รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานของ กฟภ.ประจาปี 2563
ไตรมาส 1-3 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2563)

กองวิเคราะห์และประเมินผล
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

คานา
รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และสรุปผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ
การรวบรวมผลการดาเนินงานที่สาคัญของหน่วยงานต่างๆ กองวิเคราะห์และประเมินผลได้รับความร่วมมือ
อย่ างดียิ่ งจากหน่ ว ยงานต่างๆ โดยจั ดท ารายงานผลการดาเนิ น งานเป็น ประจาทุ กไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์ และ
ประเมินผล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดาเนินงานของ กฟภ. จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องต่อไป

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

1

VISION : วิสัยทัศน
กฟภ. เป น องค ก รชั้ นนํ าที่ ทั น สมั ย
ในระดั บ ภู มิ ภ าค มุ ง มั่ น ให บ ริ ก ารพลั ง งาน
ไฟฟ า และธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งอย า งครบวงจร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชื่ อ ถื อ ได เ พื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

MISSION : ภารกิจ

จั ด หา ให บ ริ ก ารพลั ง งานไฟฟ า และ
ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ
ทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

CORE VALUE : คานิยม
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
กฟภ. ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ขององคกร (พ.ศ.2563-2567)
เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม ถายทอดสูการปฏิบัติผานการกําหนด ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังนี้
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

SO1
ดําเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโต
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตาม OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดัน
กรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรสูความยั่งยืน
สากล OECD และ DJSI
S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอ OC2 การวิ เ คราะห แ ละกํ า หนดแนวทาง
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอบสนองความตองการความคาดหวัง
และความกังวลผูมีสวนไดสวนเสีย
RS1 สนั บสนุ น การใช พ ลั ง งานอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
S3

SO2
มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดาน
จําหนายกระแสไฟฟา
โดยบูรณาการทุกระบบงานดวย
Digitalization

SO3
มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการ
ของทุกกลุมลูกคา

มีก ารจํ าหน า ยไฟฟ า ที่ ได คุ ณ ภาพ OM1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความ
ในระดับชั้นนําของภูมิภาค
นาเชื่อถือของระบบจําหนาย
OM2

การเสริ ม สร า งศัก ยภาพของระบบ
จําหนาย โดย Smart Grid

S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และ OM3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
สรางความมั่นคงทางการเงิน
สินทรัพย
S5 ปรั บ โครงสร า งองค ก รให มี ค วาม OM4 ปรับ ปรุ งกระบวนการดํ าเนิน งานให มี
คลองตัว สอดคลองกับความตองการ
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยให ค รอบคลุ ม ทั้ ง
หวงโซอปุ ทาน
ของธุ ร กิ จ โดยใช ป ระโยชน จ าก
พันธมิตร
S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ CR1 ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
ลูกคา
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง ลู ก ค า โ ด ย ใ ช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service)
S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐาน CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะ
ลูกคา High Value
ยาว และรั ก ษาฐานลู ก ค า รายสํ า คั ญ
(CRM)
CR3 สรางประสบการณที่ดีกับลูกคา
(Customer Experience)
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

SO4

ยุทธศาสตร

S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชน
เกี่ยวเนื่อง
ความรวมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
NM2 การผลักดันผลประกอบการและการ
สราง Brand Image ของบริษัทในเครือ

การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร
โดยสราง Advantaged Portfolio

OC3 Change Management
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานในธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
S9 ยกระดับการบริหารและศักยภาพ
ของทุนมนุษย

HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการพัฒนาระบบงาน
ดาน HR (HRM)
HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนา ใน
การเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร (HRD)

SO5
ขับเคลื่อนองคกร ใหทันสมัย
ดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม

กลยุทธ

S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital
Technology) เพื่อการขับเคลื่อน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital
Transformation)

DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารคาใชจายและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดําเนินงาน

S11 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและ
มีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Sustainable and Secured
Digital Technology)

DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber
Security และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทลั สูม าตรฐานสากล

S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate Innovation
System :CIS)

IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดาน
นวัตกรรม

4

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

SO1 : ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
OC1 วิเคราะห GAP และแนวทาง
การผลักดันองคกรสูความยั่งยืน

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)

สถานะการดําเนินงาน

76.04
78.02

- OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)

100.00

เปนไปตามเปาหมาย

- OC1.2 แผนงานการยกระดับการ
ดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐาน/ระดับสากล
- OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและ
กระบวนการที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ความปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS)

69.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

81.08

เปนไปตามเปาหมาย

- OC1.4 แผนงานยกระดับการดําเนินงาน
ใหไดตามมาตรฐาน OECD และเกณฑการ
กํากับดูแลของ สคร.
- OC1.5 แผนงานยกระดับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมสูมาตรฐานสากลอยางยั่งยืน
- OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธ
โครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
OC2 การวิเคราะหและกําหนด
แนวทางการตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวัง และ
ความกังวลของผูมีสวนไดสวนเสีย

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน
กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.
เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย.
70.00
เปนไปตามเปาหมาย

70.00

เปนไปตามเปาหมาย

73.11

- OC2.1 แผนงานวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียที่
สอดคลองตามกระบวนการของ กฟภ.

67.50

ไมเปนไปตามเปาหมาย

- OC2.2 แผนงานบูรณาการในการ
ยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย

78.72

เปนไปตามเปาหมาย

RS1 สนับสนุนการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

75.00
- RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน

75.00

เปนไปตามเปาหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)

SO2 : มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟาโดย
บูรณาการทุกระบบงานดวย Digitalization

72.14

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย

44.43

- OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายสงและ
สถานีไฟฟา
- OM1.2 โครงการพัฒนาระบบสงและ
จําหนาย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (สายงาน
วิศวกรรม)
- OM1.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของ
ระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
- OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid
- OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 (คพพ.1)
- OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 (คพพ.2)
- OM1.7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาใน
เมืองใหญ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
- OM1.8 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสีย
(Technical/ Non-Technical)
OM2 การเสริมศักยภาพของ
ระบบจําหนายโดย Smart Grid

สถานะการดําเนินงาน

43.08

ไมเปนไปตามเปาหมาย

34.50

เปนไปตามเปาหมาย

2.73

ไมเปนไปตามเปาหมาย

84.78
30.59

เปนไปตามเปาหมาย
เปนไปตามเปาหมาย

28.10

เปนไปตามเปาหมาย

55.40

เปนไปตามเปาหมาย

76.25

เปนไปตามเปาหมาย

78.15
- OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศ
ระบบไฟฟา ระยะที่ 3
- OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อ
รองรับระบบ Smart Grid
- OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ
- OM2.4 แผนงานการดําเนินงานตาม
โครงการ Smart Grid (ใหความสําคัญ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการสราง
E
t )
- OM2.5 แผนงานการจัดทําระเบียบการ
รับและสงผานพลังงานไฟฟาผานระบบ
โครงขายไฟฟาของ กฟภ. สําหรับผูผลิต
ไฟฟาและลูกคาของผูผลิตไฟฟา

97.75

เปนไปตามเปาหมาย

70.00

เปนไปตามเปาหมาย

76.00

เปนไปตามเปาหมาย

ยกเลิกแผนการดําเนินงาน จากแผนการดําเนินงาน
กฟภ. ตามความเห็นชอบ ผวก.
เลขที่ กผส.(กส)30058/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย.
2563
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block
Chain มาใชในการซื้อขายพลังงานไฟฟา
(Energy Trading Platform)
- OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสราง
การกําหนดราคาใหสอดคลองกับโครงสราง
ระบบจําหนายในอนาคต (Pricing Model)

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)
67.00

80.00

สถานะการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

67.00
- OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินทรัพยของระบบไฟฟา ของ กฟภ.

OM4 ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดย
ใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน

67.00

เปนไปตามเปาหมาย

88.13

- OM4.1 แผนงานความสําเร็จในการ
ดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA
ตาม Supply Chain ของ กฟภ
- OM4.2 แผนงานการปรับปรุง
กระบวนการทํางานขององคกร (Digital
Operational Excellence) ดวยการ
สนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา

CR1 ยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑและการใหบริการของ
ลูกคา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

86.25

เปนไปตามเปาหมาย

90.00

เปนไปตามเปาหมาย

85.86
90.20

- CR1.1 แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐาน
การใหบริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวัง
ของลูกคา และเหนือกวาคูเทียบ

92.50

เปนไปตามเปาหมาย

- CR1.2 แผนงานการพัฒนาการใหบริการ
ลูกคาดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Service) (PEA Smart plus)
- CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการ
ใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง Doing
business world Bank

78.50

เปนไปตามเปาหมาย

100.00

เปนไปตามเปาหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานขอมูล
ขององคกร (รวมถึงฐานขอมูลลูกคาและ
การวิเคราะหขอมูลในชองทาง) เพื่อนําไปสู
การวิเคราะหและการบริหารจัดการ (Data
Driven Execution)
- CR1.5 แผนงานพัฒนาการใชประโยชน
จากฐานขอมูลลูกคา (Customer
Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการหรือสรางโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

CR2 การสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาในระยะยาว และรักษาฐาน
ลูกคารายสําคัญ

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)
100.00

80.00

สถานะการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

ไมเปนไปตามเปาหมาย

83.03

- CR2.1 แผนงานสรางความสัมพันธเพื่อ
รักษาฐานลูกคา High Value และนําระบบ
Digital CRM มาใชสนับสนุนการ
ใหบริการลูกคา
- CR 2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขอรองเรียน
- CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา
CR3 สรางประสบการณที่ดีกับ
ลูกคา (Customer Experience)

91.59

เปนไปตามเปาหมาย

67.50

เปนไปตามเปาหมาย

90.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

80.00
- CR3.1 แผนงานพัฒนา PEA Customer
Journey

80.00

SO4 : การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกรโดยสราง
Advantaged Portfolio

86.37

NM1 สงเสริมการลงทุนและใช
ประโยชนความรวมมือ เพื่อพัฒนา
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

83.13

เปนไปตามเปาหมาย

- NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix
Planning & Implemeatation และการ
กําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อยกระดับผลประกอบการของ
กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate

84.40

เปนไปตามเปาหมาย

- NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
ในรูปแบบ Early Warning System

90.00

เปนไปตามเปาหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- NM1.3 แผนงานการจัดทําบัญชีตนทุน
ตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจนอก
การกํากับดูแล (Non-Regulated)

NM2 การผลักดันผลประกอบการ
และการสราง Brand Image ของ
บริษัทในเครือ

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)
75.00

สถานะการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

87.25

- NM2.1 แผนงานความสําเร็จในการ
กําหนดนโยบาย โครงสรางการกํากับดูแล
รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง
Portfolio

94.00

เปนไปตามเปาหมาย

- NM2.2 แผนงานการดําเนินงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

80.50

เปนไปตามเปาหมาย

100.00
100.00

เปนไปตามเปาหมาย

OC3 Change Management
- OC3.1 แผนงานปรับโครงสรางองคกร
และกําหนดบทบาทของหนวยงานเพื่อ
มุงเนน Business Alignment
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงกํากับการดําเนินงานของ
บริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy

75.11

- RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ และ
การปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวในการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

75.20

เปนไปตามเปาหมาย

- RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย
กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม และ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

75.01

เปนไปตามเปาหมาย

SO5 : ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรม

80.85

HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย
โดยใชเทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบงานดาน HR (HRM)

62.67
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
(PMS) และการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
พัฒนา
- HR1.2 แผนการปรับโครงสรางองคกร
และอัตรากําลังใหรองรับการเปน Digital
Utility
- HR1.3 แผนงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการยกระดับ
การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและ
พัฒนา ในการเสริมสรางและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)
64.50

สถานะการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

75.00

เปนไปตามเปาหมาย

48.50

ไมเปนไปตามเปาหมาย

60.08

- HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานดิจิทัลที่รองรับการ ดําเนิน
ธุรกิจ และพัฒนาการสงเสริม Digital

73.30

ไมเปนไปตามเปาหมาย

- HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู
(KM) เพื่อรองรับและพรอมตอการดําเนิน
ธรกิจ
- HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมและนําไปใช
ประโยชน
- HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการสงเสริม
ทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณแขงขัน
(New-skill/Up-skill/Re-skill)

75.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

40.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

52.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

DT1 พัฒนาขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสะทอนถึง
ประสิทธิภาพของการบริหาร
คาใชจายและประสิทธิภาพของ
กระบวนการดําเนินงาน

84.36

- DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองคกร
(Digital Platform)

87.28

เปนไปตามเปาหมาย

- DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับ
ดูแลขอมูล (Data Governance)
- DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการขอมูล
(Data Management & Data Analytic)

98.00

เปนไปตามเปาหมาย

85.00

เปนไปตามเปาหมาย
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน กฟภ.
Strategic Objective/Tactic
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/กล
ยุทธ

Initiative
แผนการดําเนินงานของ กฟภ.
- DT1.4 แผนงานพัฒนามาตรฐานการ
กํากับดูแลดานการบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- DT1.5 แผนงาน EA Governance &
Development (การยกระดับ
ความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรม
องคกร)

DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน
Cyber Security และการบริหาร
จัดการเทคดนโลยีดิจิทัลสู
มาตรฐานสากล

รอยละผลการ
ดําเนินงาน
(ม.ค. - ก.ย. 2563)
68.50

83.00

สถานะการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

100.00

- DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล
IP1 พัฒนาโครงสรางและ
กระบวนการดานนวัตกรรม

100.00

เปนไปตามเปาหมาย

77.67
- IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการ
จัดการนวัตกรรม (Innovation
Management System)
- IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการตอยอด
นวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนและสราง
รายได
- IP1.3 แผนพัฒนาความรูความสามารถ
สมรรถนะดานการใชความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม

รวมทั้งหมด

84.00

เปนไปตามเปาหมาย

63.00

ไมเปนไปตามเปาหมาย

86.00

เปนไปตามเปาหมาย

80.25

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ กฟภ. เปนไปตามเปาหมาย จํานวน 45 แผนงาน จาก 57
แผนงาน คิดเปนรอยละ 78.95

11

รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO1 : ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

12

OC1.1 โครงการรักษาระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : คะแนนประเมิน ITA
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. วิ เ คราะห ผ ลคะแนนจากป 2562 เทีย บเคี ย งกับ หนว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ ในกลุม สาธารณู ป โภค
(ประเภทไฟฟ า และประปา) และศึ กษารู ปแบบการประเมิน ป 2563 ควบคูกันเพื่อนํามาพัฒ นาปรับ ปรุง
กระบวนงานของ กฟภ.
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปนจุดออน โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหฯและ
นํา มาเป น ปจ จัย นํ าเขา ในการทบทวน/จั ดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563
3. แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปนจุดออน
4. ขออนุมัติ ผวก. เขารวมการประเมิน ITA ป 2563
5. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
6. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
7. ดําเนินการตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. วิ เ คราะห ผ ลคะแนนจากป 2562 เทีย บเคี ย งกับ หนว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ ในกลุม สาธารณู ป โภค
(ประเภทไฟฟ า และประปา) และศึ กษารู ปแบบการประเมิน ป 2563 ควบคูกันเพื่อนํามาพัฒ นาปรับ ปรุง
กระบวนงานของ กฟภ.
- สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ประจําป 2562 ของหนวยงานที่เขารับ
การประเมินจํานวนทั้งสิ้น 8,301 หนวยงาน ผานระบบ ITAS โดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกลุมสาธารณูปโภค
(ประเภทไฟฟาและประปา) ไดรับผลคะแนนการประเมินเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
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กฟผ. ไดรับคะแนนรอยละ 93.29 เปนอันดับที่ 10
กปน. ไดรับคะแนนรอยละ 93.21 เปนอันดับที่ 11
กฟภ. ไดรับคะแนนรอยละ 92.19 เปนอันดับที่ 13
กปภ. ไดรับคะแนนรอยละ 90.35 เปนอันดับที่ 17
กฟน. ไดรับคะแนนรอยละ 89.87 เปนอันดับที่ 19
- สํานักงาน ป.ป.ช. เชิญ กฟภ. เขารวมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กกท. ไดศึกษารูปแบบการ
ประเมิน ITA ป 2563 แลวสรุปไดวา การประเมิน ITA ยังคงไวซึ่งกรอบแนวทางการประเมินเชนเดียวกับป
2562 ที่ ผ านมา เพื่ อใหห น ว ยงานภาครั ฐที่ เขารับ การประเมิน ไดมีการปรับปรุงพัฒ นาอยางเชื่อมโยงและ
ตอเนื่อง และทําใหเ ห็น พัฒ นาการในดานคุณธรรมและความโปร งใสของหนวยงานภาครั ฐไดอยางชัดเจน
อยางไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจําป 2563 มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและ
ประเด็นการประเมินเล็กนอย เพื่อแกไขปรับปรุงขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริม
ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการประเมิน ITA เปนเครื่องมือให
ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขระบบการบริหารราชการของหนวยงานภาครัฐ และมีผล
การประเมินที่มาจากมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน ทั้งดานการรับรูและความสามารถในการเขาถึง
ขอมูลสาธารณะไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปนจุดออน โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหฯ และ
นํามาเป น ปจ จัย นํ าเขา ในการทบทวน/จั ดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563
- ผวก. อนุมัติผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป 2562 และการพัฒนากระบวนงาน กฟภ.
ประจําป 2563 (โดยอางอิงจากผลการวิเคราะหคะแนน ป 2562 ซึ่ง กฟภ. ไดรับคะแนนประเมิน รอยละ 92.19
มีระดับผลการประเมิน (Rating Score) “ระดับ A”) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562
- กกท. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)
โดยนําผลการวิเคราะหฯ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน กฟภ. ประจําป 2563 มาเปนปจจัยนําเขาใน
การทบทวนแผนแมบทดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2562
- ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งที่ 5/2562 มีมติ
อนุ มัติ แผนแม บ ทด านการกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ปอ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. ประจําป 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 กลยุทธ 25 แผนงาน/โครงการ
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562
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- ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2562 มีมติรับทราบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 - 2564)
(ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562
3. แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปนจุดออน
- แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการที่เปนจุดออน ทั้งนี้ ไดกําหนด
ประเด็นในการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. ประจําป 2563 จํานวน 6 ประเด็นหลัก (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 1419/2562
ลงวันที่ 15 พ.ย. 2562) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1) เสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของเจาหนาที่ (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ท),
รผก.(ภ1-ภ4))
2) ยกระดับการสื่อสารและเผยแพรขอมูลของหนวยงาน (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ส))
3) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน (ผูรับผิดชอบหลัก:
รผก.(ย))
4) สงเสริมและเปดโอกาสใหภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการ
ดําเนินงานที่สําคัญ หรือโครงการขนาดใหญของ กฟภ. (ผูรับผิดชอบหลัก : รผก.(ว), รผก.(กบ), รผก.(ป), รผก.(ส),
รผก.(ภ1-ภ4))
5) ทบทวนนโยบาย คู มื อ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การกํ ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี และ
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการไฟฟาสวนภูมิภาคโปรงใสอยางยั่งยืน และตรวจสอบผานระบบสารสนเทศ
(ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(วก))
6) ทบทวน/ปรับปรุงขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน PEA Website (ผูรับผิดชอบหลัก: รผก.(ส),
รผก.(ย))
4. ขออนุมัติ ผวก. เขารวมการประเมิน ITA ป 2563
- ผวก. อนุมัติให กฟภ. เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําขอมูลตามแบบวัดทั้ง 3 เครื่องมือ และกําหนดให กกท. เปนผูประสานงานและ
รวบรวมขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 253/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563) เมื่อวันที่
27 ก.พ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบวัดการรับ รูของผูมีสว นไดสว นเสีย ภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT)
2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment: EIT)
3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment:
OIT)
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5. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
- รวบรวมรายชื่อกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประกอบดวยผูบริหารและพนักงาน
จากทุกสายงาน(สายงานละ 30 คน) รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 543 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
- รผก.(วก) (คุณปกรณฯ) ตรวจสอบและอนุมัติขอมูลของกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
(IIT) ในระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
- จัดสงหนังสือแจงกลุมตัวอยาง 543 คน ดําเนินการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) (รอบ Pre-Test) ผาน Link หรือ QR Code ที่กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563
เพื่อให กกท. วิเคราะหประเมินผลในภาพรวมในแตละสายงานตอไป เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563
- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 จัดสงหนังสือเวียนย้ํากลุมตัวอยาง 543 คน ดําเนินการจัดทําแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test)
ผาน Link หรือ QR Code ที่กําหนด ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 22 พ.ค. 2563
- สรุปผลการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) (รอบ Pre-Test) ณ วันศุกรที่ 29พ.ค. 2563 คิดเปน 90.62 คะแนน
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 496 คน
- เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 จัดสงหนังสือขอเชิญผูบริหารและพนักงานที่เปนกลุมตัวอยาง เขารับฟง
การบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) และจัดทําแบบวัด
การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ผานระบบ eSpace เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น.
โดยขอใหลงชื่อยืนยันการเขารวมประชุมชี้แจงฯ ผาน QRCODE หรือ URL : http://gg.gg/ITA-IIT63
- เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 แจงเลื่อนการเขารวมรับฟงการบรรยายฯ และจัดทําแบบวัดการรับรู
IIT สําหรับกลุมตัวอยางสายงานสํานักงานใหญ เนื่องดวยปจจุบัน กฟภ. อยูร ะหวางการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและเครือขายภายในองคกร ทั้งนี้ จะจัดทําหนังสือแจงรายละเอียดใหผูบริหารและพนักงานที่เปน
กลุมตัวอยางของสายงานสํานักงานใหญ ทราบอีกครั้ง
- เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 โดย รผก.(วก)(คุณปกรณฯ) และ อก.กท. และรวมจัดทําแบบวัด
การรับรู IIT สําหรับกลุมตัวอยางสวนภูมิภาค (ภ1 - ภ4) ผานระบบ Video Conference และถายทอดจาก
หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง กฟข. 12 เขต และ กฟฟ. ชั้น 1-3
- เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 แจงปรับเปลี่ยนวิธีการเขารวมรับฟงการบรรยายคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 และรวมจัดทําแบบวัดการรับรู IIT ของกลุมตัวอยาง
สายงานสํานักงานใหญ ผานระบบออนไลน โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางสายงานสํานักงานใหญ ดําเนินการใหเสร็จ
ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2563
- กกท. ไดต รวจสอบสถานการณป ระเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ Integrity and Transparency
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Assessment System (ITAS) แลว พบวาสถานะการประเมินแบบวัดการรับรู IIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบ
ตามจํานวนขั้นต่ําแลว” เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563
6. ดําเนินการตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
- รวบรวมรายชื่อกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประกอบดวย กลุมลูกคารายสําคัญ
กลุมชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ลูกคา PEA Smart Plus หนวยงานกํากับดูแล และคูคา จากทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 619 คน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
- รผก.(วก) (คุณ ปกรณฯ ) ตรวจสอบและอนุม ัต ิข อ มูล ของกลุ ม ตัว อยา งผู ม ีส ว นไดส ว นเสีย
ภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
- เมื่อวัน ที ่ 10 มิ. ย. 2563 จัด สงหนัง สือขอความอนุเ คราะหผูมีสว นไดสว นเสีย ภายนอกของ
องคกรทั้ง 5 ประเภท ดําเนินการจัดทําแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําป 2563
ผาน QRCODE หรือ URL ที่กําหนดไว ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 3 ก.ค. 2563
- กกท. ไดต รวจสอบสถานะการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แลว พบวาสถานะการ
ประเมินแบบวัดการรับรู EIT ของ กฟภ. คือ “ตอบครบตามจํานวนขั้นต่ําแลว”เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563
7. ดําเนินการตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency
Assessment) ภายในเวลาที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
- ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ ITAS สําหรับผูดูแลระบบ และผูบริหารของหนวยงานเรียบรอยแลว
โดยมีนายปกรณ นุตบุญเลิศ (รผก.(วก)) เปนผูบริหารของหนวยงาน และ นายพิชญวุฒิ แทนวันดี (นวน.5 กกท.)
เปนผูดูแลระบบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563
- จัดสงรายชื่อพนักงานที่ทําหนาที่ Admin ในการเผยแพรขอมูลผาน PEA Website ประจําป
2563 ให กพล. เพื่อกําหนดสิทธิ์ในการทบทวน/ปรับปรุงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของตอไป เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563
- จัดประชุมการเปดเผยขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT) ประจําป 2563 ผานระบบ Microsoft Teams ใหกับ Admin
และเจาหนาที่ดูแลระบบประกาศจัดซื้อจัดจางของ กฟภ. เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563
- เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ทบทวน/ปรับปรุงขอมูล
ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจําป 2563 ใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง พรอมเผยแพรผาน PEA Website ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 12
มิ.ย. 2563
- เชิญ กพล. และ กบท. เขารวมประชุมเพื่อหารือแนวทางและเตรียมความพรอมชองทาง PEA
Website สําหรับขอคําถาม O2: ขอมูลผูบริหาร ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED สํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 9
มิ.ย. 2563
- เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศขยายระยะเวลาการตอบแบบ OIT จากเดิม
ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 24.00 น. เปนใหสิ้นสุดในวันที่ 15 ก.ค. 2563
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- รผก.(วก)(คุณปกรณฯ) ยืนยันขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดํ า เนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment System: ITAS) จํานวนทั้งสิ้น 43 ขอคําถาม เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563
- กกท. ไดต รวจสอบสถานะการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนิน งานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แลว พบวาสถานะการ
ประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ของ กฟภ. คือ “ตรวจใหคะแนนแลว”เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563
8. กิจกรรมอื่น ๆ
- คณะผูบริหารและพนักงาน กฟภ. เขาศึกษาดูงานดาน “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และ “การกํากับ
ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit)” ของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําแนวคิดตลอดจนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการภายใน เพื่ อมุ งสู ความสํา เร็ จและเปน องคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน โดยมี นายฉั ตรชัย ศิ ริไล
กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห และคณะผูบริหาร ใหเกียรติตอนรับ บรรยายใหความรู รวมถึง
ตอบขอซักถามตางๆ ณ หองเกร็ดดาว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ เมื่อวันที่
18 ก.พ. 2563
ประกาศผลคะแนน ITA ประจําป 2563
- สํ า นัก งานคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แหง ชาติ (สํ า นัก งาน ป.ป.ช.)
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเปนทางการ โดย กฟภ.
ไดรับผลคะแนนประเมิน ITA 95.24 คะแนน จัดระดับ Rating Score อยูในระดับ AA (95-100 คะแนน)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563
- อันดับ 1 ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานพลังงานและสาธารณูปการ
- อันดับ 1 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- อันดับ 5 ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขารับการประเมิน
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OC1.2 แผนงานยกระดับการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัยใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 69 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI)
: ความสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับ
การไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ (เขตละ 1 แหง) จํานวน 12 แหง
2. การดําเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง
3. ดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) สูร ะบบการจัด การ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. จัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟา
จุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง
- 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
- คณะกรรมการจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาคัดเลือก
หนวยงานเพื่อมาจัดทําระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐานในป
2563 อยูระหวางขออนุมัติหลักการขยายผลการจัดการระบบฯ อางบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 1169/2563 ลงวันที่
24 ก.ย. 2561
- ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ครบ 12 แหง
2. การดําเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ
กฟภ. (มอก.18001) ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง
- ดําเนินการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 เรียบรอยแลว จํานวน 4 แหง
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3. ดําเนินการตามแผนแมบทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- จัดทําบันทึกแจงแบบฟอรมรายงานตามแผนแมบทฯ ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 307/2563 ลงวันที่
16 มี.ค. 2563
- ติดตามการรายงานตามแบบฟอรมรายงานแผนแมบทฯ เลขที่ กปภ.(วค) 388/2563 ลงวันที่ 24
เม.ย. 2563
- ติดตามการรายงานตามแบบฟอรมรายงานแผนแมบทฯ เลขที่ กปภ.(วค) 35319/2563 ลงวันที่ 14
ก.ย. 2563
4. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) สูร ะบบการจัด การ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001)
- ผวก.อนุมัติจางที่ปรึกษา บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 35212/2563 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2563
ปญหาและอุปสรรค
- การดําเนินงานจัดทําแผนระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.18001)
ใหกับการไฟฟาจุดรวมงาน สําหรับงานแกกระแสไฟฟาขัดของ จํานวน 12 แหง ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ.
แนวทางการแกไขปญหา
- เรงติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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OC1.3 แผนงานจัดทํามาตรฐานและกระบวนการที่สนับสนุนการดําเนินงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน (PEA-SMS)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 81.08 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling Injury Index : √DI)
: ความสําเร็จของการดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สวก.

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management
System: PEA-SMS)
- จัดทําแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานที่
สอดคลองกับ PEA-SMS
- ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานความปลอดภัยของ กฟภ.
- แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานความปลอดภัยของ กฟภ.
- จัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานความปลอดภัยของ กฟภ.
- ขออนุมัติ ผวก. ใชงาน
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองหนวยงานที่ดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑประเมินรับรองที่กําหนด
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- ถายทอดหลักเกณฑใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS
- คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แตละเขตรวบรวมขอมูลและตรวจประเมินรับรอง
การไฟฟาที่ผานเกณฑ
- ขออนุมัติรับรองหนวยงานที่ผานเกณฑ
4. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูง และแนวทางในการปองกัน รวมถึงการออกมาตรการ
เพื่อปองกันการเกิดซ้ํา
- สรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงดวนในการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา
- วิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. แผนการดําเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management
System : PEA-SMS)
- ดําเนิน การจั ดทํ าแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หน ว ยงานที่ ส อดคล อ งกั บ PEA-SMS เรี ย บร อ ยแล ว โดยคณะกรรมการ กฟภ. ให ค วามเห็ น ชอบแล ว
ตามหนังสือ กกก. ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้
ครั้งที่ 1/2563 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ.) 373/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 2/2563 ตามบันทึกเลขที่กปภ.(วภ.) 30083/2563 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563
ครั้งที่ 3/2563 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ.) 35135/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563
ครั้งที่ 4/2563 อยูระหวางรวบรวมรายงานจากหนวยงานตางๆ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานความปลอดภัยของ กฟภ.
- ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานดานความปลอดภัยของ
กฟภ. เรียบรอยแลว ไดแก
1) อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2562
2) อนุมัติ อส.วก. ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 277/2562 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2562
- ดําเนินการจัดทํา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานดานความปลอดภัยของ กฟภ. (อนุมัติ ผวก. ใชงาน
โปรแกรมตามหนังสือเลขที่ กปภ.(วภ) 1625/2562) (มีการใชงานผานโปรแกรมฯ 9 เหตุการณ จาก 22 เหตุการณ)
- ดําเนินการใสแบบฟอรมการรายงานผลในระบบ Link= http;//pea-sms.pea.co.th และทํา
หนังสือขอให กคข. ตรวจสอบระบบ Network และ Backup Server
- อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติ ผวก. เพื่อใชงาน
3. ตรวจประเมินเพื่อรับรองหนวยงานที่ดําเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑประเมินรับรองที่กําหนด
- สายงานภาค แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 8
ต.ค. 2561 เลขที่ กปภ.(ตภ) 975/2561 อยูระหวางรวบรวมรายชื่อกรรมการ
- อยู ร ะหว า งถา ยทอดหลั กเกณฑใหกับ คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ใหตรวจติดตามการ
ดําเนินงานตามแผน PEA-SMS
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แตละเขต อยูระหวางรวบรวมขอมูลและตรวจประเมินรับรอง
การไฟฟาที่ผานเกณฑ
4. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการปองกัน รวมถึงการออกมาตรการเพื่อ
ปองกันการเกิดซ้ํา
- สรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงดวนในการ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําแลว ดังนี้

22

ครั้งที่ 1 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ) 218/2563 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563
ครั้งที่ 2 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ) 35043/2563 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2563
ครั้งที่ 3 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ) 35183/2563 ลงวันที่ 14 ส.ค. 2563
ครั้งที่ 4 อยูระหวางรวบรวมรายงานจากหนวยงานตางๆ
- ดําเนินการสรุปสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ณ สถานที่เกิดเหตุ
โดยดําเนินการแลวเสร็จ
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OC1.5 แผนงานยกระดับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมสูมาตรฐานสากลอยางยั่งยืน

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานเพื่อยกระดับสูความยั่งยืน
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ.
2. นําแผนงานและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไปประยุกตใชกับหนวยงานหลัก (Flagship) ขององคกร
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ.
- ดําเนินการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาอยางยั่งยืนของ กฟภ. ผานการประชุม
รับฟงแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนแมบทดานการพัฒนาความยั่งยืนกับทุกสายงาน เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1-3 เมื่อวันที่
22 ม.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 4 เมื่อวันที่ 4
ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1 และ 4
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563
2. นําแผนงานและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไปประยุกตใชกับหนวยงานหลัก (Flagship) ขององคกร
ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) เพื่อกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด 7 ครั้ง ไดแก
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 3 และ 4 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 ผานระบบ Zoom meeting
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 2 เพื่อกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ผานระบบ Zoom meeting
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 2 และ 3 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12, 15 พ.ค. 2563 ผานระบบ Zoom meeting

24

- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1 และ 3 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 2 และ 3 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1 และ 3 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 1 และ 4 เพื่อกําหนด
เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 4 เพื่อกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานนํารอง (Flagship) กลุมที่ 2 เพื่อกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาความยั่งยืน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563
- จัดทําแผน/เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืนเรียบรอยแลว
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OC1.6 แผนงานประเมินผลลัพธโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S1 สราง กฟภ. ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบัติที่ดีของสากล OECD
และ DJSI
กลยุทธ : OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดันองคกรสูความยั่งยืน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการยกระดับโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ดําเนินการและติดตามผลลัพธของโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
- วางแผนการเก็บขอมูลสําหรับโครงการ
- ติดตามและเก็บขอมูลสําหรับโครงการ
- สรุปและวิเคราะหหาคา SROI
2. สรุปผลการดําเนินโครงการประจําปเพื่อนําไปปรับปรุงโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ดําเนินการรวบรวมแผนการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม ของ ฝสส. ป 2563 เรียบรอยแลว
และไดคัดเลือกโครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟาและแผนงานพัฒนาการดําเนินงานดาน CSR เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) ตามแผนแมบทดานพัฒนาความยั่งยืน
ทั้งนี้ ไดมีการวางแผนการเก็บขอมูลโครงการ 1 ตําบล 1 ชางไฟฟาแลว โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้
- จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม
- เลขทะเบียนผูเขาฝกการอบรม
- รายไดของผูเขารวมอบรม
และดําเนินการวางแผนการเก็บขอมูล และแผนงานพัฒนาการดําเนินงานดาน CSR เพื่อตอบสนอง
ผูมีสวนไดสวนเสีย (ชุมชน) โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้
- ขอมูลโครงการ/เปาหมายการดําเนินงาน/ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานตามเปาหมายโครงการ
- ผลกระทบทางออมอื่นๆ
โดยรายละเอียดขึ้นอยูกับแตละพื้นที่โครงการ
ปจจุบันอยูระหวางการติดตามเก็บขอมูลตามแผนงานสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการ
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OC2.1 แผนงานวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสว นเสีย
ที่สอดคลองตามกระบวนการ กฟภ.

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67.50 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ : OC2 การวิเคราะหและกําหนดแนวทางตอบสนองความตองการความคาดหวัง และความกังวลผูมี
สวนไดสวนเสีย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ทบทวนและระบุแนวทาง/หลักเกณฑสําหรับการระบุผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงทบทวนความตองการ
ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
2. กําหนด/ทบทวน หลักเกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และประเด็น
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผูมีสวนไดสวนเสีย
3. จัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงกําหนดกระบวนการสรางความสัมพันธ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย
4. การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียตามแผนงานที่กําหนดไว
5. การระบุและเตรียมความพรอมการจัดการความเสี่ยง ในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
6. สํารวจความตระหนักรับรูและความตองการความคาดหวังความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานของกฟภ.
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ดํ า เนิ น การจั ดประชุ มสั มมนาเชิงปฏิบัติก ารครั้ งที่ 1 กับ หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง เพื่ อประเมิ น
แนวทางการทบทวนแผนการดําเนินงาน เพื่อสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดส วนเสียเรียบรอยแลว เมื่อวันที่
4 ก.พ. 2563 และจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงแนวทาง
การดําเนินงาน เพื่อสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563
- ดํ า เนิ น การทบทวนและระบุ แนวทาง/หลักเกณฑสําหรับ การระบุผูมีสว นไดสว นเสีย รวมถึ ง
ทบทวนความตองการ ความคาดหวัง ความกังวล และผลกระทบของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ใหสายงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบเรียบรอยแลว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ) 30043/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563
- ดํ า เนิ น การทบทวน และระบุ แนวทาง/หลั ก เกณฑ สํ า หรั บ การระบุ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
หลักเกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว รวมถึงไดกําหนด/ทบทวน
หลักเกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และประเด็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับ
องคกร และแนวทางในการจัดทํา Profile ของผูมีสวนไดสวนเสียเรียบรอยแลว ตามบันทึกเลขที่ กพส.(ปผ)
30043/2563 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563
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- จัดสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบ Stakeholder เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และวันที่ 1 ก.ค. 2563
เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการสํารวจความตระหนักรับรู และความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ กฟภ.
- อยูระหวางจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนไดสวนเสีย, กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมพรอมการจัดการความเสี่ยงในการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย และอยูระหวางดําเนินงาน
ตามแผนสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ปญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธดานผูมีสวนได
สวนเสีย รวมถึงกําหนดกระบวนการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความลาชา
แนวทางการแกไขปญหา
- อยู ระหว างนํ าเสนอแผนฯ เพื่ อให คณะกรรมการ กฟภ. พิ จารณาให ความเห็ นชอบ โดยคาดว าจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2563
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OC2.2 แผนงานบูรณาการในการยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.72 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.72
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ : OC2 การวิเคราะหและกําหนดแนวทางตอบสนองความตองการความคาดหวัง และความกังวลผูมี
สวนไดสวนเสีย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการในการยกระดับดาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
: ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ส, ธ, ย, กบ, อ, ภ3 และ ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. สรุปประเด็นเรงดวนจากผลการสํารวจฯจากป 2562 ที่ตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแตละกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย
2. จัดทําแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
3. นํ า เสนอแผนฯเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากหั ว หน า สายงานและนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินงาน พรอมมีการติดตามรายงานในภาพรวมของแผนงานตอไป
4. ทําการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกร เพื่อนําผลลัพธมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนในปตอไป
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กลุมชุมชน (สายงาน ส)
- ดําเนินการสรุปประเด็นเรงดวนจากผลการสํารวจฯ จากป 2562 ที่ตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแตละ
กลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เรี ย บร อ ยแล ว ตามหนั ง สื อ กพส.(ปผ) 30043/2563 ลงวั น ที่ 28 พ.ค. 2563
และดําเนินการจัดทําแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียนําเสนอ รผก.(ส)
ใหความเห็น ชอบเรีย บรอยแลว ตามหนังสือ ฝสส. 35031/2563 ลงวัน ที่ 2 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ไดนําไปใช
เปนแนวทางการดําเนินงาน พรอมมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนรายเดือนในภาพรวมของแผนงาน
- ดําเนินการจัดสัมภาษณหนวยงานผูรับผิดชอบ Stakeholder เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 และเตรียมการ
สัมภาษณในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อนําไปกําหนดแนวทางการสํารวจความตระหนักรับรู และความตองการ
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของ กฟภ.
- อยูระหวางการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะรวบรวมขอมูลไดครบถวนภายใน
เดือน พ.ย. 2563 และสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2563
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 72)
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กลุมภาครัฐ (สายงาน ย)
- สรุปประเด็นความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (กลุมภาครัฐ) จากผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลจาก : รายงานการทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร กระบวนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจํ า ป ข อง กฟภ. กระบวนการรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศ และกระบวนการกํ า หนด
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร รวมถึงรายงานการวิเคราะหและกําหนดองคประกอบที่สําคัญของแผนยุทธศาสตร
คูเทียบ และหลักเกณฑการคัดเลือกคูเทียบ ผลการทบทวน วิเคราะหคูเทียบ (Benchmark) และขอเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาขีดความสามารถองคกร (งานงวดที่ 1)
- จัดทําแผนงานบูรณาการในการยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) เสร็จเรียบรอยแลว
และนําเสนอ รผก.(ย) ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563
- วิเคราะห คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนการดําเนินงาน
กฟภ. และแผนปฏิบัติการสายงานที่เกี่ยวของกับประเด็นความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
(กลุมภาครัฐ) เสร็จเรียบรอยแลว และนําเสนอ อฝ.นย. ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
- จัดทําบันทึกแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ (ฝวพ., กวป., ผผอ.) เกี่ยวกับประเด็นความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) และประเด็นจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(กลุมภาครัฐ) ที่มตี อแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่อเปนปจจัยนําเขาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานยกระดับดานผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมภาครัฐ) นําเสนอ อฝ.นย. เพื่อทราบ
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- จัดทํารางรายละเอียดการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) และร า งแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ของผู มีส ว นได ส ว นเสี ย ที่ มี ต อการ
ดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563
- จัดทํารางบันทึกขอความอนุเคราะหจัดสงรายชื่อผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่มีตอการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว
- จั ด ทํ า ร า งหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อรั บ ฟงความคิ ดเห็น และความคาดหวั งของผูมีสว นไดส ว นเสี ย
(Stakeholders) ที่มีตอการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2563 แลวเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563
- ขอความอนุเคราะหใหส ายงานที่เกี่ย วของแจงรายชื่อผูเ ขารว มประชุมรับ ฟงความคิด เห็น และ
ความคาดหวังของผูมีสว นไดสว นเสีย (Stakeholders) ที่มีตอการดําเนิน งานของ กฟภ. ประจําป 2563
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
- จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่มีตอการ
ดําเนิ นงานของ กฟภ. ประจําป 2563 เมื่ อวั นที่ 21 ก.ย. 2563 ณ หองประชุ มแคนนา โรงแรมรามาการ เด นส
ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการดําเนินงานของ
กฟภ. ประจําป 2563
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 98.50)
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กลุมลูกคา (สายงาน ธ/ภ3)
- คณะทํางานการมุงเนน ลูกคาและผูมีสว นไดสว นเสีย (ดานลูกคา) ไดส รุป ประเด็น ผลสํารวจผูมี
สวนไดสวนเสีย (กลุมลูกคา) จากเสียงของลูกคา ป 2562 นําเสนอ ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563
โดยระบุประเด็นสารสนเทศที่มีนัยสําคัญจําแนกตามสายงาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ฝพธ .รวมกับ ฝบว. ไดนําเสียงของลูกคามาจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตอบสนองตอ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ดานลูกคา) ดังนี้
(1) แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสาร
(2) แผนงานพัฒนาชองทางการใหบริการผานชองทางตางๆ
(3) แผนงานการแนะนําการใหบริการแกลูกคา
(4) แผนงานการนําเสนอบริการเสริมตางๆ ผาน Application PEA Hero Care & Service
(5) แผนงานการใหบริการลูกคาธุรกิจเสริม
(6) แผนงานการทบทวน SLA ในการนําเสนอราคาและใหบริการแกลูกคา
(7) แผนงานการพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลของโครงการ PEA Solar Hero Application
(8) แผนงานการทบทวนขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการขอใชบริการบํารุงรักษาหมอแปลงเฉพาะราย
- รผก.(ธ) ลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการจากขอมูลเสียงของลูกคา และจัดสงขอมูลใหคณะทํางาน
การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย (ดานลูกคา) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
- กธส. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจลูกคาผูใชบริการธุรกิจเสริม โดยมีผลสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ประจําป 2563 ไดเทากับ 4.47
ไตรมาสที่ 2 ประจําป 2563 ไดเทากับ 4.53
ไตรมาสที่ 3 ประจําป 2563 อยูระหวางรอผลสํารวจ
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 79)
กลุมผูสงมอบ (สายงาน อ)
- สรุปประเด็นเรงดวนจากผลสํารวจการยกระดับความพึงพอใจในการตอบสนองตอความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมคูคา) ของ กฟภ. จากป 2562 แผนงานการตรวจรับพัสดุ โดยสรุปวา ตองมีการพัฒนาการ
ตรวจรับพัสดุใหเปนมาตรฐาน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะนําประเด็นของประเภทธุรกิจ/สินคาที่จําหนาย
สายไฟ มาจัดทําเปนแผนเพื่อยกระดับการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอไป เพื่อใหได
พัสดุมาใชงานทันตอความตองการใชงานของ กฟข. และ กฟฟ.ตางๆ ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.192/2563 ลงวันที่
30 มี.ค. 2563
- จัดทํารายงานการทบทวนความตองการ ความคาดหวัง ความกังวลของกลุมผูมีสว นไดสว นเสีย
ในการดําเนินงานของ กฟภ. โดยสรุปไดวา ผูขาย/ผูรับจางมีความตองการ ความคาดหวังให กฟภ. ใชระยะเวลา
ในการตอบกลับใหเสร็จกอน 10 วันทําการ กรณีมีวิจารณ TOR ตามหนังสือเลขที่ ฝจห.193/2563 ลงวันที่ 31
มี.ค. 2563
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- รผก.(อ) ใหความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ (PEA Product Acceptance)
มาใชเ ปน แผนยกระดับ การตอบสนองตอความตองการของผูมีสว นไดสว นเสีย ตามหนังสือ เลขที่ ฝจห.
30039/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ตามหนังสือเลขที่
ฝจห.35102/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 และจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563 ปจจุบัน
อยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 90)
กลุมคูคา (สายงาน กบ)
- จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกลุมคูคาเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางสํารวจความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 60)
กลุมพนักงาน (สายงาน ท)
- เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ทําใหการดําเนินการแผนงานตางๆ ไมสามารถเปนไปตามเปาหมาย
และมีผลกระทบตอผลสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ ในปนี้ ดังนั้นเพื่อเปนการลดภาระตอองคกร
ในดานคาใชจายและยังเปนการพัฒนาแผนยกระดับฯ ใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรในปนี้ จึงขอไมจางที่ปรึกษา
มาสํารวจฯ และปรับรูปแบบการสํารวจเปนดําเนินการเอง
- ดําเนินการทบทวนแบบสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรเสร็จเรียบรอยแลว
- อยูระหวางการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีตอ กฟภ. และการรับรู เขาใจ
ยอมรับคานิยมและพฤติกรรมตามปจจัยขับเคลื่อนคานิยม กฟภ. ป พ.ศ. 2563 และวิเคราะหผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
(ดําเนินงานตามกิจกรรมคิดเปนรอยละ 72.8)
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RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO1 ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร : S2 การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ : RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เกณฑวัดการดําเนินงาน : จํานวนหนวย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟาไดสะสม
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดสัมมนาดานการจัดการพลังงานใหกับผูประกอบการและผูใชไฟฟา
2. ใหคําปรึกษาดานการจัดการพลังงาน (Walkthrough Audit)
3. จัดทําขอเสนอโครงการ
4. ตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัด
5. สรุปผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
อยูระหวางตรวจวัดและพิสูจนผลประหยัดและสรุปผลการดําเนินงาน ในไตรมาส 4
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 : มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟาโดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
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OM1.1 แผนงานโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 43.08 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 47.93
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ.)
1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 8 สวนที่ 1 (คพส. 8.1)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 38.38
2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 1 (คพส. 9.1)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19.77
3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 2 (คพส. 9.2)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 45
4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 3 (คพส. 9.3)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 42.46
5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 4 (คพส. 9.4)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 25.68
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 8 สวนที่ 1 (คพส. 8.1)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 1 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2
2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 1 (คพส. 9.1)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 5 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 3
3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 2 (คพส. 9.2)
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 3 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 3 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4
4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 3 (คพส. 9.3)
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 4 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 2
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 8 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4
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5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 4 (คพส. 9.4)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 8 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 3
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ)
1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 8 สวนที่ 1 (คพส. 8.1)
มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 30.23
2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 1 (คพส. 9.1)
มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 11.64
3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 2 (คพส. 9.2)
มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 31.94
4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 3 (คพส. 9.3)
มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 30.57
5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 4 (คพส. 9.4)
มีผลการดําเนินงานเปนรอยละ 18.24
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 8 สวนที่ 1 (คพส. 8.1)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 1 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว
2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 1 (คพส. 9.1)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 5 แหง ลงนามในสัญญาแลว 2 แหง
โดยอีก 3 แหง ลาชาเนื่องจากการตรวจคุณสมบัติที่ตองขอความเห็นจากหนวยงานอื่น
3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 2 (คพส. 9.2)
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 3 แหง ออกแบบแลวเสร็จทั้ง 3 แหง
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 3 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 1 แหง
4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 3 (คพส. 9.3)
1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 4 แหง ออกแบบแลวเสร็จทั้ง 5 แหง
2. งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 8 แหง ลงนามในสัญญาแลว 2 แหง
5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 4 (คพส. 9.4)
งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 8 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 3 แหง
ปญหาและอุปสรรค
โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟาระยะที่ 9 สวนที่ 1 (คพส. 9.1) ของสายงานวิศวกรรม
ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากการตรวจคุณสมบัติตองขอความเห็นจากหนวยงานอื่น
แนวทางแกไขปญหา
เรงรัดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงาน
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OM1.2 โครงการพัฒนาระบบสงและจําหนายระยะที่ 1 (คพจ.1)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 34.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 33.40
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ และ วศ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563

• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ.)
1. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,584.65 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 20.35
2. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,412 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 20
3. ติดตามและเรงรัดกอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 563 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17.94
4. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 393.75 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 15
5. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 2,426 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ รอยละ 20
6. งานกอสรางสถานีไฟฟา จํานวน 13 แหง
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19
7. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาลานไก จํานวน 11 แหง
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 28
8. งานเพิ่ม/เปลี่ยน หมอแปลง จํานวน 300 MVA
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 26
9. งานกอสรางสายสง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟา จํานวน 200 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 23
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10. งานเพิ่มเบยรองรับสายสง 115 เควี จํานวน 3 แหง (3 เบย)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 32
11. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 29.47
12. ติดตั้งสวิตชเกียรระบบ 115 เควี เพิ่มเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ยานตาขาว, จะนะ, แมสาย,
เชียงแสน และบานเขาหลัก
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 75
13. ปรับปรุงสถานีไฟฟาระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เปน Indoor จํานวน 17 สถานี
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 5.88
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. งานสํารวจออกแบบ
- งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟา 58 งาน แลวเสร็จภายในไตรมาส 4
- งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 49 แหง แลวเสร็จภายในไตรมาส 4
2. งานจางเหมากอสราง
- งานจางเหมากอสรางระบบไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 10 งาน ภายในไตรมาส 4
- งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ลงนามในสัญญาจาง 77 แหง ภายในไตรมาส 4
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
• สายงานกอสรางและบริหารโครงการ (กบ)
1. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,584.65 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 9.35
2. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงเหนือดิน 22 เควี จํานวน 1,412 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 11
3. ติดตามและเรงรัดกอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 563 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 12.94
4. ติดตามและเรงรัดงานปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย จํานวน 393.75 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 11.27
5. ติดตามและเรงรัดงานกอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา จํานวน 2,426 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 13.36
6. งานกอสรางสถานีไฟฟา จํานวน 13 แหง
มีผลการดําเนินงานรอยละ 17.63
7. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟาลานไก จํานวน 11 แหง
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.97
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8. งานเพิ่ม/เปลี่ยน หมอแปลง จํานวน 300 MVA
มีผลการดําเนินงานรอยละ 27.18
9. งานกอสรางสายสง 115 เควี รองรับสถานีไฟฟา จํานวน 200 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 20.17
10. งานเพิ่มเบยรองรับสายสง 115 เควี จํานวน 3 แหง (3 เบย)
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.23
11. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 84.99 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 22.09
12. ติดตั้งสวิตชเกียรระบบ 115 เควี เพิ่มเติม (6 งาน) สถานีระนอง 2, ยานตาขาว, จะนะ, แมสาย,
เชียงแสน และบานเขาหลัก
มีผลการดําเนินงานรอยละ 75
13. ปรับปรุงสถานีไฟฟาระบบ 22/33 เควี จาก Outdoor เปน Indoor จํานวน 17 สถานี
มีผลการดําเนินงานรอยละ 5.88
• สายงานวิศวกรรม (วศ.)
1. งานสํารวจออกแบบ
- งานสํารวจออกแบบระบบไฟฟา 58 งาน ออกแบบแลวเสร็จ 34 งาน
- งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟา 49 แหง ออกแบบแลวเสร็จ 27 แหง
2. งานจางเหมากอสราง
- งานจางเหมากอสรางระบบไฟฟา 10 งาน อยูระหวางดําเนินการ
- งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา 77 แหง ลงนามในสัญญาจางแลว 28 แหง
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OM1.3 โครงการเพิ่มความนาเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (คซฟ.3)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 2.73 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 3.73
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
: ความพึงพอใจดานคุณภาพผลิตภัณฑของ กฟภ.

ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ปรับปรุงระบบจําหนายเดิมเปนสายชนิดหุมฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 4
2. ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดินระบบ 22/33 เควี 100.48 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 0.18
3. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.68
4. งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพิ่มเติม 1 สถานี
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.67
5. งานปรับปรุงอุปกรณตดั ตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เปน Load break switch
จํานวน 4 ชุด
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 6.20
6. ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหมีประสิทธิภาพจํานวน 2 สถานี
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 8.70
7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จํานวน 2 ชุด
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 40
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ปรับปรุงระบบจําหนายเดิมเปนสายชนิดหุมฉนวน SAC ในตัวเมือง 198.81 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4
2. ปรับปรุงระบบจําหนายเปนเคเบิลใตดินระบบ 22/33 เควี 100.48 วงจร-กม.
อยูระหวางดําเนินการ
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3. เรงรัดและติดตามงานกอสรางระบบสายสง 115 เควี (Loop line) 12.96 วงจร-กม.
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4.95
4. งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพิ่มเติม 1 สถานี
อยูระหวางดําเนินการ
5. งานปรับปรุงอุปกรณตดั ตอนระบบ 115 เควี จาก Air break switch เปน Load break switch
จํานวน 4 ชุด
มีผลการดําเนินงานรอยละ 6.20
6. ปรับปรุงสถานีไฟฟาใหมีประสิทธิภาพจํานวน 2 สถานี
มีผลการดําเนินงานรอยละ 4.35
7. ติดตั้ง Capacitor ระบบ 115 เควี จํานวน 2 ชุด
อยูระหวางดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรค
งานติดตั้งสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพิ่มเติม 1 สถานี ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
1. งานกอสรางอยูในสถานที่เสี่ยงภัย
2. สภาพหนางานเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา ทําใหตองเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็ม สงผลใหงานกอสราง
ลาชากวาแผน ปจจุบันไดดําเนินการจัดทําขอตกลงแกไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรียบรอยแลว
3. มีการจํากัดคนเขาจังหวัดตามมาตรการปองกันการระบาดโรค COVID-19 เปนผลใหงานกอสราง
สะสมลาชากวาแผน ซึ่งปจจุบันไดรับอนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานถึงวันที่ 4 พ.ย. 2563
แนวทางแกไขปญหา
เรงรัดดําเนินการใหไดตามแผนงานที่กําหนดไว
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OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.78 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.78
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
: ความพึงพอใจดานคุณภาพผลิตภัณฑของ กฟภ.
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 1
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทํา Master Plan ระบบสายสง 115 kV และระบบจําหนาย 22 kV
2. จัดทําระบบสายสง 115 kV หมอแปลงกําลัง 115/22 kV และระบบจําหนาย 22 kV ใหสามารถรับ
โหลดได N-1 ที่ระดับแรงดัน 115 kV ทุกฟดเดอร และ 22 kV ฟดเดอร ที่จายใหโรงงานอุตสาหกรรม
3. จัดทําระบบสายสง 115 kV ที่จายโหลดมากกวา 150 MW ใหเปน Closed Loop
4. ควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข คาดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟาขัดของ
(SAIDI) ใหเปนไปตามเกณฑที่ กฟภ. กําหนด โดยมีการจัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส
5. ควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข คาดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ SAIFI, SAIDI เมืองใหญ โดยจัดทํา
ระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน
6. จัดประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กฟผ. และรายงานผลการประชุมใหผูบริหารทราบ
7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟาในพื้นที่
8. ขยายผลการโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) มาใชในการบริหารจัดการ
ระบบจําหนายเพื่อใหเกิดความมั่นคง
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 82.25 )
1. จัดทํา Master Plan ระบบสายสง 115 kV และระบบจําหนาย 22 kV คิดเปนรอยละ 15
2. จัดทําแผนงานระบบสายสง 115 kV หมอแปลงกําลัง 115/22 kVและระบบจําหนาย 22 kV ใหสามารถ
รับโหลดได N-1 คิดเปนรอยละ 6.5
3. จัดทําแผนงานระบบสายสง 115 kV ที่มีความสําคัญใหเปน Closed Loop / Loop line คิดเปนรอยละ 0.33
4. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไขคาดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI), ใหเปนไป
ตามที่ กฟภ. กําหนด (จัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส คิดเปนรอยละ 2.25
5. รายงานผลการควบคุม ติดตาม ปองกัน และแกไข ระยะเวลา ไฟฟาขัดของ (SAIDI) ใหเปนไปตามที่
กฟภ. กําหนด (จัดทําระบบ Preventive Maintenance ทุกไตรมาส) คิดเปนรอยละ 2.25
6. จัดประชุมรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กฟผ. และรายงานผลการประชุมใหผูบริหารรับทราบ คิดเปน
รอยละ 5
7. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟาในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 1.66
8. ติดตามผลการใชงานโครงการ Integration Maintenance Innovation (IMI) โดยการนําเสนอผลการ
วิเคราะหบริหารจัดการระบบจําหนายในที่ประชุมผูบริหาร คิดเปนรอยละ 2.25
9. ตัดตนไม คิดเปนรอยละ 8.83
10. ติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนาย คิดเปนรอยละ 15
11. ติดตั้งอุปกรณปองกันระบบจําหนายขัดของบอยครั้ง (22 kV) คิดเปนรอยละ 3.75
12. ตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลง กฟภ. ตามวาระ คิดเปนรอยละ 14.93
13. โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจําหนายใหอยูในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) คิดเปนรอยละ 2.25
14. ประชุมชี้แจง/ติดตาม แกไขอุปกรณปองกันทํางานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจําหนาย 20
อันดับแรก คิดเปนรอยละ 2.25
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ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 2
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. กิจกรรมปองกันไฟดับจากสัตว
2. กิจกรรมปองกันไฟดับจากอุปกรณ
3. กิจกรรมปองกันไฟดับจากตนไม
4. กิจกรรมปองกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ
5. สํารวจ-ปรับ ปรุงระบบไฟฟ า วงจรที่ชํารุดเสื่อมสภาพจํานวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ
(MS.2000) รวบรวมขอมูลแจง กบร. ปละครั้ง
6. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง (งบ I,P)
7. กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา (งบ I,P)
8. ติดตั้งระบบหมอแปลง (งบ I,P)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 94.64)
1. สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหมอแปลงเปนชนิดหุมฉนวนสําหรับหมอแปลง
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 คิดเปนรอยละ 3.33
2. ดําเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหมอแปลงเปนชนิดหุมฉนวน คิดเปนรอยละ 2.50
3. สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟวสแรงสูงปองกันไลนแยก, Disconnecting
Switch ในโซนปองกันของ CB กฟข. ละ 20 ฟดเดอร (ฟดเดอรที่มีสถิติ การทํางานของ CB สูงสุด 20 อันดับแรก
สาเหตุจากสัตว) คิดเปนรอยละ 3.33
4. ดําเนินการติดตั้ง Animal Barrier คิดเปนรอยละ 2.22
5. วิเคราะหสถิติสายไฟฟาแรงสูงขาด และกําหนดมาตรการพรอมจัดทําแผนดําเนินการปองกันแลวเสร็จ
คิดเปนรอยละ 3.33
6. จัดประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดตนไม และทบทวนการกําหนดระยะหางของตนไม
กับสายไฟฟา ใหมากกวามาตรฐานกําหนด คิดเปนรอยละ 3.33
7. ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กําหนดเสนทางและ ดําเนินการตัดตนไมเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักรุกขกรรม
(ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) และเพื่อดําเนินงานตามแผนงาน CSR โดยดําเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.33
8. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหนาย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแตง
เสาเอน, เทโคนเสา, ปกเสาแซมไลน ฯลฯ) เพื่อปองกัน ความเสียหายจากวาตภั ย ในป 2563 ดําเนิน การ
ทุกจุดในไลนที่มีความเสี่ยงสูง (จุดตอสลับ, สายยึดโยงไมเพียงพอ และอยูในที่โลง) ดําเนินการโดยทีม patrol
ภายในไตรมาส 1 หรืออยางชาไมเกินไตรมาส 2 คิดเปนรอยละ 3.33
9. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหนาย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแตง
เสาเอน, เทโคนเสา, ปกเสาแซมไลน ฯลฯ) เพื่อปองกัน ความเสียหายจากวาตภัย ในป 2563 ดําเนิน การ
ทุกจุดในไลนที่มีความเสี่ยงสูง (จุดตอสตับ, สายยึดโยงไมเพียงพอ และอยูในที่โลง) คิดเปนรอยละ 3.28
10. สรุปเหตุการณเสาลมจากวาตภัย ในป 2563 เพื่อประเมินผลการดําเนินการปองกันฯ ดําเนินการไตรมาส 4
คิดเปนรอยละ 0
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11. สํารวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟา วงจรที่ชํารุดเสื่อมสภาพจํานวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)
รวบรวมขอมูลแจง กบร. ปละครั้ง คิดเปนรอยละ 33.33
12. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11
13. กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11
14. ติดตั้งระบบหมอแปลง (งบ I,P) คิดเปนรอยละ 11.11
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 3
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจายไฟทุกสวนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดานระบบควบคุม
การสั่งการโดยมี นําขอมูล GIS 2 เขาใชงานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด
2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยดําเนินการตามแผนที่แตละ กฟข.
กําหนดประจําป 2563
3. ดําเนินการเรงรัดการปรับปรุงศูนยสั่งการจายไฟการไฟฟาหนางานใหมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหแกไข ไฟฟาขัดของไดอยางรวดเร็วตามงานที่ไดรับอนุมัติ ป 2562-2563
4. แผนงานยกระดั บคุ ณภาพไฟฟ านิ คมอุ ตสาหกรรมในพื้ นที่ โครงการพั ฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษ
ภาคตะวันออกโดยดําเนินการตามแผนงานประจําป 2563
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 86.67)
1. ความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลมิเตอรในฐานขอมูล GIS เมื่อเทียบกับระบบ ISU คิดเปนรอยละ 5.00
2. ความถูกตอง/ครบถวน ของขอมูลอุปกรณตัดตอน, อุปกรณปองกันในระบบไฟฟาในฐานขอมูล GIS
เมื่อเทียบกับผังการจายไฟ คิดเปนรอยละ 5.00
3. รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงขอมูลตําแหนงของขอมูลมิเตอรในระบบ GIS เมื่อเทียบ
กับระบบจดหนวยในพื้นที่ กฟฟ.ชั้น 1 คิดเปนรอยละ 5.00
4. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (คพพ.1) คิดเปนรอยละ 5.00
5. จัดทําแผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟานิคมอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมคา SAIFI & SAIDI โดยการปรับปรุง
ระบบไฟฟาเปลี่ยนสาย, ติดตั้ง, อุปกรณตัดตอน คิดเปนรอยละ 10.00
6. ตัดแตงตนไมใกลแนวระบบไฟฟาไดตามแผนงานของ กฟข. คิดเปนรอยละ 10
7. ดําเนินการแกไขสิ่งผิดปกติในระบบจําหนายแรงสูงและระบบสายสงไฟฟา โดยตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานจาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM) คิดเปนรอยละ 10.00
8. ประเมินผลการบํารุงรักษาระบบไฟฟา และดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมการบํารุงรักษาระบบไฟฟา
(3 เดือนตอครั้ง) เพื่อลดการทํางาน ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L) เฉพาะระบบจําหนาย 22 เควี
โดยใชขอมูลจาก OMS คิดเปนรอยละ 6.67
9. งานตรวจสอบ/บํารุงรักษาหมอแปลง กฟภ. ตามวาระหมอแปลง 3 เฟส (รอยละ 50 ของหมอแปลงติดตั้ง)
หมอแปลง 1 เฟส (รอยละ 30 ของหมอแปลงติดตั้ง) คิดเปนรอยละ 20
10. งานบํารุงรักษาสถานีไฟฟาตามวาระ คิดเปนรอยละ 10
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ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สายงานการไฟฟาภาค 4
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแกไขปญหาความพรอมในการจายไฟของสถานีไฟฟาขางเคียง
กรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของดับทั้งสถานีฯ
2. โครงการตรวจตราระบบจําหนายปองกันกระแสไฟฟาขัดของบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)
3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการจายไฟ
4. โครงการจายไฟ วงจรวางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดจํานวนวงจรที่ไมไดจายไฟ
5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ RCS ที่มีความพรอมสามารถควบคุมไดไมนอยกวารอยละ 90
ของจํานวนวงจร RCS ที่มี
6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทํา SF6 ใหเปน RCS โดยไมต่ํากวา
Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563 (คิดเปนรอยละ 75.56 )
1. โครงการจัดทําแผนและติดตามการแกไขปญหาความพรอมในการจายไฟของสถานีไฟฟาขางเคียง
กรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของดับทั้งสถานีฯ คิดเปนรอยละ 7
2. โครงการตรวจตราระบบจําหนายปองกันกระแสไฟฟาขัดของบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)
คิดเปนรอยละ 8
3. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา คิดเปนรอยละ 7.76
4. แผนงานบํารุงรักษาระบบไฟฟา คิดเปนรอยละ 8
5. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษา อุปกรณสื่อสาร คิดเปนรอยละ 7.4
6. การจัดระเบียบสายสื่อสาร คิดเปนรอยละ 8
7. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการจายไฟ คิดเปนรอยละ 7.4
8. โครงการจายไฟวงจรวางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจํานวนวงจรที่ไมไดจายไฟ คิดเปนรอยละ 8
9. โครงการการควบคุมระยะไกลของสวิตชRCS ที่มีความพรอมสามารถควบคุมไดไมนอยกวารอยละ 90
ของจํานวน RCS ที่มี คิดเปนรอยละ 6
10. โครงการประสานงานและติดตามการขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทํา SF6 ใหเปน RCS โดยไมต่ํากวา
Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร คิดเปนรอยละ 8
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OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1)
รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 30.59 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 28
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ(SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ(SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ(SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ(SAIDI) เมืองใหญ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ GIS 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี (สฟ.แมสอด 2)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 19
2. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟา 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 47
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟาแบบ GIS 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี(สฟ.แมสอด 2)
มีผลการดําเนินงานรอยละ 19
2. ประสานงานกอสรางสถานีไฟฟา 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี (สฟ.สะเดา 2)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 42.17
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OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 (คพพ.2)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 28.10 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 25.29
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 60
2. ประสานงาน งานจางเหมาเพิ่มหมอแปลงสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี
สฟ.เชียงแสน จ.เชียงราย
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 55.70
3. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แมสาย 2
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17
4. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถานี
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 17
5. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 10
6. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟาดานมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟาดานมะขามเตี้ย 2
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 15
7. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟานราธิวาส – สถานีไฟฟาตากใบ
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 10
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา (Modular Substation) จํานวน 1 สถานี
สฟ.กาญจนบุรี 4 จ.กาญจนบุรี
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 49.61
2. ประสานงาน งานจางเหมาเพิ่มหมอแปลงสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี
สฟ.เชียงแสน จ.เชียงราย
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 55.70
3. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.แมสาย 2
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 24.48
4. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 เควี (ลานไก) จํานวน 1 สถานี
สฟ.นครพนม 1 จ.นครพนม
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 19
5. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา ระบบ 115 - 22 เควี จํานวน 1 สถานี สฟ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
อยูระหวางดําเนินการ
6. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟาดานมะขามเตี้ย 1 - สถานี
ไฟฟาดานมะขามเตี้ย 2
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 5.12
7. ประสานงาน งานจางเหมากอสรางสายสง ระบบ 115 เควี ชวง สถานีไฟฟานราธิวาส - สถานีไฟฟาตากใบ
อยูระหวางดําเนินการ
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OM1.7 แผนงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะที่ 1 (คพญ.1)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55.40 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 51.53
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
: ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) เมืองใหญ
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
: ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) เมืองใหญ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : กบ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง
จ.ชลบุรี (lot ที่ 2)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 8.15
2. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา (lot ที่ 1)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 80
3. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี
“จุดตัดราษฎรยินดี – จุดตัดเสนหานุสรณ” จ.สงขลา (lot ที่ 1)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 50
4. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.สุขุมวิท
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 70
5. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยา
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 80
6. ประสานงานจ า งเหมาก อสร า งปรับ ปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปน เคเบิล ใตดิน ชว ง ถ.สุร นารี ,
ถ.บุรนิ ทร, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางคยาตร, ถ.โพธิ์กลาง บางสวน จ.นครราชสีมา (lot ที่ 2)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 60
7. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดินชวง, ถ.ราชดําเนิน
(บางสวน), ถ.พลแสน (บางสวน), ถ.ยมราช (บางสวน), ถ.อัษฎางค (บางสวน), ถ.จอมพล (บางสวน),
ถ.มหาดไทย (บางสวน) และ ถ.สรรพสิทธิ์ (บางสวน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lot ที่ 3)
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 70
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8. งานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี เคเบิลใตดินชวงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟานครราชสีมา 6
จ.นครราชสีมา
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 50
9. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา
มีเปาหมายการดําเนินงานรอยละ 40
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยากลาง
จ.ชลบุรี (lot ที่ 2)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 8.15
2. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ชุมพล และ
ถ.ราชดําเนิน จ.นครราชสีมา (lot ที่ 1)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 80
3. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.ธรรมนูญวิถี
“จุดตัดราษฎรยินดี – จุดตัดเสนหานุสรณ” จ.สงขลา (lot ที่ 1)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 100
4. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.สุขุมวิท
จ.ชลบุรี (lot ที่ 3)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 43.19
5. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน บริเวณ ถ.พัทยา
สาย 3 จ.ชลบุรี (lot ที่ 5)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 57.98
6. ประสานงานจ า งเหมาก อสร า งปรับ ปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปน เคเบิล ใตดิน ชว ง ถ.สุร นารี,
ถ.บุรินทร, ถ.พิบูลละเอียดและ ถ.จอมสุรางคยาตร, ถ.โพธิ์กลาง บางสวน จ.นครราชสีมา (lot ที่ 2)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 82.28
7. ประสานงานจางเหมากอสรางปรับปรุงระบบจําหนาย 22 เควี เปนเคเบิลใตดิน ชวง, ถ.ราชดําเนิน
(บางสวน), ถ.พลแสน (บางสวน), ถ.ยมราช (บางสวน), ถ.อัษฎางค (บางสวน), ถ.จอมพล (บางสวน),
ถ.มหาดไทย (บางสวน) และ ถ.สรรพสิทธิ์(บางสวน), เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (lotที่ 3)
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 43.25
8. งานจางเหมากอสรางสายสงระบบ 115 เควี เคเบิลใตดินชวงโรงแรมสีมาธานี – สถานีไฟฟานครราชสีมา 6
จ.นครราชสีมา
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 33.64
9. ประสานงานจางเหมากอสรางสถานีไฟฟา นครราชสีมา 6 จ.นครราชสีมา
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 47.43
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OM1.8 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 76.25 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM1การเพิ่มประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของระบบจําหนาย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : รอยละของหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย(Loss)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ป
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทําคาเปาหมายหนวยสูญเสีย (Total Losses)
2. แผนปฏิบัติดาน Technical Losses 10 มาตรการ
3. แผนปฏิบัติดาน Non-Technical Losses 10 มาตรการ
4. การใชโปรแกรม U-CUBE เพื่อนํามาใชบริหารจัดการดาน Non-Technical Losses และ
Technical Losses
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. จัดทําคาเปาหมายหนวยสูญเสีย (Total Losses)
จัดทําคาเปาหมายฯ แลวเสร็จตามหนังสือ ฝคฟ. เลขที่ 123/2563 อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563
2. แผนปฏิบัติดาน Technical Losses 10 มาตรการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนงานลดหนว ยสูญเสีย ทางดานเทคนิคไตรมาสที่ 1 ประจําป
2563 ตามหนังสือ กจฟ.(วส) เลขที่ 30048/2563 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2563 เรียบรอยแลวและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนลดคาหนวยสูญเสียทางเทคนิค ไตรมาสที่ 2 ประจําป 2563 ตามหนังสือเลขที่ กจฟ.(วส)
35044/2563 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2563
3. แผนปฏิบัติดาน Non-Technical Losses 10 มาตรการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนลดคาหนวยสูญเสียที่ไมใชทางเทคนิค ไตรมาสที่ 3 ประจําป 2563
ตามหนังสือเลขที่ กศฟ.(วฟ.) 35369/2563 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563 ใหแตละเขตดําเนินการรวบรวมและสงขอมูล
โดยกรอกขอมูลบน Google Sheet
4. การใชโปรแกรม U-CUBE เพื่อนํามาใชบริหารจัดการดาน Non – Technical Losses และ
Technical Losses
รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร ไตรมาสที่ 3/2563 ผลการดําเนินงาน
ในการนําโปรแกรม U-CUBE มาใชบริหารจัดการดาน Non-Technical loss และ Technical loss โดยตรวจสอบ
ปริมาณใบงานคงคางในระบบในเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563 มีจํานวนใบงานจากโปรแกรมทั้งหมด 224,302 ใบ
ดําเนินการตรวจสอบแลว 218,260 ใบ พบมิเตอรปกติ 115,692 เครื่อง ผิดปกติ 62,568 และยังไมไดดําเนินการ
ตรวจสอบ 6,042 เครื่อง
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OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 97.75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุก
ระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรม แลวเสร็จ
2. ปรับปรุงหองอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ.
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
4. จัดฝกอบรมโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรมใหผูใชงาน แลวเสร็จ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรม แลวเสร็จ
รผก.(ว) อนุมัติจายเงินงวดที่ 5 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562 จายเงินการซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมพัฒนาโปรแกรมประยุกต และสวนที่เกี่ยวของ
ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.7/2561 โดยประกอบดวยคาจัดฝกอบรม การพัฒนาระบบโปรแกรม
ประยุกต และจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนเงินทั้งสิ้น 29,820,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
2. ปรับปรุงหองอบรม GIS ณ ชั้น 8 อาคาร LED กฟภ.
รผก.(ว) อนุมัติจายเงินงวดที่ 2 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 จายเงินการซื้อขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรและดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.28/2561
โดยประกอบดวยการจัดหาและสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณที่เกี่ยวของ และงานปรับปรุง
หองอบรมเพิ่มเติม ณ อาคาร LED ชั้น 8 พื้นที่บริเวณหองฝกอบรม กฟภ. สํานักงานใหญ เปน เงิน ทั้งสิ้น
61,364,480.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
ผวก. อนุมัติจายเงินงวดที่ 4 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2562 จายเงินการซื้อขายพรอมติดตั้งคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรและดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตามสัญญาเลขที่ บ.28/2561
โดยประกอบดวยงานโอนยายเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่เกี่ยวของ จากหองคอมพิวเตอรแมขาย
ระบบ GIS อาคาร LED ชั้น 7 การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบและ
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อุปกรณที่เกี่ยวของ จากการไฟฟาเขต จํานวน 10 แหง มาติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก ระยะที่ 2, งานจัดหาและ
ติด ตั้งเครื่องคอมพิว เตอรแมขายและอุป กรณที่เ กี่ย วของที่ศูน ยคอมพิว เตอรห ลัก, งานจัดหาและสงมอบ
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณที่เกี่ยวของ และงานจัดหาและติดตั้งซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขาย
เปนเงินทั้งสิ้น 545,364,832.23 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%)
4. จัดฝกอบรมโปรแกรมประยุกตใหม จํานวน 5 โปรแกรมใหผูใชงาน แลวเสร็จ
จัดอบรมโปรแกรมประยุกตใหมแลวเสร็จ จํานวน 70 หลักสูตร จากทั้งหมด 77 หลักสูตร
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OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับระบบ Smart Grid

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ติดตั้ง Smart Meter ในพื้นที่ กฟฟ. มพย.
2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
มีอนุมัติรางขอบเขตงานและราคากลาง
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทําการติดตั้งสมารทมิเตอรไปแลว จํานวน 68,343 เครื่อง อยูระหวางขออนุมัติปรับปรุง Business
Process ของระบบ AMI สําหรับจัดทําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบงาน (Design Change Request) และ
จัดทําการเชื่อมโยงระบบ AMI กับ SAP/OMS
2. แผนงานติดตั้งระบบไมโครกริด ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
อยูระหวางการพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอตามระบบ e-GP และติดตอสอบถามหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหนวยงานตางประเทศ เพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
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OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 76 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน
ดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ทส
ชื่อแผนงานยอย (1) : แผนงานขยายโครงขายสายเคเบิลใยแกวนําแสง : งานจัดซื้อพรอมติดตั้งเคเบิลใยแกวนําแสง
ระยะทาง 3,140 กม.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. กระบวนงานตามสัญญา (ประชุมติดตามงาน)
2. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา
3. ดําเนินการติดตั้ง
4. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 50 ของสัญญา
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ดําเนินการประชุมติดตามงานรวมกับผูขายเปนประจําทุกเดือน
- ตรวจรับอุปกรณประกอบการติดตั้ง และเอกสารดันทอลอด
- ดําเนินการตรวจรับและเบิกจายเงินรอยละ 10ของสัญญาแลวเสร็จในเดือน ก.พ. 2563
- ผูขายพรอมสงทดสอบ CAT งานติดตั้งแลว จํานวน 160 เสนทาง จากทั้งหมด 164 เสนทาง
- ผูขายพรอมสงทดสอบ FAT งานติดตั้งแลว จํานวน 47 เสนทาง จากทั้งหมด 164 เสนทาง
ชื่อแผนงานยอย (2) : แผนงานขยายโครงขาย IP Network : งานจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณโครงขาย IP Access
Network (MPLS Router) (สวนตอขยาย) ในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 135 Nodes
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ดําเนินการจัดจาง
2. จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญา
3. กระบวนงานตามสัญญา
4. สงแผนการทํางานและบริหารโครงการ และรายงานการออกแบบ NDD/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา
5. สงของ/ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 40 ของสัญญา
6. ดําเนินการติดตั้ง
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ผวก.อนุมัติจัดซื้อจาก บริษัท ล็อกซเลย ซิส เต็ม อิน ทิเกรเตอร จํากัด เปน เงิน 106,200,000 บาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 จัดทําสัญญา และลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
- ประชุม Kick off Meeting เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563
- สํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณตามสัญญารวมกับผูขาย และอนุมัติแบบติดตั้งเรียบรอยแลว เมื่อเดือน ก.ย. 2563
- คูสัญญาสงมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการ/การออกแบบ NDD
- อนุมัติเบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา เรียบรอยแลว เมื่อเดือน ก.ย. 2563
- ผูขายสงของตามสัญญาครบถวน
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OM2.6 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใชในการซื้อขายพลังงานไฟฟา
(Energy Trading Platform)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 66.50
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน
ดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Block chain มาใชในการซื้อขายพลังงาน
ไฟฟา (Energy Trading Platform)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขออนุมัติหลักการดําเนินงาน
2. จัดหาอุปกรณรองรับระบบซื้อขายพลังงานไฟฟา
3. ติดตั้งอุปกรณและระบบซื้อขายพลังงานไฟฟา
4. ติดตามและประเมินผลการทดลอง
5. สรุปและรายงานผลการทดลอง
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 โดยจัดหาและติดตั้งอุปกรณรองรับระบบซื้อขาย
พลังงานไฟฟาแลวเสร็จ อยูระหวางการดําเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผลการทดสอบ
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OM2.7 แผนงานการปรับปรุงโครงสรางการกําหนดราคาใหสอดคลองกับโครงสราง
ระบบจําหนายในอนาคต (Pricing Model)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน
ดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S3 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค
กลยุทธ : OM2 การเสริมสรางศักยภาพของระบบจําหนาย โดย Smart Grid
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว, ย และ บ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประชุมหารือเพื่อสรุปขอบเขตการจัดทําขอมูล
2. ดําเนินการจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ
3. จัดเตรียมแบบจําลองการคํานวณที่สอดคลองกับรูปแบบขอมูล
4. สรุปขอมูลทั้งหมดพรอมนําเขาแบบจําลองการคํานวณ
5. คํานวณอัตรา Wheeling Charge พรอมสรุปผล
6. ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการปตอไป
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กอธ. จั ดประชุ ม ภายในหน ว ยงานเพื่ อ กํา หนดขอบเขตการศึ ก ษาแล ว และไดรับ ขอ มูล ป 2562
จากการไฟฟาเขต ก.1, ก.2 และ ก.3 และจัดเตรียมแบบจําลองการคํานวณตามสถานะของขอมูลขางตนแลว
โดยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางคํานวณอัตรา Wheeling Charge
พรอมสรุปผลและประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการปตอไป
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OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยของระบบไฟฟา ของ กฟภ.

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 62
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S4 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ : OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : คณะทํางานจัดทําแนวทางบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาของ กฟภ.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย
2. ปรั บแผนยุ ทธศาสตร ขององค กรเพื่อใหรองรับวัตถุประสงคของการบริหารจัดการสินทรัพยของ
องคกร (AMO)
3. จัดทํากระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พรอมทั้งจัดทํา
กรอบความสามารถของบุคลากร (AM-Competency) และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากร
ตาม AM-Competency ที่กําหนด และดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว
4. จัดทํากลยุทธในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกําหนด
ขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสราง และรูปแบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับสินทรัพยที่สําคัญ โดยระบุประเภท
สภาพ มูลคาสินทรัพย ขอมูลภูมิศาสตร เพื่อใหสามารถกําหนดความสําคัญเทียบเคียงกับเปาหมายเชิงกลยุทธได
โดยทดลองนําไปใชงานในพื้นที่นํารอง
5. จัดทํา Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับใชในการบริหารจัดการ
สินทรัพย
6. วิเคราะห Gap Analysis ของโครงสรางขอมูลในปจจุบัน เทียบกับโครงสรางขอมูลที่เหมาะสม (IT2)
และทําการปรับปรุงขอมูลเพื่อ Closed Gap
7. มีการนําซอฟทแวรระบบบริหารจัดการสินทรัพยระบบไฟฟาทั้งองคกร (Enterprise Asset
Management (EAM) Software) มาใชงาน
8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสรางองคกรใหรองรับการดําเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย
9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑความปลอดภัย (Safety) ใหมีความสอดคลองกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย
10. จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO31000 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
11. จัดทํากระบวนการคิดตนทุนที่แทจริงตอหนวยตลอดอายุการใชงาน (Total Cost of Ownership
:TCO) สําหรับสินทรัพยที่สําคัญเพื่อประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดยใชการวิเ คราะหคาใชจาย
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
คํานวณ TCO ของสินทรัพยใหม
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12. จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับสินทรัพย
ที่สําคัญขององคกร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.)
โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพยจะประกอบดวยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI)
เพื่อวัดผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พรอมทั้งจัดทํา Spares Optimization สําหรับสินทรัพยที่สําคัญ
13. จัดทํากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ สําคัญที่มุงเนนคุณภาพและคาใชจายตลอดอายุการใชงาน
มากกวาราคาต่ําสุด และดําเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกลาว (Price Performance)
14. จัดทํากระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพยของ กฟภ.
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะหความตองการใชไฟฟา
16. มีการจัดทําเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคลองกับ ISO 55000 รวมถึง
แผนยุทธศาสตรองคกร พรอมทั้งรวบรวม Feedback จากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเขาใจ
ในวัตถุประสงคการบริหารจัดการสินทรัพยและความสัมพันธของบทบาท หนาที่ในสวนงานตางๆ
17. จัดทํา Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สําหรับสินทรัพยที่สําคัญ
และหลักเกณฑตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพยที่สําคัญ
18. จ างที่ ปรึ กษาเพื่ อจั ดทํ ากระบวนการจั ดการความเสี่ ย งบนพื้ นฐานสภาพของสิ นทรั พย สํ าคั ญ
(Condition Based Risk Management : CBRM)
19. นําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ (Condition Based Risk
Management : CBRM) ไปใชในสินทรัพยสําคัญ
20. นําหลักการวิเคราะห Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช
ในสินทรัพยสําคัญ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวงจรชีวิตของสินทรัพย
อยูในระหวางการดําเนินการ จัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA)
โดยไดประสานงานกับทาง กรอ. จัดทํา work flow ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสินทรัพย
ระบบไฟฟา
2. ปรับแผนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อใหรองรับวัตถุประสงคของการบริหารจัดการสินทรัพยของ
องคกร (AMO)
ปรับแผนยุ ทธศาสตรขององคกรใหส อดคลองกับการบริ หารจัดการสินทรั พยระบบไฟฟาของ
กฟภ. ในป 2564
3. จัดทํากระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พรอมทั้ง
จัดทํากรอบความสามารถของบุคลากร (AM -Competency) และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
บุคคลากรตาม AM-Competency ที่กําหนดและดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว
มีแผนการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของ โดยมีการหารือกับคณะทํางานทั้ง 5 คณะ และ
มีการสื่อสารโดยผูบริหารระดับสูงไปสูผูปฏิบัติเกี่ยวกับทิศทางงานบํารุงรักษาของ กฟภ. ในอนาคต ที่จะมุงเนน
งานบํารุงรักษาเชิงปองกันและการบํารุงรักษาเชิงสภาพ
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4. จัดทํากลยุทธในการบริหารจัดการขอมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกําหนด
ข อมู ลและสารสนเทศ รวมถึ งโครงสร าง และรูปแบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับสินทรัพยที่สําคัญ โดยระบุ
ประเภท สภาพ มูลคาสินทรัพย ขอมูลภูมิศาสตร เพื่อใหสามารถกําหนดความสําคัญเทียบเคียงกับเปาหมาย
เชิงกลยุทธได โดยทดลองนําไปใชงานในพื้นที่นํารอง
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลอุปกรณในสถานีไฟฟา (Serialize) แลว ในสวนของอุปกรณภายใน
สถานีไฟฟา
5. จัดทํา Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับใชในการบริหาร
จัดการสินทรัพย
มีการประชุมหารือเบื้องตนเกี่ยวกับใชระบบสารสนเทศที่มีใชงานอยูในปจจุบัน เชน ระบบ SAP/
ระบบฐานขอมูล EXCEL ของหนวยงานที่รับผิดชอบในการบํารุงรักษาอุปกรณ (หมอแปลงไฟฟากําลัง) เพื่อหา
ขอสรุปในการจัดเก็บขอมูลอุปกรณสําหรับการบริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
6. วิเคราะห Gap Analysis ของโครงสรางขอมูลในปจจุบัน เทียบกับโครงสรางขอมูลที่เหมาะสม
(IT2) และทําการปรับปรุงขอมูลเพื่อ Closed Gap
มีการกําหนดรางโครงสรางรายละเอียดของขอมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset แลว โดยอยูระหวาง
การสํารวจขอมูลเดิมที่มีอยู เพื่อเปรียบเทียบกับรางโครงสรางรายละเอียดของขอมูลที่เหมาะสมของ Critical Asset
7. มีการนําซอฟทแวรระบบบริหารจัดการสิ นทรัพยระบบไฟฟาทั้ งองคกร (Enterprise Asset
Management (EAM) Software) มาใชงาน
อยูระหวางการขออนุมัติสั่งจางที่ปรึกษา
8. พิจารณาปรับกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสรางองคกรใหรองรับการดําเนินงานบริหารจัดการ
สินทรัพย
มี โ ครงสร า งองค กรที่ ร องรั บ การดําเนิน งานบริห ารจัด การสิน ทรัพ ยโ ดยได นําเสนอผูบ ริ ห าร
ระดับสูงในการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย ป 2567
9. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑความปลอดภัย (Safety) ใหมีความสอดคลองกับการบริหาร
จัดการสินทรัพย
คณะทํางานชุดที่ 1 มีการประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับติดตั้ง และบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 และมีการถายทอดจากผูบริหาร
ระดับสูงสูผูปฏิบัติงานในการเนนย้ําเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
10. จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีความสอดคลอง
กับมาตรฐาน ISO31000 สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน
กฟภ. มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO 2017
11. จั ดทํ ากระบวนการคิ ดต นทุ นที่ แท จริ งต อหนวยตลอดอายุการใช งาน (Total Cost of
Ownership :TCO) สําหรับสินทรัพยที่สําคัญเพื่อประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรโดยใชการวิเคราะห
คาใชจายตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย (Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ
และวิธีการคํานวณ TCO ของสินทรัพยใหม
มีการประชุมหารือของคณะทํางานชุดที่ 4 โดยไดทดลองนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับหมอ
แปลงไฟฟากําลัง มาคํานวณคาใชจายตลอดอายุการใชงาน เพื่อนํามาคํานวณ TCO ของหมอแปลงไฟฟากําลัง
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12. จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับสินทรัพย
ที่สําคัญขององคกร (Critical Asset : Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable,
Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพยจะประกอบดวยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan)
รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พรอมทั้งจัดทํา Spares Optimization
สําหรับสินทรัพยที่สําคัญ
จัดทําแผนการบริหารจัดการสินทรัพย (Asset Management Plan : AMP) สําหรับหมอแปลง
ไฟฟา กํ า ลัง แลว เสร็จ อยู ใ นขั ้น ตอนการตรวจสอบเพื ่อ ขออนุม ัต ิใ ชง านประกอบดว ยแผนปฏิบ ัติ
(Implementation Plan) มีตัวชี้วัด (KPI) วัดผลการดําเนินงาน และการคํานวณ Spares Optimization
13. จัดทํากระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ สําคัญที่มุงเนนคุณภาพและคาใชจายตลอดอายุการใชงาน
มากกวาราคาต่ําสุด และดําเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกลาว(Price Performance)
ฝวศ. มีการจัดทํา Price Performance และนําไปใชในการจัดซื้ออุปกรณที่ใชใน กฟภ. เชน
หมอแปลงระบบจําหนาย, มิเตอร, สายไฟฟา, อุปกรณปองกันและตัดตอนบางชนิด
14. จัดทํากระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพยของ กฟภ.
ฝวศ. มีแผนการจัดทํากระบวนการ Vendor Outsource สําหรับการติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง
ฝบร. มีแนวทางการจัดทํากระบวนการ Vendor Outsource สําหรับงานบํารุงรักษา
15. ทบทวนกระบวนการวิเคราะหความตองการใชไฟฟา
ฝวร. มีการทบทวนความตองการใชไฟฟาทุกป เพื่อพิจารณาจัดทําโครงการพัฒนาระบบสงและ
จําหนาย
16. มีการจัดทําเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคลองกับ ISO 55000
รวมถึงแผนยุทธศาสตรองคกร พรอมทั้งรวบรวม Feedback จากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด เพื่อประเมิน
ความเขาใจในวัตถุประสงคการบริหารจัดการสินทรัพยและความสัมพันธของบทบาท หนาที่ในสวนงานตางๆ
ปจจุบันอยูในระหวางการทบทวนแผนงาน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติและวัดผลการดําเนินงาน
ไดจริง รวมถึงแผนงานบางแผนงาน เปนแผนงานที่มีความเกี่ยวของกัน และมีผลลัพธ (เปาหมายเดียวกัน)
จึงควรนํามารวมเปนแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้ภายหลังจากทบทวนปรับแผนงานบริหารจัดการสินทรัพยแลวเสร็จ
จะมีการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการตอไป เพื่อขอความเห็นชอบ
17. จัดทํา Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA สําหรับสินทรัพยที่สําคัญ
และหลักเกณฑตัดสินใจเปลี่ยนทดแทน และการยุบสภาพสินทรัพยที่สําคัญ
มีการจัดทํา FMECA สําหรับหมอแปลงไฟฟากําลัง เพื่อดูสาเหตุการชํารุดและวางแผนเปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณดังกลาว
18. จางที่ ปรึ กษาเพื่ อจัดทํ ากระบวนการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ
(Condition based Risk Management : CBRM)
คณะทํ า งานร ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษา ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ระบบประเมิ น สภาพและความเสี่ ย งของ
หมอแปลงไฟฟากําลัง, AIS สวิตชเกียรแลวเสร็จและนําไปใชงานจัดการแผนบํารุงรักษา อยูระหวางขออนุมัติ
จางที่ปรึกษาในการจัดทํา Condition Based Maintenance ของเคเบิลใตดิน
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19. นําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพยสําคัญ (Condition based
Risk Management : CBRM) ไปใชในสินทรัพยสําคัญ
ฝบร. และ ฝมป. นํ า ผลการประเมิ น สภาพหม อ แปลงไฟฟ า กํ า ลั งมาใช ว างแผนบํ า รุ ง รั ก ษา
หมอแปลงไฟฟากําลัง (เริ่มจากป 2563 เปนตนไป)
20. นําหลักการวิเคราะห Failure Mode, Effects and Criticality Analysis : FMECA มาใช
ในสินทรัพยสําคัญ
ฝบร. และ ฝมป. นํา FMECA สําหรับหมอแปลงฟากําลังของ กฟภ. มาใชประกอบการวางแผน
บํารุงรักษาและจัดหาอะไหลหมอแปลงไฟฟากําลัง
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OM4.1 แผนงานในการดําเนินการตาม SLA และ QA for SLA
ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 86.25 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุก
ระบบงานดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S5 ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ โดยใช
ประโยชนจากพันธมิตร
กลยุทธ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการดําเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุใน
หวงโซอุปทาน โดยบูรณาการระดับหนวยงาน
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะหสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) เพื่อกําหนดแนวทาง และ
แผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA
2. สื่อสาร ถายทอด สรางความรู ความเขาใจ
3. ประสานการดําเนินงาน/ติดตามการดําเนินงานเพื่อการบูรณาการ กระบวนการดําเนินการทางธุรกิจ
ตามกระบวนการที่สําคัญ
4. สรุปขอเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการใหคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพบริการ กฟภ.
5. รายงาน/ประเมิ น ผลความสํา เร็ จ ของการดํา เนิ น งานที่ มี ก ารบู ร ณการของหน ว ยงานต า งๆ
ตามกระบวนการ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กรอ. ดําเนินการทบทวนกระบวนการ และปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล SLA & QA for SLA และ
จัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563 โดยแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ย วของ และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกลาวใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 - 27 ก.พ. 2563
ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น งานและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในระบบ om.pea.co.th
พรอมพัฒนาระบบใหเปนปจจุบนั ทันสมัย และประสานงานกับหนวยงานเจาของกระบวนการ และหนวยงาน
เจาของขอมูล เพื่อรายงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานที่มีการบูรณการของหนวยงานตางๆ
ตามกระบวนการ โดย กรอ. ไดร ายงานผลการดําเนิน งานลงในระบบ Corporate Data Center (CDC)
เรียบรอยแลว (สถานะ ม.ค. - ก.ย. 2563)
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OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกร
(Digital Operational Excellence) ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90

สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO2 มุงสูองคกรที่เปนเลิศในดานจําหนายกระแสไฟฟา โดยบูรณาการทุกระบบงาน
ดวย Digitalization
ยุทธศาสตร : S5 ปรับโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว สอดคลองกับความตองการของธุรกิจ โดยใชประโยชน
จากพันธมิตร
กลยุทธ : OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกร
(Digital Operational Excellence) ดวยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. กําหนดแนวทางและสื่อสาร ถายทอดใหหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process
และ SLA
3. กําหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน
4. คํานวณตนทุนกิจกรรมกอน (As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
5. วิเคราะห/สรุปสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พรอมตนทุนกระบวนการ (บาท) ใหสายงาน
ยุทธศาสตร
6. สรุปรายงานผลตนทุนกิจกรรม x เพื่อใชเปนฐานการคํานวณคาใชจายในการดําเนินงานป 2564 (OPEX)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กรอ. วางแผนการดําเนินงานปรับปรุงกระบวนการทํางานขององคกรและปรับ ปรุงระบบการเก็บ
ขอมูล (ระบบ om.pea.co.th) และประชุมพิจารณาแนวทางการลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงาน (OPEX)
กระบวนการที่สําคัญ (Key Work Process) ของ กฟภ. กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563
โดยที่ป ระชุมมีมติเห็น ชอบแนวทางการดําเนินงานลดตน ทุนกระบวนการของสายงาน/สํานัก เพื่อใชเ ปน
ขอมูลประกอบการแจงเวียนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และ กรอ. จัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563 โดยแจงเวียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว และจัดประชุมชี้แจงแนวทางดังกลาว
ใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 - 27 ก.พ. 2563 โดยหนวยงานเจาของกระบวนการ
(Process Owner) ดําเนินการทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA พรอมทั้งกําหนดเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ใชในกระบวนการ การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน และคํานวณตนทุนกิจกรรมกอน
(As Is) และหลัง (To be) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียบรอยแลว

66

และทุกสายงาน/สํานัก ไดวิเคราะห/สรุปสิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) พรอมตนทุนกระบวนการ
ใหผูบริหารระดับสูงในสายงานอนุมัติและจัด สงใหส ายงานยุทธศาสตรเ รีย บรอยแลว ปจ จุบัน อยูร ะหวาง
สรุป รายงานผลตนทุนกิจกรรมพรอมตนทุนกระบวนการของทุกสายงาน/สํานัก เพื่อใชเปนฐานการคํานวณ
คาใชจายดําเนินงาน
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO3 : มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
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CR1.1 แผนงานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานการ
ใหบริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกคา และเหนือกวาคูเทียบ

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 92.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ย และ ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ทบทวนมาตรฐานการใหบริการป 62 ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
2. กําหนดมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กรอ. ประชุมรวมกับ ฝวธ. (ภ1-ภ4) และ ฝพท. เพื่อทบทวนและกําหนดมาตรฐานการใหบริการ (SLA)
โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service) เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 และประชุมรวมกับ กบว.(ภ3) และ กพล.
เพื่อกําหนดมาตรฐานงานและ SLA ของ PEA Smart Plus และ PEA COS เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2563 โดยดําเนินการ
ทบทวนมาตรฐานการใหบริการและจัดทําราง SLA ของระบบ PEA Smart Plus และ PEA COS พรอมทั้ง
ไดกําหนดมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) เรียบรอยแลว
และ ผวก. อนุมัติ มาตรฐานการใหบ ริการลูกคาและขอตกลงระดับ การให บริการ (SLA) ของ PEA
SmartPlus เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริการลูกคาทราบแลว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 ปจจุบันอยูระหวางติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Service)

69

CR1.2 แผนงานการพัฒนาการใหบริการลูกคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Service)(PEA Smart Plus)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 78.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา
: รอยละตนทุนการใหบริการลูกคาลดลง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ธ

ชื่อแผนงานยอย (1) : โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน
Smart Phone (คิดเปนรอยละ 82)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone
2. ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนใหลูกคา Download ใชงาน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Application PEA Smart Plus บริการครบวงจรบน Smart Phone
- ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR
- ประสานงานสวนที่เกี่ยวของในการพัฒนางานตาม TOR
- ประสานงานแผนการทดสอบการนําขึ้นระบบ Play store/App Store
- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 และ 4 เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส, เรื่องใบแจงหนี้,
เรื่องคํารองขอใชบริการ
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากที่ไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
- ทดสอบการใชงานระบบตามงานงวดที่ 3 เรียบรอยแลว
- ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน
2. ประชาสัมพันธโครงการฯ และเชิญชวนใหลูกคา Download ใชงาน
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการรับคํารองขอใชไฟฟาผานอินเตอรเน็ต PEA Customer
online service และ PEA Smart plus
- เพิ่มจํานวนลูกคาที่มาใชบริการชําระคาไฟฟาผานชองทางอื่นๆ เชน ชองทางออนไลน หักบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากธนาคาร ผานตัวแทนจุดรับบริการชําระเงิน
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ชื่อแผนงานยอย (2) : แผนงานพัฒนาการใหบริการ E-Service ผาน www.pea.co.th (คิดเปนรอยละ 75)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. พัฒนาระบบ E-Service บน Website :www.pea.co.th
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- หารือแนวทางพัฒนาการรับคํารอง กรณีโอนเปลี่ยนเจาของ/โอนเปลี่ยนชื่อเรียบรอยแลว ในเดือน
มิ.ย. 2563
- สมัคร E-mail
- ทดสอบระบบงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม
- จัดทําคูมือการใชงาน
- นําระบบออกใชงาน
- ดูแล ประสานงานแกไขปญหา
- ปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรมตามความตองการของผูใชงาน
- ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
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CR1.3 แผนงานการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจรายกลุมลูกคา
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4, ทส และ ย
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ทบทวนกระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business ป 2562
2. กําหนดมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business
3. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
4. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตาม แนวทาง PEA Doing Business

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- กรอ.กําหนดแผนงานเพื่อทบทวนกระบวนการใหบริการธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และเขารวม
ประชุมหารือกับคณะทํางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานความโปรงใส
เรื่องแนวทางบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวของกับกระบวนงานขยายเขตระบบไฟฟาเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563
โดยกําหนดมาตรฐานการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business แลว
- กรอ. ดําเนินการจัดทําแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในใหเปนมาตรฐาน ประจําป 2563
และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ พรอมจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันที่ 19-27 ก.พ. 2563 และเขารวมประชุม
เพื่อหารือการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank กับ ฝวธ.(ภ1-ภ4)
และ กพล. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563, วันที่ 12 มิ.ย. 2563 และวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ตามลําดับ ปจจุบันอยูระหวาง
การพัฒนากระบวนการ โดยใชดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ขั้นตอน)
- กรอ. ติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง PEA Doing Business กับ ฝวธ.(ภ3)
และรวมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานกับ Portalnet และ ฝวธ.(ภ1-ภ4) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 ทั้งนี้
ไดพัฒนากระบวนการโดยใชดิจิทัลมาควบคุมกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน (ระยะเวลา/ขั้นตอน) เรียบรอยแลว
และนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานกระบวนการใหบริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business: World Bank
ให รผก.(ย) ทราบแลว เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563
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CR1.4 แผนงานการปรับปรุงฐานขอมูลองคกร
(รวมถึงฐานขอมูลลูกคาและการวิเคราะหขอ มูลในชองทาง) เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลของ Potential customer
(Strategic และ Star) เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดในกลุมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย, ธ,ภ1-4 และ ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. กําหนดแนวทาง/แผนงาน และสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ
2. ติดตามและประสานงานการจัดทําระบบ EPM กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. นําเสนอผลการดําเนินการใหคณะกรรมการฯที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- กรอ. ดํา เนิน การทบทวนแนวทางการดําเนิน งานและจัดทําแผนการดํา เนิน งานเรีย บรอ ยแลว
และเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ กฟภ.
ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอมูลสําคัญ (Criteria) และสื่อสารถายทอดแผนงาน
การดําเนินงานพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ กฟภ. ป 2563 ใหทุกหนวยงานทราบ
และนําไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563
ทั้งนี้ไดจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหาร
จัดการองคกรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 โดยมติที่ประชุมใหการเห็นชอบดังนี้
1. ปรับแผนการดําเนินงาน ป 2563 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
องคกร
2. ใหเลขาฯ ทบทวนขอมูล/จัดลําดับขอมูลสําคัญ โดยจัดทําตาราง Mapping ตาม Criteria ที่กําหนด
และแจงเวียนใหทุกหนวยงานพิจารณาอีกครั้ง
3. ให อฝ.วธ.(ภ3) เปนหนวยงานทบทวน/จัดลําดับขอมูลสําคัญของ สายงานภาค 1-4
4. ใหโอนยายงานขอมูลสําคัญใหฝายกลยุทธและบริหารจัดการขอมูล สํานักดิจิทัล ตามโครงสราง
องคกรใหม (เริ่มใช 1 ต.ค. 2563)
และ กรอ. ไดดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงานป 2563 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ขององคกร และดําเนินการทบทวนขอมูล/จัดลําดับขอมูลสําคัญ โดยจัดทําตาราง Mapping ตาม Criteria ที่กําหนด
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- กรอ.ไดดําเนินการติดตามประสานงานการจัดทําระบบ EPM กับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการ
ประชุมหารือกับ กพก. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ
กฟภ. ป 2563 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับ
การบริหารจัดการองคกรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
ขอมูลสําคัญ (Criteria) และแผนงานการดําเนินงานพัฒนา และจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการ
องคกรของ กฟภ. ป 2563 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563
ในการนี้ กรอ. ไดจัด ทําหนัง สือ ขอความอนุเ คราะหใหคณะทํางานจัด ทํา ขอ มูล สํา คัญ สํา หรับ
การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สํานัก พิจารณาทบทวน/จัดลําดับขอมูลสําคัญ
ป 2563 ตามขั้น ตอนการพิจ ารณาทบทวน/จัดลําดับ ขอมูล สําคัญป 2563 ลงในแบบฟอรมการทบทวน/
จัดลําดับขอมูลสําคัญ ป 2563 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณานําเขาสูระบบ EPM ของสายงาน ทส.
ซึ่งทุกสายงาน/สํานัก ไดดําเนินการทบทวนและจัดลําดับขอมูลสําคัญ ป 2563 โดย กรอ. ไดรวบรวมสรุปผล
การทบทวนและจัดลําดับขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของ กฟภ. ของสายงาน/สํานัก
ประจําป 2563 นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาและจัดการขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารจัดการองคกรของ
กฟภ. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
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CR1.5 แผนงานพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา (Customer
Analytics) เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ : CR1 ยกระดับมาตรฐานชองผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer service)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลของ Potential customer
(Strategic และ Star) เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดในกลุมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ, ภ1-4, ทส และ ย
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําฐานขอมูลลูกคา High Value
2. แจงความตองการในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับวิเคราะหความตองการของลูกคา
3. จัดทํากลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑทางการตลาดสําหรับจําหนายหรือใหบริการลูกคา High Value
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กธส. ประชุมหารือรวมกับ กพล., กพก., กวป. และ กผส. เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการองคกรในแผนงาน CR1.5 แผนงานการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคา (Customer Analytics)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 และประชุมหารือ
กับ กพล. เกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับลูกคา High Value ที่มีชื่อวา CRM Mobile Workforce
และ PEA Smart Care โดย กธส. ไดแจงความตองการเบื้องตนเกี่ยวกับการใหบริการธุรกิจเสริมในที่ประชุม
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 และจัด ทําหนังสือเลขที่ กธส. 30014/2563 ลงวัน ที่ 26 พ.ค. 2563 ถึง กพล.
แจงความตองการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบงานในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
และศึกษาขอมูลเพื่อจัดทํากลยุทธทางการตลาดสําหรับลูกคา High Value ไดแก ขอมูลในการจัดทํา
ฐานขอมูลลูกคา High Value เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการหรือสรางโอกาสทางธุรกิจเกี่ยว เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรองคกรของ ฝนศ., ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากระบบ SAP โดยใช T-code ตางๆ และศึกษา
ขอมูลลูกคาที่มีศักยภาพในงานธุรกิจเสริม พรอมทั้งประชุมพิจารณาการบันทึกบัญชีงานบํารุงรักษาหมอแปลงของ
App BisME เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563, ประชุมพิจารณากลยุทธธุรกิจเสริมรวมกับที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ตามงานจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํากลยุทธ
และแผนการตลาดสําหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ., ประชุมพิจารณาความตองการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ระบบงานในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวมกับ กพล. บริษัท Portal Net เมื่อวันที่ 3 ส.ค., 19 ส.ค.,
2 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2563 และประชุมคณะทํางานจางที่ปรึกษาเพื่อพิจารณากลยุทธการดําเนินงานธุรกิจเสริม
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เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 โดยอยูระหวางบริษัท Portal Net จัดทํารายงานการประชุมสรุปผลความตองการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระบบงานในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ปญหาอุปสรรค
เนื่ องจากการจั ดทํา กลยุ ท ธ แ ละพัฒ นาผลิต ภัณ ฑท างการตลาดสํา หรับ จํา หนา ยหรือ ใหบ ริก าร
ลู ก ค า High Value มีกระบวนการหลายกระบวนการ และแตละกระบวนการใชระยะเวลานาน จึงทําใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงาน
แนวทางการแกไขใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
จะเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 4
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CR2.1 แผนงานสรางความสัมพันธเพื่อรักษาฐานลูกคา High Value และนําระบบ
Digital CRM มาใชสนับสนุนในการใหบริการลูกคา

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 91.59 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 91.59
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value
กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ทส.
ชื่อแผนงานยอย (1) : แผนงานสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา Key Account (คิดเปนรอยละ 91.67)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเปาหมายดวยกิจกรรม ดังนี้
- การใหบริการเสริมโดยไมคิดคาใชจาย
- การเยี่ยมเยือนลูกคา
- การจัดสัมมานาผูใชไฟรายใหญ
- การดูแลลูกคาสําคัญ Key Account
2. สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคากลุมเสี่ยงเปลี่ยนไปใช SPP

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. การบริการเสริมโดยไมคิดคาใชจาย (Free Maintenance Service) ลูกคาตามกลุมตางๆ ดังนี้
- ลูกคากลุม Strategic เสร็จเรียบรอยแลว
- ลูกคากลุม Star เสร็จเรียบรอยแลว
- ลูกคากลุม Status เสร็จเรียบรอยแลว
2. ปรับปรุงขอมูลลูกคารายสําคัญ Key Account ในโปรแกรม CRM Plus และแผนบริหารลูกคารายสําคัญ
เสร็จเรียบรอยแลว
3. การเยี่ยมลูกคารายสําคัญ High Value customer และดูแลลูกคารายสําคัญในบริเวณอุตสาหกรรม
และพื้นที่ใหบริการของ SPP เสร็จเรียบรอยแลว
4. จัดประชุมสัมมนาผูใชไฟรายใหญ ในพื้นที่ กฟฟ. สําหรับลูกคากลุม Strategic, ลูกคากลุม star,
ลูกคากลุม status และลูกคากลุม streamline เสร็จเรียบรอยแลว
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ชื่อแผนงานย อย (2) : แผนงานพัฒ นาโปรแกรมสนับ สนุน การสรางความสัมพัน ธที่ดีกับ ลูกคา (CRM+)
(คิดเปนรอยละ 91.50)
1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM+) เพื่อรองรับ CRM Mobile Workforce
2. จางพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธของลูกคาสําหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile
Workforce)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธลกู คา (CRM+) เพื่อรองรับ CRM Mobile Workforce
- พัฒนา Webservice เชื่อมโยงขอมูลกับระบบ CRM Mobile Workforce เสร็จเรียบรอยแลว
- พัฒนาระบบการขายบริการเสริมและติดตามสถานการณใหบริการเสริม เสร็จเรียบรอยแลว
- พัฒนาระบบ Timeline แสดงกิจกรรมระหวางลูกคากับ PEA เสร็จเรียบรอยแลว
2. จางพัฒนาระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธของลูกคาสําหรับพนักงาน กฟภ. (CRM Mobile
Workforce)
- ให Requirement กับผูรับจาง เสร็จเรียบรอยแลว
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว
- ออกแบบระบบงานรวมกับผูรับจาง เสร็จเรียบรอยแลว
- ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว เมื่อเดือน พ.ค. 2563
- ดําเนินการทดสอบระบบ (UAT) เบื้องตนไมผาน เนื่องจากระบบยังไมสามารถใชงานในสาระสําคัญได
จึงยังไมสามารถตรวจรับงานงวดที่ 3
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CR2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 67.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 50
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value
กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ภ1-4 และ สวก.

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียนที่เริ่มใชในไตรมาส 4/2562 โดยกําหนด SLA
แยกตามประเภทขอรองเรียน และโดยรวมของขอรองเรียนทั่วไป
2. ทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมในป 2564
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. ขยายผลการบริหารจัดการขอรองเรียน (ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 100)
- บูรณาการฐานขอมูลบนระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) กรณีการแจงเบาะแส
ทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบรับขอรองเรียน กรณีทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สตภ. โดยเริ่มใชงานได ตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป
- เปดสิทธิ์การใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ใหกับสายงานสํานักงานใหญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอรองเรียนขององคกร ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป
- จัดทําหนังสือแจงสายงานสํานักงานใหญ ดําเนินการบริหารจัดการขอรองเรียนในระบบรับฟง
เสียงของลูกคา (PEA-VOC System) เพื่อลดความซ้ําซอน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ
ของแตละสายงาน ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563 เปนตนไป (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส.) 35005/2563) ลงวันที่ 22
มิ.ย. 2563)
2. จัดประชุมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรีย น (ดําเนิน การแลว
คิดเปนรอยละ 100)
- กกท.จัดทําหนังสือเชิญผูรับผิดชอบระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงาน
สํานักงานใหญ รับฟงการชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ในวันที่ 24 มี.ค.
2563 ณ หองประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สํานักงานใหญ (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส)
373/2563) ลงวันที่ 20 มี.ค. 2563 และมีหนังสือแจงเลื่ อนประชุมฯ ลงวันที่ 23 มี.ค.2563 เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมทั้งไดแจงเวียน
รายละเอียดการบริหารจัดการขอรองเรียน เพื่อใหผูรับผิดชอบทุกสายงานไดนําไปศึกษาและเตรียมความพรอม
ในการบริหารจัดการขอรองเรียนผานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ดังนี้
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1) คูมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. (ปรับปรุงแกไขครั้งที่ 2) เชน
ประเภทและความหมาย, วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ, แผนผังกระบวนการ, มาตรฐานการบริหารจัดการ เปนตน
2) คูมือการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส)
386/2563)
- จัดทําหนังสือเชิญผูรับผิดชอบระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงาน
สํานักงานใหญ รับฟงการชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สํานักงานใหญ (ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 30153/2563) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563
- จัดประชุมชี้แจงการใชงานระบบรับฟงเสียงของลูกคา (PEA-VOC System) ของสายงานสํานักงานใหญ
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 สํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
3. จัดทําสรุปรายงานผลการบริหารจัดการขอรองเรียนเสนอผูบริหารระดับสูง (รายไตรมาส และรายป)
(ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 50)
- รายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. ประจําป 2562 ในที่ประชุม
ผูบริหารระดับสูง ณ หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563
- ผวก. รับทราบการรายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กฟภ. ประจําป
2562 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 113/2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563และรายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหาร
จัดการขอรองเรียน ไตรมาส 1/2563 ตามหนังสือที่ กกท.(ปส) 595/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563
- รายงานสรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการขอรองเรียน ไตรมาสที่ 1/2563 ในที่ประชุมผูบริหาร
ระดับสูง ณ หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563
- อยูระหวางสรุปรายงานและวิเคราะหผลการบริหารจัดการขอรองเรียน ไตรมาส 2/2563
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียนโดยกําหนด SLA แยกตามประเภทขอรองเรียน และ
โดยรวมของขอรองเรียนทั่วไป (ดําเนินการแลวคิดเปนรอยละ 50)
- ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรีย นของลูกคาที่รองเรีย นผานชองทางตางๆ
โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง โดยกําหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปดขอรองเรียนตามกลุมลูกคาและ
ประเภทเรื่องรองเรียน และรายงานผลการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนให กกท. ไตรมาสที่ 2 /2563 แลวเสร็จ
5. ลดจํานวนขอรองเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานที่ใหบริการในพื้นที่ศูนยบริการลูกคา (Front
office/PEA Shop) จัดประชุมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียน (ดําเนินการแลว
คิดเปนรอยละ 50)
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CR2.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value
กลยุทธ : CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความพึงพอใจลูกคา Key Account, High Value
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. วิเคราะหความตองการการพัฒนาบุคลากรดานลูกคา
2. กําหนดและพัฒนากระบวนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมาย
4. การติดตามและประเมินผล

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ประชุมรวมกับ ฝวธ.(ภ.1-4) เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดอบรมหลักสูตร “Customer Journey & CRM”
ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2563 กําหนดจัดอบรมจํานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 คน รวมเปนจํานวน 250 คน
ทั้ง 12 เขต และสํานักงานใหญ ในไตรมาส 3-4 โดยพัฒนาระบบงาน เพิ่มความพึงพอใจสรางความผูกพันของลูกคา
มุงเนนบริการที่เปนเลิศ รวดเร็ว มีมาตรฐานโปรงใส
- รผก.(ท) อนุมัติจัดฝกอบรมหลักสูตร Front Manager & CRM ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563
โดยแบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้
สายงาน ภาค 1 ระหวางวันที่ 9 – 10 ก.ย. 2563
สายงาน ภาค 2 ระหวางวันที่ 21 – 22 ก.ย. 2563
สายงาน ภาค 3 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 14 – 15 ธ.ค. 2563
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 17 – 18 ธ.ค. 2563
สายงาน ภาค 4 ระหวางวันที่ 16 – 17 ก.ย. 2563
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ (COVID-19) จึงทําใหแผนลาชากวากําหนดระยะเวลาที่ตั้งไวตั้งแตตนป
แนวทางการแกไขปญหา
เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส4
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CR3.1 แผนงานพัฒนาPEA Customer Journey

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ยุทธศาสตร : S7 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคา High Value
กลยุทธ : CR3 สรางประสบการณที่ดีกับลูกคา (Customer Experience)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานพัฒนา PEA Customer Journey
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ภ1-4 และ ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบ Customer
Experience Design
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ดําเนินการทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใชเปนเครื่องมือในการออกแบบ Customer
Experience Design โดยกําหนดลําดับชั้นการเปนลูกคา และออกแบบประสบการณของลูกคาที่จุด Touchpoint
ในทุกจุด พรอมทั้งรวบรวมผลการศึกษา Customer Experience Design และอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562
จางสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาโครงการ Customer Experience
Design โดยมีการตรวจรับงานจางที่ปรึกษาฯ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 3 งวด ดังนี้
- งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ ฝวธ.(ภ3) 239/2563
- งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ อว. 64.40/0446
- งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กบว.(ภ3) 35244/2563
- ปจจุบันอยูระหวางสรุปผลรายงานการศึกษา Customer Experience Design (งานงวดที่ 4)
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รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO4 :การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
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NM1.1 แผนงานจัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation
และการกําหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เพื่อยกระดับผลประกอบการของ กฟภ. ในรูปแบบ Consolidate

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84.4 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายไดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทํา Portfolio Mix Planning & Implementation และกําหนดนโยบายในการลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563-2567/นโยบายการดําเนินธุรกิจและการลงทุน
ระดับองคกร/นโยบายภาครัฐ
- ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน Portfolio Mix Planning & Implementation ป 2562
- ทบทวนสมมติฐานตางๆ ของแตละธุรกิจ และจัดทํา Portfolio Mix ประจําป 2563-2567
2. ดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนดไวตามNM2.2
3. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแตละธุรกิจ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กธม. ดําเนินการศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2563 - 2567 นโยบายการดําเนินธุรกิจ
และการลงทุนระดับองคกร และนโยบายภาครัฐ โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
Portfolio Mix Planning & Implementation ประจําป 2562 ของธุรกิจ PEA Solar Hero Platform และ
PEA Care and Service และจัดประชุมหารือเรื่องการทบทวน BSC องคกรที่สายงานรับผิดชอบ, BSC สายงาน
และแผนปฏิบัติการของสายงาน รวมกับผูบริหารสายงานธุรกิจ, กวป. และ กผส. เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563 นํามา
จัดทําแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ NM1.1 และแผนงานการรายงานผลกลยุทธ Connected Customer ของ
โครงการ PEA VOLTA & Network Operator ซึ่งเปนโครงการรองรับดิจิทัลของ กฟภ. ระยะ 5 ป (PEA Digital Plan)
กธม. ไดหารือกับผูบริหารสายงานธุรกิจ และสายงานบัญชีและการเงิน เกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยน
วิธีการรับรูรายไดและการจัดพอรตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 และรวมออกแบบ Online Survey
เพื่อทดสอบการใชงานระบบ PEA VOLTA Application และ PEA VOLTA Charging Station โดยพิจารณา
แนวโนมการนําผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ กฟภ. มาใชงานเชิงพาณิชยและแผนการนําธุรกิจ EV
เขาบรรจุในพอรตธุรกิจใหม เมื่อวันที่ 1 - 15 มี.ค. 2563 และเขารวมประชุมกับสมาคมยานยนตประเทศไทย
(EVAT) เพื่อรับฟงแนวโนมเทคโนโลยีธุรกิจดานสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับ EV เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563
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กธม. ประชุมหารือกับ Project Owner ธุรกิจ PEA Solar Hero เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
และขอมูลจาก BI Dashboard เพื่อวิเคราะหและสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานธุรกิจ PEA Solar Hero ในป
2562 เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 และประชุมหารือ Project Owner ธุรกิจ PEA VOLTA Application & Platform
เกี่ยวกับแนวทางการทดลองใชงานแอปพลิเคชั่น เพื่อวางแผนการนํามาใชงานเชิงพาณิชย ในป 2563 เมื่อวันที่
20 - 21 เม.ย. 2563 และนําเสนอ New Business Portfolio Mix Planning ที่จัดทําไวในป 2562 ใหคณะทํางาน
จัดทํา Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563
ฝพธ. และ ฝบว. หารือกับผูบริหารของสายงานธุรกิจ ในการปรับปรุงประมาณการรายได ป 2564 - 2568
เพื่อทบทวน Business Portfolio Mix Planning และ Master Plan ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร กฟภ. ระยะ 5 ป
กธม. และ กธส. ไดดําเนินการทบทวนสมมติฐานตางๆ ของแตละธุรกิจ และจัดทํา Business Portfolio
Mix Planning ของธุรกิจใหม และธุรกิจเสริมประจําป 2563 - 2567 จัดสงให ฝพธ. พรอมติดตามและวิเคราะห
ผลการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแตละธุรกิจ โดย กธม. ไดจัดทํา New Business Dashboard เปนเครื่องมือ
ในการรวบรวมและติ ดตามความคื บหน าธุ รกิ จใหม ของ กฟภ. ในแต ละธุ รกิ จ เพื่อใหผู บริ หารและหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถติดตามสถานะการดําเนินงาน
กธม. และ กธส. ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนงานการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (NM2.2) แลว
กธม. ติดตามความเคลื่อนไหวและเทรนดธุรกิจพลังงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบภายหลังเหตุการณ
วิกฤติ Covid-19 เชน ภาคอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา เปนตน
กธม. และ กธส. ไดดําเนินการติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในแตละธุรกิจ
กธม. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจใหม ไดแก PEA Hero Platform, PEA iHapm, และ
PEA VOLTA (PEA เปดใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟาเชิงพาณิชย 5 สถานี) และจัดทําขอมูลนําเสนอผูบริหาร
ในรูปแบบ Dashboard และรายงานผลในแตละแผนงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงานของ ผวก. กฟภ. (EB3-2 พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมใหมๆ (EV Volta Application & Network
Operator Platform)) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน DTO ทุกๆ สองสัปดาห เปนตน
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NM1.2 แผนงานการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือในรูปแบบ Early Warning System

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 90 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษารูปแบบระบบฯที่สามารถติดตามผลการดําเนินงานฯโดยเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก
2. จัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือในรูปแบบ
Early Warning Systemนําเสนอผูบริหาร
3. จั ดทํา ระบบการติ ดตามผลการดํา เนิน งาน(Early Warning System)
4. ทดสอบ และพัฒนาระบบฯ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กธม. ดําเนินการศึกษารูปแบบระบบฯ โดยเทียบเคียงกับหนวยงานภายนอก มีการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลและคัดเลือก 2 หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการศึกษาระบบติดตามผลการดําเนินงาน
Early warning ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แตเนื่องจาก
สถานการณ COVID-19 ทั้ง 2 หนวยงานไดสงหนังสือแจงขอเลื่อนกําหนดการเขาศึกษาดูงานออกไปอยาง
ไมมีกําหนด
ติดตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อเขาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือดวยวาจากับผูแทน กฟผ. โดยจะสงคําถาม-คําตอบ เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผานชองทาง e-mail ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารายงาน
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทียบเคียงกับ
กฟภ.
2. กธม. ดําเนินการจัดทําแนวทาง/แผนงาน การจัดทําระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ในเครือ ในรูปแบบ Early Warning System นําเสนอผูบริหาร มีการดําเนินการ ดังนี้
1) ประสานงานกับ กวป. ในการจัดทําระบบ Early Warning System
2) รวมกับ กวป. ในการจัดทําแนวทาง/แผนการดําเนินงานปรับปรุงระบบ Software ที่มีอยูเดิม
มาใชในการรองรับระบบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
3) ประสานงานกับ กวป. จัดสงเกณฑประเมินผลตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
บริษัทในเครือ เพื่อนําไปใสในระบบ
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3. กธม. ดําเนินการจัดทําระบบการติดตามผลการดําเนินงาน (Early Warning System)
1) นําเขาปจจัยที่มีการติดตามการดําเนินงานบริษัทในเครือ โดยนําตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงฯ
เขาระบบติดตามฯ
2) รวมกับ กวป. ดําเนินการพัฒนาระบบ CDC เสร็จเรียบรอยแลว (พัฒนาในสวนของผูดูแลระบบ)
4. ปจจุบันอยูระหวาง กธม. ดําเนินการทดสอบระบบ (Early Warning System)
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NM1.3 แผนการจัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายได
ในสวนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : NM1 สงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
: รายไดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : บ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. กําหนด/ทบทวน รายไดของธุรกิจนอกการกํากับดูแล(Non-regulated) ของ กฟภ.
2. กําหนด/ทบทวน โครงสรางตนทุนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated)
3. กําหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลรายได และตนทุนงาน ของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-regulated)
ในระบบ SAP
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ไตรมาส 1 กบบ. ไดมีการจัดทํารายงานผลการจัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจ
นอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) นําเสนอ อฝ.บช. แลว ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 331/2563 ลงวันที่
10 เม.ย. 2563
- ไตรมาส 2 จัดทําสรุปโครงสรางตนทุนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated) ของ กฟภ. แลว
ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 35032/2563 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563
- ไตรมาส 3 จัดทําบัญชีตนทุนตามประเภทรายไดในสวนของธุรกิจนอกการกํากับดูแล (Non-Regulated)
นําเสนอ อฝ.บช. แลว ตามบันทึกเลขที่ กบบ.(วต) 35364/2563 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2563
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NM2.1 ความสําเร็จในการกําหนดนโยบายโครงสรางการกํากับดูแล
รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมของทั้ง Portfolio

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 94 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสราง Brand Image ของบริษัทในเครือ
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทในเครือ และการวิเคราะหในเชิงนโยบาย
ในการกํากับดูแล
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ และ PEA ENCOM
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษาแนวทางการกําหนดนโยบาย โครงสรางการกํากับดูแลบริษัทในเครือ รูปแบบการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม
2. กําหนดแนวทางการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
3. จัดทํารางขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
4. นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. กธม. ดํ า เนิ น การศึก ษาแนวทางการกํา หนดนโยบายโครงสรางการกํากับดูแลบริ ษัทในเครื อ
รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมดังนี้
1) ศึกษาขอมูลและคัดเลือก 2 หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล
บริษัทในเครือที่เหมาะสม ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) และจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานและเขาประชุมหารือไปยังหนวยงานดังกลาว
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 และวันที่ 28 ก.พ. 2563 เนื่องจากสถานการณ COVID-19 สงผลให ปตท. และ กฟผ.
สงหนังสือแจงขอเลื่อนกําหนดการเขาศึกษาดูงานออกไปอยางไมมีกําหนด
2) ติดตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อเขาหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 และหารือดวยวาจากับผูแทน กฟผ. โดยจะสงคําถาม-คําตอบ เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ ผานชองทาง e-mail
2. กธม. กําหนดแนวทางการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ โดยศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ
การกํากับเชื่อมโยงบริษัทในเครือของ กฟภ. และรวมประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานกับ บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พรอมนําเสนอ รผก.(ธ) อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ.
วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 และไดมีการประชุม
คณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ. เพื่อพิจารณารายละเอียดรางขอบังคับฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563, 29 พ.ค. 2563
และ 2 ก.ค. 2563 และดําเนินการทบทวนขอกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ
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3. กธม. ดําเนินการแกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. ป 2553 และจัดทํารางขอบังคับ กฟภ. วาดวยการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ผวก. เห็นชอบ เมื่อวันที่
24 ก.ค. 2563 แกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. ป 2553
โดยใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ.
4. กธม. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563 พิจารณา
วาระที่ 5.2.1 ขอความเห็นชอบการแกไขขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ
กฟภ. ป 2553 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหจัดทําขอมูลเพิ่มเติมตามขอสังเกตของคณะกรรมการ กฟภ. แลวนําเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. อีกครั้ง และจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงขอบังคับ กฟภ. วาดวยหลักเกณฑการกํากับ
และเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟภ. เมื่อวัน ที่ 29 ก.ย. 2563 เพื่อพิจารณารายละเอีย ดตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการ กฟภ. ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับภาระงานตามโครงสรางการบริหารงานใหมของ กฟภ. สายงาน ธ.
จะดําเนินการสงมอบงานการกํากับดูแลบริษัทในเครือ ใหสายงาน ย. โดยจะมีการปรับเปลี่ยนคณะทํางาน
ปรับปรุงขอบังคับฯ ตอไป
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NM2.2 แผนงานการดําเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80.50 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 72.5
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : NM2 การผลักดันผลประกอบการ และการสราง Brand Image ของบริษัทในเครือ
เกณฑวัดการดําเนินงาน : รายไดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
แผนงานการดําเนินธุรกิจใหม
1. ศึกษาปจจัยภายใน และภายนอกที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
2. จัดทําขอบเขต และแนวทางการดําเนินธุรกิจ และจัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model)
3. ศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจใหม/จัดทําแผนธุรกิจนําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร
4. การดําเนินธุรกิจ PEA HERO PLATFORM ที่ตอเนื่องจากป 2562
- วิเคราะหและประเมินผลการใชงาน PEA HERO PLATFORM
- ปรับปรุง/พัฒนา PEA HERO PLATFORM
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
แผนงานการดําเนินธุรกิจเสริม
1. กําหนด คาเปาหมาย และตัวชี้วัด ของการใหบริการธุรกิจเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จัดทํากลยุทธการใหบริการธุรกิจเสริม
3. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจเสริม เชน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
เครื่องมือเครื่องใช โครงสรางหนวยงาน
4. ติดตามและวิเคราะหผลการดําเนินงานของการใหบริการธุรกิจเสริม
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กธม. ดําเนินการศึกษาปจจัยภายในและภายนอก พบวา กฟภ. ควรดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือก ระบบ Digital Platform และ เทคโนโลยีดานพลังงานที่ชวยลดคาใชจายในการใชพลังงานใหกับลูกคา
พรอมจัดทําขอบเขตของธุรกิจใหมดานดิจิทัลแบงเปน 4 ประเภท ไดแก PEA Solar Hero, PEA Care and Services,
PEA Marketplace, PEA EV และมีการปรับโครงสรางของสายงานธุรกิจ โดยจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการใหบริการ
ธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุงเนนการใหบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services
กธม. อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติในหลักการใหดําเนินโครงการ PEA Hero Care and Services
Application และ ผวก. อนุมัติใหดําเนินการและขึ้นทะเบียนชางโครงการ PEA Hero Care and Services Application
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563
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กธม. ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ PEA Solar Hero ป 2562 และ
จัดทําการรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบ Dashboard พรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจใหม และ
จัดทําแผนธุรกิจ นําเสนอ อฝ.พธ. ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 ปจจุบันอยูระหวางพิจารณา
กําหนดขอบเขตการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการใหบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services
กธม. อยูระหวางการดําเนินการจางบริษัท เน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด ในการบริหารจัดการระบบ
ภายในของ PEA Care and Services Application และอยูระหวางการเปดใชบริการ Payment Gateway กับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ปจจุบันมีผูใชบริการ PEA Solar Hero และ PEA Care and Services ดังนี้
1) PEA Solar Hero : ผูใชบริการสํารวจ 43 ราย, ผูติดตั้งประเภทครัวเรือนจํานวน 4 ราย, ผูติดตั้ง
ในภาคธุรกิจจํานวน 1 ราย (ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งรวม 1.8 MW)
2) PEA Care and Services : ผูเรียกใชบริการประมาณ 4,140 รายการ
(ดําเนินการตามแผนงานคิดเปนรอยละ 75)
กธส. ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานในป 2562 และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และประชุม
กับ กทค. และ กบบ. เพื่อหารือการกําหนดเกณฑวัดการใหบริการธุรกิจเสริมรายหนวยงาน ประจําป 2563
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 พรอมจัดทํารางการกําหนดเกณฑวัด คาเปาหมายของการใหบริการธุรกิจเสริม
ประจําป 2563 นําเสนอคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 และขอปรับคา
เปาหมายรายไดธุรกิจเกี่ยวเนื่องนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 และนําเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 พรอมนําเสนอ ผวก.อนุมัติ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 และจัดประชุมชี้แจง
เกณฑประเมินดังกลาว ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
กธส. ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร กฟภ., แผนการดําเนินงานของ ผวก. และแผนงานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการธุรกิจเสริม และรวบรวมขอมูล ปญหา และอุปสรรค ทั้งปจจัยภายในและภายนอก
พรอมจัดทําหลักการสรางแรงจูงใจสําหรับหนวยงานที่มีรายไดการใหบริการธุรกิจเสริมผานคาเกณฑประเมิน
ระดับ 5 ประจําป 2563 นําเสนอ ผวก.อนุมัติแลว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 และจัดทําการปนสวนการรับรูรายได
การใหบริการธุรกิจเสริมระหวาง ฝบว., สํานักงานจัดการธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน และ กฟข. ประจําป
2563 นําเสนอประธานคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม (รผก.(ธ)) ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.
2563 พรอมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เพื่อพิจารณาการกําหนดกลยุทธและ
การดําเนินงานตางๆ ในการพัฒนาการใหบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563
กธส. พิจารณาจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจเสริม รวมถึงการเก็บขอมูล
เพื่อวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานของแตละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการดําเนินธุรกิจเสริม
กธส. ดําเนินการจัดทําระเบียบฝกอบรมและสัมมนาแกบุคคลภายนอก โดยเขาหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 และขอขอมูลเพิ่มเติมจาก กงบ. เกี่ยวกับจํานวนพนักงานและคาเฉลี่ยของ
เงินเดือนพนักงาน กฟภ. เพื่อใชประกอบการคิดตนทุนของธุรกิจ
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การจัดสรรงบผูใชไฟ
- รผก.(ธ) อนุมัติจัดสรรงบผูใชไฟจํานวน 10 ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ใหแก กคพ.1-4, กฟน.1, กฟต.2 และ กฟต.3 วงเงิน
131,590,000 บาท
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ใหแก กฟก.2, กฟฉ.1 วงเงิน 70,000,000 บาท
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 ให กฟข. จํานวน 10 เขต วงเงิน 355,000,000 บาท และ
ให กบศ. ฝบว. วงเงิน 5,940,000 บาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 360,940,000 บาท
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ใหแก กฟน.3, กฟฉ.1, กฟก.1, กฟก.3, กฟต.2, กกฟ.1 และ
กกฟ.2, วงเงิน 212,735,000 บาท
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ใหแก 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 ใหแก กฟฉ.1, กฟก.3, กฟต.3, กฟก.1 และ กบศ. วงเงิน
61,359,231.90 บาท
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ใหแก กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2
และ กฟต.1 วงเงิน 210,000,000 บาท
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ใหแก กฟฉ.1, กฟฉ.3, กฟก.3 และ กฟต.2 วงเงิน
85,000,000 บาท
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ใหแก กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1,
กฟก.2, กฟต.1 และ กฟต.2 วงเงิน 110,000,000 บาท
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 ใหแก กฟฉ.1 วงเงิน 2,042,100 บาท
- ผวก. อนุมัติแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 โดยมีวงเงิน
ที่จัดสรรให กฟข. 12 เขต ประกอบดวย พัสดุหลักวงเงิน 1,208,659,000 บาท และพัสดุรองวงเงิน 207,209,000 บาท
วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,415,868,000 บาท
- กธส. ประชุมหารือเรื่องแนวทางและแผนการจัดหาพัสดุประจําป 2563 รวมกับหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงไปยัง กฟข. 12 เขต เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 พรอมชี้แจงขอซักถามให กฟข.12 เขต
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 และไดรับแจงจาก กฟข. บางแหงวาพบปญหาในการดําเนินการจัดซื้อพัสดุงาน
งบผูใชไฟประจําป 2563 จึงไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ กฟข. 12 เขต และประสานงาน
สอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
- สายงานธุ รกิ จประชุ มร ว มกั บสายงานอํ านวยการ และบริ ษั ทผู ผลิ ตและจํ าหน ายสายไฟฟ า
เกี่ยวกับการจัดซื้อสายไฟฟาสําเร็จรูปของ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563
- รายงานสถานะงบผูใชไฟฟาในการประชุมชี้แจงการจัดหาพัสดุที่จัดโดย กจน. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.
2563
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- ผชก.(ธ) รักษาการแทน รผก.(ธ) เห็นชอบคําขอตั้งกรอบวงเงินงบผูใชไฟฟาประจําป 2563
(เพิ่มเติม) วงเงิน 850,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 และ ผวก. อนุมัติกรอบวงเงินงบผูใชไฟฟาประจําป
2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 850,000,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ ผวก. ไดอนุมัติแนวทางการใชกรอบ
วงเงินผูใชไฟฟาประจําป 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 850,000,000 บาท โดยอนุมัติวงเงินสําหรับจัดหาพัสดุ
ขาดแคลนจํานวน 595,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินคาใชจายหนางานจํานวน 255,000,000 บาท เมื่อวันที่
14 ก.ย. 2563
- ผวก. อนุม ัต ิแ ผนการจัด หาพัส ดุง านงบผู ใ ชไ ฟฟา ประจํ า ป 2563 (เพิ่ม เติม ) จํ า นวน
972,334,966 บาท เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563
เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเสริม
- กธส. ประสานงานกั บ กพค. พิ จ ารณาบรรจุห ลัก สูตรนั กขายมืออาชีพไวในแผนฝก อบรม
ประจําปของ กพค. และจัดทําหลักสูตรสงให ฝพบ. เพื่อพิจารณาดําเนินการ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563
- กธส. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานการใหบริการธุรกิจเสริมประจําป
2562 พรอมสรุปรายไดของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องประจําป 2562 เสนอ รผก.(ธ) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563
และสรุปรายงานผลตามเกณฑประเมินความสําเร็จการใหบริการธุรกิจเสริมประจําป 2562 นําเสนอประธาน
กรรมการบริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 รวมทั้งติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงาน
ของการใหบริการธุรกิจเสริมประจําเดือน พ.ค. 2563 และเดือน มิ.ย. 2563 จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
รายงานผลการดําเนินงานการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาส 1 ประจําป 2563 ใหแกคณะกรรมการ
บริหารการใหบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563
งานออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
- รผก.(ธ) เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพสําหรับ
การใหบริการธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563
- อก.ธส. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 และอนุมัติขอบเขตของงานจาง
ออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 พรอมจัดทํารายงานขอจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสฯ
นําเสนอ อฝ.พธ. อนุมัติแลว เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563
- กธส. ประชุมรวมกับบริษัทจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อนําเสนอแนวคิดในการออกแบบงาน เมื่อวันที่
20 ส.ค. 2563 และประชุมกรรมการจางงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการ
ธุรกิจเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563
- กธส. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอสําหรับงานจางออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการธุรกิจเสริมของ PEA และประชุมตอรองราคางานจางออกแบบไฟล
อิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการเสริมของ PEA เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563
- อยูระหวางขออนุมัติจางงานออกแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพสําหรับการใหบริการ
ธุรกิจเสริมของ PEA
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งานสํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.
- กธส. ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงแบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ.
- อก.ธส. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางงานจาง
สํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนด
ราคากลางงานจางฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงานขอซื้อขอจางงานฯ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563
พรอมจัดทําหนังสือเชิญชวนถึงบริษัทเพื่อยื่นขอเสนอการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 และอนุมัติรายงาน
ผลการพิจารณางานจางสํารวจการใหบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563
และสั่งจาง บริษัท เพาเวอร พลัส มารเกตติ้ง เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563
- บริษัท เพาเวอร พลัส มารเกตติ้ง เซอรวิส จํากัด ไดสํารวจความพึงพอใจลูกคาที่ใชบริการ
ธุรกิจเสริมไตรมาสที่ 1/2563 และสงมอบแลวเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563, ไตรมาสที่ 2/2563 และสงมอบแลว
เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563
(ดําเนินการตามแผนงานคิดเปนรอยละ 86)
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OC3.1 แผนงานปรับโครงสรางองคกร และกําหนดบทบาทของหนวยงาน
เพื่อมุงเนน Business Alignment

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : OC3 Change Management
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกร เพื่อเนน Business Alignment
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ย และ ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ปรับปรุงและจัดทําโครงสรางองคกรตามแผนยุทธศาสตรองคกร (Top Down) และ (Bottom Up)
เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Business Alignment) เชื่อมโยงระหวาง กฟภ. บริษัทในเครือ และ
กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกคา (CRM) ระบบการจัดการนวัตกรรมองคกรและ Digital
2. วิเคราะหและประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)
3. ประสานงานรวมกับ process owner เพื่อปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวของ
4. วิ เ คราะห และจั ดทํ าแผนบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง และสื่ อสารเพื่ อนํ าไปปรั บปรุ ง (Change
Management Plan)
5. รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- กรอ.ดําเนินการรวมกับที่ปรึกษาบริษัท เฮยกรุป จํากัด จัด ทําโครงสรางองคกรและหนาที่
ความรับผิดชอบ (Job Description) เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุงเนน Business Alignment
เชื่อมโยงระหวาง กฟภ. บริษัทในเครือ และ กฟฟ. กฟข. การบริหารจัดการลูกคา (CRM) ระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร และ Digital และนําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563
โดย ผวก.อนุ มัติ แต งตั้ งคณะกรรมการจั ดระบบการบริ หารงานการไฟฟาส วนภู มิ ภาคประจํ า
จังหวัดพื้นที่นาํ รองเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 และอนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. ระยะที่ 1
(ต.ค. 2563 – ก.ย. 2565) และหนาที่ความรับผิดชอบ ระดับกอง และแผนกของ 14 สายงาน 2 สํานัก เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2563
และ รผก.(ย) อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานจัดทําระบบการบริหารงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประจํา
จังหวัดพื้นที่นํารองเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563
- กรอ. ดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลกระทบ (Change Impact) สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง
(Gap Analysis) และหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่ไดรับผลกระทบแลว และแจงทวนสอบหนาที่
ความรับผิดชอบ ของ กฟภ. (เริ่มใชวันที่ 1 ต.ค. 2563) เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหม ตามมติ
คณะกรรมการ กฟภ. และประสานงานติดตามกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดทําโครงสรางองคกร และหนาที่
ความรับผิดชอบ (Job Description) ใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการ กฟภ.
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- กรอ. รวมกับ สกม. จัดทํารางประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให กฟภ. ดําเนินการตามที่กําหนด
ใน พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และจัดประชุมพิจารณารางโครงสรางการบริหารงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคประจําจังหวัดพื้นที่นํารอง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การบริหารงานการไฟฟาสวนภูมิภาคประจําจังหวัดพื้นที่นํารอง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และประชุมรวมกับ กปร.
เพื่อพิจารณารางประกาศโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563
- กรอ. ร ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษา บริษัท เฮยก รุป จํา กัด จั ด ทํา รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
การเปลี่ยนแปลง (Change Impact) และแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan)
(รายงานฉบับ สมบูร ณ) โดยมีการจัดทํา แบบสํารวจความคิดเห็นดานความพรอม และความเขาใจในการ
ปรับโครงสรางองคกร ลงเว็บไซตของ กฟภ. เพื่อนําไปปรับปรุงโครงสรางองคกรในระยะถัดไป และนําเสนอ
รายงานดังกลาวตอ ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. โดย ผวก. ไดสื่อสารชี้แจงการปรับโครงสรางการบริหารงาน
และแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ กฟภ. ผานชองทาง Facebook (PEA Governor Live) และ Video
Conference เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 พรอมทั้งชี้แจง และแจงเวียนผังโครงสรางการบริหารงานของ กฟภ. และ
หนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยงานภายใน กฟภ. ทราบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
ทั้งนี้ รผก.(ย) รับทราบรายงานผลสํารวจความคิดเห็นดานความพรอมและความเขาใจในการ
ปรับโครงสรางองคกร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 และไดสรุปนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงแลว เมื่อวันที่
14 ต.ค. 2563
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RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ และการ
ปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75.20 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับ
การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ กฟภ.
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม (New Business) ของ กฟภ.
1. แตงตั้งคณะทํางานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม ของ กฟภ.
2. ศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหมของ กฟภ.
3. รายงานผลการดําเนินการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม ของ กฟภ.
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ
กฟภ. ตามคําสั่ง สกม. ที่ 15/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563
- ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 เพื่อศึกษากฎหมายสําหรับ
รองรับการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เรื่องกฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- คณะทํางานฯ ไดมีบันทึกเลขที่ ฝนก.30049/2563 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563 รายงานการศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ. และนําเสนอผลการศึกษาให ผวก. ทราบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563
- คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563 เพื่อพิจารณากฎหมายในการทํา
ธุรกิจของ กฟภ. เพื่อศึกษาในครึ่งปหลังของป 2563
- คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน ที่ 17 ก.ย. 2563 เพื่อนําเสนอผลการศึกษา
เพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาตอไป
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RS2.2 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหม
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และการปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการดําเนินงานของ กฟภ. และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75.01 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO4 การเพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร โดยสราง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร : S8 แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลยุทธ : RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับ
การดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อใหเกิด Synergy
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
ต า งๆทั้ ง ภายใน และภายนอกองค ก ร เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สกม.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพื่อรองรับ
ในการดําเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัยขององคกร
ดานกฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสํานักกฎหมาย
1.1 แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพื่อรองรับ
ในการดําเนินงานของ กฟภ.
1.2 ดําเนินการตรวจสอบศึกษารวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม
ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน งานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คําวินิจฉัย
ขององคกร ดานกฎหมายอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัดสายงานสํานักกฎหมาย นําเสนอ อส.กม.
เพื่อทราบและแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
1.3 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณากฎหมายใหม กฎกระทรวง มติ ครม. ตลอดจนคําพิพากษา
ศาลฎีกา หรือ คําสั่ง ศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งคําวินิจฉัยองคกร กฎหมายอื่นๆ ที่เปนประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ
ทุกเดือน
1.4 เผยแพรกฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายใหม ใหหนวยงานตางๆ ทราบ ในรูปของบันทึก
และหรือทางอินทราเน็ต ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ของ กฟภ. ที่พิจารณาแลวเสร็จ โดยจัดทําเปน
QR Code, รูปเลม (พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อประหยัดคาใชจาย)
2. งานจัดทําหรือปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
2.1 งานจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใหหนวยงานใน กฟภ.
2.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา จัดทํา ปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพื่อจัดทําแผนในการจัดทํา ปรับปรุง แกไข และเรงรัดติดตาม ใหเปนไปตามแผนงานดวย
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2.3 ศึก ษาปญ หาและขอจํากัดของขอบังคับ ระเบีย บและกฎหมาย ที่อาจเปน อุป สรรคตอ
การปฏิ บั ติ งาน และจั ดทํ าบั นทึ กแจ งเวี ยนทุกหนวยงานเพื่ อขอใหรายงานกรณีมี วิ ธีปฏิ บัติ หลั กเกณฑ กฎ
ระเบีย บ ขอ บัง คับ หรือ กฎหมาย ภายใตอํานาจหนาที่ที่เกี่ย วของในการดําเนิน งานตางๆ ใน กฟภ. ที่มี
ผลกระทบหรือเปนปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
2.4 จัด ประชุมคณะกรรมการพิจ ารณาขอบังคับ ระเบีย บ หลักเกณฑ คํา สั่ง และวิธีป ฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมกําหนดใหแลวเสร็จ และจัดทําบันทึกเผยแพร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการดํา เนิน งานตา งๆ ของ กฟภ. ที่พิจ ารณาแลว เสร็จ โดยแจง ใหห นว ยงานทราบในรูป บัน ทึก หรือ
อินทราเน็ต
2.5 จัดเผยแพรกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ของ
กฟภ.
2.6 รวบรวมระเบีย บขอ บังคับ หรือกฎหมายที่เ กี่ย วของ รวมถึง คําสั่ง /มอบอํา นาจในการ
ดําเนินงานตางๆ ใน กฟภ. โดยแยกเปนหมวดหมูไวในระบบสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการใชงานและคนหา
2.7 ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย ขอบังคับ ระเบีย บตางๆ ของ กฟภ. ที่ตองดําเนิน การ
ทบทวนความเหมาะสมทุก 5 ป เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.ฎ. การทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาตรา 13 วรรค 2
3. งานที่มีสว นรว มในการจัด ทํา ปรับ ปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีป ฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบีย บ
ขอ บัง คับ หรือ กฎหมายที่เ กี ่ย วขอ งในการดํา เนิน งานตา งๆ ใหห นว ยงานใน กฟภ. ใชป ระกอบในการ
ปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น
3.1 รวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเขารวมประชุมกับหนวยงานอื่น เพื่อจัดทํา ปรับปรุง
หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ กฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ
ใหหนวยงาน ใน กฟภ. ใชประกอบในการปฏิบัติงาน
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุมใหถูกตองตามที่ไดมีการเขารวมประชุม
3.3 งานที่มีสวนรวมในการจัดทํา ปรับปรุงหรือ วางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบ
ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของดําเนินการแลวเสร็จ
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- คณะทํางานตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม เพื่อรองรับในการ
ดําเนิน งานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษาคําพิพากษาฎีกา หรือคําสั่งศาลปกครองสูงสุด คําวินิจ ฉัย ขององคกร
ดานกฎหมายอื่นดําเนินการจัดประชุมรวม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ก.ค., 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. 2563 ตามลําดับ
- ผวก. อนุมัติระเบียบ กฟภ. วาดวยความปลอดภัยจราจรการใชพื้นที่จอดรถในอาคาร และ
พื้นราบบริเวณ สํานักงานใหญ กฟภ. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563
- จัดทําบันทึกแจงเวียนทุกหนวยงาน เพื่อขอใหรายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือกฎหมาย ภายใตอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ ใน กฟภ. ที่มีผลกระทบ หรือ
เปนปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563
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- มีการปรับปรุงขอมูล Home page ในเรื่องสาระหนารู เปนประจําทุกเดือน
- แกไขทําเนียบพนักงาน และผูบริหารของ กปร. ใหเปนปจจุบัน เนื่องจากในไตรมาสที่ผานมา
มีการโยกยาย และปรับเปลี่ยนตําแหนง
- ดําเนินการตรวจสอบขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กฟภ. ที่ตองดําเนินการทบทวนความเหมาะสม
ทุก 5 ป เรียบรอยแลว
- สกม. รวมเปนคณะกรรมการ/ คณะทํางานรวมประชุมกับหนวยงานอื่นงานเพื่อจัดทํา ปรับปรุง
หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ กฎระเบียบขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตางๆ
ใหหนวยงานใน กฟภ. ใชประกอบในการปฏิบัติงาน
- ดําเนินการจัดทํา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติตางๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 เรื่อง

101

รอยละผลการดําเนินงานของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO5 :ขับเคลื่อนองคกร ใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
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HR1.1 แผนงานพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบ (PMS)
และการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาใชในการพัฒนา

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 64.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคกร
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ติดตามผล/ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา
2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2.1 นําผลการติดตามผล/ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา
วิเคราะหเพื่อจัดทําแนวทางการขับเคลื่อน PMS
2.2 ทบทวน กําหนดหลักเกณฑและสัดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยประกอบดวย
- งานที่ถูกถายระดับมาจากตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองคกร ระดับหนวยงาน สูระดับบุคคล
- งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ
- งานประจําที่ตองไดรับการพัฒนา
3. จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานพิ จ ารณาและทบทวนแนวทางการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและหลั ก
สมรรถนะ เพื่อรายงานปญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผล
4. นําตัวชี้วัดผลงานระดับองคกร มากําหนดสูตรการคํานวณผูรับผิดชอบ (Owner-Supporter Matrix)
รวมถึงการกําหนด รหัสเพื่อถายโอนอยางเปนระบบลงสูระดับหนวยงาน (ระดับแผนก) และระดับบุคคล (หผ.)
5. จัดทํา Flow Chart และศึกษาแนวทางและหาโปรแกรม เพื่อถายทอดและติดตามตัวชี้วัดในระดับ
สายงาน–ฝาย–กอง–แผนก–บุคคล เพื่อใชในปถัดไป
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- กําหนดแผนการดําเนินงานการเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานระดับองคกรกับตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคล
ชองระบบ EPM และ PEATA ในแผน BSC องคกร ป 2564 โดยดําเนินการรวมกับ สายงาน ท., ย., ทส. และ
ดําเนินการทบทวนรายชื่อคณะทํางานพิจารณาแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและหลักสมรรถนะ และ
คณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ
- ดําเนินการติดตอประสานงาน ผูรับผิดชอบระบบ EPM เพื่อหารือถึงแนวทางการถายทอดตัวชี้วัด
โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัทแอดแซนเจอรเขามารวมใหคําแนะนํา
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- ประชุมรวมกับสายงาน ทส. เพื่อติดตามความคืบหนาการจัดทําราง TOR ของระบบ EPM ในสวนของ
การสงตอขอมูลจากระบบ EPM ไปยังระบบ PMS และ อยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอมในการจัดทํา
รางการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําเสนอขออนุมัติตอไป
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HR1.2 แผนงานการปรับโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง ใหรองรับ
การเปน Digital Utility

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 55
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคกร
: ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดาน HR
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท, ย และ หนวยงานที่เกี่ยวของ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสําคัญที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนโครงสราง
2. คัดเลือกหนวยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนภาระงาน
3. ทบทวนปรั บ ปรุ งกระบวนงานและนํามาวิเ คราะห อัตรากํา ลังของหนว ยงานให มีความเหมาะสม
สอดคลองตามภาระงานของหนวยงาน
- กระบวนการทํางานและขั้นตอนการทํางาน
- เวลาที่ใชในการทํางานแตละขั้นตอน
4. จัดทํากรอบอัตรากําลังนําเสนอตนสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบและขออนุมัติ ผวก. นําไปใช
5. จัดเก็บขอมูลกรอบอัตรากําลังที่ไดรับอนุมัติของแตละหนวยงาน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ผวก. อนุ มั ติ ก รอบอั ต รากํ า ลั งของหน ว ยงานที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งหน ว ยงาน ภารกิ จ และ
กระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้
- กองวิศวกรรม ภ. 1-4 และ กองจัดการงาน ภาค.1-4 สังกัด สายงานการไฟฟาภาค 1-4 เมื่อวันที่
14 ก.ค. 2563
- สํานักรองผูวาการ, หนวยงานที่ขึ้นตรงกับผูวาการ (สํานักดิจิทัล, สํานักตรวจสอบภายใน) เมื่อวันที่
13 ก.ค. 2563
- กําหนดหลักเกณฑอัตรากําลังประจําหนวยงาน เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563
- สายงานยุทธศาสตร เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563
- สายงานวิศวกรรม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563
- ฝายงานผูวาการ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563
- สายงานสนับสนุนองคกร เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
- สายงานสารสนเทศและสื่อสาร เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
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- สํานักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563
- สายงานบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563
- สายงานบริหารองคกร เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563
- สายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563
- สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563
- สํานักดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563
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HR1.3 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 48.5 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ70
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษยโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบงานดาน HR (HRM)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดาน HR
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. พิจารณาจัดทําความตองการรูปแบบของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย
2. ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย
- แผนงาน HR Analytics (การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทรัพยากรบุคคล)
3. ทดลองใชงานในกลุมงานเปาหมาย
4. ประเมินสรุปผลและปรับปรุงการใชงาน

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- รผก.(ท) มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดทําขอมูลเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล (HR Data Analytic)
โดยมีคณะทํางานในสังกัดสายงานทรัพยากรบุคคล ฝายละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563
- รผก.(ท) เห็นชอบดําเนินโครงการเรียนรูการจัดทําขอมูลเชิงลึกดานทรัพยากรบุคคล (HR Data
Analytics) เมื่อวันที่ 28 ส.ค 2563
- ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ป 2561 - 2565 ยุทธศาสตรดานเสริมสรางบุคลากรแหงอนาคต
(Workforce of the Future) ในแผนงาน HR Analytics การพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ทรัพยากรบุคคล และสายงานทรัพยากรบุคคล ไดกําหนดแผนการนําหัวขอ “ขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล”
นําขึ้นระบบ PEA Dashboard Hub เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร โดยแตละหนวยงาน
จะเปนผูรับผิดชอบขอมูลในการนําขึ้นระบบดังกลาว ทั้งนี้สายงานทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการนําหัวขอขึ้น
ระบบ PEA Dashboard Hub เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563 เรียบรอยแลว
- อยูระหวางการดําเนินการจางที่ปรึกษา
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 จึงทําใหการดําเนินงานตามแผนงานลาชากวากําหนดเวลาที่ตั้งไว
แนวทางการแกไขปญหา
เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4
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HR2.1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานดิจิทัล
ที่รองรับการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาการสงเสริม Digital

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 73.30 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท และ ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝกอบรม
1.1 จัดประชุมกําหนดรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
1.2 ขออนุมัติจัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
1.4 รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานโครงการ CBS 2
2.1 ตามแผนงานของคณะทํางานดานฝกอบรม และ Change Management และแผนฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ป 2563
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝกอบรม
- จัดฝกอบรมแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตร “Security Operations Center (SOC)” สําหรับพนักงานที่เกี่ยวของกับดาน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร จํานวน 5 คน ระหวางวันที่ 24 - 28 ส.ค. 2563 ณ บริษัท เน็ตเวิรก เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด กรุงเทพฯ
2) หลักสูตร “โปรแกรมประยุกต GIS Executive Information System (GISEIS) สําหรับ
ผูบริหาร” สําหรับผูบริหารระดับ ชก. ขึ้นไป รวม 75 คน จํานวน 6 รุน ระหวางวันที่ 1 - 10 ก.ย. 2563 ณ กฟภ.
สํานักงานใหญ
3) กมส. เชิญวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาใหความรูเรื่อง “Data Governance”
สําหรับคณะทํางานบริการขอมูล และหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 รุน จํานวน 29 คน
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการดําเนินงานโครงการ CBS 2
- จัดฝกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS”
สําหรับ The Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM และ OMS คณะทํางานยอยโครงการ รซธ. ระยะที่ 2
และผูเกี่ยวของ ระหวางวันที่ 22 - 24 และ 27 - 31 ม.ค. 2563 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
ศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง
- รายงานผลการจัดฝกอบรมหลักสูตร “Train the Trainer โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ระบบ BPM
และ OMS” เรียบรอยแลว
ปญหาและอุปสรรค
โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามแผนฝกอบรม
- การพัฒนาบุคลากรลาชากวาแผนงาน เนื่องจากมีการควบคุมการจัดฝกอบรมใหเปนไปตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ กฟภ. กําหนด
แนวทางการแกไขปญหา
- ปรับรูปแบบการจัดฝกอบรมบางหลักสูตรใหมกี ารสอนแบบ Online
- สําหรับหลักสูตรที่จัดฝกอบรมแบบ In-Class ใหพิจารณาจัดฝกอบรมได โดยควบคุมใหเปนไปตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ กฟภ.
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HR2.2 แผนงานพัฒนาการจัดการความรู (KM) เพื่อรองรับและพรอมตอ
การดําเนินธุรกิจ

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ77.5
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. การวิเคราะหความตองการขององคกร
2. กําหนดแผนงานและกิจกรรมตามแผนแมบทการจัดการความรูของ กฟภ.
3. ดําเนินงานตามแผน
4. ติดตามและประเมินผล

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ชี้แจงเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานักป 2563 ดานที่ 7
การจัดการความรูใหกับสายงาน ส, ภ.4 และ สาย ว เมื่อวันที่ 8, 10, 14 และ 23 ก.ค. 2563 ตามลําดับ
- ประชุมรวมกับ กรบ., กวน., และ กสก. เพื่อจัดทํา Competency เกี่ยวกับ KM และ Innovation
เมื่อวันที่ 13 และ 20 ก.ค. 2563
- กพค. และวิทยากรจาก SCG ไดเชิญผูที่ผานการอบรมหลักสูตร “KM Leadership Development
Program (KMLDP)” ที่สังกัด ผพอ. จาก กฟข. ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนผูขับเคลื่อนการจัดการความรู (KM)
ในหนวยงานระดับการไฟฟาเขต ประชุมหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการขยายผล และปลูกฝงวัฒนธรรม
การเรียนรูใหพนักงานในองคกร รวมถึงการใหความรูความเขาใจดานการจัดการความรู ใหพนักงานสามารถนําไป
ปรับใชกับการปฏิบัติงานประจําวัน และการพัฒนางานไปสูการเปนนวัตกรรม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563
- จัดทําสื่อการสอนความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) แบบ e-Learning ใหกับพนักงานใหม
ในหลักสูตร Onboarding program เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2563
- Workshop กับ ที่ปรึกษา TRIS เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานเพื่อปด Gap KM เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563
- ชี้แจงเกณฑประเมินผลการดําเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/สํานัก ป 2563
ดานที่ 7 การจัดการความรูใหกับสายงานสาย ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563
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- หารือรวมกับ สตภ. เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบกระบวนการในองคกร เพื่อใชในการออกแบบ
แนวทางการทํา KM Audit เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563
- จัดการศึกษาดู งานการจั ดการความรู (KM สั ญจร) ครั้งที่ 1ณ ห องประชุมกั ลปพฤกษ อาคาร 2
การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จ.อยุธยา โดยมีผูเขารวมศึกษาดูงานเปนผูแทนคณะทํางาน KM ทุกสายงาน
และผูแทน ผพอ. ทุกเขตรวมจํานวนทั้งสิ้น 68 คน
- สายงาน ท จัดงาน “HR Show “D” Mee Don Yeah” สําหรับบุคลากรสายงาน ท เมื่อวันที่
9 ก.ย. 2563 ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED สํานักงานใหญ เพื่อเปนการสรางเวที/กิจกรรม
และบรรยากาศ ที่เปดโอกาสใหบุคลากรสายงาน ท ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่สําคัญของ
สายงานรวมกัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการความรูขององคกร
- จัดทํากรอบเสนทาง (Roadmap) การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ กฟภ.พ.ศ. 2563 - 2566
ดานการจัดการความรู (KM) รวมกับที่ปรึกษา TRIS เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การจัดการความรูใหกับ สวก. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563
- ประชุมหารือกับ SCG เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรู เมื่อวันที่ 10 และ
23 ก.ย. 2563
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ (COVID-19) จึงทําใหแผนลาชากวากําหนดระยะเวลาที่ตั้งไวตั้งแตตนป
แนวทางการแกไขปญหา
เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4
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HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรใหสามารถสรางสรรคนวัตกรรม
และนําไปใชประโยชน

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 40 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษาความตองการขององคกรดานบุคลากรในการสรางนวัตกรรม
2. กําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม
3. ดําเนินงานตามแผน
4. ติดตามและประเมินผล
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- กําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา เปนการขยายผลนวัตกรรม "การบูรณาการสิ่งประดิษฐ และ
กระบวนการเพื่อลดหนวยสูญเสีย (Loss) ในระบบจําหนายแรงต่ําของ กฟภ."
- อยูร ะหวางการปรับปรุงกระบวนการและขออนุมัตินํารองขยายผลการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะ
สามารถดําเนินการขออนุมัติขยายผลการใชงานไดภายในไตรมาส 4
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรใหม จึงทําใหแผนลาชา
กวากําหนดระยะเวลาที่ตั้งไวตั้งแตตนป
แนวทางการแกไขปญหา
เรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาส 4
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HR2.4 แผนงานพัฒนาระบบการสงเสริมทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวการณแขงขัน (New-skill/Up-skill/Re-skill)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 52 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 60
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S9 ยกระดับการบริหาร และศักยภาพของทุนมนุษย
กลยุทธ : HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการเสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)
เกณฑวัดการดําเนินงาน: Competency ของกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ท และ ธ
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษาความตองการขององคก รดา นบุคลากรในการสรา งธุร กิจ และเทคโนโลยีใหมที่จ ะเกิด ขึ้น
ตามแผนงานที่เกี่ยวของ
2. ทบทวน Competency Model ใหสอดคลองกับธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. ทบทวนเครื่องมือและรูปแบบในการประเมินและพัฒนาตาม Competency Based
4. กําหนดพนักงานกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเทคโนโลยีและภาวการณ
แขงขันและกําหนดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency Gap Analysis)
6. วิเคราะหสมรรถนะใหกับกลุมเปาหมายตาม Competency Based Assessment Model
7. ดําเนินงานตามแผน
8. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุมเปาหมาย
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ผวก.อนุมัติ เรื่องตัวแบบสมรรถนะและระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง (PEA Competency Model)
และการประเมินสมรรถนะ (PEA Competency) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63
- การประเมินสมรรถนะผานระบบ PEATA จะดําเนิน การหลังจากที่มีการจั ดวางบุคลากรตาม
โครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ
ปญหาอุปสรรค
เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหม การประเมินสมรรถนะผานระบบ PEATA จะดําเนินการ
ไดตอเมื่อมีการจัดวางบุคลากรตามโครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ
แนวทางการแกไขปญหา
ดําเนินการประเมินสมรรถนะทันที หลังจากที่มีจัดวางบุคลากรตามโครงสรางองคกรใหมแลวเสร็จ
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DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล
เพื่อรองรับการบริหารจัดการองคกร (Digital Platform)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 87.28 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ : DT1 พัฒ นาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชื่อแผนงานยอย (1) : แผนงาน ISO/IEC 20000 Standard Certification (การขอรับรองมาตรฐานสากล
ISO/IEC 20000) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 (คิดเปนรอยละ 93)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. งานพัฒนางานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
2. งานตรวจประเมินองคกรตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- รวมกับที่ปรึกษาและคณะทํางานระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSMS
Working Team) ดําเนินการสรุปไดดังนี้
1) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการขีดความสามารถในการใหบริการ (Capacity Management
Procedure)
2) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการตอเนื่อง (Service Continuity Management Procedure)
3) แผนการใหบริการอยางตอเนื่อง (Service Continuity Management Plan)
4) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการความพรอมใหบริการและแผนบริหารความพรอมใหบริการ
ตอเนื่อง (Availability Management and Plan)
5) ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณและคาใชจาย (Budgeting and Accounting for
IT Services Procedure)
6) ขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SMS Audit Procedure)
7) จัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และเอกสารที่เกี่ยวของ
ของบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ/อุปกรณเครือขาย
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8) จัดทําขอตกลงการใหบริการการตรวจสอบความพรอมใชของระบบเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย งานบริการลูกคาอัจฉริยะ (Smart Customer Service System : SCS)
- จัดทําขั้นตอนปฏิบัติ แบบฟอรม เอกสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
- อบรมใหความรูในเนื้อหาของมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 สําหรับผูบริหาร, ผูปฏิบัติงาน, การนําไป
ปฏิบัติใชงาน
- อบรมความรูเ บื้องตนในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
- อบรมเพื่อเปน Lead Auditor ในการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
- ปรับแตงคาโปรแกรม SLA ใหสอดคลองกับขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุขัดของ (Incident
Management Procedure) และขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการคํารองขอบริการ (Service Request Procedure)
- สรางขอมูล CI และรายละเอียด Baseline ในระบบ
- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2563
- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2563
- ติดตามและแกไขปดประเด็นขอตรวจพบของผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก
- เขารับการตรวจประเมิน โดยผูตรวจสอบภายนอก (External Audit) ครั้งที่ 2 เพื่อขอการรับรอง
ISO/IEC 20000-1:2018 เมื่อวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2563
ชื่อแผนงานยอย (2) : ระบบการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร Enterprise Content Management
(ECM)(คิดเปนรอยละ 80)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน (TOR)
2. ขอความเห็นชอบราคากลาง
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ.
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
5. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
6. จัดทํารายงานขอซื้อขอจางพรอมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
7. ประกาศราง TOR และประกวดราคา
8. อนุมัติซื้อ
9. ทําสัญญา
10. สงของ/ติดตั้ง/สงมอบ (งวด 1)
11. ตรวจรับ-จายเงิน (งวด 1)
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณา
คัดเลือก ขอเสนอสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการขอมูล
ภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 2563 ตามบันทึกเลขที่
กพก.(ก) 26/2563 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 15 ม.ค. 2563
- ขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification) และขอความเห็นชอบปรับปรุง
รางขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอสําหรับงานจาง
ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจั ดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise
Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 353/2563 ลงวันที่
29 พ.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 1 มิ.ย. 2563
- ขอความเห็นชอบราคากลางสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบ
การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป
2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 66/2563 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 23
ม.ค. 2563
- ขอความเห็นชอบราคากลางสําหรับงานจางออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบ
การบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ตามงบประมาณประจําป
2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 30064/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย 2563 โดย รผก.(ทส) ลงนามเห็นชอบในวันที่ 4
มิ.ย. 2563
- จั ดทํ าเอกสารและเข าร วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กฟภ. ในวันที่ 27ม.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามขอเสนอ ตามหนังสือเลขที่
กอส.(วอ) 152/2563 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563
- จั ดทํ าเอกสารและเข าร วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรของ กฟภ. ในวันที่ 9 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กอส.(วอ) 302/2563 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2563
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามขอเสนอ
- จั ดทํ าเอกสารและเข าร วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 20 ก.พ. 2563 (ประชุมชุดใหญ) ในวันที่ 27 ก.พ.
2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให กฟภ. ทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้ง ตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว334
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2563
- จั ดทํ าเอกสารและเข าร วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารและจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย (ประชุมชุดเล็ก) ในวันที่ 23 เม.ย. 2563 ตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว762
ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 (ประชุมชุดใหญ) ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 และตามหนังสือเลขที่ มท 0210.5/ว859 ลงวันที่
20 พ.ค. 2563 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนําเสนอ
- จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 14 พ.ค. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 329/2563 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563
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- จัดทํารายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจางตามหนังสือเลขที่
กพก.(ก) 30089/2563 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2563
- จัดทํา คําสั่ง การไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ พ.(ก) 596/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- รผก.(ทส) เห็นชอบ ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2563 เรื่อง รายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศ พรอมราง
เอกสารประกวดราคาจ า งและแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ดําเนินการประกาศรางขอบเขตของงาน (TOR) บนระบบ e-GP, เว็บไซตจัดซื้อจัดจางของ กฟภ. และ
ติดบอรดประกาศรางจัดซื้อจัดจางวันที่ 29 มิ.ย. 2563
- เนื่องจากขั้นตอนการลงระบบ e-GP การลงงบประมาณไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จึงไดดําเนินการ
เริ่มทํา TOR ใหม
- ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน และกําหนดราคากลาง ของการจาง
ออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจั ดการขอมูลภายในองคกร (Enterprise
Content Management : ECM) ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 35334/2563 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2563 โดย รผก.(ทส)
ลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง จึงทําใหการดําเนินงานลาชากวาแผน
แนวทางการแกไขปญหา
เรงดําเนินการใหทันไตรมาส 4
ชื่อแผนงานยอย (3) : ระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร Enterprise Performance
Management (EPM) (คิดเปนรอยละ 100)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Specification)
2. ขอความเห็นชอบรางขอบเขตของงาน (TOR)
3. ขอความเห็นชอบราคากลาง
4. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ.
5. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย
6. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
7. จัดทํารายงานขอซื้อขอจางพรอมแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
8. ประกาศราง TOR และประกวดราคา
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- จัดทําขออนุมัติปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก) 35013/2563
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อยกรางจัดทําขอกําหนดขอบเขตของงาน ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มี.ค. 2563
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางขอบเขตของงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารางขอบเขตของงาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563
- รผก.(ทส) เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 สําหรับงานจางออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้ง
และดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานขององคกร (Enterprise Performance Management :
EPM) จํานวน 1 ระบบ ตามงบประมาณ ประจําป 2563
- เขารวมประชุมชี้แจง รวมกับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. เมื่อวันที่
10 ส.ค. 2563
- เข า ร ว มประชุ ม ชี้ แ จง ร ว มกั บ คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ข อง
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการ EPM
- ผวก. อนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.
2563 ดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว
- ผวก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เนื่องจากงบประมาณ
ไมไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศแผนบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อ
จัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว
- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจาง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจางของ กฟภ. เรียบรอยแลว
- แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับการจางออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบํารุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดําเนินงานของ
องคกร (EPM) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563
- รผก.(ทส) เห็นชอบรายงานขอจางและการจัดทํารางประกาศพรอมรางเอกสารประกวดราคาจาง
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 และดําเนินการประกาศบนระบบ e-GP และระบบจัดซื้อจัดจางของ กฟภ.เรียบรอยแลว
ชื่อแผนงานยอย (4) : โครงการพัฒนาการใหบริการผาน Internet แบบ ครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2)
บน Smart Phone (คิดเปนรอยละ 82)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประสานงานที่ปรึกษาโครงการฯ ในการพัฒนางานตาม TOR
2. ประสานงานสวนเกี่ยวของในการพัฒนางานตาม TOR
3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากที่ไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
4. ทดสอบการใชงานระบบ
5. ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ประสานงาน แผนการทดสอบ การนําขึ้นระบบ Play store/App Store
- ประสานงานตามขอบเขตงานงวดที่ 3 และ 4 เรื่องใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส, เรื่องใบแจงหนี้,
เรื่องคํารองขอใชบริการ
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับฐานขอมูล PEA หลังจากที่ไดผูรับจางโครงการพัฒนาการใหบริการผาน
Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus (ระยะที่ 2) บน Smart Phone
- ทดสอบระบบตามงานงวดที่ 3 เรียบรอยแลว
- ดูแลระบบ ประสานงานแกไขปญหาการใชงาน
ปญหาและอุปสรรค
- ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการลาชากวาแผน ทําใหยังไมสามารถสงงานในงวดที่ 4 มาให กพล. พิจารณา
ในสวนของ BackOffice และทําการทดสอบ Application ได
แนวทางการแกไขปญหา
- เรงรัดติดตามงานจากสวนที่เกี่ยวของในสวนของ API และเรงรัดติดตามงานจากที่ปรึกษาฯ ในสวนของ
BackOffice
- กพล. ทําการทดสอบระบบรวมกับที่ปรึกษาฯ และอํานวยความสะดวกในการติดตั้งระบบงาน
ชื่อแผนงานยอย (5) : งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) (คิดเปนรอยละ 41)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต
1.1 พิจารณาแนวทางการจัดหา
1.2 ขออนุมัติในหลักการ/ขอความเห็นชอบแผน
1.3 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ
1.4 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
1.5 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด
2.1 จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ
2.2 จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
2.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา
2.4 Kick off Meeting/สํารวจ/อนุมัติแบบฐานราก
2.5 สงของ/ติดตั้ง
2.6 ตรวจรับ/เบิกจายเงิน
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1. จางเหมา ออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล แยกออกเปน 4 งานตามรายเขต
- อยูระหวางพิจารณาขอเสนอการเชาใชบริการระบบวิทยุสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ใหดําเนินการทดสอบ PoC วิทยุคมนาคมระบบ DTRS
พรอมบริการเสริมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 เปลี่ยนสถานที่ดําเนินการทดสอบ PoC เปนจังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดชุมพร
- บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) เขาสํารวจและเชื่ อมต อสายสั ญญาณที่สํ านักงานเขต
กฟน.2 และ กฟต.1
- ดําเนินการ PoC ที่จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2563 และจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 - 19
มิ.ย. 2563
- ผูบริหารระดับสูงมีนโยบายใหพิจารณาแนวทางการจัดหาเปนการเชา
- อยูระหวางจัดทํายกรางขออนุมัติหลักการ
- อยูระหวางพิจารณาจัดทําขอบเขตงานและเงื่อนไขในการเชา
2. จัดซื้อพรอมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ ขนาดความสูง 32 เมตร จํานวน 12 ชุด
- จัดทําราง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแลว เมื่อเดือน ม.ค. 2563
- จัดซื้อพรอมติดตั้งฯ จากบริษัทมาสเตอร ทาวเวอร แอนด อิควิปเมนท จํากัด เปนเงิน 3,201,012 บาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และจัดทําสัญญาเรียบรอยแลวสัญญาเลขที่ บ.39/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563
- Kick off Meeting เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2563
- บริษัท จัดทําแบบฐานราก 12 แหง สงให กฟภ. โดย กฟภ. ไดตรวจสอบ และอนุมัติแบบฐานราก
แจงผูขายแลว เมื่อเดือน ก.ค. 2563
- ดําเนินการติดตั้งไปแลว 11 แหง จากทั้งหมด 12 แหง
ชื่อแผนงานยอย (6) : งานพัฒนาโครงขาย IP Access Network (คิดเปนรอยละ 85)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. จัดทําราง TOR/ขอความเห็นชอบ
2. จัดทําราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญา
4. กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุม
ติดตามงาน)
5. สงมอบแผนการทํางานและบริหารโครงการและ NDD
6. ตรวจรับ/เบิกจายเงินรอยละ 10 ของสัญญา
7. สงของ
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ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- จัดทําราง TOR และราคากลาง และไดรับความเห็นชอบแลว เมื่อเดือน มี.ค. 2563
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนไดสัญญาเรียบรอยแลว ดังนี้
• พื้นที่ภาคเหนือ :
o สัญญาเลขที่ อบ.2/2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563
o จางเหมาจากบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
o เปนเงิน 38,299,580 บาท (รวมภาษี)
• พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
o สัญญาเลขที่ อบ.3/2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563
o จางเหมาจากบริษัท อินฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรคส จํากัด (มหาชน)
o เปนเงิน 112,589,680 บาท (รวมภาษี)
• พื้นที่ภาคกลาง :
o สัญญาเลขที่ อบ.4/2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2563
o จางเหมาจากบริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จํากัด
o เปนเงิน 107,000,000 บาท (รวมภาษี)
o Kick off Meeting เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563
• พื้นที่ภาคใต :
o สัญญาเลขที่ อบ.5/2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2563
o จางเหมาจากบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
o เปนเงิน 39,176,980 บาท (รวมภาษี)
- สํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ และสงมอบแบบติดตั้งแลว เมื่อเดือนส.ค. 2563
- อนุมัติแบบติดตั้งเมื่อเดือน ก.ย. 2563
- สงมอบแผนการทํางานและบริการโครงการ และ NDD ครบทั้ง 4 สัญญา แลว เมื่อเดือน ก.ย. 2563
- เบิกจายเงินงวดที่ 1 (10%) ไปแลว 2 สัญญา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) จาก 4 สัญญา
- สงของแลว 1 สัญญา (ภาคกลาง) จาก 4 สัญญา
ชื่อแผนงานยอย (7) : จางเหมา ออกแบบจัดหาพรอมติดตั้งระบบจัดการโครงขายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
(คิดเปนรอยละ 100)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. เบิกจายเงินงวดที่ 2 (20% ของสัญญา)
2. ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ติดตั้งอุปกรณแมขายและซอฟตแวรระบบ INMS พรอมปรับตั้งคาการทํางาน
ของระบบตางๆ ทั้งชุด DC และ DRC)
3. เบิกจายเงินงวดที่ 3 (15% ของสัญญา)
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4. ตรวจรับงานงวดที่ 4 (ติดตั้ง Operation Console เฟอรนิเจอร ระบบไฟฟา Video Wall พรอมเชื่อมโยง

อุปกรณภายในหอง DOC)
5. เบิกจายเงินงวดที่ 4 (10% ของสัญญา)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- นําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562
- คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563
- อนุมัติเบิกจายเงินงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
- ตรวจรับงวดที่ 4 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงินงานงวดที่ 4 และแจง กตจ. แลว เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
ชื่อแผนงานยอย (8) : งานจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง แบบเตรียมความพรอม
ตลอด 24 ชั่วโมงรวม 12 เขตระยะที่ 4 (คิดเปนรอยละ 80)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขออนุมัติจาง
2. ติดตามการจัดทําสัญญา/ลงนามสัญญา
3. บริหารสัญญา ประชุมติดตามงานประจําเดือน
4. เบิกจายเงินคาจางลวงหนา (10%)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ผวก. อนุมัติจาง ลงวันที่ 27 พ.ย.2562
- จัดทําสัญญาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563
- อยูระหวางจัดทําหนังสือแจงเริ่มงาน
• กลุมที่ 1 ภาคเหนือ (จ.23/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563): INTERLINK CONSORTIUM
• กลุมที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : กิจการคารวมยูบี
• กลุมที่ 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
• กลุมที่ 4 ภาคใต (จ.26/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร
จํากัด
- อยูระหวางดําเนินการประชุม Kickoff
• กลุมที่ 1 ภาคเหนือ (จ.23/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : INTERLIN CONSORTIUM เมื่อวันที่
9 ก.ค. 2563
• กลุมที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.24/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : กิจการคารวมยูบี
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563
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• กลุมที่ 3 ภาคกลาง (จ.25/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563
• กลุมที่ 4 ภาคใต (จ.26/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563) : บริษัท ล็อกซเลย ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร
จํากัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563
- อยูระหวางจัดทําขออนุมัติเบิกจายลวงหนา 10% ทุกสัญญา
ชื่อแผนงานยอย (9) : งานจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขาย DWDM และ IP-Core Network
แบบเตรียมความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขตระยะที่ 2 (คิดเปนรอยละ 100)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
2. ขออนุมัติจาง
3. ติดตามการจัดทําสัญญา/ลงนามสัญญา
4. บริหารสัญญา
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563
- ประชุมพิจารณาตอรองราคา
• ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2563
• ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ม.ค. 2563
- ผวก.อนุมตั ิจางเหมาตรวจซอมและบํารุงรักษาโครงขาย DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียม
ความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ระยะเวลา 3 ป ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563
- ประกาศผลผูชนะวันที่ 3 มี.ค. 2563/ระยะอุทธรณ 7 วันทําการ ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2563/ไมมีผูอุทธรณ
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563
- จัดทําสัญญาจางเรียบรอยแลว (สัญญาเลขที่ จ.37/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- จัดทําหนังสือแจงเริ่มงานแลว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
- คาดการณนัด Kick off ในเดือน พ.ย. 2563
ชื่อแผนงานยอย (10) : งานตรวจซอม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแกวนําแสง กรณีที่ดําเนินการเกินกวา 300 เมตร
กรณีการปรับปรุงระบบสง/ระบบจําหนาย และกรณีสัตวกัดแทะและการชํารุดในพื้นที่ภูเขามีระยะหางระหวาง
เสามาก งบประมาณประจําป 2563 วงเงิน 49,306,000 บาท (คิดเปนรอยละ 100)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.)
- เผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง (ขายแบบ) (ไมนอยกวา 20 วันทําการ)
- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผูชนะ, จัดทํารายงานผลการพิจารณา, ตอรองราคา
- จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญา
- สงของ 60 วัน
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- ตรวจรับ พรอมขออนุมัติเบิกจายเงิน
2. งานจัดซื้ออุปกรณประกอบ
- ขอความเห็นชอบ TOR, ราคากลางใหมหลังปรับปรุงสเปค
- ทํารายงานขอซื้อขอจาง และขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง แตงตั้งกรรมการพิจารณาผล
และกรรมการตรวจรับ
- เผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง เพื่อประชาพิจารณ (เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ)
- เผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจาง (ขายแบบ) (ไมนอยกวา 20 วันทําการ)
- ประกวดราคา e-bidding, สรุปผล, ประกาศผลผูชนะ, จัดทํารายงานผลการพิจารณา, ตอรองราคา
- จัดทําสัญญา/ลงนามในสัญญา
- สงของ 60 วัน
- ตรวจรับ พรอมขออนุมัติเบิกจายเงิน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. งานจัดซื้อสายเคเบิลฯ (32.496 ลบ.)
- เห็นชอบรายงานผลการวิจารณและขออนุมัติขายแบบ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562
• ขายแบบ 2 - 20 ธ.ค.2562
• เสนอราคา 23ธ.ค.2562
• เปดซอง 24 ธ.ค.2562
- ผชก.(ทส) ลงนามอนุมัติจัดซื้อ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 และลงนามในสัญญาแลว (บ.33/2563 ลงวันที่
20 มี.ค. 2563)
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงินเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563
2. งานจัดซื้ออุปกรณประกอบ

- ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 (เปลี่ยนแปลง TOR)
- ผชก.(ทส) เห็นชอบรางขอบเขตของงาน (ฉบับใหม), ราคากลาง และรายงานขอจาง เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563
- ประกาศประชาวิจารณ เมื่อวันที่ 20 - 25 มี.ค. 2563 ไมมีผูวิจารณ
- นําเสนอรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563
- ขายแบบ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. - 14 เม.ย. 2563
- เสนอราคา เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563
- เปดซอง เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- ไมมีผูอุทธรณ
- ผชก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามในสัญญาเลขที่ บ.55/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2563
- สงของ และตรวจรับงานแลว เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563
- ผชก.(ทส) อนุมัติเบิกจายเงิน ลงวันที่ 2 ต.ค. 2563
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ชื่อแผนงานยอย (11) : โครงการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4
(คิดเปนรอยละ 80)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการพิจารณาผล และจัดทําสรุปผลการพิจารณา แจง กบท.
2. จัดทําขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง นําเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติจาง
3. จัดทําประกาศผลผูชนะการเสนอราคา
4. จัดทําหนังสือสั่งจาง และรวบรวมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของนําสง กนต. เพื่อจัดทําสัญญา
5. กนต. จัดทําสัญญา และลงนามสัญญา
6. Kick off Project
7. ติดตามและรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของผูรับจาง ทุกเดือน
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- คณะกรรมการพิจารณาผลดําเนินการพิจารณาผลและจัดทําสรุปผลการพิจารณา แจง กบท.
- ผวก. อนุมัติจาง บริษัท ทรู ทัช จํากัด เปนผูใหบริการศูนยบริการขอมูลผูใชไฟ (1129 PEA Contact
Center) ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563
- ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563
- รผก.(ทส) ลงนามหนังสือแจงลงนามในสัญญา ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563
- จัดทําสัญญาจางเลขที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดย กบท. มีหนังสือแจงผูรับจางลงนาม
สัญญาจ าง และสั ญญาการรักษาขอมูลที่เป นความลับ และการปฏิบั ติตามนโยบายดานความมั่นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ กฟภ. และคูสัญญาลงนามสัญญาจาง เรียบรอยแลว เลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563
- Kick off เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
- ทีมงาน บจก.ทรู ทัช เขาดําเนินการเก็บขอมูล และออกแบบ Business Flow รวมกับทีมงาน กบท.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ บริษัทฯ นําสงราง FRS ให กฟภ. พิจารณา เพื่อขออนุมัตินําไปพัฒนาระบบเรียบรอยแลว
- บริษัท ทําการ work shop FRS รวมกับคณะทํางานเพื่อประสานงานในการพัฒนาศูนยบริการขอมูล
ผูใชไฟฟา (1129 PEA Contact Center) ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. - 15 ก.ย. 2563
- บริษัทฯ ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ และนําสง กฟภ. พิจารณาอนุมัติราง FRS
- ผวก. ลงนามอนุมัติ FRS เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563
- กบท. นําสง FRS ใหบริษัทฯ และสวนเกี่ยวของ
- กบท. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของผูรับจาง
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DT1.2 แผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 98 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูลฯ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ประชุมติดตามงานนํารองการบริหารจัดการขอมูลกระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash)
2. ดําเนินการนํารอง Data Management ในกระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash)
3. ขยายผลการดําเนินงาน Data Governance กระบวนงานบริหารจัดการขอมูลดานบุคลากร
4. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล
5. จัดอบรมปฏิบัติการหัวขอ “การกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) ของ กฟภ.”
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- อบรมหลักสูตร “Data Governance Framework Workshop” ป 2563 ใหกับคณะทํางานบริการขอมูล
(Data Steward Team) กระบวนงานบริการและสนับสนุนลูกคา (Meter to Cash) และพนักงานที่เกี่ยวของ
กับ 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 (กระบวนงานบริการและ
สนับสนุนลูกคา Meter to Cash) ประกอบดวย
• ชุดขอมูลขอใชไฟฟา
• ชุดขอมูลบริการดานมิเตอร
• ชุดขอมูลจดหนวยพรอมแจงคาไฟ
• ชุดขอมูลชําระเงินคาไฟฟา
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- คัดเลือก Business Process สําหรับดําเนินงานกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) กระบวนการ
สําคัญทางดานทรัพยากรบุคคล (Recruit to Retire) ตามระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก
ดานบุคลากรมีทั้งหมด 9 Module
- ฝบค., ฝบบ.,ฝพบ., กตจ. และ กภษ. สงรายชื่อพนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ Recruit to Retire
เพื่อเขารวมเปนคณะทํางานบริการขอมูลดานกระบวนการ (Data steward Team : Processor), คณะทํางานบริการ
ขอมูลดานเทคนิค (Data steward Team : Technician) และคณะทํางานบริการขอมูลดานติดตามและประเมินผล
(Data steward Team : Auditor)
- ผวก. อนุมัติแตงตั้งคณะทํางานบริการขอมูลในสวนงานบริหารจัดการขอมูลดานบุคลากร (Recruit
to Retire) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 ประกอบไปดวย ดานกระบวนการ (Data Steward Team: Processor),
ดานเทคนิค (Data Steward Team: Technician) และดานติดตามและประเมินผล (Data Steward Team:
Auditor) โดยมีคณะทํางานจาก ฝบค., ฝบบ., ฝพบ., กตจ. และ กภษ.
- รายงานผลการดําเนินงานกํากับดูแลและบริหารจัดการขอมูล (Data Governance) ตอประธาน
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563
- กมส. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Data Governance” ป 2563 จํานวน 2 รุน โดยมี
กําหนดการอบรม ดังนี้
• รุนที่ 1 คณะทํางานบริการขอมูล (Data Steward Team) ในสวนงานบริหารจัดการขอมูล
ดานบุคลากร (Recruit to Retire) เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2563
• รุนที่ 2 หนวยงานที่รับผิดชอบ (สายงาน ทส., ว., ย., กบ., ป., ท., อ. และ ภ1 - ภ4) และ
สํานักดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 - 25 ก.ย. 2563 โดยมีวิทยากรจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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DT1.3 แผนงานการบริหารจัดการขอมูล (Data Management & Data Analytic)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 85
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S10 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ : DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจาย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการยกระดับการกํากับดูแลขอมูลฯ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :ย และ ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษา/รวบรวม/วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ Big Data ขององคกร
2. กําหนดแนวทาง/แผนงาน/คัดเลือก/จัดลําดับขอมูลขององคกรใหสอดคลองกับแผนงานตางๆ
ของ กฟภ. เชน แผนยุทธศาสตร กฟภ./แผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ.
3. ประสานงานกับเจาของกระบวนการ/และเจาของขอมูล ติดตามและประสานงานหนว ยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการ เชน การกําหนดขอมูลนําเขา Platform
4. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารระดับสูง
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
กรอ. ดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ Big Data ขององคกร โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
แผนยุ ทธศาสตร กฟภ. ป 2563 กั บแผนปฏิบัติ การดิ จิทัล ของ กฟภ. และเขารวมประชุ มหารื อการจัดทํ า
มาตรฐานขอมูลของกฟภ. กับ กมส. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2563
กรอ. ขออนุมัติยกเลิกและปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (Big Data Management) และแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 5 ดาน โดย ผวก. อนุมัติแลว ลงวันที่ 26 มี.ค. 2563 ประกอบดวย
• ดานระบบไฟฟา (Grid)
• ดานการบริการลูกคา (Customer)
• ดานการดําเนินงานองคกร (Enterprise)
• ดานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
กรอ. ดําเนินการทบทวนแผนงานการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของ กฟภ. (Big Data Management)
ป 2563-2565 เรียบรอยแลว และไดเขารวมประชุมพิจารณาแนวทางการกํากับดูแลขอมูล และการบูรณาการ
ดานขอมูลของ กฟภ. กั บ ฝพท. และหน วยงานที่เกี่ยวของ เมื่ อวั นที่ 27 พ.ค. 2563 และดําเนินการติ ดตาม
ประสานงานร วมกั บ ฝพท. เพื่ อดํ าเนิ นการสํ ารวจข อมู ลของแต ละหน วยงานระดั บกองและ กฟฟ.ชั้ น 1-3
เรียบรอยแลว
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DT1.4 แผนงานการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแล
ดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 68.5 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 68.5
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S10สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ : DT1พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จในการพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ที่ปรึกษาฯ จัดทําแนวปฏิบัติขอกําหนดสําหรับผลลัพธ และเกณฑการประเมินผลลัพธสําหรับการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน ISO 38500
2. ที่ปรึกษาฯจัดทําขอมูลผลการดําเนินการและประเมินผลลัพธสําหรับการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO
38500
3. ตรวจประเมินโดยผูตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO
38500
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
1. การพัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลที่ดีและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประชุมหารือคณะทํางานพัฒนากระบวนการ DSS06 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563
- ประชุมพิจารณาเจาภาพและคณะทํางานพัฒนากระบวนการป 2563 จํานวน 8 กระบวนการ และ
เตรียมนําเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1 - 2563
- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ EDM03, APO12 จากทั้งหมด 4 กระบวนการที่ขยาย
ระยะเวลาจากป 2562
- ไดรับอนุมัติแตงตั้งเจาภาพและคณะทํางานพัฒนากระบวนการป 2563 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563
- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ APO06 Manage Budget and Costs ในวันที่ 15 มิ.ย. 2563
- ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage
Risks ในวันที่ 12 มิ.ย. 2563
- ไดรับความเห็นชอบกระบวนการ EDM03 Ensure Risk Optimization, APO12 Manage Risks,
DSS06 Manage Business Process ControlsในการประชุมคณะกรรมการIT Governance ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 29 มิ.ย. 2563
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ประชุมชี้แจงแนวทางการประยุกตใชกระบวนการฯ กับเจาของระบบงานที่สําคัญ ในวันที่ 23 ม.ค. 2563
- ประชุมตรวจประเมินการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบ CBS-Upgrade จากทั้งหมด 5 ระบบ
- ประชุมตรวจประเมินการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบงาน SCADA-3, AMI ผูใชไฟ
รายใหญ เมื่อวันที่ 21, 30 เม.ย. 2563
- สรุปผลตรวจสอบเอกสารของการประยุกตใชกระบวนการ COBIT กับระบบงาน CBS-Upgrade,
SCADA-3, AMI ผูใชไฟรายใหญและจัดทําขอเสนอแนะแลวเสร็จ
- รายงานผลการดําเนินงาน IT Governance ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563
- รายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ IT Governance ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
29 มิ.ย. 2563
- อยูระหวางการศึกษาวิเคราะหแนวทางการประยุกตใชกระบวนการฯ ในปถัดไป
- อยูระหวางการพิจารณาประเมินระดับความสามารถของกระบวนการฯ
2. งานพั ฒ นาระบบการกํ า กั บ ดู แลที่ ดีดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและประเมิน องคกรตามมาตรฐาน
ISO/IEC 38500
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาราง TOR และกําหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563
- ไดรับความเห็นชอบราง TOR หลักเกณฑการคัดเลือก, ราคากลางงานจางที่ปรึกษาและรายงานขอ
จางที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 และสรุปรายชื่อจํานวน 5 บริษัท
ที่มีหนังสือเชิญเขารวมคัดเลือก
- มีบริษัท ACIS และบริษัท T-Net ที่ยื่นขอเสนอในวันที่ 3 มี.ค. 2563 โดยมีบริษัท ACIS เพียง 1 ราย
ที่ผานคุณสมบัติเบื้องตนและไดรับการประเมินดานเทคนิค
- คณะกรรมการดําเนินงานจางรับฟงการนําเสนอจากบริษัท ACIS และตอรองราคา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563
- จัดทําสัญญาจางที่ปรึกษา บริษัท ACIS ลงวันที่ 13 พ.ค. 2563
- ประชุม Kick off เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563
- รผก.(ทส) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีฯ เมื่อวันที่
29 พ.ค. 2563
- ที่ปรึกษาสงมอบ Inception Report (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อพิจารณา Inception Report (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563
โดยมีมติตรวจรับ และใหปรับปรุงรายละเอียดเล็กนอย
- รผก.(ทส) อนุมัติแตงตั้งคณะผูตรวจสอบระบบการกํากับดูแลที่ดีฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563
- ประชุมคณะทํางานระบบการกํากับดูแลฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2563 เพื่อพิจารณาแนวทาง
การกําหนดขอบเขตการรับรอง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
- คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบ Inception Report ฉบับปรับปรุง โดยไดรับการอนุมัติจายคาจาง
งวดที่ 1 เรียบรอย
-
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จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองคกรตามหลักการมาตรฐาน ISO/IEC 38500” (5 ส.ค.2563
สําหรับผูบริหาร) และ “การดําเนินการและประเมินผลระบบการกํากับดูแลฯตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500”
(7ส.ค. 2563 สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน)
- ประชุ มคณะทํางานระบบการกํากับดูแลฯ ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวั น ที่ 13 ส.ค. 2563 เพื่อพิจ ารณา
ขอบเขตในการตรวจรับรอง และติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
- นําเสนอภาพรวมของงานในการประชุม CDTO เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 โดย ผวก. มีขอสังเกตวา
ควรสื่อสารสรางความเขาใจในการประชุม บส. ตอไป
- ประชุมคณะทํางานระบบการกํากับ ดูแลฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวัน ที่ 22 ก.ย.2563 เพื่อพิจ ารณา
นโยบายและคูมือระบบการกํากับดูแลฯ,ขั้นตอนปฏิบัติการควบคุมเอกสาร, รายงานประเมินสถานะปจจุบัน,
ขอกําหนดผลลัพธ เกณฑวัด
- อยูระหวางการประสานงานกับที่ปรึกษาเพื่อเตรียมจัดทํารายงานความกาวหนาฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
-
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DT1.5 แผนงาน EA Governance & Development
(การยกระดับความสามารถการพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร)

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 83 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S10สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) เพื่อการ
ขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
กลยุทธ : DT1พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คาใชจายและประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงาน EA Governance & Development
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
ชื่อแผนงานยอย (1) : EA Governance & Development.
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
2. ขออนุมัติหลักการงบประมาณ และแผนการจาง
3. ขออนุมัติ TOR ราคากลาง และรายงานขอจางที่ปรึกษา
4. ออกหนังสือเชิญชวน พิจารณาเอกสารผูเขารวมคัดเลือก
5. สรุปผลการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อขออนุมัติจางที่ปรึกษา
6. ขออนุมัติจางที่ปรึกษาและจัดทําสัญญา
7. สงงานงวดที่ 1
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ศึกษาและกําหนดขอบเขตการดําเนินงานแลวเสร็จ โดยเชิญบริษัท และมหาวิทยาลัย เขามาหารือกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
1) บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซสจํากัด
2) บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด
3) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
4) บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย) จํากัด
5) บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัลจํากัด
6) บริษัท เอคเซนเชอรโซลูชั่นส จํากัด
7) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผวก. อนุมัติหลักการจาง เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563
- รผก.(ทส) เห็นชอบแผนการจาง เมื่อวันที่12 มี.ค.2563
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบ TOR และหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2563
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- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- รผก.(ทส) พิจารณาเห็นชอบรายงานขอจางที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือก
รายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด สําหรับจัดทําหนังสือเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอ
- ออกหนังสือเชิญชวนบริษัท เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 โดยกําหนดใหบริษัทสงเอกสารไมเกินวันที่ 18
พ.ค. 2563
- สรุปรายชื่อบริษัทที่สงหนังสือเชิญชวนและผลการตอบกลับ ดังนี้
ลําดับที่

รายชื่อบริษัท

ผลการตอบกลับ

1

บริษัท แอคเซนเจอรโซลูชั่นส จํากัด

เขารวม

2

บริษัท บลู โซลูชั่น จํากัด

เขารวม

3

บริษัท ดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด

ไมเขารวม

4

บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด

เขารวม

5

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด

เขารวม

6

บริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด

เขารวม

7

บริษัท เวสเทิรน กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

เขารวม

- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา ดังนี้
• ประชุมเพื่อพิจารณาบริษัทที่ผานคุณสมบัติเบื้องตน และเชิญมานําเสนอขอเสนอทางเทคนิค
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 โดยมีบริษัทที่ผานคุณสมบัติเบื้องตน ไดแก
1) บริษัท บลู โซลูชั่น จํากัด
2) บริษัท เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด
3) บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด
• ประชุมรับฟงการนําเสนอขอเสนอทางเทคนิคของบริษัท และพิจารณาคะแนนในเบื้องตน
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563
• ประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยบริษัทที่มีคะแนนขอเสนอทางเทคนิคสูงสุด ไดแก บริษัท
เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด และแจงผลการพิจารณาแกบริษัท เมื่อวันที่ 9
มิ.ย. 2563
• ประชุมเพื่อตอรองราคาและขอเสนอพิเศษกับบริษัท เมอรลินส โซลูชั่น อินเตอรแนชั่นนัล
จํากัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563
- จัด ทํา สรุป ผลการพิจ ารณาการคัด เลือ ก เพื่อ ขออนุมัติจา งที่ป รึก ษา เมื่อ วัน ที่ 18 มิ. ย. 2563
โดยบริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด เปนผูไดรับการคัดเลือกงานจางที่ปรึกษา วงเงินรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 16,000,000 บาท
- รผก.(ทส) อนุมัติรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจางเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563
- รผก.(ทส) ลงนามในหนังสือแจงลงนามสัญญาใหแก บริษัท เมอรลินสโซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด
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- นําสงเอกสารที่เกี่ยวของให กนต. เพื่อจัดทําสัญญาจางที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563
- ผชก.(ทส) ลงนามในลงนามสัญญาจางเลขที่ จ.93/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2563
- จัดประชุม Kick off Meeting เปดโครงการ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563
- ที่ปรึกษาสงมอบ Inception Report งานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 (โดยมีมติใหปรับปรุงแลวนํามา
เสนออีกครั้ง)
- อยูระหวางรอที่ปรึกษาสงมอบ Inception Report งานงวดที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ชื่อแผนงานยอย (2) : กลุมงานขยายผลการจัดทํากระบวนการ (งานจัดซื้อซอฟตแวรสถาปตยกรรมองคกร EA Tool)
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขออนุมัติจัดซื้อและทําสัญญา
2. สงงานและตรวจรับงานงวดที่ 1
- จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick-Off), จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Inception Report) และประเมิน
ความตองการดานฮารดแวร (ภายใน 30 วัน นับจากลงนามในสัญญาจายเงิน 10%)
3. สงงานงวดที่ 2
- จัดหาและนําสงซอฟตแวร (ภายใน 45 วัน นับจากลงนามในสัญญา จายเงิน 20%)
4. สงงานงวดที่ 3
- ติดตั้งระบบ, จัดทํากระบวนการ, สงรายงาน Conceptual/Detail design, นําเขาขอมูลกระบวนการ
Meter-to-Cash, สงรายงานและคูมือ, อบรมการใชงาน (ภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญาจายเงิน 70%)
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- ผชก.(อ) อนุมัติจาง ลงวันที่ 18 ก.พ. 2563
- กนต. จัดทําสัญญาเรียบรอยแลว และ ผชก.(อ) ลงนามในสัญญาเลขที่ บ.30/2563 ลงวันที่ 8 พ.ค.
2563 เรียบรอยแลว
- กิจการรวมคา เนรา และเวสเทิรน สงมอบงานระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563 และไดสงเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงินคาจางงวดงานที่ 1 ให กตจ. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
- กิจการรวมคา เนรา และเวสเทิรน สงมอบงานระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 และไดสงเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงินคาจางงวดงานที่ 2 ให กตจ. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563
- อยูระหวางเตรียมการจัดทํา workshop เพื่อเก็บรวมรวมขอมูลความตองการในการปรับแตงโปรแกรม
ในชวงวันที่ 16 - 23 ก.ค. 2563
ปญหาและอุปสรรค
- การจัดทําสัญญาลาชาเนื่องจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19
- การจัดสงงานลาชาเนื่องจากบริษัทมีกําลังคนจํากัด ประกอบกับแผนการดําเนินงานที่ไมไดดําเนินการ
แบบคูขนานในชวงแรกของโครงการ
แนวทางการแกไข
มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหงานแลวเสร็จตามกําหนดใหเร็วที่สุด
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DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ิทัล

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 100 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 75
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S11 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Sustainable and Secured Digital Technology)
กลยุทธ : DT2 พัฒนาขีดความสามารถดาน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
สูมาตรฐานสากล
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จของแผนสรางมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัย (ISO 27001)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ทส
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.)
2. เตรียมความพรอมรับการตรวจสอบจาก ผูตรวจสอบภายนอก (CB)
3. หารือผูเกี่ยวของ หาแนวทางแกไขความไมสอดคลองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.)
4. รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายนอก (CB)
5. หาแนวทางแกไขความไมสอดคลองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบ
ภายนอก (CB)

ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
- รับการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากผูตรวจสอบภายใน (กตส.)
เรียบรอยแลว
- เตรียมความพรอมรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอก(CB) เรียบรอยแลว
- ผูเกี่ยวของ สวนกลางและสวนภูมิภาคไดสงแนวทางแกไขความไมสอดคลองฯ ใหผูตรวจสอบภายใน
(กตส.) เมื่อเดือน เม.ย. 2563 เรียบรอยแลว
- ผูตรวจสอบภายนอก(CB) จากบริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด เขาตรวจประเมินระบบบริหาร
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของ กฟภ. สําหรับ กฟฉ.1 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 และ กฟก.1 เมื่อวันที่ 22
พ.ค. 2563
- กฟภ. ไดผานการตออายุใบรับรอง (Re-Cert) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต สํานักงานใหญ และสวนภูมิภาค กฟน.1 (เชียงใหม), กฟน.2
(พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี), กฟก.1 (พระนครศรีอยุธยา), กฟก.2 (ชลบุรี), กฟก.3 (นครปฐม),กฟฉ.1 (อุดรธานี),
กฟฉ.2 (อุบลราชธานี) และ กฟฉ.3 (นครราชสีมา) แลว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
- ผูตรวจสอบภายนอก (CB) ตรวจไมพบความไมสอดคลองของระบบ
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IP1.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System)
รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 84 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System :CIS)
กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate Innovation System)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. สัมภาษณและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดยุทธศาสตรดานนวัตกรรม
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรระบบการจัดการนวัตกรรมองคกร
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ไดรวบรวมบทสัมภาษณจากผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค รองผูวาการทั้ง 12 สายงาน ผูอํานวยการสํานัก
ทั้ง 3 สํานัก ผูอํานวยการการไฟฟาเขต 5 เขต ผูบริหารจาก บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
และไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563 เรียบรอยแลว และไดดําเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการดานนวัตกรรมของสายงานนํารองครั้งที่ 1 และ 2 ระหวางวันที่ 29 - 31
ก.ค. 2563 และ 5 - 7 ส.ค. 2563 และที่ปรึกษาไดจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับที่ 3 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรและระบบการจัดการนวัตกรรมองคกร แตเนื่องจากเนื้อหาบางสวนตองดําเนินการ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร คณะกรรมการตรวจรับฯ จึงขอใหที่ปรึกษาดําเนินการแกไข
เนื้อหา และดําเนินการจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับที่ 3 ใหมอีกครั้งหนึ่ง
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IP1.2 แผนการพัฒนาระบบการตอยอดนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนและสรางรายได

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 63 สถานะการดําเนินงาน : ไมเปนไปตามเปาหมาย

รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System :CIS)
กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate Innovation System)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว

กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. มีการรวบรวมขอมูลและประเมินศักยภาพของนวัตกรรม
2. ขออนุมัติจัดตั้งคณะทํางานฯ
3. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมตนแบบไปสูการผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย
4. คัดเลือกนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูนวัตกรรมเชิงพาณิชย
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
มีการรวบรวมผลงานจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมของนักประดิษฐ กฟภ. เพื่อนํามา
ประเมินศักยภาพ โดยใชระบบบริหารจัดการเตรียมความพรอมของเทคโนโลยี (Technology Readiness
Levels : TRL) มาพิจารณา โดย กวน. และ กธม. มีการประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําตนแบบ
ไปพัฒ นาในเชิงพาณิช ย และขออนุมัติแตงตั้งคณะทํางานพัฒ นาระบบการตอยอดนวัตกรรมเชิงพาณิช ย
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการนํานวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย
2. คัดเลือกนวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย
3. จัดทําแผนธุรกิจในการนํานวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย
4. ดําเนินการตามแผนธุรกิจฯ
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID19 ทําใหตองเลื่อนการจัดการประชุมการพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการแกไขปญหา
เรงติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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IP1.3 แผนพัฒนาความรูความสามารถสมรรถนะดานการใชความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม

รอยละผลการดําเนินงานสะสม : รอยละ 86 สถานะการดําเนินงาน : เปนไปตามเปาหมาย
รอยละเปาหมายการดําเนินงานสะสม : รอยละ 80
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : SO5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร : S12 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองคกร (Corporate Innovation System : CIS)
กลยุทธ : IP1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการดานนวัตกรรม
เกณฑวัดการดําเนินงาน : ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องคกร (Corporate Innovation System)
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : ว
กิจกรรม/เปาหมายการดําเนินงานประจําป 2563
1. ขออนุมัติในหลักการจัดกิจกรรมดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําป 2563
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ ประจําป 2563
3. การประกวดแขงขันทักษะผูประดิษฐ ประจําป 2563
ผลการดําเนินงานสะสมประจําป 2563
ผวก. อนุมัติหลักการจัดกิจกรรมดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมของ กฟภ. ประจําป 2563 ลงวันที่ 29
ม.ค. 2563 (บันทึกเลขที่ กวน.(พน.) 41/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2563) โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประกอบดวย
1. Design Thinking
2. Lean for process improvement
ดําเนินการจัดงานวันนวัตกรรม ประจําป 2563 เรียบรอยแลว โดยจัดรวมอยูในงาน PEACON &
INNOVATION 2020 ในงานมีการจัดประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐและประกาศผลการแขงขันทักษะผูประดิษฐ
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2563 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550
ถนนแจงวัฒนะ
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การดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ.
1. ผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ป 2558– 2563e
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ยุทธศาสตร ์

3.00

ผลการดําเนิ นงานของ
ร ัฐวิสาหกิจ (การเงิน/
ไม่ใช่การเงิน)
กระบวนการ

2.00
1.00

คะแนนรวม

2558

2559

2560

2561

2562

2563e

หมายเหตุ 1. คะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเริม่ ประเมินในป 2561

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

2. เปรียบเทียบผลการประเมินรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 แหง
2.1 คะแนนภาพรวม ประจําป 2562
กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยูอันดับที่ 1 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ขอมูล ณ วันที่ 24ก.ค. 2563

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
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2.2 คะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําป 2562
กฟภ. มีคะแนนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูอ ันดับที่ 12 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ขอมูล ณ วันที่ 24ก.ค. 2563

5.00
4.00
หมายเหตุ :

บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟู

3.00
2.00
1.00

หมายเหตุ :บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟู จึงไมประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

2.3 คะแนนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ(การเงิน/ไมใชการเงิน) ประจําป 2562
กฟภ. มีคะแนนผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ(การเงิน/ไมใชการเงิน)อยูอันดับที่ 1 จากจํานวน
รัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ขอมูล ณ วันที่ 24ก.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 ประจําป 2562
กฟภ. มีคะแนนกระบวนการอยูอันดับที่ 4 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
ขอมูล ณ วันที่ 24ก.ค. 2563

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
หมายเหตุ :บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟู จึงไมประเมินกระบวนการ

3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ที่สาํ คัญระหวาง กฟภ. กับ กฟน.

12 เมืองใหญ
SAIFI
(ครั้ง/ราย/ป)
องคกร
12 เมืองใหญ
SAIDI
(นาที/ราย/ป) องคกร
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
Net Profit Margin (%)
จํานวนผูใชไฟ/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. ขอมูลดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของเมืองใหญประกอบดวย เชียงใหม, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแกน, อุบลราชธานี,
นครราชสีมา,รังสิต,เมืองพัทยา, สมุทรสาคร,หัวหิน, ภูเก็ตและหาดใหญ
2. ขอมูลจํานวนผูใชไฟฟาตอจํานวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจางสัญญาจาง 2 ป)

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

