA for SLA และ
จัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563 โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานนำไป
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19-27 ก.พ. 2563
ปัจจุบั นอยู่ ระหว่างการดำเนิน งานและติดตามผลการดำเนินงานในระบบ om.pea.co.th พร้อม
พัฒ นาระบบให้ เป็ น ปั จ จุ บั น ทัน สมัย และประสานงานกับหน่ว ยงานเจ้าของกระบวนการ และหน่ว ยงาน
เจ้าของข้อมูล เพื่อรายงานและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่มีการบูรณการของหน่วยงานต่างๆ
ตามกระบวนการ โดย กรอ. ได้ ร ายงานผลการดำเนิ นงานลงในระบบ Corporatate Data Center (CDC)
เรียบร้อยแล้ว (สถานะ ม.ค. – มิ.ย. 2563)
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OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร
(Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
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. หน่ ว ยงานเจ้ า ของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการตาม Key Work
Process และ SLA
3. กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. คำนวณต้น ทุน กิจ กรรมก่อน (As Is) และหลั ง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
5. วิเคราะห์/สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พร้อมต้นทุนกระบวนการ (บาท) ให้สายงาน
ยุทธศาสตร์
6. สรุปรายงานผลต้นทุนกิจกรรม x เพื่อใช้เป็นฐานการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2564 (OPEX)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. วางแผนการดำเนินงานปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรและปรับ ปรุงระบบการเก็บ
ข้อมูล (ระบบ om.pea.co.th) และประชุมพิจารณาแนวทางการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (OPEX)
กระบวนการที่สำคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ. กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
โดยที่ป ระชุมมีมติเห็น ชอบแนวทางการดำเนินงานลดต้นทุนกระบวนการของสายงาน/สำนัก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการแจ้งเวียนแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และ กรอ. จัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563 โดยแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 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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ร้อยละผลการดำเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 : มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
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CR1.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60.5 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ย และ ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ทบทวนมาตรฐานการให้บริการปี 62 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
2. กำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. ประชุมร่วมกับ ฝวธ. (ภ1-ภ4) และ ฝพท. เพื่อทบทวนและกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 และประชุมร่วมกับ กบว.(ภ3) และ กพล.
เพื่อกำหนดมาตรฐานงานและ SLA ของ PEA Smart Plus และ PEA COS เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 โดยดำเนินการ
ทบทวนมาตรฐานการให้บริการ และจัดทำร่าง SLA ของระบบ PEA Smart Plus และ PEA COS พร้อมทั้งได้
กำหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทำร่างชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
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CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Service)(PEA Smart Plus)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60.33 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 42.16
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
: ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าลดลง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ธ
ชื่อแผนงานย่อย (1): โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน
Smart Phone
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Down Load ใช้งาน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจร บน Smart Phone
- ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
พัฒนางานตาม TOR
- ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานตาม TOR
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PEA หลังจากที่ได้ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
- ทดสอบการใช้งานระบบ
- ดูแลระบบ ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้งาน

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Down Load ใช้งาน
- สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้แก่ PEA Customer online service และ PEA Smart plus โดยได้ดำเนินการ
ในพื้นที่บริเวณการไฟฟ้าต่าง ๆ
- สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ดำเนินการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางอื่น
ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หักบัญชีเงินฝาก เงินฝากธนาคาร ผ่านตัวแทนจุดรับบริการชำระเงิน โดย
ประชาสัมพันธ์ สอนการใช้งานการให้บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาใช้
บริการที่การไฟฟ้าเพื่อหันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
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ชื่อแผนงานย่อย (2): แผนงานพัฒนาการให้บริการ E Service ผ่าน www.pea.co.th
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. พัฒนาระบบ E-Service บน Website : www.pea.co.th
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- หารือแนวทางพัฒนาการรับคำร้อง กรณีโอนเปลี่ยนเจ้าของ/โอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน
2563

-

สมัคร E-mail
ทดสอบระบบงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม
จัดทำคู่มือการใช้งาน
นำระบบออกใช้งาน
ดูแล ประสานงานแก้ไขปัญหา
ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

68

CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 90

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ย
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ทบทวนกระบวนการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business ปี 62
2. กำหนดมาตรฐานการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการธุรกิจ ตาม แนวทาง PEA Doing Business
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. กำหนดแผนงานเพื่อทบทวนกระบวนการให้บริ การธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าร่วม
ประชุมหารือกับคณะทำงานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความโปร่งใส
เรื่องแนวทางบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานขยายเขตระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business แล้ว
และ กรอ. ดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในให้เป็นมาตรฐาน ประจำปี 2563
และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19-27 ก.พ. 2563 และเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank กับ ฝวธ.(ภ1-4)
และ กพล. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563, วันที่ 12 มิ.ย. 2563 และวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนากระบวนการโดยใช้ดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ขั้นตอน)
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CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer
(Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย, ธ, ภ1-4 และ ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. กำหนดแนวทาง/แผนงาน และสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ
2. ติดตามและประสานงานการจัดทำระบบ EPM กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. นำเสนอผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. ดำเนิน การทบทวนแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟภ. ครั้ง ที่
1/2563 เพื่อ ทบทวนหลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาคัด เลือ กข้อ มูล สำคัญ (Criteria) และสื ่อ สารถ่า ยทอด
แผนงานการดำเนินงานพัฒนาและจัดการข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กรของ กฟภ. ปี 2563 ให้
ทุกหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563
และ กรอ. ได้ดำเนินการติดตามประสานงานการจัดทำระบบ EPM กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การประชุมหารือกับ กพก. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการข้อมูลสำคัญ สำหรับการบริหารจัดการองค์กร
ของ กฟภ. ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และทุกสายงาน/สำนัก ได้ดำเนินการทบทวนและจัดลำดับ
ข้อ มูล สำคัญ ปี 2563 โดย กรอ. ได้ร วบรวมสรุป ผลการทบทวนและจั ด ลำดับ ข้อ มูล สำคัญ สำหรับ การ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สำนัก ประจำปี 2563 นำเสนอคณะกรรมการพัฒ นา
และจัด การข้อ มูล สำคัญ สำหรับ การบริห ารจัด การองค์ก รของ กฟภ. เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ วัน ที่ 30 มิ. ย.
2563
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CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer
Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 70 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 70
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
กลยุทธ์ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของ Potential customer
(Strategic และ Star) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ, ภ1-4, ทส และ ย
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า High Value
2. แจ้งความต้องการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
3. จัดทำกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการตลาดสำหรับจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้า High Value
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กธส. ประชุ มหารื อร่ วมกั บ กพล., กพก., กวป. และ กผส. เกี่ ยวกั บแนวทางการดำเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการองค์กรในแผนงาน CR1.5 แผนงานการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 และประชุมหารือ
กับ กพล. เกี่ย วกับ การพัฒ นาแอพพลิ เคชั่นรองรับลู กค้า High Value ที่มีชื่อว่า CRM Mobile Workforce
และ PEA Smart Care โดย กธส. ได้แจ้งความต้องการเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจเสริมในที่ประชุม
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 และจัดทำหนังสือเลขที่ กธส. 30014/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 ถึง กพล. แจ้ง
ความต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
และศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับลูกค้า High Value ได้แก่ ข้อมูลในการจัดทำ
ฐานข้อมู ลลู กค้ า High Value เพื่ อพั ฒนาคุณภาพการให้ บริการหรือสร้างโอกาสทางธุ รกิจเกี่ยวเนื่ อง จากแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรของ ฝนศ., ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ SAP โดยใช้ T-code ต่างๆ และศึกษาข้อมูล
ลูกค้าที่มีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม พร้อมทั้งประชุมพิจารณาการบันทึกบัญชีงานบำรุงรักษาหม้อแปลงของ App
BisME เมื่ อวั นที่ 4 มิ .ย. 2563 และประชุ ม พิ จารณากลยุ ทธ์ ธุรกิ จเสริมร่วมกั บที่ ปรึกษาจากสถาบั นบั ณ ฑิ ต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ตามงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกลยุทธ์
และแผนการตลาดสำหรับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.
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CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้า High Value และนำระบบ
Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 58.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 55
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value
กลยุทธ์ : CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ทส
ชื่อแผนงานยอย (1): แผนงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า Key Account (คิดเป็นร้อยละ 50 )
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมายด้วยกิจกรรมดังนี้
- การให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- การเยี่ยมเยียนลูกค้า
- การจัดสัมมานาผู้ใช้ไฟรายใหญ่
- การดูแลลูกค้าสำคัญ Key Account
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนไปใช้ SPP
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ดำเนินการให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance Service) ให้กับลูกค้าตาม
กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- ลูกค้ากลุ่ม Strategic ดำเนินการเสร็จแล้วเสร็จ
- ลูกค้ากลุ่ม Star ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ลูกค้ากลุ่ม Status ดำเนินการแล้วเสร็จ
2. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management : KAMT) ในโปรแกรม
CRM Plus และปรับปรุงแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้ารายสำคัญที่เป็นปัจจุบัน
3. การเยี่ยมลูกค้ารายสำคัญ High Value customer และดูแลลูกค้ารายสำคัญในบริเวณอุตสาหกรรม
และพื้นที่ให้บริการของ SPP ดำเนินการแล้วเสร็จ
4. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3/2563
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ชื่อแผนงานยอย (2): แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM+)
1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM+) เพื่อรองรับ CRM Mobile Workforce
2. จ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าสำหรับพนักงาน กฟภ. (CRM
Mobile Workforce)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM+) เพื่อรองรับ CRM Mobile Workforce
- อยู่ระหว่างพัฒนา Webservice เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CRM Mobile Workforce
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการขายบริการเสริม และติดตามสถานะ การให้บริการเสริม
- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Timeline แสดงกิจกรรมระหว่างลูกค้ากับ PEA
2. จ้างพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าสำหรับพนักงาน กฟภ. (CRM
Mobile Workforce)
- ให Requirement กับผูรับจาง บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เรียบรอยแล้ว
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563
- ออกแบบระบบงานรวมกับบริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เรียบรอยแล้ว
-

ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563
อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ (UAT) กับผู้รับจ้าง บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์

จำกัด
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CR2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 67.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value
กลยุทธ์ : CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ สวก.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่เริ่มใช้ในไตรมาส 4/2562 โดยกำหนด SLA แยก
ตามประเภทข้อร้องเรียน และโดยรวมของข้อร้องเรียนทั่วไป
2. ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในปี 2564
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. ขยายผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)
- บูรณาการฐานข้อมูลบนระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) กรณีการแจ้งเบาะแสทุจริต
ประพฤติมิชอบ และระบบรับข้อร้องเรียน กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สตภ. โดยเริ่มใช้งานได้ ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
- เปิดสิทธิ์การใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ให้กับสายงานสำนักงานใหญ่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนขององค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป
- จัดทำหนังสือแจ้งสายงานสำนักงานใหญ่ ดำเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนในระบบรับฟังเสียงของ
ลูกค้า (PEA-VOC System) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการของ
แต่ละสายงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส.) 35005/2563) เมื่อวันที่ 22
มิ.ย. 2563
2. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ
100)
- กกท. จั ดทำหนั งสื อเชิญ ผู้ รับ ผิดชอบระบบรับฟังเสี ยงของลู กค้า (PEA-VOC System) ของสายงาน
สำนักงานใหญ่ รับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ในวันที่ 24
มีน าคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริห าร กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ (ตาม
หนังสือที่ กกท.(ปส) 373/2563) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 และมีหนังสือแจ้งเลื่อนประชุมฯ เมื่อวันที่ 23
มี.ค. 2563 เนื่ องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนรายละเอียดการบริ หารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบทุกสาย
งานได้นำไปศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบรับฟังเสียงของลูกค้า
(PEA-VOC System) ดังนี้
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1) คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2)
เช่ น ประเภทและความหมาย, วิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการบริ ห ารจั ด การ, แผนผั ง กระบวนการ,
มาตรฐานการบริหารจัดการ เป็นต้น
2) คู่มือการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส)
386/2563)
- จัดทำหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ของสายงานสำนักงาน
ใหญ่ รับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ในวันที่ 11 มิ.ย. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 30153/2563) เมื่อวันที่
29 พ.ค. 2563
- จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA-VOC System) ของสายงานสำนักงานใหญ่
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
3. จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส และรายปี)
(ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50)
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริห ารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ประจำปี 2562 ในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24
ม.ค. 2563
- ผวก. รับทราบการรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ประจำปี
2562 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 113/2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1/2563 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 595/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.
2563
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1/2563 ในที่ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างสรุปรายงานและวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2563
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนด SLA แยกตามประเภทข้อร้องเรียน และโดยรวม
ของข้อร้องเรียนทั่วไป (ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 50)
- ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยกำหนด
ระยะเวลาการตอบสนอง โดยกำหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้าและ
ประเภทเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนให้ กกท. ไตรมาสที่ 2 /2563
แล้วเสร็จ
5. ลดจำนวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานที่ให้บริการในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า (Front office /
PEA Shop) จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (ดำเนินการแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 50)
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CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม:ร้อยละ 81 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S7การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value
กลยุทธ์ : CR2การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ (CRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความพึงพอใจลูกค้า Key Account, High Value
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านลูกค้า
2. กำหนดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
4. การติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ประสานงานกับ ฝวธ.ภ4 และ กธส. เพื่อกำหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฝึกอบรม Functional Competency ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ ศฝฟ. อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
และกรอบระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย
- ประชุ ม พิ จ ารณาแนวทางการจั ด อบรมหลั ก สู ต ร “Customer Journey & CRM toward Digital
Utility” ประจำปี 2563 ประชุมร่วมกับ ฝวธ.(ภ1-4) และ กธส. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ฝพบ. ชั้น 18 อาคาร LED กฟภ. สำนักงานใหญ่
- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดอบรมพร้อมปรับแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน ในการจัดอบรมการบริหารจัดการลูกค้ารายสำคั ญ (Customer Journey & CRM toward Digital
Utility)” ประจำปี 2563 ประชุมร่วมกับ ฝวธ.(ภ1-4) และผู้เกี่ยวข้องจาก กฟข. และ กฟฟ. ต่างๆ ผ่านระบบ
VDO Conference เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้ อง KM Center ชั้น 3 อาคาร LED กฟภ. สำนักงาน
ใหญ่
- ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ Online
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางการปฏิบัติด้านข้อร้องเรียนในรูปแบบ Online ให้กับ
พนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร
- ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ ฝวธ.(ภ.1-4) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการ
เรียนรู้แบบ In-Class ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงานของผู้จัดการศูนย์บริหารลูกค้า
(Front Managers) และคู่มือบริการลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
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CR3.1 แผนงานพัฒนา PEA Customer Journey
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 55

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
ยุทธศาสตร์ : S7 การสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า High Value
กลยุทธ์ : CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
ดำเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ Customer
Experience Design
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ดำเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ Customer
Experience Design โดยกำหนดลำดับชั้นการเป็นลูกค้า และออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าที่จุด
Touchpoint ในทุกจุด พร้อมทั้งรวบรวมผลการศึกษา Customer Experience Design ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ที่ปรึกษาโครงการ Customer Experience Design ดำเนินการตาม TOR โดยให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
คิดเป็นผลการดำเนินงานตามแผนงานได้ร้อยละ 55
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ร้อยละผลการดำเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
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NM1.1 แผนงานจัดทำ Portfolio Mix Planning & Implementation
และการกำหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 70

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จั ด ทำ Portfolio Mix Planning & Implementation และกำหนดนโยบายในการลงทุ น ใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- 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. ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ตาม NM2.2
3. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแต่ละธุรกิจ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กธม. ดำเนินการศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 นโยบายการดำเนินธุรกิจและ
การลงทุ น ระดั บ องค์ ก ร และนโยบายภาครั ฐ โดยมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผน
Portfolio Mix Planning & Implementation ประจำปี 2562 ของธุรกิจ PEA Solar Hero Platform และ
PEA Care and Service และจัดประชุมหารือเรื่องการทบทวน BSC องค์กรที่สายงานรับผิดชอบ, BSC สายงาน
และแผนปฏิบัติการของสายงาน ร่วมกับผู้บริหารสายงานธุรกิจ, กวป. และ กผส. เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 นำมา
จัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ NM1.1 และแผนงานการรายงานผลกลยุทธ์ Connected Customer ของโครงการ
PEA VOLTA & Network Operator ซึ่งเป็นโครงการรองรับดิจิทัลของ กฟภ. ระยะ 5 ปี (PEA Digital Plan)
กธม. ได้ ห ารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสายงานธุร กิ จ และสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิน เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้และการจัดพอร์ตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 และร่วมออกแบบ
Online Survey เพื่อทดสอบการใช้ งานระบบ PEA VOLTA Application และ PEA VOLTA Charging Station
โดยพิจารณาแนวโน้มการนำผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟภ. มาใช้งานเชิงพาณิชย์ และแผนการนำ
ธุรกิจ EV เข้าบรรจุในพอร์ตธุรกิจใหม่ เมื่อวันที่ 1-15 มี.ค. 2563 และเข้าร่วมประชุมกับสมาคมยานยนต์ประเทศ
ไทย (EVAT) เพื่อรับฟังแนวโน้มเทคโนโลยีธุรกิจด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ EV เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563
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กธม. ประชุม หารื อ กั บ Project Owner ธุ รกิ จ PEA Solar Hero เพื่ อ ติ ด ตามความคืบ หน้ าการ
ดำเนินงาน และข้อมูลจาก BI Dashboard เพื่อวิเคราะห์และสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานธุรกิจ PEA Solar
Hero ในปี 2562 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 และประชุมหารือ Project Owner ธุรกิจ PEA VOLTA Application
& Platform เกี่ยวกับแนวทางการทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อวางแผนการนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ ในปี
2563 เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย. 2563 และนำเสนอ New Business Portfolio Mix Planning ที่จัดทำไว้ในปี
2562 ให้คณะทำงานจัดทำ Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563
ฝพธ. และ ฝบว. หารือกับผู้บริหารของสายงานธุรกิจในการปรับปรุงประมาณการรายได้ ปี 2564-2568
เพื่อทบทวน Business Portfolio Mix Planning และ Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ. ระยะ 5 ปี
กธม. และ กธส. ได้ดำเนินการทบทวนสมมติฐานต่างๆ ของแต่ละธุรกิจ และจัดทำ Business Portfolio
Mix Planning ของธุรกิจใหม่ และธุรกิจเสริม ประจำปี 2563-2567 จัดส่งให้ ฝพธ. พร้อมติดตามและวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแต่ละธุรกิจ โดย กธม. ได้จัดทำ New Business Dashboard เป็นเครื่องมือ
ในการรวบรวมและติดตามความคืบหน้ าธุรกิจใหม่ของ กฟภ. ในแต่ละธุรกิจ เพื่ อให้ ผู้ บริหารและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถติดตามสถานะการดำเนินงาน
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NM1.2 แผนงานการจัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 27

สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษารูปแบบระบบฯ ที่สามารถติดตามผลการดำเนินงานฯ โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก
2. จัดทำแนวทาง/แผนงาน การจัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ
Early Warning System นำเสนอผู้บริหาร
3. จั ดทำระบบการติดตามผลการดำเนิน งาน (Early Warning System)
4. ทดสอบ และพัฒนาระบบฯ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กธม. ดำเนินการศึกษารูปแบบระบบฯ โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก มีการดำเนินการ ดังนี้
1. ศึก ษาข้อ มูล และคัด เลือ ก 2 หน่ว ยงาน เพื ่อ เป็น แนวทางการศึก ษาระบบติด ตามผล การ
ดำเนิ น งาน Early warning ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ส่งหนังสือแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
2. ติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือด้วยวาจากับผู้แทน กฟผ. โดยจะส่งคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง e-mail ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงาน
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เทียบเคียงกับ
กฟภ.
ปัญหาและอุปสรรค
การดำเนิ น งานไม่ เป็ น ไปตามเป้ าหมายตามแผนงาน เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ ไม่
สามารถเข้าศึกษารูปแบบระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ตามที่ได้คัดเลือกไว้ ส่งผลให้
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้
แนวทางแก้ไขปัญหา
กธม. จะดำเนินการติดต่อสอบถามผู้แทน ปตท. เพื่อขอเข้าหารือเกี่ยวกับระบบการติดตามผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในเครือต่อไป
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NM1.3 แผนการจัดทำบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้
ในส่วนของธุรกิจนอกการกำกับดูแล (Non-regulated)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : รผก.(บ)
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 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
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กบบ. ได้มีการจัดทำรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนตามประเภทรายได้ในส่วนของธุรกิจนอกกำกับดูแล
(Non-Regulated) นำเสนอ อฝ.บช. แล้วตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 331/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 และ
จัดทำสรุปโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจนอกกำกับดูแล (Non-Regulated) ของ กฟภ. แล้วตามบันทึก เลขที่
กบบ.(วต) 35032/2563 ลว. 29 มิ.ย. 2563
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NM2.1 ความสำเร็จในการกำหนดนโยบายโครงสร้างการกำกับดูแล
รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง Portfolio
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทในเครือ และการวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย
ในการกำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ และ PEA ENCOM
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแลบริษัทในเครือ รูปแบบการดำเนินงานที่
เหมาะสม
2. กำหนดแนวทางการกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
3. จัดทำร่างข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
4. นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กธม. ดำเนินการศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลบริ ษัทในเครือ ของหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและคัดเลือก 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแล
บริษัทในเครือที่เหมาะสม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและเข้าประชุมหารือ ไปยังหน่วยงานดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 21 ก.พ. 2563 และวันที่ 28 ก.พ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ ปตท. และ กฟผ. ส่ง
หนังสือแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเข้าศึกษาดูงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด
2. ติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือด้วยวาจากับผู้แทน กฟผ. โดยจะส่งคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง e-mail
กธม. กำหนดแนวทางการกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ โดยศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การ
กำกับเชื่อมโยงบริษัทในเครือของ กฟภ. และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมนำเสนอ รผก.(ธ) อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับ กฟภ.ว่า ด้วย
หลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 และได้มีการประชุมคณะทำงาน
ปรับปรุงข้อบังคับ กฟภ. เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างข้อบังคับฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 และวันที่ 29 พ.ค. 2563
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อบังคับฯ ปี 2563

83

NM2.2 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 68.75 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสร้าง Brand Image ของบริษัทในเครือ
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
แผนงานการดำเนินธุรกิจใหม่
1. ศึกษาปัจจัยภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. จัดทำขอบเขต และแนวทางการดำเนินธุรกิจ และจัดทำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่/จัดทำแผนธุรกิจนำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
4. การดำเนินธุรกิจ PEA HERO PLATFORM ที่ต่อเนื่องจากปี 2562
- วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน PEA HERO PLATFORM
- ปรับปรุง/พัฒนา PEA HERO PLATFORM
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
แผนงานการดำเนินธุรกิจเสริม
1. กำหนด ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด ของการให้บริการธุรกิจเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำกลยุทธ์การให้บริการธุรกิจเสริม
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจเสริม เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือเครื่องใช้ โครงสร้างหน่วยงาน
4. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของการให้บริการธุรกิจเสริม
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. แผนงานการดำเนินธุรกิจใหม่
กธม. ดำเนินการศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก พบว่า กฟภ. ควรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือก ระบบ Digital Platform และ เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานให้กับลูกค้า
พร้ อมจั ดทำขอบเขตของธุ รกิ จใหม่ ด้ านดิ จิ ทั ลแบ่ งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ PEA Solar Hero, PEA Care and
Services, PEA Marketplace, PEA EV และมีการปรับโครงสร้างของสายงานธุรกิจ โดยจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
การให้บริการธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services
กธม. ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ PEA Solar Hero ปี 2562 และ
จัดทำการรายงานผลการดำเนิ นงานในรูปแบบ Dashboard พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่และ
จัดทำแผนธุรกิจ นำเสนอ อฝ.พธ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอ
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อนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการ PEA Hero Care and Services Application และพิจารณา
ข้อกำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้บริการ PEA Hero Care and Services
(ดำเนินการตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 70)
เป้าหมายไตรมาส 2 : ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 75
2. แผนงานการดำเนินธุรกิจเสริม
กธส. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2562 และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชุม
กับ กทค. และ กบบ. เพื่อหารือการกำหนดเกณฑ์วัดการให้บริการธุรกิจเสริม รายหน่วยงาน ประจำปี 2563
เมื่อ วัน ที่ 18 ก.พ. 2563 พร้ อมจั ดทำร่ างการกำหนดเกณฑ์ วัด ค่าเป้ าหมายของการให้ บริก ารธุรกิ จเสริม
ประจำปี 2563 นำเสนอคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 และขอปรับค่า
เป้ า หมายรายได้ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งนำเสนอคณะกรรมการบริ ห ารฯ เมื่ อ วั น ที่ 16 มี .ค. 2563 และนำเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 พร้อมนำเสนอ ผวก.อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 และจัดประชุม
ชี้แจงเกณฑ์ประเมินดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
กธส. ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ., แผนงาน ผวก. และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ บริการธุรกิจเสริม และรวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรค ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก พร้อมจัดทำ
หลักการสร้างแรงจูงใจสำหรับหน่วยงานที่มีรายได้การให้บริการธุรกิจเสริมผ่านค่าเกณฑ์ประเมินระดับ 5 ประจำปี
2563 นำเสนอ ผวก.อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 และจัดทำการปันส่วนการรับรู้รายได้การให้บริการธุรกิจ
เสริ มระหว่าง ฝบว., สำนั กงานจั ดการธุรกิ จพลั งงานและพลั งงานทดแทน และ กฟข. ประจำปี 2563 นำเสนอ
ประธานคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม (รผก.(ธ)) ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563 พร้อม
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เพื่อพิจารณาการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน
ต่างๆ ในการพัฒนาการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563
กธส. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุร กิจเสริม รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการดำเนินธุรกิจเสริม
กธส. ดำเนินการจัดทำระเบียบฝึกอบรมและสัมมนาแก่บุคคลภายนอก โดยเข้าหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 และขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กงบ. เกี่ยวกับจำนวนพนักงานและค่าเฉลี่ยของ
เงินเดือนพนักงาน กฟภ. เพื่อใช้ประกอบการคิดต้นทุนของธุรกิจ
การจัดสรรงบผู้ใช้ไฟ
- รผก.(ธ) อนุมัติจัดสรรงบผู้ใช้ไฟจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ให้ แก่ 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. จำนวน 10 เขต วงเงิน 355,000,000 บาท และ
ให้ กบศ. ฝบว. วงเงิน 5,940,000 บาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 360,940,000 บาท
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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
ครั้ งที่ 5/2563 เมื่ อวั นที่ 27 เม.ย. 2563 ให้ แก่ 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 ให้ แก่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2
และ กฟต.1 วงเงิน 210,000,000 บาท
- ผวก. อนุมัติแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 โดยมีวงเงินที่
จัดสรรให้ กฟข. 12 เขต ประกอบด้วยพัสดุหลักวงเงิน 1,208,659,000 บาท และพัสดุรองวงเงิน 207,209,000 บาท
วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,415,868,000 บาท
- กธส. ประชุมหารือเรื่องแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงไปยัง กฟข. 12 เขต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 พร้อมชี้แจงข้อซักถามให้ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่
27 เม.ย. 2563 และได้รับแจ้งจาก กฟข. บางแห่ งว่าพบปัญหาในการดำเนินการจัดซื้ อพัสดุงานงบผู้ ใช้ไฟ
ประจำปี 2563 จึงได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กฟข. 12 เขต และประสานงานสอบถาม
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สายงานธุรกิจประชุมร่วมกับสายงานอำนวยการ และบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้า เกี่ยวกับ
การจัดซื้อสายไฟฟ้าสำเร็จรูปของ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563
เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเสริม
- กธส. ประสานงานกับ กพค. พิ จ ารณาบรรจุห ลั ก สู ต รนั กขายมื ออาชี พ ไว้ในแผนฝึ ก อบรม
ประจำปีของ กพค. และจัดทำหลักสูตรส่งให้ ฝพบ. เพื่อพิจารณาดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563
- รผก.(ธ) เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการ
ให้บริการธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563
- อก.ธส. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 และอนุมัติขอบเขตของงานจ้าง
ออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 พร้อมจัดทำรายงานขอจ้างออกแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ฯ
นำเสนอ อฝ.พธ. อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 และสั่งจ้าง บริษัท เพาเวอร์ พลั ส มาร์เกตติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563
- กธส. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.
- อก.ธส. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้าง
สำรวจการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนด
ราคากลางงานจ้างฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างงานฯ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563
พร้อมจัดทำหนังสือเชิญชวนถึงบริษัทเพื่อยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงาน
ผลการพิจารณางานจ้างสำรวจการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563
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กธส. ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมประจำปี 2562
พร้อมสรุปรายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องประจำปี 2562 เสนอ รผก.(ธ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 และสรุป
รายงานผลตามเกณฑ์ ป ระเมิ น ความสำเร็ จ การให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ เสริ ม ประจำปี 2562 นำเสนอประธาน
กรรมการบริหารการให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 รวมทั้งติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน
ของการให้บริการธุรกิจเสริมประจำเดือน พ.ค. 2563 และเดือน มิ.ย. 2563 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
ผลการดำเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริหารการ
ให้บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563
(ดำเนินการตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 67.5)
เป้าหมายไตรมาส 2 : ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 45
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OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร และกำหนดบทบาทของหน่วยงาน
เพื่อมุ่งเน้น Business Alignment
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : OC3 Change Management
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเน้น Business Alignment
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย และ ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (Top Down) และ (Bottom Up)
เพื่ อรองรั บการดำเนิ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง (Business Alignment) เชื่อมโยงระหว่าง กฟภ. บริษัทในเครือ และ
กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรและ Digital
2. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
3. ประสานงานร่วมกับ process owner เพื่อปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิ เคราะห์ และจั ดทำแผนบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง และสื่ อ สารเพื่ อ นำไปปรั บ ปรุ ง (Change
Management Plan)
5. รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. ดำเนินการร่วมกับที่ป รึกษาบริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด จัดทำโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความ
รับ ผิ ดชอบ (Job Description) เพื่อรองรับ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้น Business Alignment
เชื่อมโยงระหว่าง กฟภ. บริษัทในเครือ และ กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกค้า (CRM) ระบบจัดการนวัตกรรม
องค์กรและ Digital และนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 และ ผวก.
อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1 (ต.ค. 2563 – ก.ย. 2565) และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระดับกอง และแผนกของ 14 สายงาน 2 สำนัก
กรอ. ดำเนิน การวิเคราะห์แ ละประเมิน ผลกระทบ (Change Impact) สิ่ง ที่ต้อ งเปลี่ย นแปลง
(Gap Analysis) และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว และแจ้งทวนสอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของ กฟภ. (เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2563) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ตามมติคณะกรรมการ
กฟภ. และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) โดยมีการจั ดทำแบบสำรวจความคิดเห็ นด้านความพร้อมและความเข้าใจในการปรับโครงสร้าง
องค์กร ลงเว็บไซต์ของ กฟภ. เพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในระยะถัดไป และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. พร้อมทั้งดำเนินการชี้แจง และแจ้งเวียนผังโครงสร้างการบริหารงานของ กฟภ. และ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานภายใน กฟภ. ทราบเรียบร้อยแล้ว
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RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
กลยุทธ์ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับ
การดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ของ กฟภ.
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ (New Business) ของ กฟภ.
1. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ ของ กฟภ.
2. ศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ของ กฟภ.
3. รายงานผลการดำเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ ของ กฟภ.
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ.
ตามคำสั่ง สกม. ที่ 15/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563
- ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 เพื่อศึกษากฎหมายสำหรับรองรับการ
ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เรื่องกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- คณะทำงานฯ ได้มีบันทึกเลขที่ ฝนก.30049/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563 รายงานการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. และนำเสนอผลการศึกษาให้ ผวก. ทราบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.
2563
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RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม่ และ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการดำเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 64

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร โดยสร้าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร์ : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ์ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำกับ
การดำเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ต่ า งๆทั้ ง ภายใน และภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ รองรั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม่เพื่อรองรับใน
การดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคำพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค์กรด้าน
กฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสำนักกฎหมาย
1.1 แต่ง ตั ้ง คณะทำงานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับ ใหม่ เพื ่อ
รองรับในการดำเนินงานของ กฟภ.
1.2 ดำเนินการตรวจสอบศึกษารวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม กฎหมายฉบับใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคำพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัย
ขององค์กรด้านกฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานสำนักกฎหมาย นำเสนอ อส.กม.
เพื่อทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
1.3 จัด ประชุม คณะทำงานฯ เพื ่อ พิจ ารณากฎหมายใหม่ กฎกระทรวง มติ ครม. ตลอดจนคำ
พิพากษาศาลฎีกา หรือ คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งคำวินิจฉัยองค์กร กฎหมายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
1.4 เผยแพร่กฎระเบีย บข้อบังคับ หรือกฎหมายใหม่ให้ห น่วยงานต่างๆ ทราบในรูป ของบัน ทึก
และหรือทางอินทราเน็ต ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ของ กฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็น
เป็น QR Code, รูปเล่ม (พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย)
2. งานจัดทำหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
2.1 งานจัด ทำ ปรับ ปรุง หรือ วางแนวทาง วิธีป ฏิบ ัติ หลัก เกณฑ์ กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ.
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2.2 จัด ทำคำสั ่ง แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการพิจ ารณา จัด ทำ ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บัง คับ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนในการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข และเร่งรัดติดตาม ให้เป็นไป
ตามแผนงานด้วย
2.3 ศึก ษาปัญ หาและข้อ จำกัด ของข้อ บังคับ ระเบีย บและกฎหมายที่อ าจเป็น อุป สรรคต่อ การ
ปฏิบัติง าน และจัด ทำบัน ทึก แจ้ง เวีย นทุก หน่ว ยงานเพื ่อ ขอให้ร ายงานกรณีม ีวิธีป ฏิบัติ หลัก เกณฑ์ กฎ
ระเบียบ ข้อ บังคับ หรือ กฎหมาย ภายใต้อ ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งในการดำเนิน งานต่างๆ ใน กฟภ. ที่มี
ผลกระทบ หรือเป็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
2.4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ ตาม
มติที่ประชุมกำหนดให้แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนิน งานต่า งๆ ของ กฟภ. ที ่พ ิจ ารณาแล้ว เสร็จ โดยแจ้ง ให้ห น่ว ยงานทราบในรูป บัน ทึก หรือ
อินทราเน็ต
2.5 จัด เผยแพร่ก ฎ ระเบีย บ ข้อ บังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งในการดำเนิน งานต่า งๆ ของ
กฟภ.
2.6 รวบรวมระเบีย บข้อ บัง คับ หรือ กฎหมายที ่เ กี ่ย วข้อ ง รวมถึง คำสั ่ง /มอบอำนาจในการ
ดำเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. โดยแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ในระบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการใช้งานและค้นหา
2.7 ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมายข้อ บัง คับ ระเบีย บต่า งๆ ของ กฟภ. ที ่ต ้อ งดำเนิน การ
ทบทวนความเหมาะสมทุก 5 ปี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ การทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาตรา 13 วรรค 2
3. งานที ่ม ีส ่ว นร่ว มในการจัด ทำ ปรับ ปรุง หรือ วางแนวทาง วิธ ีป ฏิบ ัต ิ หลัก เกณฑ์ กฎระเบีย บ
ข้อ บัง คับ หรือ กฎหมายที ่เกี ่ย วข้อ งในการดำเนิน งานต่า งๆ ให้ห น่ว ยงานใน กฟภ. ใช้ป ระกอบในการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
3.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดทำ ปรับปรุง
หรือวางแนวทาง วิธีป ฏิบัติห ลัก เกณฑ์ กฎระเบีย บข้อ บังคับ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งในการดำเนิน งาน
ต่างๆ ให้หน่วยงาน ใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุม
3.3 งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- สกม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับ ใหม่
เพื่อรองรับใน การดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคำพิพากษาฎีกา หรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำ
วินิจฉัยขององค์กรด้านกฎหมายอื่นตามคำสั่งสกม.ที่ 3/2563 สั่ง ณ วันที่ 7 ก.พ. 2563 และดำเนินการ
ตรวจสอบ ศึก ษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับ ใหม่ เพื ่อ รองรับ ในการ
ดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษา คำพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค์กรด้าน
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กฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒ นาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานสำนักกฎหมาย นำเสนอ อส.กม.เพื่อทราบ
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง (ไตรมาส 1-2) รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2563
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2563
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563
- คณะทำงานฯ ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ.
และนำเสนอผลการศึกษาให้ ผวก. ทราบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ตามบันทึกเลขที่ ฝนก.30049/2563 ลง
วันที่ 17 มิ.ย. 2563 และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ สกม. แล้ว
- คณะทำงานฯ ดำเนิน การจัด ทำ ปรับ ปรุง หรือ วางแนวทาง วิธ ีป ฏิบ ัต ิห ลัก เกณฑ์ กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ. ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี
ซึ่งดำเนินการเเล้วเสร็จจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่อง ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการละเมิดทรัพย์สินระบบไฟฟ้า พ.ศ.2563 โดย ผวก. อนุมัติ
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563
2. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการดำเนิน งานเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2563 โดย ผวก.
อนุมัติเมื่อวันที่ 7 พ.ค 2563
3.ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. 2563 โดย ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่
14 พ.ค. 2563
- สกม. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติ โดยระบุในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ต้องจัดทำแผนในการจัดทำ ปรับปรุง
แก้ไข หลักเกณฑ์การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้ค่าไฟฟ้า หลังโอนหักเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า โดยมีคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ก) 580/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563
- จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อขอให้รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎหมาย ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. ที่มีผลกระทบ หรือเป็นปัญหา
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปร) 224/2563 ลงวัน ที่ 11 มี.ค. 2563 และ
หนังสือ กปร. เลขที่ กปร.(ปร) 30113/2563 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2563
- สกม. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง
และวิธีปฏิบัติ และจะจัดเผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหลังจัดการประชุมเรียบร้อย
แล้ว
- สกม. อยู่ระหว่างรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่ง/
มอบอำนาจในการดำเนินงานต่างๆใน กฟภ. ให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อจัดลงใน Home Page
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- สกม. ดำเนินการตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของ กฟภ. ที่ต้องดำเนินการทบทวนความเหมาะสม
ทุก 5 ปี เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 พบว่ามีจำนวน 7 เรื่อง 2 หน่วยงาน (ฝจห. และ กสผ.) พิจารณาทบทวน
- สกม. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/ คณะทำงานร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นงานเพื่อจัดทำ ปรับปรุงหรือวาง
แนวทาง วิธีปฏิ บั ติ หลักเกณฑ์ กฎระเบี ยบข้อบั งคับ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการดำเนิ นงานต่างๆให้
หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานจำนวน 38 เรื่อง พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1.ตรวจสอบรายงานการประชุ ม คณะกรรมการปรับ ปรุงระเบี ย บ กฟภ. ว่าด้ ว ยมาตรฐาน
คุณภาพและบริการของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 และร่างระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพและบริการ
ของ กฟภ. พ.ศ.2563
2.ตรวจสอบรายงานการประชุมหารือการปรับปรุงคำสั่ง พ.(ม) 14/2561 เรื่อง มอบอำนาจ
เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ
3.ตรวจสอบรายงานการประชุม ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิงครั้งที่ 2
- สกม. ร่วมเป็นคณะกรรมการ/ คณะทำงานร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นงานเพื่อจัดทำ ปรับปรุงหรือวาง
แนวทางวิธีปฏิ บัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ ให้
หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานจำนวน 38 เรื่อง
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ร้อยละผลการดำเนินงานของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
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HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS)
และการนำเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาใช้ในการพัฒนา
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม:ร้อยละ 45 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR1ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จ ในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 นำผลการติดตามผล/ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน PMS
2.2 ทบทวน กำหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยประกอบด้วย
- งานที่ถูกถ่ายระดับมาจากตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคคล
- งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
- งานประจำที่ต้องได้รับการพัฒนา
3. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาและทบทวนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและหลักสมรรถนะ
เพื่อรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล
4. นำตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร มากำหนดสูตรการคำนวณ ผู้รับผิดชอบ (Owner-Supporter Matrix)
รวมถึงการกำหนด รหัสเพื่อถ่ายโอนอย่างเป็นระบบลงสู่ระดับหน่วยงาน (ระดับ แผนก) และระดับบุคคล (หผ.)
5. จัดทำ Flow Chart และ ศึกษาแนวทางและหาโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดและติดตาม ตัววัดในระดับสาย
งาน–ฝ่าย–กอง–แผน–บุคคล เพื่อใช้ในปีถัดไป
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- จั ดทำ Info Graphic เพื่ อสื่ อสารแนวทางการจัดทำการประเมินผลการปฏิ บั ติงานบนระบบ PEATA และ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ Info Graphic บน Intranet, PEA Friends และรับ Feedback เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการและเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบในเดือนถัดไป
- ร่วมประชุมกับคณะทำงานระบบ EPM จากสายงาน ทส. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานระดับ
องค์กรกับตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลชองระบบ EPM และ PEATA
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HR1.2 แผนงานการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง
ให้รองรับการเป็น Digital Utility
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม:ร้อยละ 40.75 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR1ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จ ในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร
: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท, ย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสำคัญที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงาน
3. ทบทวนปรั บ ปรุงกระบวนงานและนำมาวิเคราะห์ อัต รากำลั งของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องตามภาระงานของหน่วยงาน
- กระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงาน
- เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอน
4. จัดทำกรอบอัตรากำลังนำเสนอต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติผวก. นำไปใช้
5. จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติของแต่ละหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ผวก. อนุ มั ติ ก รอบอั ต รากำลั งของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารปรับ ปรุงโครงสร้ างหน่ ว ยงาน ภารกิ จ และ
กระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน ได้แก่
แผนกคลังพัส ดุ สังกัด กฟอ.พัฒ นานิคม ชั้น 2 และ แผนกคลังพัส ดุ สังกัด กฟอ.ชัยบาดาล ชั้น 3
ผวก. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563
- กองมิเตอร์ ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลงอนุมัติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
- แผนกคลังพัสดุ สังกัด กฟอ.หนองหาน ชั้น 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ,กรอบอัตรากำลังตำแหน่ง
จป.(ระดับวิชาชีพ) สังกัด กฟฟ. ชั้น 123 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563, กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ และ
กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
- โครงสร้างอัตราผู้บริหารระดับฝ่าย, กอง, กฟฟ.ชั้น 123 และจำนวนอัตราของตำแหน่งระดับสูงสุด
ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล ฝ่ายบริการวิศวกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
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HR1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 36.50 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR1ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงาน ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. พิจารณาจัดทำความต้องการรูปแบบของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์
2. ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์
- แผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล)
3. ทดลองใช้งานในกลุ่มงานเป้าหมาย
4. ประเมินสรุปผลและปรับปรุงการใช้งาน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- กงบ. จัดประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR
Data Analytic) ในเบื้ อ งต้ น ที่ ป ระชุ ม ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า เนื่ อ งจากแผนการดำเนิ น งานการจั ด ทำ HR Data
Analytics ต้องใช้เวลาในการจัดทำ โดยจะดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา NECTEC ในการนี้ เพื่อรองรับการจัดทำ
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เห็นควรให้นำเสนอข้อมูลในลักษณะ
Dashboard ขึ้นเว็บไซต์ PEA Dashboard Hub เป็นอีกแนวทางหนึ่งควบคู่กันไป
- จากการประชุม ร่ว มกับ ที่ป รึกษา NECTEC เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุม ให้ ห น่วยงาน
ระดับฝ่ายในสายงานทรัพยากรบุคคล แจ้งรายชื่อคณะทำงานเพื่อดำเนินการโครงการ HR Data Analytics ของ
พนักงานในสังกัดฝ่ายละ 10 คน และให้แจ้งหัวเรื่องเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ HR Data Analytics ซึ่ง
หั ว ข้อดังกล่ าว อาจจะเป็ น ประเด็น Painpoint ในปัจจุบั น หรือ สิ่ งที่ห น่ว ยงานมี ความต้อ งการนำมาเพื่ อใช้
ประกอบการกำหนดนโยบายต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อเริ่มดำเนิน การโครงการแล้ วอาจจะพิ จารณาทบทวนหั วข้อให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นในภายหลังได้
- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic)
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม
ได้ตามแผนที่ตั้งไว้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาส 3 และ 4
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HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล
ที่รองรับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาการส่งเสริม Digital
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม:ร้อยละ 64.15 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 55
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR2พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงาน ท และ ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝึกอบรม
1.1 จัดประชุมกำหนดรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
1.2 ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.4 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานโครงการ CBS 2
2.1 ตามแผนงานของคณะทำงานด้านฝึกอบรมและ Change Management และแผนฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2563
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝึกอบรม
- จัดประชุมนำเสนอแผนฝึ กอบรมรองรับงานตามแผนปฏิบั ติการดิจิทัล ปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-17
ม.ค. 2563
- จั ดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรรองรับงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2563 เมื่อวันที่
20 ม.ค. 2563
- สรุปแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารให้กับ ฝพบ.
- ผวก. อนุ มั ติ ในหลั กการแผนฝึ กอบรมและพั ฒนาบุ คลากรที่ รองรับ Functional Competency และ
หลักสูตรตามแผนปฏิบัติการ Digital เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563
- พิจารณาแนวทางในการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบมาใช้การสอนแบบ Online
- อนุมัติจัดฝึ กอบรมหลักสูตร “ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ e-learning” เรื่อง
ธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐและข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) สำหรับพนักงาน กฟภ. ในช่วง
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
- อยู่ ระหว่ างขออนุ มั ติ จั ดฝึ กอบรม หลั กสู ตร “Big Data & Data Analytics for Executive” สำหรั บ
ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานโครงการ CBS 2
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS” สำหรับ The
Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS คณะทำงานย่อยโครงการ รซธ. ระยะที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 22-24 และ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง
- รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM
และ OMS” เรียบร้อยแล้ว
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS” สำหรับ The
Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS คณะทำงานย่อยโครงการ รซธ. ระยะที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 22-24 และ 27-31 มกราคม 2563 ณ ห้ องฝึ กอบรมคอมพิ วเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์ฝึ ก
ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
- รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM
และ OMS” เรียบร้อยแล้ว

HR2.2แผนงานพัฒนาการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม:ร้อยละ 64.15 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 45
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR2พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร
2. กำหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของกฟภ.
3. ดำเนินงานตามแผน
4. ติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ผวก.อนุ มั ติ จั ดโครงการจั ดการความรู้ ในหน่ ว ยงาน (KM Implementation Project) เพื่ อจั ด สรร
งบประมาณให้ทุกสายงาน และ กฟข. ใช้สำหรับดำเนินงานในด้านการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
- ผวก. อนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ของ
กฟภ. เพื่อให้ทุกสายงาน และ กฟข. ได้ใช้เป็นแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน KM ของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
- ชี้แจงเกณฑ์ป ระเมิน ผลการดำเนิ นงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563
ด้านที่ 7 การจัดการความรู้ ให้กับสายงาน ป และ ธ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และ 28 เมษายน 2563
ตามลำดับ
- รวบรวมความต้ องการจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่เกี่ ยวข้องหรือบุค ลากร และผู้ ใช้งานระบบ โดย
เบื้ องต้ น ต้ องการให้ มี การพั ฒ นาให้ ส ามารถค้ น หาได้ง่าย และได้ข้อ มูล ที่ ถูก ต้องรวดเร็ว จึงได้มีก ารศึก ษา
เครื่ อ งมื อ ที่ เรี ย กว่ า search engine และได้ มี ก ารเชิ ญ บริ ษั ท Gopomelo มานำเสนอ Google search
engine พร้อมประชุมสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้งานระบบร่วมกับสายงาน ทส เมื่อวันที่ 16 เมษายน
2563
- ประชุมติดตามการดำเนิ น งานการจัดทำ Clip VDO ของบริษัทฯ ร่วมกับคณะทำงานเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และ ฝปส. เมื่อวันที่ 8, 20, 21 เมษายน 2563
- แจ้งเวียนแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
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- สำรวจความต้องการในการใช้งานระบบ KMS จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรื อบุคลากร และ
ผู้ใช้งานระบบเรีย บร้อยแล้ว ส่ว นใหญ่ ต้องการให้ ส ามารถใช้งานได้กับทุ กอุปกรณ์ และสามารถใช้งานจาก
ภายนอกองค์กรได้ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาให้เชื่อมต่อระบบ KMS กับ PEA Life
- ประชุ ม หารื อ กั บ กรบ. เกี่ ย วกั บ การกำหนดแนวทางการนำ KM ไปใช้ ในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบแรงจูงใจด้าน KM เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- จัดทำ Clip VDO สื่อสารเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก
ปี 2563 ด้านที่ 7 การจัดการความรู้
- ถอดประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ Level UP ด้วยบทความ” โดย นายอนุรักษ์ เชย
ชุ่ม ชผ.รศ. กปบ. กฟก.1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- ถ่ายทำ Clip VDO สื่อสารค่านิยม TRUSTED ของ ผวก. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 และประชุมร่วมกับบริษัท
เพื่อปรับแก้รายละเอียดใน Clip VDO เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ (KM in Action) สำหรับพนักงานที่สนใจด้านการ
จัดการความรู้จาก สนญ. เป็นแบบ Online รุ่นที่ 2-5 เรียบร้อยแล้ว
- ประชุมคณะทำงานระบบ Core Business Enablers ข้อ 7 การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาคะแนน Baseline และนำไปกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานปี
2563 รายไตรมาส ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ SE-AM
- ถอดประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “Fail the right ways” โดย นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผชก.(ท)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
- ถอดประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “การบริหารงาน KM สู่เป้าหมายด้วย OKRs” โดย นายวิทยา สู่ทรัพย์
ชผ.พอ. กอก. กฟก.1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
- ประชุมหารือเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทาง/แผนงาน การนำกระบวนการ KM ไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
- รายงานการดำเนินการตามแผนแม่บท KM ต่อคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
- รายงานการดำเนินการตามแผนแม่บท KM ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
- ชี้แจงเกณฑ์ป ระเมิน ผลการดำเนิ นงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สำนัก ปี 2563
ด้านที่ 7 การจัดการความรู้ ให้กับสายงาน ย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- กพค. ขอความอนุเคราะห์ กรบ. เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ดีเด่นของ กฟภ. ในปี 2563 โดยเพิ่มเกณฑ์เกี่ยวกับการนำ KM ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการ
ทำนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท KM ของ กฟภ.
- หารือร่วมกับวิทยากรจากบริษัท SCG ในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสำหรับทีมงาน
จัดการความรู้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
- กพค. ได้เชิญ ฝพท. และ ฝสท. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ (KMS) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 - จัดทำอนุมัติแนวทางการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กฟภ. และนโยบายการจัดการความรู้
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “KM Leadership Development Program (KMLDP)” สำหรับทีมงานนัก
จัดการความรู้ (KM Facilitator) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563
ณ อาคาร LED ชั้น 6 สำนักงานใหญ่
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HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
และนำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR2พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน: ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงาน ท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษาความต้องการขององค์กรด้านบุคลากรในการสร้างนวัตกรรม
2. กำหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3. ดำเนินงานตามแผน
4. ติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- กพค. ประชุมร่วมกับ กวน. และ กรบ. เพื่อกำหนดสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้
ตามแผนที่ตั้งไว้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาส 3 และ 4
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HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการส่งเสริมทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณ์แข่งขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S9ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย์
กลยุทธ์ : HR2พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน: Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท และ ธ
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษาความต้องการขององค์กรด้านบุคลากรในการสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นตาม
แผนงานที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวน Competency Model ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. ทบทวนเครื่องมือและรูปแบบในการประเมินและพัฒนาตาม Competency Based
4. กำหนดพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยีและภาวการณ์
แข่งขันและกำหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency GapAnalysis)
6. วิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตามCompetency Based Assessment Model
7. ดำเนินงานตามแผน
8. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- กรบ. จัดทำร่าง Functional Competency สำหรับหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ สำนักดิจิทัล
และฝ่ ายลู ก ค้ า และการตลาดสายงานธุ ร กิ จและการตลาด และจั ด ส่ งให้ ส ายงานตรวจสอบ Functional
Competency ที่ กรบ. ได้จัดทำขึ้น
- ประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap Analysis) จะดำเนินการประเมินในไตร
มาส 3 เนื่องจากระบบเสียหายเนื่องจากโดนไวรัส Ransomware จึงทำให้ดำเนินการล่าช้า ต้องกู้ระบบใหม่
และวิเคราะห์สมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Competency Based Assessment Model หลังจากนั้น
ภายในไตรมาส 3
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DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 64.95 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชื่อแผนงานย่อย (1): แผนงาน ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล
ISO/IEC 20000) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. งานพัฒนางานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
2. งานตรวจประเมินองค์กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ร่วมกับที่ปรึกษาและคณะทํางานระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ (ITSMS
Working Team) ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้
• ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการขีดความสามารถในการให้บริการ (Capacity Management
Procedure)
• ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการต่อเนื่อง (Service Continuity Management Procedure)
• แผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Service Continuity Management Plan)
• ขั้นตอนปฏิบั ติการบริห ารจัดการความพร้อมให้ บ ริการและแผนบริหารความพร้อมให้บริการ
ต่อเนื่อง (Availability Management and Plan)
• ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่าย (Budgeting and Accounting for
IT Services Procedure)
• ขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SMS Audit Procedure)
• จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ / อุปกรณ์เครือข่าย
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-

• จั ด ทำข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก ารการตรวจสอบความพร้ อ มใช้ ข องระบบเครื อ ข่ า ยและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (Smart Customer Service System : SCS)
จัดฝึกอบรมความรู้การตรวจประเมินของงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
ปรั บ แต่ งค่ า โปรแกรม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การเหตุ ขั ด ข้ อ ง (Incident Management
Procedure)
จัดทำแผนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ร่วมกับ สตภ.
จัดทำเอกสาร Check list เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินภายใน (Internal
Audit)

ชื่อแผนงานยอย (2): ระบบการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร Enterprise Content Management
(ECM)
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR)
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
5. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
7. ประกาศร่าง TOR และประกวดราคา
8. อนุมัติซื้อ
9. ทำสัญญา
10. ส่งของ/ติดตั้ง/ส่งมอบ (งวด 1)
11. ตรวจรับ-จ่ายเงิน (งวด 1)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหาร
จัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป
2563 ตามบันทึกเลขที่ กพก.(ก) 26/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนาม
เห็นชอบในวันที่ 15 มกราคม 2563
- ขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) และขอความเห็นชอบปรับปรุงร่าง
ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
สำหรับงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจำปี 2563 ตาม
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หนังสือเลขที่ กพก.(ก) 353/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ขอความเห็นชอบราคากลาง สำหรับงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบ
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ภ ายในองค์ ก ร (Enterprise Content Management : ECM) ตาม
งบประมาณประจำปี 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 66/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 โด ย
รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 23 มกราคม 2563
ขอความเห็นชอบราคากลาง สำหรับงานจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ตาม
งบประมาณประจำปี 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 30064/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดย
รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
จั ด ทำเอกสารและเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ในวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
ตามหนังสือเลขที่ กอส.(วอ)152/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
จัดทำเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของ กฟภ. ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามหนังสือเลขที่ กอส.(วอ)302/2563 ลงวันที่ 7
เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ
จั ด ทำเอกสารและเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ประชุมชุดใหญ่)
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ กฟภ. ทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้ง
ตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว334 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
จัดทำเอกสารและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามหนังสือเลขที่
มท 0210.5/ว762 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ประชุมชุดใหญ่) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และ ตาม
หนังสือเลขที่
มท 0210.5/ว859 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ เห็นชอบในหลักการ
ตามเอกสารและการนำเสนอ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 329/2563 ลงวันที่
8 พฤษภาคม 2563
จัดทำรายงานขอจ้างและการจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตามหนังสือเลขที่
กพก.(ก) 30089/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
จัดทำ คำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ก) 596/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รผก.(ทส) เห็นชอบ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำร่างประกาศพร้อม
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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- ดำเนินการประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนระบบ e-GP , เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างของ กฟภ. และ
ติดบอร์ดประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อแผนงานยอย (3): ระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร Enterprise Performance
Management (EPM)
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification)
2. ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR)
3. ขอความเห็นชอบราคากลาง
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
6. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
7. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
8. ประกาศร่าง TOR และประกวดราคา
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- จัดทำขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 35013/2563 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
- ยกร่างจัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน TOR
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุม ฝพท. ชั้น 3 อาคาร 51
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ
ห้องประชุม สรก.(ย) ชั้น 5 อาคาร LED

ชื่อแผนงานยอย (4): โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบ ครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะ
ที่ 2) บน Smart Phone
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR
2. ประสานงานสวนเกี่ยวของในการพัฒนางานตาม TOR
3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากที่ไดผู รับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
4. ทดสอบการใชงานระบบ
5. ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR
- ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานตาม TOR
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล PEA หลังจากที่ได้ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
- ทดสอบการใช้งานระบบ
- ดูแลระบบ ประสานงานแก้ไขปัญหาการใช้งาน

ชื่อแผนงานยอย (5): งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร แบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต
1.1 พิจารณาแนวทางการจัดหา
1.2 ขออนุมัติในหลักการ/ขอความเห็นชอบแผน
1.3 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ
1.4 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
1.5 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด
1.1 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ
1.2 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
1.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา
1.4 Kick off Meeting/สํารวจ/อนุมัติแบบฐานราก
1.5 สงของ/ติดตั้ง
1.6 ตรวจรับ/เบิกจายเงิน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร แบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต
- อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอการเช่าใช้บริการระบบวิทยุสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน)
- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการทดสอบ PoC วิทยุคมนาคมระบบ DTRS
พร้อมบริการเสริมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- ผวก. เห็ น ชอบเมื่อ วัน ที่ 24 เมษายน 2563 เปลี่ ยนสถานที่ ดำเนิ นการทดสอบ PoC เป็ นจั งหวัด
กำแพงเพชร และจังหวัดชุมพร
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าสำรวจและเชื่อมต่อสายสัญญาณที่สำนักงานเขต กฟน.
2 และ กฟต.1
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- ดำเนินการ PoC ที่จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 และจังหวัดชุมพร วันที่ 15-19
มิถุนายน 2563
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด
- จัดทําร่าง TOR และราคากลาง ในเดือน มกราคม และไดรับความเห็นชอบแล้ว
- อนุมัติ อฝ.สค. ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2563 จัดซื้อพรอมติดตั้งฯ จากบริษัท มาสเตอร ทาวเวอร แอนด
อิควิปเมนท จํากัด เปนเงิน 3,201,012.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- จัดทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ บ.39/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563
- Kick off Meeting เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2563
- บริษั ท จั ดทำแบบฐานราก 12 แห่ ง ส่ งให้ กฟภ. ตรวจสอบแล้ ว อนุ มัติ แ ล้ ว 6 แห่ ง อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 6 แห่ง

ชื่อแผนงานยอย (6): งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. จัดทำร่าง TOR/ขอความเห็นชอบ
2. จัดทำราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา
4. กระบวนงานตามสัญญา (สำรวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุม
ติดตามงาน)
5. ส่งมอบแผนการทำงานและบริหารโครงการ และ NDD
6. ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของสัญญา
7. ส่งของ
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- จัดทําร่าง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแล้ว ในเดือน มีนาคม 2563
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญาเรียบร้อยแล้วดังนี้
• พื้นที่ภาคเหนือ :
o สัญญาเลขที่ อบ.2/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
o จ้างเหมาจากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
o เป็นเงิน 38,299,580.- บาท (รวมภาษี)
• พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
o สัญญาเลขที่ อบ.3/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
o จ้างเหมาจากบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
o เป็นเงิน 112,589,680.- บาท (รวมภาษี)
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• พื้นที่ภาคกลาง : แจกแบบ 23 – 27 มีนาคม 2563, ยื่นซอง 3 เมษายน 2563
o สัญญาเลขที่ อบ.4/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563
o จ้างเหมาจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
o เป็นเงิน 107,000,000.- บาท (รวมภาษี)
• พื้นที่ภาคใต : แจกแบบ 24 - 26 มีนาคม 2563, ยื่นซอง 27 มีนาคม 2563
o สัญญาเลขที่ อบ.5/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
o จ้างเหมาจากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
o เป็นเงิน 39,176,980.- บาท (รวมภาษี)
ชื่อแผนงานยอย (7): จางเหมา ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้งระบบจัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ
(INMS)
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. เบิกจายเงินงวดที่ 2 (20% ของสัญญา)
2. ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ติดตั้งอุปกรณแมขายและ ซอฟตแวรระบบ INMS พรอมปรับตั้งคาการทํางาน
ของ ระบบตางๆทั้งชุด DC และ DRC)
3. เบิกจายเงินงวดที่ 3 (15% ของสัญญา)
4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 (ติดตั้ง Operation Console เฟอรนิเจอร ระบบไฟฟา Video Wall พรอม
เชื่อมโยง อุปกรณภายในหอง DOC)
5. เบิกจายเงินงวดที่ 4 (10% ของสัญญา)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- นําเสนอขออนุมัติ จายงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562
- คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
- อนุมัติเบิกจ่ายงานงวดที่ 3 รผก.(ทส) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ชื่อแผนงานยอย (8): งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง แบบเตรียมความ
พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 4
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขออนุมัติจ้าง
2. ติดตามการจัดทำสัญญา/ลงนามสัญญา
3. บริหารสัญญา ประชุมติดตามงานประจำเดือน
4. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า (10%)
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ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ผวก. อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
- จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งเริ่มงาน
- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุม Kickoff
ชื่อแผนงานยอย (9): งานจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่าย DWDM และ IP-Core Network
แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะที่ 2
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ขออนุมัติจ้าง
3. ติดตามการจัดทำสัญญา/ลงนามสัญญา
4. บริหารสัญญา
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
- ประชุมพิจารณาต่อรองราคา ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
- ประชุมพิจารณาต่อรองราคา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2563
- อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่าย DWDM
และ IP-Core Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ปี ระยะ
ที่ 2
- ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 3 มีนาคม 2563 / ระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 /ไม่มี
ผู้อุทธรณ์
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา วันที่ 27 มีนาคม 2563
- จัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 (สัญญาเลขที่ จ.37/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย.
2563)
- จัดทำหนังสือแจ้งเริ่มงานแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
ชื่อแผนงานยอย (10): งานตรวจซ่อม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กรณีที่ดำเนินการเกินกว่า 300
เมตร กรณีการปรับปรุงระบบส่ง/ระบบจำหน่าย และกรณีสัตว์กัดแทะและการชำรุดในพื้นที่ภูเขามีระยะห่าง
ระหว่างเสามาก งบประมาณประจำปี 2563 วงเงิน 49,306,000.- บาท
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง (ขายแบบ) (ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ)
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- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผู้ชนะ, จัดทำรายงานผลการพิจารณา, ต่อรอง
ราคา
- จัดทำสัญญา/ลงนามในสัญญา
- ส่งของ 60 วัน
- ตรวจรับ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ
- ขอความเห็นชอบ TOR,ราคากลาง ใหม่หลังปรับปรุงสเปค
- ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผล
และกรรมการตรวจรับ
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อประชาพิจารณ์ (เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3
วันทำการ)
- เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง (ขายแบบ) (ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ)
- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผู้ชนะ, จัดทำรายงานผลการพิจารณา, ต่อรอง
ราคา
- จัดทำสัญญา/ลงนามในสัญญา
- ส่งของ 60 วัน
- ตรวจรับ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.
- เห็นชอบรายงานผลการวิจารณ์และขออนุมัติขายแบบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
• ขายแบบ 2 - 20 ธันวาคม 2562
• เสนอราคา 23 ธันวาคม 2562
• เปิดซอง 24 ธันวาคม 2562
- อนุมัติ ผชก.(ทส) ลงนามอนุมัติจัดซื้อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
- ผชก.(ทส) ลงนามในสัญญาแล้ว บ.33/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
- ผชก. อนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน วันที่ 3 มีนาคม 2563 (เปลี่ยนแปลง TOR)
- ผชก.(ทส) ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (ฉบับใหม่)
- ผชก.(ทส) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เห็นชอบราคากลาง
- ผชก.(ทส) เห็นชอบ รายงานขอจ้าง 18 มีนาคม 2563
- ประกาศประชาวิจารณ์ วันที่ 20 -25 มีนาคม 2563 ไม่มีผู้วิจารณ์
- นำเสนอรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ ผชก.(ทส) วันที่ 26 มีนาคม 2563
- ขายแบบ วันที่ 30 มีนาคม - 14 เมษายน 2563
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-

เสนอราคาวันที่ 15 เมษายน 2563
เปิดซองวันที่ 16 เมษายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา วันที่ 23 เมษายน 2563
ไม่มีผู้อุทธรณ์
ผชก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาเลขที่ บ.55/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบของตามสัญญา 60 วัน ครบวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ชื่อแผนงานยอย (12): โครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำสรุปผลการพิจารณา แจ้ง กบท.
2. จัดทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง นำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้าง
3. จัดทำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
4. จัดทำหนังสือสั่งจ้าง และรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำส่ง กนต. เพื่อจัดทำสัญญา
5. กนต. จัดทำสัญญา และลงนามสัญญา
6. Kick off Project
7. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทุกเดือน
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำสรุปผลการพิจารณา แจ้ง กบท.
- ผวก. อนุมัติจ้าง บริษัท ทรู ทัช จำกัด เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Contact
Center) ระยะที่ 4 เมื่อลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- รผก.(ทส) ลงนามหนังสือ แจ้งลงนามในสัญญา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- จัดทำสัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563
- Kick off Project เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
- ทีมงาน บจก.ทรู ทัช เข้าดำเนินการเก็บข้อมูล และออกแบบ Business Flow ร่วมกับทีมงาน กบท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาระบบ

113

DT1.2 แผนงานการยกระดับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 70

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกำกับดูแลข้อมูลฯ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. การจัดอบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ป 2563
2. ดำเนินการนำร่อง Data Management ในกระบวนงาน บริการและสนับสนุนลูกค้า (Meter to
Cash)
3. ขยายผลการดำเนินงาน Data Governance กระบวนงาน บริหารจัดการข้อมูลด้านบุคลากร
4. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล
5. จัดอบรมปฏิบัติการหัวข้อ “การกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) ของ กฟภ.”

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- อบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ป 2563 ใหกับคณะทํางานบริการ
ขอมูล (Data Steward Team) กระบวนการบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash) และ
พนักงานที่เกี่ยวของกับ 9 Core Business Process โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ชวงที่ 1 : วันที่ 22 ม.ค. 2563
ชวงที่ 2 : วันที่ 29 - 30 ม.ค. 2563
ชวงที่ 3 : วันที่ 5 - 6 ก.พ. 2563
ชวงที่ 4 : วันที่ 14 ก.พ. 2563
- จัดทําตัวชี้วัดคุณภาพของขอมูล วิธีการปฏิบัติ และแนวทางตรวจสอบ (กระบวนการบริการและ
สนับสนุนลูกคา Meter to Cash) ประกอบดวย
- ชุดขอมูลขอใชไฟฟา
- ชุดขอมูลบริการดานมิเตอร
- ชุดขอมูลจดหนวยพรอมแจงคาไฟ
- ชุดขอมูลชําระเงินคาไฟฟา
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ขยายผลการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล
- คัดเลือก Business Process สำหรับดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)
กระบวนการสำคัญทางด้านทรัพยากรบุคคล (Recruit to Retire) ตามระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ด้านบุคลากรมีทั้งหมด 9 Module เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 15 พ.ค. 2563
- ฝบค., ฝบบ., ฝพบ., กตจ. และ กภษ. ส่งรายชื่อพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Recruit to
Retire เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริการข้อมูลด้านกระบวนการ (Data steward Team :
Processor), คณะทำงานบริการข้อมูลด้านเทคนิค (Data steward Team : Technician) และ
คณะทำงานบริการข้อมูลด้านติดตามและประเมินผล (Data steward Team : Auditor)
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563
- นำเสนอรายงาน ต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
-
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DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management & Data Analytic)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 85

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกำกับดูแลข้อมูลฯ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย และ ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษา/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ขององค์กร
2. กำหนดแนวทาง/แผนงาน/คัดเลือก/จัดลำดับข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงานต่างๆ
ของ กฟภ. เช่น แผนยุทธศาสตร์ กฟภ./แผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ.
3. ประสานงานกับเจ้าของกระบวนการ/และเจ้าของข้อมูล ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ เช่น การกำหนดข้อมูลนำเข้า Platform
4. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูง
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
กรอ. ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Big Data ขององค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน
ยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2563 กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. และเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำมาตรฐาน
ข้อมูลของ กฟภ. กับ กมส. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563
กรอ. ขออนุมัติยกเลิกและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Big Data Management) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 ด้าน โดย ผวก. อนุมัติแล้ว ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563 ประกอบด้วย
• ด้านระบบไฟฟ้า (Grid)
• ด้านการบริการลูกค้า (Customer)
• ด้านการดำเนินงานองค์กร (Enterprise)
• ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
กรอ. ดำเนินการทบทวนแผนงานการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ กฟภ. (Big Data Management)
ปี 2563-2565 เรียบร้อยแล้ว และได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล และการบู รณาการ
ด้านข้อมู ลของ กฟภ. กับ ฝพท. และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อวันที่ 27 พ.ค. 2563 และดำเนิ นการติ ดตาม
ประสานงานร่ วมกั บ ฝพท. เพื่ อดำเนิ น การสำรวจข้ อมู ล ของแต่ ล ะหน่ วยงานระดั บกองและ กฟฟ.ชั้ น 1-3
เรียบร้อยแล้ว
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DT1.4 แผนงานการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล
ด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 37.5
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ที่ปรึกษาฯ จัดทําแนวปฏิบัติข้อกําหนดสําหรับผลลัพธ์ และเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์สําหรับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 38500
2. ที่ปรึกษาฯ จัดทําข้อมูลผลการดําเนินการและประเมินผลลัพธ์สําหรับการดำเนินงานตามมาตรฐาน
ISO 38500
3. ตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO
38500
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
1. การพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

-

ประชุมหารือคณะทำงานพัฒนากระบวนการ DSS06 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
ประชุมพิจารณาเจ้าภาพและคณะทำงานพัฒนากระบวนการปี 2563 จำนวน 8 กระบวนการ และเตรียม
นำเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1-2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนากระบวนการ EDM03, APO12 จากทั้งหมด 4 กระบวนการที่ขยายระยะเวลาจาก
ปี 2562
ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเจ้าภาพและคณะทำงานพัฒนากระบวนการปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนากระบวนการ APO06 Manage Budget and Costs ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะทำงานพัฒนากระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage Risks ใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ได้รับความเห็นชอบกระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage Risks, DSS06
Manage Business Process Controls ในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการประยุกต์ใช้กระบวนการฯ กับเจ้าของระบบงานที่สำคัญ ในวันที่ 23 มกราคม 2563
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-

ประชุมตรวจประเมินการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบ CBS-Upgrade จากทั้งหมด 5 ระบบ
ประชุมตรวจประเมินการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบงาน SCADA-3, AMI ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
เมื่อวันที่ 21, 30 เมษายน 2563
สรุปผลตรวจสอบเอกสารของการประยุกต์ใช้กระบวนการ COBIT กับระบบงาน CBS-Upgrade, SCADA-3,
AMI ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และจัดทำข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ
รายงานผลการดำเนินงาน IT Governance ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 ใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29
มิถุนายน 2563

2. งานพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินองค์กรตามมาตรฐาน
ISO/IEC 38500
-

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
ได้รับความเห็นชอบร่าง TOR หลักเกณฑ์การคัดเลือก และราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่ รึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปรายชื่อจำนวน 5
บริษัทที่มีหนังสือเชิญเข้าร่วมคัดเลือก
มีบริษัท ACIS และบริษัท T-Net ที่ยื่นข้อเสนอในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยมีบริษัท ACIS เพียง 1 ราย ที่
ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและได้รบั การประเมินด้านเทคนิค
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างรับฟังการนำเสนอจากบริษัท ACIS และต่อรองราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2563
ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา บริษัท ACIS แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประชุม Kick off งานจ้างที่ปรึกษา (บริษัท ACIS) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ได้รับอนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีฯ ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2563
ที่ปรึกษาส่งมอบ Inception Report (งวดที่ 1) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
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DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 68.50 สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 40
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S10 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ์ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
ชื่อแผนงานยอย (1) : EA Governance & Development.
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ศึกษาและกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติหลักการ งบประมาณ และแผนการจ้าง
3. ขออนุมัติ TOR ราคากลาง และรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
4. ออกหนังสือเชิญชวน พิจารณาเอกสารผู้เข้าร่วมคัดเลือก
5. สรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
6. ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสัญญา
7. ส่งงานงวดที่ 1
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานแลวเสร็จ โดยเชิญบริษัทและมหาวิทยาลัยมาหารือกำหนด
ขอบเขตการเนินงานดังนี้
- บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด
- บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด
- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
- บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด
- บริษัท เอคเซนเชอรโซลูชั่นส จํากัด
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผวก. อนุมัติหลักการจาง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563
- รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจาง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563
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- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบ TOR และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2563
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สำหรับจัดทำหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
- ออกหนังสือเชิญชวนบริษัทวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้บริษัทส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 18
พฤษภาคม 2563
- ออกหนังสือเชิญชวนบริษัทวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้บริษัทส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 18
พฤษภาคม 2563
- สรุปรายชื่อบริษัทที่ส่งหนังสือเชิญชวนและผลการตอบกลับ ดังนี้
ลำดับที่

รายชื่อบริษัท

ผลการตอบกลับ

1

บริษัท แอคเซนเจอร์โซลูชั่นส์ จำกัด

เข้าร่วม

2

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด

เข้าร่วม

3

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด

ไม่เข้าร่วม

4

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

เข้าร่วม

5

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

เข้าร่วม

6

บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด

เข้าร่วม

7

บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าร่วม

- จัดทำสรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดย
บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา วงเงินรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 16,000,000.- บาท
- รผก.(ทส) อนุมัติรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2563
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจ้งลงนามสัญญาให้แก่ บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด
- นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กนต. เพื่อจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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ชื่อแผนงานยอย (2): กลุ่มงานขยายผลการจัดทากระบวนการ (งานจัดซื้อซอฟตแวร์สถาปตยกรรมองคกร EA
Tool).
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขออนุมัติจัดซื้อและทำสัญญา
2. ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1
- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-Off), จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Inception Report) และประเมิน
ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ (ภายใน 30 วัน นับจากลงนามในสัญญา จ่ายเงิน 10%)
3. ส่งงานงวดที่ 2
- จัดหาและนำส่งซอฟต์แวร์ (ภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา จ่ายเงิน 20%)
4. ส่งงานงวดที่ 3
- ติดตั้งระบบ, จัดทำกระบวนการ, ส่งรายงาน Conceptual/Detail design , นำเข้าข้อมูล
กระบวนการ Meter-to-Cash, ส่งรายงานและคู่มือ, อบรมการใช้งาน (ภายใน 180 วัน นับจากลง
นามในสัญญา จ่ายเงิน 70%)
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- ผชก.(อ) อนุมัติจ้างลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว
- กนต. จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และ ผชก.(อ) ลงนามในสัญญาเลขที่ บ.30/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 เรียบร้อยแล้ว
- กิจ การร่ วมค้า เนร่ า และ เวสเทิร์น ส่ งมอบงานระยะที่ 1 เมื่อวั น ที่ 2 มิถุน ายน 2563 และได้ ส่ ง

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ 1 ให้ กตจ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563
- กิจการร่วมค้า เนร่า และ เวสเทิร์น ส่งมอบงานระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และได้ ส่ ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดงานที่ 2 ให้ กตจ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2563
- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำ workshop เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการในการปรับแต่ง
โปรแกรมในช่วงวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2563
ปัญหาและอุปสรรค
- กิจการร่วมค้า Nera และ Western เข้ามารับเอกสารเตรียมการจัดทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากการ
ประสานงานภายใน และ เตรียมเอกสารหนังสือค้ำประกันสัญญาล่าช้าเนื่องจากต้องประสานงานกับ
สำนักงานที่สิงคโปร์เป็นผู้ดำเนินการ
- การจัดทำสัญญาล่าช้าเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ สกม. ทำให้บุคลากรของ กนต. ต้องกักตัว
14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563
แนวทางการแก้ไข
- มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดให้เร็วที่สุด
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DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 100

สถานะการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 65
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S11 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Sustainable and Secured Digital Technology)
กลยุทธ์ : DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่
มาตรฐานสากล
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จของแผนสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.)
2. เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบภายนอก (CB)
3. หารือผู้เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.)
4. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB)
5. หาแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูต้ รวจสอบ
ภายนอก (CB)

ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
- รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผู้ตรวจสอบภายใน (กตส.)
เรียบร้อยแล้ว
- เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (CB) เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เกี่ยวข้อง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ส่งแนวทางแก้ไขความไม่สอดคล้องฯ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
(กตส.) เมื่อเดือน เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ผู้ตรวจสอบภายนอก(CB) จาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจประเมินระบบ
บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ กฟภ. สำหรับ กฟฉ.1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และ
กฟก.1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านการต่ออายุใบรับรอง (Re-Cert) ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต สำนักงานใหญ่ และส่วน
ภูมิภาค 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 พฤษภาคม 2563
- ผู้ตรวจสอบภายนอก(CB) ตรวจไม่พบความไม่สอดคล้องของระบบ
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IP1.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System)
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 36 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 60
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. สัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์จาก ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าการทั้ง 12 สายงาน ผู้อำนวยการสำนักทั้ง
3 สำนัก ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต 5 เขต ผู้บริหารจาก PEA ENCOM และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของผู้บริหารระดับสูงในวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว เริ่มเตรียมการดำเนินการจัดการอบรมแล้ว
ฝึกอบรมสายงานนำร่อง กระบวนการนวัตกรรม อาจต้องมีการจัดทำอนุมัติเพื่อขอปรับเปลี่ยนแผนงาน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ทั้งนี้มีการประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ
ปัญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกอบรม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
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IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 44 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. มีการรวบรวมข้อมูลและประเมินศักยภาพของนวัตกรรม
2. ขออนุมัติจัดตั้งคณะทำงานฯ
3. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนำนวัตกรรมต้นแบบไปสู่การผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
4. คัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
มีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักประดิษฐ์ กฟภ. เพื่อนำมา
ประเมินศักยภาพ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness
Levels : TRL) มาพิจารณา โดย กวน. และ กธม. มีการประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำต้นแบบไป
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563
ปัญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดการประชุมการพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
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IP1.3 แผนพัฒนาความรู้ความสามารถสมรรถนะ
ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 25 สถานะการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมายการดำเนินงานสะสม : ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS)
กลยุทธ์ : IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2563
1. ขออนุมัติในหลักการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2563
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2563
3. การประกวดแข่งขันทักษะผู้ประดิษฐ์ประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานสะสมประจำปี 2563
ผวก. อนุมัติหลักการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2563 ลงวันที่ 29
ม.ค. 2563 (บันทึก กวน. เลขที่ กวน.(พน.) 41/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 )
โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย
1. Design Thinking
2. Lean for process improvement
ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ภายในไตรมาส
ที่ 2 ได้ เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID19
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- เร่งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
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การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ.
1. ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2558 – 2563e

5.00

4.6846 4.88 4.9331
5.00
4.77 4.55

4.9139
4.8680
4.91
5.00
4.95
4.79
4.87

4.00

4.7721
4.98
5.00
4.80 4.53
4.82
4.5948
4.15
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

3.00

ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)

2.00

กระบวนการ

คะแนนรวม

1.00
2558

2559

2560

2561

2562

2563e

หมายเหตุ 1. คะแนนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เริ่มประเมินในปี 2561

2. 2563e เป็นการคาดการณ์คะแนนจากข้อมูลจริง ณ เดือน มิ.ย. 2563
3. กฟภ. ประเมินกระบวนการตามระบบ SEPA ในปี 2556-2562 และเริ่มประเมิน Core Business Enablers ในปี 2563

2. เปรียบเทียบผลการประเมินรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 แห่ง
2.1 คะแนนภาพรวม ประจำปี 2562
กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยู่อันดับที่ 1 จากจำนวนรัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A ในระบบประเมินคุ ณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563

5.00
4.00
3.00

2.00
1.00
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2.2 คะแนนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562
กฟภ. มีคะแนนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่อันดับที่ 12 จากจำนวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563

5.00
4.00
หมายเหตุ : บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟู

3.00
2.00

1.00

หมายเหตุ : บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟู จึงไม่ประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

2.3 คะแนนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน) ประจำปี 2562
กฟภ. มีคะแนนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน) อยู่อันดับที่ 1 จากจำนวน
รัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
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2.4 คะแนนหมวดกระบวนการ ประจำปี 2562
กฟภ. มีคะแนนกระบวนการอยู่อันดับที่ 4 จากจำนวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2563

5.00
4.00
3.00

2.00
1.00

หมายเหตุ : บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟู จึงไม่ประเมินกระบวนการ

3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตัวชี้วดั ที่สำคัญระหว่าง กฟภ. กับ กฟน.

12 เมืองใหญ่
SAIFI
(ครั้ง/ราย/ปี)
องค์กร
12 เมืองใหญ่
SAIDI
(นาที/ราย/ปี) องค์กร
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit Margin (%)
จำนวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน)
หมายเหตุ

2559
1.571
5.17
21.181
153.13
25,888
5.86
5282

กฟภ.
2560
2561
1
1.23
1.171
4.50
3.81
1
16.57 14.851
118.70 89.82
26,669 20,616
5.70
4.26
2
544
5582

กฟน.
2560 2561 2562

2562 2559
1.041
1.35 1.23 1.20 0.99
3.10
13.361
39.96 36.55 31.75 30.74
73.82
13,317 11,378 10,855 9,094 5,398
2.64
5.92 5.70 4.62 2.62
2
569
432
447
467 489

1. ข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของเมืองใหญ่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ , พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี,
นครราชสีมา, รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร, หัวหิน, ภูเก็ต และหาดใหญ่
2. ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี)

ที่มา : รายงานประจำปี 2562 ของ กฟน. ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563 จากเว็บไซต์ www.mea.or.th

