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คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
โดยมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามระบบ BSC
Goal (Financial Social Environment : FSE)
Customer
Internal Process
Learning and Growth
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
การรวบรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ กองวิเคราะห์และประเมินผลได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานของ กฟภ. จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องต่อไป
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วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
กฟภ. เป็น องค์ก รชั้น นำที่ทัน สมัยในระดับ ภูมิภ าค มุ่งมั่น ให้บ ริก ารพลังงานไฟฟ้า และธุร กิจ เกี่ย วเนื่อ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามกรอบ DJSI โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร รวมทั้ง
การสื่อสารและการนำปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว มากำหนดเป็นแผนงานสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่
สำคัญ คือ การบรรลุเป้าหมายใน 3 มิติ ได้แก่ มิ ติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที่องค์กรคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างกำไร
(Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องมี
คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี และมี ค วามสุ ข ( Social Well-Being) มิ ติ สิ่ งแวดล้ อ ม (Environment) ใส่ ใจและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (Environmental Wellness)นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนา กฟภ. เข้าสู่องค์กรที่
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำแนวทางที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทั้งมาตรฐาน
ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การให้ความสำคัญและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความสำคัญและ
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ความสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อ
เป็นรากฐานให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการ
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยตอบสนองนโยบาย
ภาครั ฐ ในมาตรการที่ ก ำหนดให้ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นไฟฟ้ า จะต้ อ งช่ วยให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารหรื อ ผู้ ใช้ ไฟฟ้ า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้า (Energy Efficiency Resource Standard (EERS))
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพในระดับชั้นนำของภูมิภาค มีการจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้
คุ ณ ภาพในระดั บ ชั้ น นำของภู มิ ภ าค โดยให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบจำหน่ า ยไฟฟ้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ มี
ความมั่นคง เชื่อถือได้ สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ลดหน่วย
สู ญ เสี ย ในระบบจำหน่ าย รวมถึ งปรั บ ปรุ งและเชื่ อ มโยงระบบจำหน่ ายไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม นิ ค ม
อุตสาหกรรมและพื้นที่สำคัญ และรองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได้ รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่ง และการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและกระจายอยู่
ทั่วไป (Distributed Energy Resource: DER)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารและจัดสรรสินทรัพ ย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน การบริหารและ
จัดสรรสิน ทรัพ ย์ และสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นองค์กรที่ มี การบริหารและจัดสรรสิ น ทรัพ ย์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์และ
การดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการลดต้นทุนในการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทาง
การเงินขององค์กร
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5 : ปรั บ โครงสร้า งองค์ ก รให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
โดยใช้ประโยชน์จากพันธมิตร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยใช้
ประโยชน์ จากพั น ธมิตร ให้ความสำคัญ กับการปรับปรุงกระบวนการดำเนิ นงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ล
(Streamline Process) เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างดีขึ้น โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์
และปรับปรุงข้อกำหนด ตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการขององค์กร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบงาน/กระบวนการดำเนินงานขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมาย ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การสร้างความผูกพันกับลูกค้า การสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับ
การศึกษาปัจจัยและระดับความต้องการ ความคาดหวัง รายกลุ่มลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะมีการ
วิเคราะห์สารสนเทศจากการสำรวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด และนำมาสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ สำหรับก้าวต่อไป
ของ กฟภ. ในการ “พลิกโฉมการให้บริการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า”โดยให้ความสำคัญใน
การบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Customer Data and Analytics)
และการออกแบบกลยุทธ์การให้บริการในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการยกระดับบริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของ กฟภ.
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การรักษาฐานลูกค้า High Value การรักษาฐานลูกค้า High Value การนำข้อมูลเสียง
จากลูกค้ามาปรับปรุง เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
โดยการกำหนดกลยุทธ์รายกลุ่มลูกค้า บูรณาการฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และเสียงของลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่ อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการวางแผนพั ฒ นาระบบไฟฟ้ารายกลุ่มลูกค้า ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย
อุตสาหกรรม พาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการบริการ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมายของ กฟภ. นอกจากนี้
จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการดูแลกลุ่มลูกค้า Key Account การกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การทบทวนและ
สื่อสารคู่มือให้แก่พนักงานองค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง มุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุน/ร่วมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
ไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นในการ
กำหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางของบริษัทในเครือ (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ที่ชัดเจนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่
กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operating management) และยกระดับผล
ประกอบการขององค์กร และเนื่องด้วยเทคโนโลยี และโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ แ นวทางในการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.จำเป็ นจะต้องปรับ ให้มี ความคล่ องตัว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างรายได้
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นทบทวน พรบ. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อเอื้อต่อการดำเนินงานใน
ธุร กิ จที่ เกี่ ย วเนื่ อ งขององค์ ก ร รวมถึ งการส่ งเสริม การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ นโยบาย และ
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย์ ยกระดับการบริหารและศักยภาพของ
ทุนมนุษย์ โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นในการบริหารทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนา
ระบบการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญในการพัฒนา
ระบบ Competency เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรเข้า
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน และ
เตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมรองรับธุรกิจหลักขององค์กร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานของธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
นอกจากนี้ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรของ กฟภ. จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ และมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญ
ต่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ การระบุองค์ความรู้ที่มี
ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร การจัดเก็บองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็น Explicit
Knowledge และ Tacit Knowledge รวมถึงการเผยแพร่ การแบ่งปันองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน/ฝ่าย
งาน/กลุ่มงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้ ว ยเท คโน โลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) เพื่ อการขั บ เคลื่ อ น องค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Digital
Transformation) โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Technology) ซึ่ งมี การ
ปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยการ
พัฒนาฐานข้อมูล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึง การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการให้บริการลูกค้า
ผ่าน Digital Channel
2. Digital Operational Excellence การพัฒ นาเทคโนโลยีของระบบไฟฟ้ าให้ทั นสมัย ด้วย Smart
Grid และให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและเทคโนโลยี (Interoperability) รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
3. Digital Business การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ในปัจจุบัน และนำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงอาจนำไปสู่รูปแบบของธุรกิจใหม่ใน
อนาคต (New platform and business models)

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

-4-

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 11 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable
and Secured Digital Technology) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
(Sustainable and Secured Digital Technology) โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
เชื่อมั่นในการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทำธุรกรรมต่างๆทาง
ออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากลทั้ง ด้านปฏิบัติการและด้านบริหาร
จัดการและบริการ โดยที่จะมุง่ ที่การพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Governance) มาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจและการบริหารจัดการทางด้าน Digital
Technology ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กรอย่างแท้จริง มีการนำเครื่องมือและมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System :CIS)
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) โดยการมุ่งเน้นให้เกิดการ
จัดการนวัตกรรมองค์กรที่เป็นระบบ ผ่านกระบวนการสร้างระบบตั้งแต่ การกำหนดทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการ
นวัตกรรม บทบาทของผู้นำและบุคลากร/หน่วยงานด้านนวัตกรรม
การกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม กระบวนการนวัตกรรมทั้งประเด็นโครงสร้างและการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมรวมทั้งการจัดการ/การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การจัดการความรู้เพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรม พฤติกรรม
และวัฒนธรรมขององค์กรและบุคลากร การส่งเสริม/สนับสนุนทรัพยากร และผลลัพธ์จากการพัฒนานวัตกรรม โดย
กระบวนการสร้ า งนวั ต กรรม (Innovation Process) จะเป็ น รู ป แบบทั้ งนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรมบริ ก าร
นวัตกรรมกระบวนการขององค์กร นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ หรือนวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน และสร้างความยั่งยืนของความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรของธุรกิจหลัก นอกจากนี้ยังรวมถึง การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ/หรือเป็นโอกาสทางการตลาด ในการทำธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ของ กฟภ.

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค

พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ :
ประกอบด้วย

ประชากร
ผู้ใช้ไฟฟ้า
สำนักงาน

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

510,000

ตร.กม.

99.99 %
74
866
7,155
74,304
66.414
20.19
946

ของพื้นที่ทั้งประเทศ
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
ล้านคน
ล้านราย
แห่ง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

โครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ผลการดำเนินงานตาม BSC
ประจำปี 2562
ไตรมาส 1-4
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Goal

Goal (Financial Social Environment : FSE)
ด้านการเงิน
มี เป้ าหมายเพื่ อให้ กฟภ. มี ฐานะการเงินที่ มั่ นคง มี สภาพคล่ อง และ
มีความสามารถในการทำกำไรที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร การดำเนินงาน
ขององค์กรในระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 กฟภ. มีกำไรจาก
ก ารด ำเนิน งาน 1 7 ,012 ล้า น บ าท เป รี ย บ เที ยบ กั บ ปี ที่ แล้ ว
ในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 21,824 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.05
และกำไรสุท ธิ 15,384 ล้า นบาท เปรีย บเทีย บกับ ปีที ่แ ล้ว ใน
ระยะเวลาเดีย วกัน จำนวน 20,616 ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 25.38
เนื ่อ งจากค่า ใช้จ ่า ยในการดำเนิน งานเพิ ่ม ขึ ้น 5,784 ล้า นบาทและ
รายได้อื่นจากการดำเนินงานลดลง 329 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
รายการ
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรจากการดำเนินงาน
EBITDA
กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำไรสุทธิ
จำนวนเงินกู้เบิกในปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

หน่วย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนงาน
ปี 2562
507,747
13,843
1,753
523,343
438,887
62,600

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

3,042
504,529
20,103
39,291
(15)
18,799
14,000
421,655
238,787

ผลการดำเนินงาน (ม.ค.–ธ.ค.)
ปี 2562
ปี 2561
504,403
483,477
13,668
13,997
1,654
1,802
519,725
499,276
437,800
418,175
63,259
57,475
3,317
504,376
17,012
39,811
35
15,384
11,927
423,080
249,880

% เพิ่มขึน้
(ลดลง)
4.33
(2.35)
(8.21)
4.10
4.69
10.06

3,049
478,699
21,824
39,328
39
20,616
3,000
414,880*
244,264*

หมายเหตุ : * ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2561
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 29 ม.ค. 2563

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

8.79
5.36
(22.05)
1.23
(10.26)
(25.38)
297.57
1.98
2.30
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Goal

รายการ

หน่วย

แผนงาน
ปี 2562

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้
(Collection Period)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
(Debt Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน
(Debt to Equity Ratio : DER)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
กำไรสุทธิต่อยอดขาย
(Net Profit Margin)

(เท่า)

1.53

1.45

1.40

3.57

(วัน)

28

26

28

(7.14)

(เท่า)

0.57

0.59

0.59

-

(เท่า)

0.42

0.45

0.43

4.65

(เท่า)

3.00

3.17

2.77

14.44

(%)

3.70

3.05

4.26

(1.21)

4.50

3.67

5.07

(1.40)

5.27

3.98

5.20

(1.22)

(4,085.30)

(6,238.57)

(281.83)

(2,113.59)

1.25

1.24

1.22

1.64

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(%)
(Return On Assets : ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(%)
(Return On Investment Capital : ROIC)
มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
(ล้านบาท)
(Economic Profit : EP)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(รอบ)
(Total Assets Turnover)

ผลการดำเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.)
ปี 2562
ปี 2561

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 29 ม.ค. 2563

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Goal

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน
รายการ
งบลงทุน
เพื่อการดำเนินงานปกติ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
งบลงทุน
ที่ทำเป็นโครงการ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน
งบประมาณ
ปี 2562

ม.ค. – ธ.ค. 2562
เป้าหมายเบิกจ่าย
จ่ายจริง
(1)
(2)

% ของเป้าหมาย
การเบิกจ่าย
(2)/(1)

คงเหลือ
(1)-(2)

41,718.478
19,826.593
61,545.071

11,966.308
2,751.957
14,718.265

14,386.431
1,378.742
15,765.173

120.22
50.10
107.11

(2,420.123)
1,373.215
(1,046.908)

33,237.137
30,764.704
64,001.841

16,914.229
3,081.866
19,996.095

15,917.540
1,295.928
17,213.468

94.11
42.05
86.08

996.689
1,785.938
2,782.627

74,955.615
50,591.297
125,546.912

28,880.537
5,833.823
34,714.360

30,303.971
2,674.670
32,978.641

104.93
45.85
95.00

(1,423.434)
3,159.153
1,735.719

ที่มา : ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ 8 ม.ค. 2563

การเบิกจ่าย (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562)

ล้านบาท

34,714.360 32,978.641

40,000
30,000
20,000

15,765.173

19,996.095

17,213.468

14,718.265

10,000
0
งบลงทุน
เพื่อการดําเนินงานปกติ

งบลงทุน
ที่ทําเป็นโครงการ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
จ่ายจริง

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Goal

รายได้จากธุรกิจเสริม
ปี 2562 ไตรมาส 1-4 (ม.ค. – ธ.ค. 2562) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 5,924.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.72
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-4
หน่วยงาน
% เพิ่มขึน้
ปี 2561
ปี 2562
(ลดลง)
กฟน. 1-3
1,250
1,119.04
(10.48)
กฟฉ. 1-3
1,195.80
1,168.50
(2.28)
กฟก. 1-3
2,005.26
2,112.46
5.35
กฟต. 1-3
1,200.22
1,306.61
8.86
สนญ.
502.21
217.89
(56.61)
รวม
6,153.49
5,924.50
(3.72)

ล้านบาท
7,000
6,000
5,000
4,000

ไตรมาส 1-4 ปี 2561

3,000

ไตรมาส 1-4 ปี 2562

2,000
1,000
0
กฟน.

กฟฉ.

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

กฟก.

กฟต.

สนญ

รวม

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

Customer Value Proposition
มาตรฐานคุณภาพบริการ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีค่าเฉลีย่ จำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี)
2. ดัชนีค่าเฉลีย่ ระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) (นาที/ราย/ปี)
3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ)
4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)
- ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน
- ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือนทุกราย
5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจำหน่าย
ขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
- การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม.สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาด
รวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอขึ้นไปยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ)
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน 4เดือน
(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
- การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ
โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ
7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)
- ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับคำร้องภายใน 30
วันทำการ
- การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอขึ้นไป
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ)
- การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
- การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้

เป้าหมาย ไตรมาส 1-4
ปี 2562
ปี 2562

ไตรมาส 1-4
ปี 2561

3.17
75.78
> 95

3.10
73.82
99.95

3.81
89.82
99.70

>98
100

100
100

99.96
100

> 90

99.88

99.63

100

100

100

>95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

*** ค่าต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชาย

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ตัวชี้วัด
9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอ
ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)
- ระบบแรงดันต่ำ (380/220 โวลต์)
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส
 เขตเมือง
 นอกเขตเมือง
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส
 เขตเมือง
 นอกเขตเมือง
- ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี)
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250
เควีเอ
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250
เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ
10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) (ร้อยละ)
- ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทำการ
 นอกเขตเมืองจ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทำการ
- ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทำการ
11. การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกัน
ภายใน 10 วันทำการ (ร้อยละ)

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

Customer Value Proposition

เป้าหมาย ไตรมาส 1-4
ปี 2562
ปี 2562

ไตรมาส 1-4
ปี 2561

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
> 85

100
100
100
100

100
100
100
100

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัย
0.1400

0.1200

0.1200
0.1000

0.1134

0.0873

0.0800
0.0600
0.0400
0.0200
0.0000

0.0431
0.0251

0.0335

0.0431

0.0000
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ปี 2562

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปี 2561

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

การให้บริการลูกค้า
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิ่มขึน้
ปี 2562
ปี 2561
(ลดลง)
1. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA (ราย) 20,193,090 19,768,754*
2.15
- บ้านอยู่อาศัย
17,815,865 17,450,482*
2.09
- พาณิชย์
1,728,998 1,699,087*
1.76
- อุตสาหกรรม
38,137
37,378*
2.03
- อื่น ๆ
610,090
581,807*
4.86
2. หน่วยจำหน่ายรวมไฟฟรี จำแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 138,170.66 134,673.89
2.60
(ล้านหน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย
34,902.73
32,078.34
8.80
- พาณิชย์
36,364.13
34,546.25
5.26
- อุตสาหกรรม
62,512.57
63,932.52
(2.22)
- อื่น ๆ
4,391.23
4,116.77
6.67
3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)
2,869.23
2,739.26
4.74
4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
3.6200
3.5700
1.40
5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
2.9776
2.9148
2.15
6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย)
145,934.07 142,191.99
2.63
- หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย)
134,605.24 131,861.40
2.08
- หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย)
72.63
103.26
(29.66)
- หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย)
11,158.64
10,131.44
10.14
- หน่วยซื้อจาก Solar Rooftop (ล้านหน่วย)
97.57
95.89
1.75
7. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย)
84.93
104.97
(19.09)
8. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.
19,969**
19,721
(1.26)
(เมกะวัตต์)**
9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ)
5.37
5.36
0.19
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : * สถานะ 31 ธ.ค. 2561
** ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซื้อจากกฟผ. แบบ Co-Incident Demand สถานะ 31 มี.ค. 2562

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
รายการ
1. จำนวนผู้ใช้ไฟ
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- กิจการเฉพาะอย่าง
- องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
- สูบน้ำเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสำรอง
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
รวมจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
- ไฟฟรี
รวมจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA

ราย
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

หน่วย : ราย
ไตรมาส 1-4
ปี 2562

ไตรมาส 1-4
ปี 2561

9,991,926
7,823,939
1,664,961
80,880
7,045
14,150
1,076
5,876
351,963
95
4
19,941,915
251,175
20,193,090

10,073,417
7,377,065
1,639,386
77,285
6,812
12,896
1,131
5,484
331,913
82
4
19,525,475
243,279
19,768,754

% เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(0.81)
6.06
1.56
4.65
3.42
9.72
(4.86)
7.15
6.04
15.85
0.00
2.13
3.25
2.15

ไตรมาส 1-4 ปี 2562
ไตรมาส 1-4 ปี 2561

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

หน่วยจำหน่าย แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
รายการ
2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- กิจการเฉพาะอย่าง
- องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
- สูบน้ำเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสำรอง
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
รวมหน่วยจำหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
- ไฟฟรี
รวมหน่วยจำหน่ายแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA
ล้านหน่วย
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

หน่วย : ล้านหน่วย
ไตรมาส 1-4
ปี 2562

ไตรมาส 1-4
ปี 2561

8,087.90
26,814.83
14,073.95
22,406.88
56,147.01
4,532.73
76.62
467.82
977.56
175.84
1,540.30
135,301.43
2,869.23
138,170.66

8,109.54
23,968.80
13,347.29
21,755.52
57,018.23
4,308.81
70.72
365.01
941.78
112.44
1,936.49
131,934.63
2,739.26
134,673.89

% เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(0.27)
11.87
5.44
2.99
(1.53)
5.20
8.34
28.17
3.80
56.39
(20.46)
2.55
4.74
2.60

ไตรมาส 1-4 ปี 2562
ไตรมาส 1-4 ปี 2561

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายเขต
รายการ
1. จำนวนผู้ใช้ไฟ
- กฟน.1
- กฟน.2
- กฟน.3
- กฟฉ.1
- กฟฉ.2
- กฟฉ.3
- กฟก.1
- กฟก.2
- กฟก.3
- กฟต.1
- กฟต.2
- กฟต.3
รวมทั้งหมด

หน่วย : ราย
ไตรมาส 1-4
ปี 2562
1,937,350
1,553,609
1,223,626
2,257,881
2,411,524
2,001,333
1,605,455
1,777,731
1,210,327
1,028,392
1,615,730
1,318,957
19,941,915

ราย
3,000,000

ไตรมาส 1-4
ปี 2561
1,896,871
1,529,473
1,208,059
2,208,515
2,360,285
1,960,750
1,563,175
1,720,823
1,185,544
1,007,840
1,587,672
1,296,468
19,525,475

% เพิ่มขึน้
(ลดลง)
2.13
1.58
1.29
2.24
2.17
2.07
2.70
3.31
2.09
2.04
1.77
1.73
2.13

ไตรมาส 1-4 ปี 2562

2,500,000

ไตรมาส 1-4 ปี 2561

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

หน่วยจำหน่าย แยกรายเขต
รายการ
2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- กฟน.1
- กฟน.2
- กฟน.3
- กฟฉ.1
- กฟฉ.2
- กฟฉ.3
- กฟก.1
- กฟก.2
- กฟก.3
- กฟต.1
- กฟต.2
- กฟต.3
รวมทั้งหมด
ล้านหน่วย
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

หน่วย : ล้านหน่วย
ไตรมาส 1-4
ปี 2562
7,726.62
5,532.05
6,464.08
6,871.89
5,958.15
9,187.51
23,130.06
30,656.56
16,969.55
6,836.84
10,253.22
5,714.91
135,301.43

ไตรมาส 1-4
ปี 2561

% เพิ่มขึน้
(ลดลง)

7,321.17
5,249.51
6,205.12
6,374.00
5,528.92
8,918.17
23,384.25
29,800.40
16,649.65
6,875.87
9,922.19
5,705.37
131,934.63

5.54
5.38
4.17
7.81
7.76
3.02
(1.09)
2.87
1.92
(0.57)
3.34
0.17
2.55

ไตรมาส 1-4 ปี 2562
ไตรมาส 1-4 ปี 2561

กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Internal Process

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

ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ครั้ง/ราย/ปี
5.00
3.81
3.68
4.00
3.10
2.84
3.00
2.05 2.21
2.00
1.25 1.47
0.86
0.72
1.00
0.00
กฟภ. นิคมอุตสหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
ผล ม.ค. - ธ.ค. 2562
นาที/ราย/ปี
120.00
100.00
80.00

ชนบท

ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
81.67
64.79

60.00
12.8015.83

20.00

3.52

ผล ม.ค. - ธ.ค. 2561

89.82
73.82

40.00

4.36

24.1127.38

106.38
88.52

40.3644.09

0.00
กฟภ.

นิคมอุตสหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
ผล ม.ค. - ธ.ค. 2562

ชนบท

ผล ม.ค. - ธ.ค. 2561

หมายเหตุ : ค่าผล SAIFI, SAIDI ไม่นับรวมในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Internal Process

กฟภ. จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 74,298 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวน
หมู่บ้านทั่วประเทศ ดังนี้
หมู่บ้านทั้งหมด*

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้**

(หมู่บ้าน)

(หมู่บ้าน)

เหนือ

18,615

18,615

100

ตะวันออกเฉียงเหนือ

33,143

33,143

100

กลาง

11,661

11,655

99.95

ใต้

10,885

10,885

100

รวม/เฉลี่ย

74,304

74,298

99.99

ภาค

หมายเหตุ

ร้อยละของเป้าหมาย

* ข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด จากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง สถานะ ธ.ค. 2561
**ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2562

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 22.136 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้
ครัวเรือนทั้งหมด*

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้**

(ครัวเรือน)

(ครัวเรือน)

เหนือ

5,294,304

5,278,151

99.69

ตะวันออกเฉียงเหนือ

7,057,355

7,044,971

99.82

กลาง

5,390,307

5,386,447

99.93

ใต้

4,440,267

4,426,259

99.68

รวม/เฉลี่ย

22,182,233

22,135,828

99.79

ภาค

หมายเหตุ

ร้อยละของเป้าหมาย

* ข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ ก.ย. 2562
**ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2562

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Internal Process

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI)
1) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพืน้ ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
กลุ่ ม งานที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ผวก. อนุ มั ติ ใ ห้ A.I. Consortium เป็ น ผู้ ด ำเนิ น การ
โครงการพั ฒ นาโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ (Smart Grid) ในพื้ น ที่ เมื อ งพั ท ยา จ.ชลบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 19 มี .ค. 2561
โดย กฟภ. ร่วมกับผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา สามารถดำเนินการติดตั้ง Smart Meter ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 จนถึง
เดือนธันวาคม 2562 ได้จำนวน 9,746เครื่อง
กลุ่มงานที่ 2 (Substation Automation) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ดำเนินงานการรื้อถอนอุปกรณ์
เดิม ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์ใหม่ (ระบบ SCPS) ของทั้ง 3 สถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) จั ด ทำแผนปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง และจำหน่ า ยให้ มี ค วามทั น สมั ย รองรั บ เทคโนโลยี ร ะบบไฟฟ้ า อนาคต
(Grid Modernization of Transmission and Distribution)
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 เห็นชอบการดำเนินงานจัดทำแผน
ปรับปรุงระบบส่งและจำหน่ ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ าอนาคต (Grid Modernization of
Transmission and Distribution) เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินการ 3 การไฟฟ้า ประจำปี 2562
ผวก. มีอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบส่งและจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้ าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) เมื่ อ วัน ที่ 22 เม.ย. 2562 และ ผวก.
มีอนุมัติจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาจัดทำแผนปรับปรุงระบบส่งและจำหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562
คณะอนุ ก รรมการ Smart Grid เห็ น ชอบรายงานการศึ ก ษาการจั ด ทำแผนปรับ ปรุ ง ระบบส่ งและระบบ
จำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and
Distribution เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS ระยะที่ 3 )
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) และบริษัทจีไอเอส จำกัด ส่งมอบงานปรับปรุงห้องอบรม ณ อาคาร LED
ชั้น 8 พื้นที่บริเวณห้องฝึกอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 และส่งมอบ
โปรแกรมประยุกต์ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องและทดสอบความสามารถทำงานร่วมกันของ
โปรแกรมประยุกต์ (Integrated Test) โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมโปรแกรมประยุกต์เดิม จำนวน 6 โปรแกรม สำหรับ
ผู้สอน (Trainer) ระหว่างวันที่ 14 พ.ค. - 5 ก.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะทำงานด้านโปรแกรมประยุกต์ และ
การบู ร ณาการข้ อ มู ล (Application and Integration Development) เห็ น ชอบการปรั บ แก้ โปรแกรมประยุ ก ต์
(Integrated Test) ประกอบด้วย โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System),
โปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการงานภาคสนาม (Mobile Job Management) และ โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
พนักงานภาคสนาม (Mobile GIS for Field Operations) สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ ในระหว่างวันที่ 25-26
ก.ย. 2562
ผวก. อนุมัติจ่ายเงินการซื้อขายพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และดำเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง (งวดการจ่ายเงินที่ 3) เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 และ รผก.(ว) อนุมัติจ่ายเงินการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ระบบภู มิสารสนเทศระบบไฟฟ้ า พร้อมพั ฒ นาโปรแกรมประยุกต์ และส่วนที่ เกี่ยวข้อง
(งวดการจ่ายเงินที่ 5) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562
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โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่
กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบจำหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่ เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพื้นที่
ดำเนินการทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ภูเก็ต,
สงขลา, ขอนแก่น, มุกดาหาร, นครพนม, สุราษฎร์ธานี และตรัง
มี ผ ลการดำเนิ น การตั้ งแต่ เริ่ม โครงการถึงปั จจุ บั น คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 96.44 คงเหลื อโครงการ ถนนทวีวงศ์
จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 28.85
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แผนงาน Smart & Green Office
กฟภ. ต้องการเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบในการช่วยลดต้นทุนด้านการนำเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน กฟภ. โดยในปี 2562 มีโครงการที่สำคัญ ดังนี้

โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 กฟภ. ส่งใบสมั ครและแบบประเมินเข้าร่วมโครงการสำนั กงานสีเขียว (Green Office) ให้กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562 จำนวน 37 แห่ง และต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 จำนวน 15 แห่ง
 ผวก. อนุมั ติห ลักการดำเนิ นโครงการพั ฒ นาสำนั กงาน กฟภ. ให้เป็ นสำนักงานสี เขียว (Green Office)

ปี 2562 - 2564 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 ให้ดำเนินโครงการฯ กับสำนักงาน กฟภ. ระดับเขต และ กฟฟ. ชั้น 1-3
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อน ปีละ 37 แห่ง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 111 แห่ง
 ผวก. อนุมัตินโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2562 เพื่อให้

ทุกหน่วยงานนำนโยบายฯ ดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

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

(Green Office) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่
 กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ Green Office

ของ กฟภ. สำนั ก งานใหญ่ เมื่ อ วัน ที่ 29 พ.ค. 2562 เพื่ อกำหนดแนวทางการดำเนิ น งานโครงการฯ และประชุ ม
คณะทำงาน Green Office ทุกสายงานของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่ อชี้แจงเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียว
ทิศทาง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. และ 22 มิ.ย.
2562 ตามลำดับ รวมทั้งเชิญ ผู้ประกอบการใน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความรู้แนว
ทางการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 19 ส.ค. 2562
 กพส. ร่วมกับ ฝธก. และ ฝยธ. ดำเนินการสำรวจพื้นที่อาคารภายใน กฟภ. สำนักงานใหญ่ระหว่างวันที่ 30

ก.ค. - 15 ส.ค. 2562 และสรุปผลการสำรวจ เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบปัญหาและพิจารณาดำเนินการปรับปรุง
พื้นที่ในความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562
 เชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ทราบ และหารื อ ประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในอาคาร

สำนักงาน และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ
กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในประเด็นข้อสั่งการของ ผวก. จากการประชุม บส. ครั้งที่ 19/2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562
 เชิญประธานคณะทำงาน และเลขานุการฯ 18 สายงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ

พัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562
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แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
กฟภ. มุ่ งเน้ น พั ฒ นากระบวนการภายในองค์ ก รให้ เป็ น มาตรฐานปรั บ ปรุ งกระบวนการดำเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในระดับสายงาน ฝ่าย กอง และ กฟข. โดยกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA และดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้้อง เพื่อจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
กรอ.ดำเนิน การทบทวนกระบวนการทำงานและวิเ คราะห์สิ ่ง ที ่ต ้อ งเปลี ่ย นแปลง (Gap Analysis)
6 กระบวนการในเบื้องต้น ดังนี้
(1) กระบวนการจัดทำสัญญาและซื้อขายไฟฟ้า กับ VSPP
(2) กระบวนการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ VSPP
(3) กระบวนการจัดทำสัญญาและซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Solar PV Rooftop) (กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย) กฟภ. ดำเนินการเอง
(4) กระบวนการวางแผน จัดซื้อจัดจ้าง – บริหารคลังพัสดุ – การจัดสรรพัสดุให้ กฟข./กฟฟ. (กรณีพัสดุหลัก)
(5) กระบวนการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง จ่ายไฟ – ลูกค้าผู้ขอใช้ไฟฟ้า 115 เควี (รายใหม่)
(6) กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (รายใหม่)
กรณีที่ 1 ระบบแรงดันต่ำ – ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (ไม่ต้องขยายเขตแรงต่ำ)
กรณีที่ 2 ระบบแรงดันต่ำ – ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (ขยายเขตแรงต่ำ)
กรณีที่ 3 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ขยายเขตหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 2500 เควีเอ)
กรณีที่ 4 ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ขยายเขตหม้อแปลงขนาด 2500 เควีเอ ขึ้นไป)
กองระบบงานองค์กร กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน ประจำปี 2562 และแจ้งเวียนให้ทุ ก
หน่วยงานภายในองค์กรนำไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว โดยมีการชี้แจงแนวทางดังกล่าวรวมถึงแนวทางการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ กฟข. และ กฟฟ.ชั้น 1-3 ให้หน่วยงานภายในองค์กร ได้แก่ สายงาน
ว., สายงาน ธ., สายงาน วศ., สายงาน ภ2, สายงาน ภ3, สายงาน ภ4, กฟต.2 และ กฟต.3 แล้ว
และทุกสายงาน/สำนัก ดำเนินการลงข้อมูลในระบบประกันคุณภาพบริการ (om.pea.co.th) เรียบร้อยแล้ว
โดย กรอ. รวบรวมสรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ และจัดทำรายงาน/ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานที่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกระบวนการที่สำคัญ ให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. แล้ว ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการโปรแกรมระบบประกันคุณภาพบริการ อยู่ระหว่าง
หารือกับ ฝพท. เพื่อพัฒนาระบบในระยะถัดไป
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ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้

8.โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.)
พ.ศ. 2554 - 2563
9.โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (กคด.)
พ.ศ. 2546 – 2563 พื้นทีท่ ั่วประเทศ

ม.ค. 48

ธ.ค. 63

ม.ค. 49

100
100

ม.ค. 54

ธ.ค. 64
77.53

ม.ค. 54

ธ.ค. 64

ม.ค. 54

ธ.ค. 65
79.07

ม.ค. 54

ธ.ค. 65
63.05

ม.ค. 54

ธ.ค. 63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

100
100

57.93

แผนงาน %

100
100

100
94.27
100
97.40
100
96.44

ผลงาน ธ.ค. 2562

ข้อมูล : ฝ่ายบริหารโครงการ 2

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

100
99.50

ธ.ค. 62

ม.ค. 54

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)
พ.ศ. 2548 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)
พ.ศ. 2549 - 2562 พื้นที่ทวั่ ประเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1)
พ.ศ. 2554 - 2564 พื้นที่ทั่วประเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2)
พ.ศ. 2554 - 2564 พื้นที่ทวั่ ประเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3)
พ.ศ. 2554 - 2565 พื้นที่ทวั่ ประเทศ
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4)
พ.ศ. 2554 - 2565 พื้นที่ทวั่ ประเทศ
7. โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
พ.ศ. 2554 - 2563 พื้นที่ทวั่ ประเทศ

ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ

ม.ค. 46

ชื่อโครงการ
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Learning and Growth
งานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (DataCenter)
สรุ ป ความคื บ หน้ า โครงการก่ อ สร้า งอาคารศู น ย์ ข ้ อ มู ล
(Data Center) ของ กฟภ. ประจำปี 2562 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และดำเนินการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562

งานจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ซ อฟต์ แ วร์ ส ำเร็จ รูป สำหรั บ
ธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
1. ผลการดำเนินการจัดหา รซธ. ระยะที่ 2 และรายงานผลการเจรจากับบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ในการดำเนินการให้มี รซธ.
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 ด้านงานบริหารโครงการ
ผลการดำเนินการโครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
ผู้บริหารโครงการ ของ กฟภ. ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
รซธ. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30–18.00 น.
คณะทำงานโครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 (PMO CBS2) ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รซธ. ทุกเดือน โดยมีผสู้ ังเกตการณ์ตามข้อตกลง คุณธรรม เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
นำระบบ SAP ECC 6.0 on HANA โครงการ รซธ. ออกใช้งาน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 พร้อมนำแผนสำรอง
ฉุกเฉินไว้กรณีหลังนําระบบออกใช้งานหากพบว่าระบบมีประสิทธิภาพลดลง ประมวลผลได้ช้ากว่าปกติ บริษัทฯ จะ
วิเคราะห์ปัญหา และ/หรือขอหยุดระบบเพื่อปรับแต่งค่าระบบ โดยบริษัท พอร์ทัลเน็ท จํากัด ขอความอนุเคราะห์
กฟภ. ให้ความเห็นชอบในการปิดระบบ SAP เพื่อทำการวิเคราะห์และปรับแต่งค่าระบบ เวลา 09.40 - 10.40 น.
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยเริ่มปิดระบบครบทุกส่วน เวลา 09.45 น. และสามารถนำระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เวลา
10.02 น. เป็นเวลา 17 นาที สามารถดำเนินการนำระบบกลับมาใช้งานให้เป็นปกติได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด
เปิ ดศูนย์ปฏิ บัติการ (War Room) ทั้ง 12 เขต และ สำนั กงานใหญ่ ผ่ านระบบ Video Conference เพื่ อ
ติ ด ตาม สนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น รวบรวมประเด็ น ปั ญ หา สรุ ป จำนวน สาเหตุ รายงานสถานะ และ
ผลกระทบที่เกิดจากการการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โครงการ รซธ. เมื่อวันที่ 9-17 ธ.ค. 2562 และเตรียม
ความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำหรับการปิดบัญชีประจำเดือน ธันวาคม
2562 ของ รซธ. ทั้ง 12 เขต และสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 ม.ค. 2563 ผ่านระบบ Video Conference
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ส่งมอบงานงวดที่ 3 (บางส่วน) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการพิจารณาสิ่งส่งมอบตามงวดงาน งวดที่ 3 (บางส่วน) ภายใน 240 วัน สำหรับการตรวจรับ
พัสดุฯ เพื่อประกอบการจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 3
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 ด้าน Technical Upgrade
รผก.(ทส) อนุมัติให้ความเห็นชอบ โครงการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษา รซธ. ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเลขที่ จ.38/2562 ภาคผนวก 1 ตามข้อกำหนด TOR สำหรับการส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายใน
240 วัน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562
เริ่มดำเนิ นการหยุ ด ระบบงานเดิม เพื่ อดำเนิ นการ Cut-off Communicate บน SAP 4.7 เตรีย มโอนย้าย
ข้อมูลไประบบงานใหม่ SAP ECC 6.0 on HANA เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562
ป ร ะ ชุ ม เพื่ อ ก ำ ห น ด แ ผ น แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ท ด ส อ บ เก ณ ฑ์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เก ณ ฑ์
ประสิทธิภาพของระบบ (Performance Testing) เมื่อวันที่ 11 และวันที่ 23 ธ.ค. 2562
ชี้ แ จ งแ ผ น ส ำรอ งข อ งระบ บ โค รงก าร รซ ธ. ช่ วงระห ว่ างก ารท ด ส อ บ เก ณ ฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบ SAP, ระบบ OMS และ ระบบ BPM (Performance Test) พร้อมนำส่งผลรายการตรวจสอบความพร้อมในการ
ขึ้นระบบ (Go-live Readiness Checklist Result) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562
นำส่งผล Checklist สำหรับการโอนย้ายระบบ (Cutover Checklist Result) โครงการ รซธ. และนำส่งแผนการ
ฝึกอบรม The Trainer ระบบงานรับชำระเงิน พิมพ์หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน (BPM) และระบบงานบริหาร
ไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562
ปรับ Tune HANA Database และปรับ Tune Z-Program เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลรายงาน
ต่างๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทดสอบ UAT Scenario (User Acceptance Test) ระบบ OMS โดยคณะทำงานฯ ของ
กฟภ. ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด และปรับแก้ระบบ e-Response (OMS) ช่วงเดือน ธันวาคม 2562
 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เผยแพร่จดหมายข่าว (Newsletter) Vol.17 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ กฟภ.
เปิดใจ ตื่นตัว และเตรียมพร้อมสำหรับ “เปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งวิธีคิด และ วิธีการทำงานใหม่ เพื่อก้าวทัน การ
เปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption”
2. การดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
อยู่ระหว่างนำส่งรายงานการดำเนินงานโครงการจัดหา รซธ.ระยะที่ 2 ประจำเดือน ธ.ค. 2562 ถึงกรมบัญชีกลาง
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โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำเสนอผลสำรวจฯ ปี 2562 และแนวทางจัดทำแผนยกระดับ
ความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากรและแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดับสายงาน/
สำนัก/การไฟฟ้าเขต จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 2562 นำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กฟภ.
และการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับค่านิยมและพฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม กฟภ. ปี 2562
ครั้งที่ 2 วัน ที่ 24 ธ.ค. 2562 นำเสนอร่างแผนระดั บ ความพึ งพอใจ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรและแผน
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2563 (ระดับสายงาน/สำนัก/การไฟฟ้าเขต)

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ(Succession Plan) และโครงการจัดทำ
ระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management)
Succession Plan :
- ผวก. อนุมัติรายชื่อพนักงานตามระบบบริหารบุคลกรที่ทีความสามารถสูง (Talent Management) และการ
วางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562
- สรุปโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองขึ้นไป รวมถึง
ตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- ประชุมหารือกับผู้บริหาร กฟภ. และหน่วยงานภายนอก เพื่ อกำหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สำหรับ
Successor และพัฒนา Successor ตามกระบวนการที่กำหนดโดยผลสรุปเป็ นการอบรมในรูปแบบ workshop โดยใช้
วิธีการของ design thinking ให้ครอบคลุมสมรรถนะของ successors
- รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร และกำหนดติดตามประเมินผลSuccessor หลังจากจัดฝึกอบรม
เสร็จ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12-18 ก.ย. 2562 และ วันที่ 2-10 ต.ค.2562
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership จำนวน 1 รุ่น รวมจำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 16-19 ธ.ค.2562 ณ
โรงแรม มิราเคิล จังหวัดกรุงเทพฯ
Talent Management :
- ผวก. อนุมัติรายชื่อพนักงานตามระบบบริหารบุคลกรที่ทีความสามารถสูง (Talent Management) และ
การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2562
- จัดโครงการพัฒนากลุ่ม “Talent Management” ประจำปี 2562 ติดตามและสรุปโครงการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปโครงการรูปแบบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในงาน (Post-test) ประเมิน
โครงการฯ และการถอดบทเรียน จำนวน 3 กลุ่ม เมื่อเดือน พ.ย.62
- ติดตามประเมินผลโครงการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นจัดโครงการประมาณ 6 เดือน
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แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ
ในปี 2562มีการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา กฟภ.
อย่างยั่งยืนดังนี้
- ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ระบบสารสนเทศ “ผู้เชี่ยวชาญ PEA PRO/Guru” ไปยังหน่วยงานการไฟฟ้าเขตและ
สำนักงานการไฟฟ้าชั้น 1 – 3 และการไฟฟ้าสาขา/สาขาย่อย เพื่อให้พนักงาน กฟภ. ได้เข้าใช้งานอย่างทั่วถึง
- ร่วมศึกษาดูงาน KM Day ของ SCG โดยร่วมฟังการบรรยาย Moving Forward into Transformation Talk
และการนำเสนอผลงาน The Most KM 2019 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 ณ SCG Hall 2-3 สำนักงาน SCG บางซื่อ
- กพค. ได้จัดทำแบบสอบถามการใช้งานระบบบริหารจัดการความรู้ และขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงาน
ร่วมตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค.2562
- สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management System) ได้
คะแนน 3.89 เทียบเท่า ระดับ 4
- ประชุมร่วมกับ กงบ. และ กรบ. เกี่ยวกับเกณฑ์การเพิ่มแรงจูง สำหรับ “ผู้เชี่ยวชาญ PEA PRO/Guru” และผู้ที่
รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562
- จัดประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ
PEA งวดที่ 2 ณ ห้องประชุม ฝพบ. ชั้น 18 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562
- ปรับปรุงร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ PEA ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ (บริษัททริส
คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ณ ห้องประชุม ฝพบ. ชั้น 18 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562
- จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรเครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู้ (KM Tools) จำนวน 2 รุ่ น สำหรั บ พนั ก งาน PEA ที่
รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ จำนวนรุ่นละ 36 คน ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รุ่นที่ 1 : ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2562
รุ่นที่ 2 : ระหว่างวันที่ 18 – 20 พ.ย. 2562
- สายงานปฏิ บั ติ การและบำรุ งรั ก ษา จั ดการบรรยายเพื่ อแบ่ งปั น ความรู้ (Knowledge Sharing) สายงาน
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 211 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าสำนักงานใหญ่
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการความรู้ (KM SWOT) จากข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ รวมถึง ผลการตรวจประเมิ น
การจัดการความรู้ (KMA) ด้วยการทำ Site Visit โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักงานใหญ่และ
ส่วนภูมิภาคของ กฟภ. เพื่อมาใช้ประกอบในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ฯ ต่อไป
- จัดประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ 2562 – 2566 ของ
PEA งวดที่ 3 ณ ห้องประชุม ฝพบ. ชั้น 18 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562
- สายงาน ท จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การจั ด การความรู้ ข องสายงานทรั พ ยากรบุ ค คล ภายใต้ ชื่ อ งาน “HR
Knowledge Sharing Day 2019 ตอน สาย ท ปล่อยของ” เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร
LED
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การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ.
1. ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2557 – 2562e

5.00
4.50

4.83
4.50

5.00
4.7107 4.77 4.6846
4.55

4.9331
4.88

4.95 4.8680
4.79

4.9139
5.00
4.91
4.87

4.8456
4.96
4.80
4.65
กระบวนการ/ระบบ
ผลลัพธ์

4.00

ภารกิจตามยุทธศาสตร์
รวม

3.50
3.00
2557

2558

2559

2560

2561

2562e

หมายเหตุ 1. คะแนนภารกิจตามยุทธศาสตร์ เริ่มประเมินในปี 2561

2. 2562e เป็นการคาดการณ์คะแนนจากข้อมูลจริง ณ เดือน ธ.ค. 2562

2. เปรียบเทียบผลการประเมินรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 แห่ง
2.1 คะแนนภาพรวม ประจำปี 2561
กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยู่ อันดับที่ 1 จากจำนวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

4.9139
4.8929 4.8420 4.8070

4.6810 4.5958
4.5862 4.5735 4.5297 4.5044
4.27594.2358 4.2309

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
4.0514 3.9430
3.4134

3.3359

2.2627
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2.2 ด้านกระบวนการ/ระบบ (SEPA) ประจำปี 2561
กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู่ อันดับที่ 1 จากจำนวนรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
5.00
4.50

4.8667
4.7000 4.6500 4.6429
4.5000

4.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
4.4333 4.3333 4.3000
4.1875 4.1500
4.1000 4.1000 4.1000 4.1000
3.7333
3.3500

3.50

3.1000

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
หมายเหตุ : บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟู จึงไม่ประเมินหมวดกระบวนการ

2.3 ด้านภารกิจตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561
กฟภ. มี ค ะแนนหมวดภารกิจ ตามยุ ท ธศาสตร์ อัน ดั บ ที่ 1 ร่วม จากจำนวนรัฐ วิส าหกิ จ กลุ่ม A ในระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.9375 4.9361 4.9304

4.7000

4.5000

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
4.0515 4.0000

3.8000
3.1000

1.0000

หมายเหตุ : 1. บกท. และ ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มฟื้นฟู
2. กทพ. ยกเลิกตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตร์
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2.4 ด้านผลลัพธ์ (Result) ประจำปี 2561
กฟภ. มี ค ะแนนหมวดผลลั พ ธ์ อ ยู่ อั น ดั บ ที่ 3 จากจำนวนรัฐ วิส าหกิ จ กลุ่ ม A ในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
5.00

5.0000 4.9540 4.9077

4.8639 4.8476 4.7619

4.6870 4.5994 4.5915 4.5824

4.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562
4.3590 4.3375 4.3337
3.9527

4.00

3.6360
3.3461 3.2317

3.50
3.00

2.4030

2.50

2.1697

2.00
1.50
1.00

3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญระหว่าง กฟภ. กับ กฟน.
กฟภ.
12 เมืองใหญ่1
SAIFI
(ครั้ง/ราย/ปี)
องค์กร
12 เมืองใหญ่1
SAIDI
(นาที/ราย/ปี) องค์กร
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit Margin (%)
จำนวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน)

2559
1.57
5.17
21.18
153.13
25,911
5.52
5283

2560
2561
1.23
1.17
4.50
3.81
16.57 14.85
118.70 89.82
27,243 20,682
5.87
4.16
5443
5583

2562
2559
1.04
1.35
3.10
13.36
39.96
73.82
15,3842 11,378
3.052
5.92
5693
432

กฟน.
2560

2561

1.23

1.20

36.55

31.75

10,855
5.70
447

9,094
4.62
467

หมายเหตุ 1 ข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของเมืองใหญ่ประกอบด้วย เชียงใหม่, พิษณุโลก, ลพบุรี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครราชสีมา,
รังสิต, เมืองพัทยา, สมุทรสาคร, หัวหิน, ภูเก็ต และหาดใหญ่
2 ข้อมูลกำไรสุทธิและ Net Profit Margin ปี 2562 ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.
3 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี)

ที่มาข้อมูล กฟน. : รายงานประจำปี 2561 ของ กฟน. ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 จากเว็บไซต์ www.mea.or.th
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ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 2562
ไตรมาส 1-4
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
มุมมอง Goal
- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จา่ ยตามมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

1. กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน - มีการจัดทา KPI ควบคุมค่าใช้จา่ ยในระดับสายงาน /การไฟฟ้า / ฝ่าย /กอง
ของหน่วยงานภายใน กฟภ.
/การไฟฟ้าสาขา (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 25 มี.ค. 2562 หนังสือ กงป.(งท)
174 /2562 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2562) เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการพิจารณา
เงินเดือน
2. จัดทาหนังสือเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยที่ควบคุม - กปง. ได้ออกมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยดาเนินงานที่ควบคุมได้
ได้สาหรับปี 2562 นาเสนอ ผวก. ลงนามและแจ้งเวียนให้ 7 ประเภท โดย ผวก. ลงนาม เมือ่ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด (หนังสือ กปง.(ก) 84/2562 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562) และ
มีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานภายใน กฟภ.
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานนาเสนอผู้บริหาร - จัดทารายงาน และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม
กวป.1/2559 (รายเดือน) และแบบฟอร์ม กวป. 2/2559
(รายไตรมาส) นาเสนอให้ผู้บริหารทราบ
4. จัดประชุมชี้แจงนโยบายบริหารและควบคุมค่าใช้จา่ ย - มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและการบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการประชุม (CPI-X) ประจาปี 2562 ร่วมกับ 12 เขต และ
ผ่านระบบ (VDO Conference)
ฝวธ.(ภ.1-ภ.4) ผ่านระบบ VDO Conference เมือ่ วันที่
15 พ.ค. 2562 (หนังสือ กงป.(งท.) 276/2562 ลว. 22 เม.ย. 2562)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
มุมมอง Customer
CR1.1 แผนงานการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อกาหนด
และดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและเหนือกว่าคู่เทียบ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

พัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของการ
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของการบริการลูกค้า
บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Service) โดย ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Service) และกาหนดมาตรฐานการให้บริการ
กาหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Service) เพื่อดาเนินงานในปี 2563
(Digital Service)ได้แก่ Application บนโทรศัพท์ Smart
Phone และ Internet โดยสามารถใช้บริการขอใช้ไฟฟ้า
ชาระเงินค่าไฟฟ้าและบริการ แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง แจ้ง
ข้อเสนอแนะและร้องเรียนชาระค่าไฟฟ้าค้างชาระและค่า
ติดกลับมิเตอร์ ภายในปี 2563

CR1.2 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Service)
1. โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบ
ครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone

- พัฒนาฟังก์ชั่นการโทรศัพท์ไปยัง 1129 PEA Call
- ดาเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Center ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VOIP) ผ่านระบบ
เครือข่ายแบบหลอมรวม (UC)
- ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
- ประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ให้บริการชาระเงิน
- ตรวจสอบปัญหา/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ
- ประสานงานเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพรองรับการใช้
งานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการ E Service ผ่าน
www.pea.co.th

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- พัฒนาระบบงาน
- จัดทาคู่มือระบบงาน และตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรมพัฒนา
- ทดสอบระบบงาน
ระบบงาน ติดตามสถานการณ์ดาเนินงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กบั ลูกค้า
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโปรแกรม (Code Security) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- จัดทาคู่มือการใช้งาน
- ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน (พัฒนาการ
ให้บริการ E-Service ผ่าน www.pea.co.th)

3. แผนงานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า (CRM+)

- จัดทาระบบคัดเลือก Key Account โดยอัตโนมัติ
- ดูแล ประสานงานแก้ไขปัญหา ให้หน่วยงานต่าง ๆ
- จัดทาโปรแกรมแสดง Load Profile ในรูปแบบกราฟ
- พัฒนาระบบให้แสดงแผนที่จากระบบ GIS ในเว็บไซต์
- ปรับปรุง KAMR/CRM Dashboard
- ปรับปรุงโปรแกรมตามข้อเสนอแนะหลังทดสอบระบบกับ
ฝวธ.(ภ3)
- ขออนุมัตินาระบบออกใช้
- จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน
- ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับระบบ CRM Mobile
Workforce

38

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
CR1.3 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในช่องทาง) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1.ปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์
และการบริหารจัดการ (Data Driven Excution)
2.จัดทาฐานชข้อมูลที่ซื้อไฟฟ้าจาก SPP
3. จัดทาฐานข้อมูล High Value ที่มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 จากปี 2560-2561 เพื่อมุง่ หวังตอบสนอง
เป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
4.จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน พื้นที่
อุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูปเปอร์คลัส
เตอร์และกลุ่ม EEC ประกอบด้วย จ.อยุธยา, จ.ปทุมธานี,
จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทราและจ.ปราจีนบุรี โดย
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กาหนดแผนและ
ปรับปรุงให้เป้นมาตรฐานสากลพร้อมจัดทารายงานเพื่อ
สื่อสารกับลูกค้า
(เป้าหมายไตรมาส 1-4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
1. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 1 ได้ร้อยละ 100
2. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 2 ได้ร้อยละ 100
3. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 3 ได้ร้อยละ 100
4. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 4 ได้ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
CR1.4 แผนงานพัฒนา Call Center ระยะที่ 4

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ขออนุมัติหลักการ เพื่อให้ ฝงป. จัดสรรงบประมาณ
- 13 ธ.ค. 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปิดซอง
- ขอความเห็นชอบดาเนินการจัดจ้าง และแจ้งส่วน
ประกวดราคา และพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาในเบือ้ งต้น
เกี่ยวข้อง
- จัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ และเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
- จัดทาราคากลาง และเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- ขอความเห็นชอบราคากลาง
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและขอความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง, รับฟังความคิดเห็นร่าง TOR และพิจารณา
คาวิจารณ์, เผยแพร่ประกาศเชิญชวน, ขายเอกสาร
ประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการพิจารณาผล)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
CR2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้า 1. เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลง
High Value
ในโปรแกรมBIC_SAP
2 เยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการ
เยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP
3. งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่
4. แจ้งสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่านกลุ่ม Line ชุมชน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
1. ดาเนินการกิจกรรมที่ 1 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
2. ดาเนินการกิจกรรมที่ 2 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
3. ดาเนินการกิจกรรมที่ 3 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
4. ดาเนินการกิจกรรมที่ 4 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100

CR2.2 แผนงานพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้า

อยู่ระหว่างติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงาน ดังนี้
1. รักษาฐานลูกค้า High Value โดยจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายสาคัญ
เขต กฟก.1,กฟก.2 และ กฟก.3 (ให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย 4 บริการ
ขึ้นไป/ราย/ปี)
- เป้าหมายกลุ่มลูกค้า Strategic จานวน 485 ราย ให้บริการแล้ว 428 ราย
และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP จานวน 82 ราย ให้บริการแล้ว 54
ราย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ ประกอบด้วย รผก.(ภ
3) จานวน 3 ราย และ อข.จานวน 9 ราย/กฟข.
- เป้าหมายกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ ECC ประกอบด้วย 31 นิคมอุตสาหกรรม
จานวนลูกค้าทั้งหมด 3,349 ราย (นิคมอุตสาหกรรมที่มีการให้บริการของ SPP
จานวน 13 นิคม จานวนลูกค้า 2,635 ราย) โดยมีมาตรการยกระดับคุณภาพ
ไฟฟ้าตาม 6 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถการจ่ายไฟฟ้าโดยเพิ่มวงจร เพื่อรองรับโหลดที่
เพิ่มขึ้น
2) แผนงานเปลี่ยนสายหุม้ ฉนวนแรงสูง 2 ชั้นไม่เต็มพิกดั ในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม
3) แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล

- ดาเนินการตามแผนงานรองรับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงและ
ติดตามผลฯ
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
4) แผนงานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า
5) แผนงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า
6) แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
2. การบริการจัดการข้อร้องเรียนให้กบั ลูกค้า High Value โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยกาหนด
ระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้า และประเภทเรื่อง
ร้องเรียน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP ภายใน 5 วัน
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสาคัญ ภายใน 10 วัน
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ ภายใน 20 วัน
3. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ดูแลลูกค้าราย
สาคัญ มีการจัดฝึกอบรมให้กบั พนักงานดูแลลูกค้ารายสาคัญ
จานวน 2 รุ่น ได้แก่ กฟก.1 จานวน 76 คน, กฟก.2 จานวน 92 คน, กฟก.3
จานวน 53 คน, ฝบว. จานวน 15 คน, ฝวธ.(ภ3) จานวน 8 คน โดยรุ่นที่ 1 จัด
อบรมเมือ่ วันที่ 1-2 ส.ค. 2562 และรุ่นที่ 2 จัดอบรมเมือ่ วันที่ 15-16 ส.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
NM1.1 แผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning &
Implementation และการกาหนดนโยบายในการ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง เพื่อผลักดันผลประกอบการ
ของ กฟภ.

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนของแต่
ละธุรกิจ

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- นาเสนอ Business Portfolio ธุรกิจใหม่ให้ผู้บริหารในสายงานธุรกิจพิจารณา
เมือ่ วันที่ 25 ก.ค. 2562
- ประชุมติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละธุรกิจ เพื่อหารือการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายลงทุนและรับรู้รายได้ระยะ 5 ปี (ปี 2563 - 2567)
- ติดตามและนาส่งข้อมูลรายได้ธุรกิจใหม่ (PEA Solar Hero Application
และ IHAPM) สถานะรายเดือนให้ผู้บริหารทราบผ่านระบบ CDC รูปแบบ
Online
- จัดทาข้อมูลติดตามผลการดาเนินงาน และข้อมูลทางการตลาดธุรกิจ PEA
Solar Hero และ IHAPM รายเดือนในรูปแบบแผนภูมิภาพแบบสรุป (Dash
Board)
- รผก.(ธ) ให้ความเห็นชอบการทบทวนการดาเนินงานตามแผนงาน เมือ่ วันที่
18 พ.ย. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
NM1.1 แผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning & Implementation และ
การกาหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งเพื่อยกระดับผล
ประกอบการของ กฟภ. โดยกาหนดรูปแบบการลงทุน ประมาณการผล
ประกอบการทางการเงินแต่ละธุรกิจ ศึกษาจัดทาหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ ของ กฟภ.

- NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจและ
ความสาเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจัดทาหลักเกณฑ์วิเคราะห์
ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ (Common Criteria) และประเมิน
ความสาเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พันธมิตรทางธุรกิจและความสาเร็จในการแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ศึกษา New Business Portfolio
- ศึกษาแนวทางการจัดทาเกณฑ์
- ศึกษากระบวนธุรกิจ (Business Workflow)
- จัดทาเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกพันธมิตร/โครงการที่
จะร่วมลงทุน และนาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
- รายงานการประเมินผลพันธมิตรที่ร่วมดาเนินธุรกิจ
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ (Business Workflow) และแผนงานโครงการ
ต่างๆ เพื่อร่างเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกพันธมิตร/โครงการที่จะร่วมลงทุน
และศึกษา Portfolio ในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ
- นาเสนอ Business Portfolio ธุรกิจใหม่ให้ผู้บริหารในสายงานธุรกิจพิจารณา
เมือ่ วันที่ 25 ก.ค. 2562 โดย รผก.(ธ) ให้ความเห็นชอบการทบทวนการ
ดาเนินงานตามแผนงาน เมือ่ วันที่ 18 พ.ย. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
NM1.1 แผนงานจัดทา Portfolio Mix Planning & Implementation และ
การกาหนดนโยบายในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งเพื่อยกระดับผล
ประกอบการของ กฟภ. โดยกาหนดรูปแบบการลงทุน ประมาณการผล
ประกอบการทางการเงินแต่ละธุรกิจ ศึกษาจัดทาหลักเกณฑ์การเลือกลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ ของ กฟภ.
- NM1.2 แผนงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจและ
ความสาเร็จในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยจัดทาหลักเกณฑ์วิเคราะห์
ความเหมาะสมของพันธมิตรทางธุรกิจ (Common Criteria) และจัดทา
รายงานประเมินผลพันธมิตรที่ร่วมดาเนินธุรกิจ

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
NM1.3 แผนงานการดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- มีการจัดทาขอบเขตและแนวทางการดาเนินธุรกิจ และ
จัดทารูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model)
รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ / จัดทาแผนธุรกิจ
นาเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยดาเนินธุรกิจที่
เกี่ยวเนือ่ งและติดตามสรุปผลการดาเนินงาน
(ไตรมาส 1-4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ผวก. มีอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท วันรูฟ จากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ PEA Solar
Hero Application เมือ่ วันที่ 8 ก.พ. 2562 โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ระหว่าง กฟภ. กับ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อทาการ Production Test และ
User Acceptance Test (UAT)
- ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดาเนินธุรกิจโครงการ PEA
Solar Hero Application
- จัดฝึกอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง กฟข. ทั้ง 12 เขต และเปิดตัวโครงการ
PEA Solar Hero Application นาร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ระยอง จ.ภูเก็ต
จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา และกาหนดจัดงาน
Grand Opening ในวันที่ 17 ต.ค. 2562 ณ กฟภ. สานักงานใหญ่
- มีการรวบรวมผลการประเมินจาก App Store/Play Store ของ PEA Solar
Hero Application นามาวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนา Application
- กฟภ. ดาเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 5 kW ผ่าน PEA Solar Hero
Application ให้กบั ผู้ใช้บริการรายแรกใน จ.นครราชสีมา
เมือ่ วันที่ 28 ส.ค. 2562
- จัดทาข้อมูลติดตามผลการดาเนินงาน และข้อมูลทางการตลาดของธุรกิจ PEA
Solar Hero และ iHapm ในรูปแบบแผนภูมิภาพแบบสรุป (Dash Board)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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- หารือร่วมกับผู้บริหารสายงานธุรกิจ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
ปรับปรุง Business Portfolio ธุรกิจใหม่ และจัดทาร่างกาหนดการจัดทาแผน
(Timeline) และร่างการจัดตั้งคณะทางานจัดทาแผน Master Plan ธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง และนาเสนอ รผก.(ธ) ให้ความเห็นชอบแล้ว
- ติดตามสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ของธุรกิจ PEA Solar Hero
Application ทั้งด้านระยะเวลาดาเนินโครงการ/ รายได้/การหาพันธมิตรและ
สร้าง Ecosystem/อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางการดาเนินงานใน
อนาคต
- ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ PEA Solar Hero Application กับการ
เคหะแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมือ่ วันที่ 26 ธ.ค. 2562
- ขออนุมัติขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ออกแบบติดตั้งและรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
พิจารณา (Vender List)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- อยู่ระหว่างการประสานดาเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า กับ บริษัท แอด
วานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จากัด (AWN) จานวน 900 สถานี ในวงเงิน
81,855,000 บาท
- รายได้จากการดาเนินงานการให้บริการธุรกิจเสริม 6,282,650,518.03 บาท

NM2.1 แผนงานความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน
ธุรกิจ และการจัดอันดับเครดิตขององค์กร

ร้อยละ 94

แผนการลงทุน/ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกาจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอม จากัด ร่วมลงทุนกับ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส
จากัด จัดตั้ง บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จากัด
เพื่อดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกาจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา โดย
ได้รับคัดเลือกจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ เมือ่
วันที่ 22 มี.ค. 2562
- บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ฯ ยื่นเอกสารคาร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า
ต่อ กกพ. แล้ว เมือ่ วันที่ 29 มี.ค. 2562 และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) (ฉบับที่ 5)
เมือ่ วันที่ 11 เม.ย. 2562
- ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารสาหรับลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ
กฟภ. ในวันที่ 9 ส.ค. 2562
- บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
กับ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 9 ส.ค. 2562
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แผนงาน/โครงการ/งาน
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2. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสาหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปลัดอาเภอ ที่ดินจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
ปัญหาที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล นราธิวาส เมือ่ วันที่ 28
ก.พ. 2562 โดยที่ประชุมแจ้งว่าพื้นที่ตาบลละหาร และตาบลโคกเคียน เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ ซึ่งสานักงานโยธาธิการและผัง
เมือง จ.นราธิวาส ตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายเป็นข้อห้าม สามารถดาเนินการใน
พื้นที่ดังกล่าวได้
- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ
จัดเวทีประชาคม เมือ่ วันที่ 12-13 มี.ค. 2562 โดยชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการ
และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. แล้ว เมือ่ วันที่ 14 มี.ค. 2562
- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ
ยื่นคาขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) และคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) ต่อ กกพ. เรียบร้อยแล้ว

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัทประชารัฐชีวมวล แม่ลานฯ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินโครงการและมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยี
Steam turbine เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. 2562
- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตาฯ และบริษัท ประชารัฐ ชีวมวล แม่ลานฯ
ได้คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 8
พ.ย. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการปรับพื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
และติดตาม/กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุนฯ
แผนงานการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ เข้าพบลูกค้าเพื่อนาเสนอการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ประมาณ 50 ราย โดยลงนามในสัญญา
ลงทุนคิดเป็น 12.20 MW และลงนามในสัญญาจ้างช่วง 11.56 MW ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างดาเนินการควบคุมงานก่อสร้างโครงการและบริหารสัญญา

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
แผนงานการลงทุน/ร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ ดาเนินการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้น ประกอบด้วย
รูปแบบการลงทุน พื้นที่ตลาด และพันธมิตร และจัดทา Pre-Feasibility
Study พร้อมทั้งจัดทาแผนการดาเนินโครงการจานวน 3 โครงการ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. การเข้าซื้อกิจการใน Barons Machinery & Engineering Co., Led. เพื่อ
ลงทุนในโครงการจัดการระบบจาหน่ายไฟฟ้า ในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา
2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 175 MW เมืองมะกวย เมียนมา
3. การเข้าซื้อกิจการใน Clean Sea Group Co., Led. พร้อมเพิ่มทุนเพื่อ
ลงทุนการจัดหาและจาหน่ายไฟฟ้าในเซปู เมียนมา
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาจัดทา Due Diligence ใน
โครงการการเข้าซื้อกิจการใน Barons Machinery & Engineering Co., Led.
เพื่อลงทุนในโครงการจัดการระบบจาหน่ายไฟฟ้า ในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างนาเสนอคณะกรรมการบริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ เห็นชอบ
โครงการ และจะดาเนินการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการต่อไป
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 94)
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แผนงาน/โครงการ/งาน
มุมมอง Internal Process
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
(สายงานวิศวกรรม)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1

งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้คณะกรรมการ อยู่ระหว่าง กอฟ. ออกแบบ
พิจารณาผลการประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จานวน 1
สถานี

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1

1. งานสารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จานวน 1 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน 2 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายวนไตรมาส 4 จานวน 2 สถานี

ออกแบบแล้วเสร็จ

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

- งานที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 อยู่
ระหว่างจัดทา TOR และราคากลาง 1 สถานี และอยู่ระหว่างยกเลิกประกวด
ราคา เนือ่ งจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ
- งานเผยแพร่แผนภายในไตรมาส 4 ได้รับแบบประมาณการจาก กอฟ. แล้ว 2
สถานี และอยู่ระหว่างเสนอราคา 1 สถานี
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แผนงาน/โครงการ/งาน
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. งานสารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 จานวน 1 สถานี

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ออกแบบแล้วเสร็จ

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้ลงนามใน
สัญญาจ้างภายในไตรมาส 4 จานวน 3 สถานี

- อยู่ระหว่างเสนอราคา

1. งานสารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 5 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน 1 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จานวน 4 สถานี

ออกแบบแล้วเสร็จ

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

- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 ลงนามแล้ว
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 อยู่ระหว่าง
เสนอราคา
- งานเผยแพร่แผนงานจ้าง ภายในไตรมาส 4 ได้รับแบบประมาณการจาก
กอฟ. แล้ว
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. งานสารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4 จานวน 3 สถานี

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ออกแบบแล้วเสร็จ

2. งานประกวดราคาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้ประกาศงาน ได้รับแบบประมาณการจาก กอฟ. แล้ว 1 สถานี และ รผก.(วศ) อนุมัติรายงาน
จ้างภายในไตรมาส 4 จานวน 2 สถานี
ขอซื้อจ้างแล้ว
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

ร้อยละ 28.50

ร้อยละ 35.33

ร้อยละ 11.59

ร้อยละ 11.59

ร้อยละ 30.78

ร้อยละ 33.17

ร้อยละ 26.50

ร้อยละ 31.70

ร้อยละ 21.06

ร้อยละ 22.01

ร้อยละ 46.40

ร้อยละ 44.68
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(สายงานวิศวกรรม)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. งานสารวจออกแบบสถานีไฟฟ้า 14 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จานวน 5 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน 4 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จานวน 5 สถานี

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ออกแบบแล้วเสร็จ

2. งานออกแบบเพิ่มเบย์แล้วเสร็จ 6 สถานี ภายใน
ไตรมาส 2

ออกแบบแล้วเสร็จ

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

ออกแบบแล้วเสร็จ

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

ออกแบบแล้วเสร็จ
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)
OM1.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ. 1)
OM1.4 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ. 2)
OM1.5 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
ระยะที่ 1
OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
(สายงานวิศวกรรม)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
5. งานประกวดราคา 31 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 จานวน 6 สถานี
- ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 3 จานวน 3 สถานี
- เผยแพร่งานจ้างภายในไตรมาส 4 จานวน 5 สถานี
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายใน
ไตรมาส 4 จานวน 3 สถานี
- ลงนามสั่งจ้างภายในไตรมาส 4 จานวน 12 สถานี
- ลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 4 จานวน 2 สถานี

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 2 - 3 ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
- งานเผยแพร่งานจ้างภายในไตรมาส 4 ได้รับแบบประมาณการจาก กอฟ. แล้ว
3 สถานี และอยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผน 2 สถานี
- งานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ภายใน
ไตรมาส 4 จัดกลุ่มประกวดราคาใหม่ 1 สถานี, รผก.(วศ) อนุมัติรายงานขอซื้อ
จ้างแล้ว 1 สถานี และ อยู่ระหว่างเสนอราคา 1 สถานี
- งานลงนามสั่งจ้างภายในไตรมาส 4 อยู๋ระหว่างเสนอราคา 3 สถานี, อยู่
ระหว่างพิจารณาข้อเสนอทางคุณสมบัติและเทคนิค 8 สถานี และอยู่ระหว่าง
ชี้แจงประชาพิจารณ์ 1 สถานี
- งานลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาส 4 ผวก. อนุมัติจา้ งแล้ว

ร้อยละ 28.29

ร้อยละ 28.60

ร้อยละ 62.93

ร้อยละ 65.18

ร้อยละ 22.50

ร้อยละ 18.88

ร้อยละ 20.96

ร้อยละ 32.17

งานประกวดราคาจ้างติดตั้งคาร์ปาซิเตอร์ ภายในไตรมาส จัดกลุ่มประกวดราคาใหม่แล้ว
4 จานวน 3 สถานี

OM1.6 โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ร้อยละ 5.41
(สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ)

ร้อยละ 6.23
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.7 แผนงานพัฒนา Strong Grid

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1.ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจานวนครั้งที่
ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI), ระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด
2. ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีจานวนครั้ง
ที่ไฟฟ้าขัดข้อง SAIFI, SAIDI ใน 6 กฟฟ.จุดรวมงาน(รวม
สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
3.ตัดต้นไม้
4.ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจาหน่าย
5.สุ่มตรวจระบบจาหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้า
ขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV)
6. ตรวจสอบบารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
7.โครงการเสาตรง สายตึง (ปรับปรุงระบบจาหน่าย
ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย)
8.ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันทางานมาก
ที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจาหน่าย 20 อันดับแรก

OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

- วิเคราะห์หน่วยสูญเสียตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทาง - รายงานผลการดาเนินการตามแผนงานลดหน่วยสูญเสียทางเทคนิคปี 2562
เทคนิคปี 2562 ประจาไตรมาส 3 (รวบรวมและวิเคราะห์ ไตรมาส 3 (ม.ค.-ก.ย.) แล้วเสร็จ ตามบันทึก กจฟ.(วส) 906/2562
แล้วเสร็จในไตรมาส 4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
1. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 1 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
2. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 2 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
3. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 3 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
4. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 4 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
5. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 5 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
6. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 6 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
7. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 7 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
8. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 8 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100
9. ดาเนินการในกิจกรรมที่ 9 เฉลี่ยทั้ง 4 ภาคได้ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า
ระยะที่ 3
OM2.2 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ระบบ Smart Grid
OM2.3 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 93.33

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

57

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

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM2.4 แผนงานการดาเนินงานตามโครงการ Smart
Grid (ให้ความสาคัญภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการสร้าง
Eco system)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100

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

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สินทรัพย์ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM4.1 แผนงานความสาเร็จในการดาเนินการตาม SLA
และ QA for SLAตาม Supply Chain ของ กฟภ.

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์ (Gap Analysis) 6 กระบวนการในเบือ้ งต้น
และจัดทาระบบการเก็บข้อมูล SLA & QA for SLA (ระบบ OM.PEA.CO.TH)
- กาหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในประจาปี 2562 ให้ทุก
หน่วยงานนาไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน เมือ่ วันที่ 22 ก.พ.2562 เพื่อ
รองรับเกณฑ์ชี้วัดระดับองค์กร ประกอบด้วย Balanced Scorecard ระดับ
องค์กร, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment :ITA), มาตรฐาน
การไฟฟ้าโปร่งใส และSEPA หมวด 6 การมุง่ เน้นการปฏิบัติการ และรายงาน
ผลการดาเนินงานลงในระบบ OM.PEA.CO.TH
- แจ้งเวียนแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในประจาปี 2562 ทางระบบ
สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ทั่วทั้งองค์กร ให้นาไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
- ชี้แจงแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน สายงาน(ว.), สายงาน(ธ.), สาย
งาน(วศ.), สายงาน(ภ.2), สายงาน(ภ.3), สายงาน(ภ4), กฟต.2 และ กฟต.3
- ปรับปรุงข้อมูล SLA ในระบบ OM.PEA.CO.TH ให้เป็นปัจจุบันตามที่
หน่วยงานร้องขอ

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ
กฟข. และ กฟฟ.ชั้น 1-3 ผ่านระบบ VDO Conference เมือ่ วันที่ 4 เม.ย.
2562
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดาเนินการชี้แจงและจัดทา SLA
& QA for SLA
- ร่วมประชุมหารือกับผู้พัฒนาโปรแกรม om.pea.co.th (กฟฉ.1, กฟฉ.3 )
กพก, กพล., และ กขค. เมือ่ วันที่ 2 พ.ค. 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการโปรแกรมระบบประกันคุณภาพบริการ และการขยายผลการ
ดาเนินการในระยะถัดไป
- ร่วมประชุมชี้แจงติดตามการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กับ
กฟก.2 ผ่านระบบ VDO Conference เมือ่ วันที่ 25 มิ.ย. 2562
- ประชุมติดตามและประเมินผลระบบประกันคุณภาพงาน (QA for SLA) เมือ่
วันที่ 27 ส.ค. 2562
- ประชุมติดตามและประเมินผล SLA โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน เมือ่ วันที่
8-9 ต.ค. 2562 เพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นมาตรฐานและปรับปรุง
กระบวนการ โดยมุง่ เน้นการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จา่ ย และใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- กรอ. ได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานรูปแบบ
End to End Process และ SLA 6 กระบวนการ ตามที่ประชุมเสนอเรียบร้อย
แล้ว และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร่างกระบวนการฯ
- ทุกสายงาน/สานัก ได้ดาเนินการสรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการ ลงในระบบ OM.PEA.CO.TH เรียบร้อยแล้ว
- กรอ. จัดทารายงานสรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
(Quality Improvement: QIR) และประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานที่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการที่สาคัญ ให้
คณะกรรมการกากับการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. เมือ่
วันที่ 15 พ.ย. 2562
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจทิ ัล)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด เมือ่ วันที่ 1 ก.พ.
2562 และประชุมร่วมกับ ฝวส., ฝพท.สายงาน(ทส.) เมือ่ วันที่ 18 ก.พ. 2562
เพื่อทบทวนกระบวนการทางาน/กาหนดแนวทางและจัดทาแผนงานการ
ปรับปรุงกระบวนการ ปี 2562-2566
- กรอ. ได้จดั ทาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และนาไปทดสอบนาร่องที่ กคพ.2
- ทบทวนกระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ (กรณีติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) และกระบวนการบริหารจัดการมิเตอร์โดยใช้ U-Cube
- กรอ., ผู้บริหารสายงาน(ทส) และผู้บริหาร กคพ.2 ได้เข้าศึกษาดูงาน
Modern Warehouse ที่ กฟจ.สกลนคร เมือ่ วันที่ 21 มี.ค. 2562 โดยมี
อก.คพ 2 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป้าหมายการขยายผลของโครงการ
ระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode ในปี 2562
จานวน 28 คลัง และในปี 2563 จานวน 96 คลัง

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ทบทวนกระบวนการตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 อนุมัติแผนงาน
การปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร (Digital Operational
Excellence) ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจทิ ัลและการลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
กระบวนการของ กฟภ.
(ค่า X=15 ล้านบาท) ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
1. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์)
2. กระบวนการบริหารมิเตอร์ โดยใช้ U_Cube
3. กระบวนการบริหารคลังพัสดุ
'- จัดทากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กาหนด SLA และ
QA for SLA จานวน 3 กระบวนการแล้ว ดังนี้
1. กระบวนการ Modern Warehouse
2. กระบวนการงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบงานงด
จ่ายไฟ (DMSx)
3. กระบวนการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ทบทวนแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร (Digital
Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยี ตามบันทึกที่
กรอ.464/2562 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
- เข้าสัมภาษณ์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและการลดต้นทุน
กระบวนการที่ กฟอ.ลาลูกกา เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) จากการปรับปรุง
กระบวนการ และคานวณต้นทุนกระบวนการ (Assumption) สาหรับ 3
กระบวนการเดิม (ปี 2561) และ 3 กระบวนการใหม่ (ปี 2562)
- ประชุมติดตามและประเมินผล SLA โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน เมือ่ วันที่
8-9 ต.ค. 2562 เพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นมาตรฐานและปรับปรุง
กระบวนการ โดยมุง่ เน้นการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จา่ ย และใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัล ในการปฏิบัติงาน
- กรอ. ได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานรูปแบบ
End to End Process กระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ
(กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) ตามที่ประชุมเสนอเรียบร้อยแล้ว และแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร่างกระบวนการฯ
- ร่วมประชุมหารือกับ อก.งป., อก.ปง., อก.คจ., อก.บช. และ อก.บบ. เมือ่
วันที่ 16 ต.ค. 2562 เพื่อกาหนดแนวทาง (Approach) และ วิธีการ
(Methodology) ในการลดต้นทุนกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานนาไปปฏิบัติ
ใน ปี 2563
- กรอ. ดาเนินการคานวณต้นทุนกระบวนการสาหรับ 3 กระบวนการเดิม (ปี
2561) และ 3 กระบวนการใหม่ (ปี 2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562 เรื่องการคานวณค่าใช้จา่ ยการ
ดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการในปี 2562 จานวน 6
กระบวนการ เท่ากับ 40,124760.94 บาท โดยคิดเป็นค่าใช้จา่ ยลดลง 167%
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)

64

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
IP1.1 แผนงานการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System)

IP1.2 แผนงานพัฒนาความสามารถและทักษะ
ของบุคลากรเพื่อมุง่ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

RS1.1 แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100

1. ศึกษาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของ
หน่วยงานภายนอก
2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร
3. กาหนดสมรรถนะ (ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการใน
การสร้างนวัตกรรม
4. กาหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
6. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม
กระบวนการ
7. ติดตามประเมินผล

มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 60 ล้านหน่วย
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 70

- กพค. ร่วมกับ กวน. ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร
ด้านนวัตกรรม”ประจาปี 2562 สาหรับพนักงานในสายงานก่อสร้างระบบ
จาหน่าย,งานมาตรฐานระบบไฟฟ้า และงานซ่อมแซมและบารุงรักษา ของ
กฟข. 12 เขต จานวน 1 รุ่น รวม 44 คน เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562ณ
ห้องประชุมนครปฐม อาคารอานวยการ A ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
(ศฝฟ.) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยเรียนเชิญวิทยากรจาก กฟน.2, กฟฉ.2 มา
เป็นผู้บรรยาย
- รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
- ติดตามประเมินผลโครงการดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นจัดโครงการประมาณ
6 เดือน

มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 67.98 ล้านหน่วย

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มีความ
คล่องตัวในการดาเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทาธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ ง
และธุรกิจใหม่ ของ กฟภ. โดยจัดทารายงานการศึกษา
ในรอบ 6 เดือนแรก จานวน 1 เล่ม และในรอบ
6 เดือนหลัง จานวน 1 เล่ม (เป้าหมายไตรมาส 1-4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- แต่งตั้งคณะทางานศึกษากฎหมายในการทาธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งและธุรกิจใหม่
(New Business) ของ กฟภ. ตามคาสั่ง สกม. 29/2562 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งและธุรกิจใหม่ (New
Business) ของ กฟภ. ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 2562) เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 เรื่อง
ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (กฎหมายจัดตั้ง
PEA) 2) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และ
จัดทารายงานผลการศึกษากฎหมายในการทาธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งและธุรกิจใหม่
(New Business) (ฉบับที่ 2) นาเสนอ ผวก. ตามบันทึกเลขที่ สกม. 579/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562 โดย ผวก. รับทราบแล้วเมือ่ วันที่ 4 ธ.ค. 2562
จากการศึกษา PEA สามารถดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ งหรือที่เป็นประโยชน์แก่
PEA ได้โดยต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับภารกิจหลักและบริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ ก็
สามารถดาเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษัท พีอเี อ
เอ็นคอมฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งบริษัทฯ
รวมทั้ง PEA และบริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ สามารถร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ สกม. จะดาเนินการลงรายงานการศึกษาดังกล่าวใน Homepage
- ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 20 ส.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
กฎระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสานักงานใหญ่
เพื่อรวบรวมเป็นหมวดหมู่ โดยจัดทาเป็นสถิติเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบลงใน Home Page ของ ฝคส.
ภายใน 30 วัน ของไตรมาสถัดไป (เป้าหมายไตรมาส 1-4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ดาเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100
- รวบรวมสาเหตุและความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของ กฟภ. และ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า และอุบัติเหตุอนั เนือ่ งจากการกระทา
ของพนักงาน กฟภ. เพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้น จานวน 859 เรื่อง
- รวบรวมสาเหตุและผลการสอบสวนกรณีพนักงานเสียชีวิตเนือ่ งจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อหาวิธีป้องกันต่อไป จานวน 6 เรื่อง
- รวบรวมผลการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษพนักงานเพื่อเป็นข้อมูลนาเสนอ
ผู้บริหาร จานวน 32 เรื่อง

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
มุมมอง Learning & Growth
HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (PMS)และการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนา

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

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

- ประชุมร่วมกับคณะทางานพัฒนาระบบ PEATA กฟต.3 เพื่อดาเนินการสรุป
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ
สารสนเทศ เพื่อจัดทาระบบและทดลองใช้ในเดือน ธ.ค. 2562
- ดาเนินการปรับปรุง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความคิด
สร้างสรรค์ มุง่ เน้นการสร้างนวัตกรรม ในโครงการ Develop HR on Digital
Platfrom และโครงการ Manage Employee Portfolio แผนยุทธศาสตร์
และแม่บททรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2562-2566 นาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. ในการประชุมครั้งที่ 13 เมือ่ วันที่ 18 ธ.ค. 2562
- ดาเนินการสื่อสาร วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และมุง่ เน้นการสร้างนวัตกรรม ในโครงการ Develop HR
on Digital Platfrom และโครงการ Manage Employee Portfolio แผน
ยุทธศาสตร์และแม่บททรัพยากรมนุษย์ ประจาปี 2562-2566 เมือ่ วันที่ 25-26
ธ.ค. 2562 โดย สนญ. จัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร LED และ ส่วนภูมิภาค
12 เขต จัดผ่านระบบ Conference
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
HR1.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากาลังให้ 1. ศึกษาภาระงาน/แผนงานสาคัญ ที่มีการปรับปรุงหรือ
รองรับการเป็น Digital Utility
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
2. คัดเลือกหน่วยงานที่มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ภาระงาน
3. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานและนามาวิเคราะห์
อัตรากาลังของหน่วยงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
ตามภาระงานของหน่วยงาน
4. จัดทากรอบอัตรากาลังนาเสนอต้นสังกัดเพื่อขอความ
เห็นชอบและขออนุมัติ ผวก.นาไปใช้
5. จัดเก็บข้อมูลกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติของแต่ละ
หน่วยงาน
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ผวก. อนุมัติกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน ภารกิจ และกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนจานวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน
ได้แก่ กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน, กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
เสริม, กองยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่, กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า
และกองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: สืบเนือ่ งจาก สายงานยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ
เพื่อมาจัดทาโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากาลัง ดังนัน้ ขณะนี้ จึงอยู่
ระหว่างชะลอการปรับปรุงและจัดทากรอบอัตรากาลัง

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
HR1.3 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. จัดตั้งคณะทางานแต่ละแผนงาน
2. ติดตามผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
3. สรุปผลการดาเนินงานให้สายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รับทราบหากมีปัญหาหรือ อุปสรรคให้รายงาน
สายงานเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
4. ทบทวนแผนแม่บท HR ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ดิจทิ ัล
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- 1. แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ สาย ท. (ระยะเวลาการดาเนินงาน 1 ปี : 2562)
1.1 แผนงานการวางแผนอัตรากาลัง (Workforce Planning) (100%)
1.2 แผนงานการใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก (Competency based Recruitment and Selection) (100%)
1.3 แผนงานทบทวนแนวทางการจัดการขีดความสามารถของบุคลากร ของ
กฟภ(Competency Management) (100%)
1.4 แผนงานการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
(Digital Engagement Survey) (100%)
2. แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ สาย ท. (ระยะเวลาการดาเนินงาน : 2562-2563)
2.1 แผนงานนาร่องการจัดทาระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนงาน
ทรัพยากรบุคคล (Chatbot Pilot) (12%)
3. แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ สาย ท. (ระยะเวลาการดาเนินงาน : 2561-2563)
3.1 แผนงานนาร่องการจัดทาระบบแสดงผล (Dashboard) ตัวชี้วัดที่สาคัญ
ด้านทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล (HR
Analytics Pilot) (100%)
4. แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ สาย ท. (ระยะเวลาการดาเนินงาน : 2562-2565)
4.1 แผนงานการพัฒนาระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(Employee Collaboration & Recognition) (50%)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
4.2 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการตนเองของ
บุคลากร (Employee Self Service) (80%)
5. แผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ สาย ท. (ระยะเวลาการดาเนินงาน : 2561-2565)
5.1 แผนงานการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านดิจทิ ัล (Training for Digital
roadmap) และแผนงานทบทวนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจทิ ัล ฯ (54.8%)
5.2 แผนงานการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของบุคลากร (Learning
Journey Design) (21.8%)
5.3แผนงานการนาร่องการพัฒนาโครงสร้างและการจัดการการเรียนรู้ (PEA
Learning Community of Practices) (47.5%)
5.4 แผนงานการนาร่องการจัดการด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร (Performance
Achievement) (100%)
4.5 แผนงานการจัดการเส้นทางอาชีพและผู้สืบทอดตาแหน่ง (Career path &
Succession Planning) (100%)
- ดาเนินการทบทวนแผนแม่บท HR ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลแล้ว

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
HR2.1 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)
เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ KM
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ (KM in Action) จานวน
2. ศึกษาระบบ KM จากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ 5 รุ่น สาหรับพนักงานหรือผู้ที่สนใจด้านการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียด
3. ศึกษาความต้องการทางธุรกิจของ กฟภ.
ดังนี้
4. พัฒนาและออกแบบระบบ KM ที่รองรับและสนับสนุน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562
การดาเนินธุรกิจของ กฟภ.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562
5. ดาเนินการตามระบบ KM
รุ่นที่ 3 : วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562
6. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้
รุ่นที่ 4 : วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562
7. ประเมินและทบทวนกระบวนการ
รุ่นที่ 5 : วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
- ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ระบบสารสนเทศ “ผู้เชี่ยวชาญ PEA PRO/Guru”
ไปยังหน่วยงานการไฟฟ้าเขตและสานักงานการไฟฟ้าชั้น 1 – 3 และการไฟฟ้า
สาขา/สาขาย่อย เพื่อให้พนักงาน กฟภ. ได้เข้าใช้งานอย่างทั่วถึง
- ร่วมศึกษาดูงาน KM Day ของ SCG โดยร่วมฟังการบรรยาย Moving
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
HR2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจทิ ัล 1. ทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้อง
(การพัฒนาการกาหนด Digital Literacy
กับแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลและยุทธศาสตร์องค์กร
และพัฒนาการส่งเสริม Digital Competency)
2. ทบทวนเครื่องมือ และรูปแบบ ในการพัฒนาตาม
Digital Competency Based
3. วิเคราะห์สมรรถนะให้กบั กลุ่มเป้าหมายตามDigital
Competency Based Assessment Model
4. ประสานขอมูลจากหนวยงานที่ประเมิน Competency
ของบุคลากรกลุมเปาหมาย เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบใน
การเรียนรู และพัฒนา
5. จัดทารูปแบบในการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
7. ติดตามและประเมินผลบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphic Media and
Presentation เรียบร้อยแล้ว (ก.ย. 2562)
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างความตระหนักด้าน Digital Competency”
ผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) ด้านเทคนิควิศวกรรม ทางเว็บไซต์
http://hvt-pealms.pea.co.th ในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2562 สาหรับ
พนักงานใหม่
- ประเมินและรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL เรียบร้อยแล้ว (ธ.ค. 2562)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
HR2.3 แผนงานพัฒนา Successor ให้พร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ
2. กาหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Successor ให้
สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต
3. ดาเนินการคัดเลือก Successor
4. กาหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สาหรับ
Successor ตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต
5. พัฒนา Successor ตามกระบวนการที่กาหนด
6. ประมวลข้อมูล Successor สู่กระบวนการแต่งตั้ง
7. ติดตามและประเมิน Successor
8. ประเมินโครงการ
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทดสอบลักษณะบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา
ผู้นา (MBTI®Leadership Effectiveness Workshop with accredited
MBTI Facilitator) เมือ่ วันที่ 12-18 และ วันที่ 2-10 ต.ค.2562
- ผวก. อนุมัติรายชื่อพนักงานตามระบบบริหารบุคลกรที่ทีความสามารถสูง
(Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Planning)ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 9 ต.ต.2562
- สรุปโครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของผู้บริหาร
ตาแหน่งผู้อานวยการกองขึ้นไป รวมถึงตาแหน่งเทียบเท่า เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผู้นาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (ต.ค.)
- กรบ. จัดส่งรายชื่อ Successorประจาปี 2562 ให้ กพค. ในเดือนตุลาคม
2562
- กพค. ประชุมหารือกับผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เพื่อกาหนดวิธีการ
และกระบวนการเรียนรู้สาหรับ Successor และพัฒนา Successor ตาม
กระบวนการที่กาหนดโดยผลสรุปเป็นการอบรมในรูปแบบ workshop โดยใช้
วิธีการของ design thinking ให้ครอบคลุมสมรรถนะของ successors
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership จานวน 1 รุ่น รวมจานวน 54 คน
ระหว่างวันที่ 16-19 ธ.ค.2562 ณ โรงแรม มิราเคิล จังหวัดกรุงเทพฯ
- รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร
- กาหนดติดตามและประเมินผลSuccessor หลังจากจัดฝึกอบรมเสร็จ 6 เดือน

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
HR2.4 แผนงานพัฒนา Talent ให้พร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
1. พิจารณาและทบทวนความต้องการทางธุรกิจ
2. กาหนดและทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก Talent ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจในอนาคต
3. ดาเนินการคัดเลือก Talent
4. กาหนดวิธีการและกระบวนการเรียนรู้สาหรับ Talent
ตามความต้องการ
ทางธุรกิจในอนาคต
5. พัฒนา Talent ตามกระบวนการที่กาหนด
6. ประเมินผลงานและโครงการที่คิดค้นโดย Talent เพื่อ
พัฒนากระบวนการ
หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
7. ติดตามและประเมิน Talent
8. ประเมินโครงการ
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ผวก. อนุมัติรายชื่อพนักงานตามระบบบริหารบุคลกรที่ทีความสามารถสูง
(Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Planning)ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 9 ต.ต.2562
- จัดโครงการพัฒนากลุ่ม “Talent Management” ประจาปี 2562 ติดตาม
และสรุปโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปโครงการรูปแบบทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวกและพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในงาน (Post-test) ประเมินโครงการฯ
และการถอดบทเรียน จานวน 3 กลุ่ม เมือ่ เดือน พ.ย.62
- รายงานประเมินผลการฝึกอบรมโครงการ
- ติดตามประเมินผลโครงการดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นจัดโครงการประมาณ
6 เดือน

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อม
1. ศึกษาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมของ
เพื่อมุง่ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ัล หน่วยงานภายนอก
2. ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สนับสนุนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร
3. กาหนดสมรรถนะ (ความรู้และทักษะ) ที่ต้องการในการ
สร้างนวัตกรรม
4. กาหนดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
5. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
6. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม
กระบวนการ
7. ติดตามประเมินผล

76

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม”ประจาปี 2562
สาหรับพนักงานในสายงานก่อสร้างระบบจาหน่าย,งานมาตรฐานระบบไฟฟ้า
และงานซ่อมแซมและบารุงรักษา ของ กฟข. 12 เขต จานวน 1 รุ่น รวม 44
คน เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนครปฐม ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยวิทยากรจาก
กฟน.2, กฟฉ.2 มาเป็นผู้บรรยาย
• รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
• การติดตามประเมินผลโครงการดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นจัดโครงการ
ประมาณ 6 เดือน

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
DT1.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัลเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
1. งาน ISO/IEC 20000 Standard Certification
(การขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000)

2. งานการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
Enterprise Content Management (ECM)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

- ขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา

- จัดทา Context of the organization (เอกสารบริบทขององค์กร)
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 เพื่อใช้ใน กฟภ.
และจัดทายกร่างแผนการดาเนินงานของโครงการพัฒนางานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000
- แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSMS Committee) ตามโครงสร้างการทางานของ ITSMS (IT
Service Management) เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

- ขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างข้อกาหนดขอบเขตของ
งาน และคณะกรรมการราคากลาง
- จัดทาร่างข้อกาหนดขอบเขตของงาน พร้อมขออนุมัติ
- จัดทาราคากลาง พร้อมขออนุมัติ
- ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
- ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (งบเกิน 10
ล้าน)
- ดาเนินการจัดซื้อ (e-bidding) (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)

- จัดทาตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะด้าน Hardware และ Software
ของ 3 ผลิตภัณฑ์
- รผก.(ทส) อนุมัติคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
(Specification) เมือ่ วันที่ 13 ธ.ค. 2562
- เพิ่มลาดับชุดเอกสารอ้างอิงในเอกสาร Compiled TOR ของ บ. Oracle
- รวบรวมข้อมูลการนาเข้าเอกสารและไฟล์ของ 18 สายงาน
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตและจัดทาร่างอนุมัติขอบเขต
ของการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM)
ครั้งที่ 4 เมือ่ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
- จัดทาข้อกาหนดขอบเขตของงาน ฯ TOR และหนังสืออนุมัติขอ้ กาหนด
ขอบเขตของงานฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการฯ พิจารณาลง
นาม
- อยู่ระหว่างดาเนินการยกร่างหนังสือขออนุมัติราคากลาง
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
3. งานการบริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร - ขอความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทา Specification Software และ Hardware
Enterprise Performance Management (EPM)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างข้อกาหนดขอบเขตของ - ยกร่างข้อกาหนดขอบเขตของงาน TOR
งาน และคณะกรรมการราคากลาง
- ยกร่างหนังสือขออนุมัติราคากลาง
- จัดทาร่างข้อกาหนดขอบเขตของงาน พร้อมขออนุมัติ
- จัดทาราคากลาง พร้อมขออนุมัติ
- ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ.
- ขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (งบเกิน 10
ล้าน)
- ดาเนินการจัดซื้อ (e-bidding) (ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
4. งานกากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล (Data
Governance)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานนาร่องการบริหาร
จัดการข้อมูล (Pilot Project)
- ประชุมติดตามงานนาร่องการบริหารจัดการข้อมูล
- รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการกากับดูแล
ข้อมูล (Data Governace Council)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 เมือ่ เมือ่
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ประชุมคณะทางานบริการข้อมูลด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ (Data
Steward Team: Controller เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การออก
ใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2562 เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
5. งานก่อสร้างศูนย์สารองข้อมูล (Disaster Recovery - ขออนุมัติจา้ งที่ปรึกษา และจัดทาสัญญา
Center: DRC) ของ กฟภ.
- ที่ปรึกษาดาเนินงานควบคุมงานก่อสร้างศูนย์สารองข้อมูล
- ตรวจรับ-จ่ายเงิน สอดคล้องกับงานก่อสร้างศูนย์สารอง
ข้อมูล

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ผวก. อนุมัติผลการพิจารณาฯ เรียบร้อยแล้ว ติดประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาในระบบ E-GP ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 (7 วัน
ทาการ)
- กอส. เตรียมจัดประชุมร่วมกับ กบจ. วันที่ 8 มกราคม 2563

6. งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio)

- ผวก. อนุมัติจดั ซื้องานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารส่วนที่ 1 (พื้นที่ กฟก.1)
และส่วนที่ 2 (พื้นที่ กฟก.2 และ กฟก.3) จากบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
เมือ่ วันที่ 13 ธ.ค. 2562
- ผวก. อนุมัติจดั ซื้อ จากบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส
จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 4 ก.ย. 2562
- สารวจสถานที่ติดตั้งร่วมกับผู้ขายเพื่อทาแบบติดตั้งประชุม Kick off
Meeting เมือ่ วันที่ 22 ต.ค. 2562 Classroom Training เมือ่ วันที่ 11-13,
16-17 ธ.ค. 2562
- ผวก. อนุมัติจดั ซื้อในพื้นที่ กฟก.3 จาก LOXLEY & LSI CONSORTIUM 2
เป็นเงิน 238,899,970.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562

- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา
- กระบวนงานตามสัญญา (สารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งของ
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา
- ดาเนินการติดตั้ง/ทดสอบอุปกรณ์
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
7. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ขอความเห็นชอบดาเนินการ
- จัดทา TOR/ขอความเห็นชอบ
- จัดทาราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา
- กระบวนงานตามสัญญา (สารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งมอบแผนการทางานและบริหารโครงการ และ NDD

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ผวก. ให้ความเห็นชอบดาเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานส่วนต่อขยาย
โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router) ของ กฟภ. แยกตาม
ผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ IP Access Router ที่ติดตั้งใช้งานอยู่เดิม โดยวิธี
คัดเลือก เมือ่ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 ดังนี้
1) ภาคเหนือและภาคใต้ ผลิตภัณฑ์ Cisco จานวน 91 Nodes วงเงิน 72.8 ลบ.
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑ์ Nokia จานวน 70 Nodes วงเงิน 56
ลบ.
3) ภาคกลาง ผลิตภัณฑ์ Huawei จานวน 56 Nodes วงเงิน 44.8 ลบ.
- งานที่ 1) และ 3) ทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการแล้ว ยื่นซองวันที่ 15
ม.ค. 2563 และ 17 ม.ค. 2563 ตามลาดับ
- งานที่ 2) ได้รับความเห็นชอบร่าง TOR แล้ว ราคากลางอยู่ระหว่างสอบถาม
ราคาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ Nokia

8. งานพัฒนาระบบ VDO Conference

- จัดทาราคากลาง/ขอความเห็นชอบ
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้สัญญา
- กระบวนงานตามสัญญา (สารวจ/อนุมัติแบบการติดตั้ง/
Kick off Meeting/อบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งของ
- ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 50 ของสัญญา
- ดาเนินการติดตั้ง/ทดสอบอุปกรณ์

- ผวก. อนุมัติจดั ซื้อรายการที่ 1 จากกิจการค้าร่วมทีพีเอสทีเคซี เป็นเงิน
8,259,997.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจัดซื้อรายการที่ 2 จากบริษัท
แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จากัด (มหาชน) เป็นเงิน 32,772,174.- บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมือ่ วันที่ 3 ธ.ค. 2562
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
9. งานพัฒนาระบบการกากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ขออนุมัติ TOR, ราคากลาง, และรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
- ดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา
- ขออนุมัติจา้ งที่ปรึกษาและจัดทาสัญญา
- ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1
- ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 2

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาเนือ่ งจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 บริษัทไม่ผ่านเงื่อนไข
ตาม TOR ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติเบือ้ งต้น และให้ กผท. ดาเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือกใหม่ ต่อไป
- ได้รับความเห็นชอบปรับปรุงแผนการจ้างที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่าง TOR และกาหนดราคากลาง เมือ่ วันที่ 27 ธ.ค. 2562

10. จ้างเหมา ออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งระบบจัดการ - ดาเนินการจัดจ้าง
โครงข่ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS)
- พิจารณาผลประกวดราคา
- ขออนุมัติจา้ ง
- ทาสัญญา เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 (10%ของสัญญา)

- ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประจาเดือน ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 9
ก.ย. 2562
- ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562
- รผก. อนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า 10% เมือ่ วันที่ 25 ก.ย. 2562
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
11. จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารแบบหลอม - ส่งแผนการทางานและบริหารโครงการ
- อยู่ระหว่างจัดทาคลิบวีดีโอการใช้งาน คู่มือ เอกสาร แผนการบารุงรักษา
รวม (Unified Communication System)
- ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด
- อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
- จัดฝึกอบรม Classroom Training และ In Plant
Training
- ส่งมอบแบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบหลักและระบบสารอง
- ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิปวีดีโอ
- ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบหลักและระบบสารอง
- ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ฯ พร้อมเชื่อมโยงระบบ
- ดาเนินการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งหมด,ติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์
- บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ลงในระบบหรือแบบฟอร์มฯ
- ดาเนินการฝึกอบรม Classroom และ On the job
Training
- ส่องมอบคลิปวีดีโอการใช้งาน, เอกสารคู่มือ และเอกสาร
ต่างๆ, แผนบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ฯและ/หรือ
ปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆ
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
DT1.2 แผนงานการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้าและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรเพื่อการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ทบทวน/ปรับปรุง/แผนงาน
- จัดทาแผนงานการปรับปรุง
- ทบทวนข้อมูลที่สาคัญ ปี 2561
- นาเสนอคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดทาแผนงานการปรับปรุงฯ เพื่อเตรียมนาเสนอคณะทางานจัดทาข้อมูล
สาคัญของ กฟภ. สายงานยุทธศาสตร์
- ทบทวนคาสั่งคณะทางานจัดทาข้อมูลสาคัญของสายงาน/สานัก
- ทบทวนข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่สาคัญตามเกณฑ์ เพื่อนาเสนอคณะ
กรรมการฯ
- ทบทวนตัววัดกระบวนการที่สาคัญ (Lagging Indicator) และตัววัดใน
กระบวนการ (Leading Indicator)
- จัดทา Mapping ระหว่างตัววัดกระบวนการที่สาคัญ (Lagging Indicator)
และตัววัดในกระบวนการ (Leading Indicator) กับข้อมูลสาคัญ
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาข้อมูลสาคัญสาหรับการบริหาร
จัดการองค์กรของ กฟภ. ครั้งที่ 1/2562 ตามหนังสือ เลขที่ กรอ.(พบ.)
355/2562 วันที่ 31 พ.ค. 2562 เพื่อพิจารณาแผนงานการดาเนินการพัฒนา
และจัดการข้อมูลสาคัญสาหรับการบริหารจัดการองค์กร และทบทวนคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาข้อมูลสาคัญสาหรับการบริหารจัดการ
องค์กร กฟภ.
- แจ้งเวียนให้ 15 สายงาน 3 สานัก ทบทวนข้อมูลสาคัญปี 2562 และตัววัด
กระบวนการทางานที่สาคัญ (Lagging Indicator) ตัววัดในกระบวนการ
(Leading Indicator) ปี 2562 เมือ่ วันที่ 24 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

85

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- นาเสนอคณะทางานจัดทาข้อมูลสาคัญของสายงาน/สานัก พิจารณาข้อมูล
สาคัญในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นประกอบการจ้างที่ปรึกษา
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร
(Enterprise Performance Management : EPM)
- สรุปผลการทบทวนข้อมูลสาคัญสาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ
กฟภ. ของสายงาน/สานัก สาหรับปี 2562 เมือ่ วันที่ 26 ก.ค. 2562 เพื่อให้
กพก. ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการดาเนินงาน
ขององค์กร (EPM)

- สอบถามไปทั้งสิ้น 129 ราย พบว่า ดัชนีความพึงพอใจของผู้บริหารระดับ
ผู้อานวยการกองขึ้นไป ต่อคุณภาพการให้บริการของระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริหารจัดการองค์กร (EIS) ในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 75.87
- ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) สามารถสนับสนุน
ข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้บริหารส่วน
ใหญ่จะเข้าใช้งานระบบเดือนละประมาณ 1 ครั้ง
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการองค์กร (EIS) ในส่วนของ
รายงาน New Loss Dashboard และหน่วยจาหน่าย, รายงานภาพรวมมูลค่า
หนีค้ ่าไฟฟ้า (AR Aging Dashboard) และรายงานการใช้พลังงานและกระดาษ
(Resource Utilization)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
DT1.3 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางานของ
องค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจทิ ัล

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด เมือ่ วันที่ 1 ก.พ.
2562 และประชุมร่วมกับ ฝวส., ฝพท.สายงาน(ทส.) เมือ่ วันที่ 18 ก.พ. 2562
เพื่อทบทวนกระบวนการทางาน/กาหนดแนวทางและจัดทาแผนงานการ
ปรับปรุงกระบวนการ ปี 2562-2566
- กรอ. ได้จดั ทาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และนาไปทดสอบนาร่องที่ กคพ.2
- ทบทวนกระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ (กรณีติดตั้ง
มิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) และกระบวนการบริหารจัดการมิเตอร์โดยใช้ U-Cube
- กรอ., ผู้บริหารสายงาน(ทส) และผู้บริหาร กคพ.2 ได้เข้าศึกษาดูงาน
Modern Warehouse ที่ กฟจ.สกลนคร เมือ่ วันที่ 21 มี.ค. 2562 โดยมี
อก.คพ.2 เป็นผู้บรรยาย ซึ่งเป้าหมายการขยายผลของโครงการระบบบริหาร
พัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode ในปี 2562 จานวน 28
คลัง และในปี 2563 จานวน 96 คลัง

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ทบทวนกระบวนการตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 28 ธ.ค.2561 อนุมัติแผนงาน
การปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร (Digital Operational
Excellence) ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจทิ ัลและการลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
กระบวนการของ กฟภ.
(ค่า X=15 ล้านบาท) ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ
1. กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า (กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์)
2. กระบวนการบริหารมิเตอร์ โดยใช้ U_Cube
3. กระบวนการบริหารคลังพัสดุ
- จัดทากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart) กาหนด SLA และ
QA for SLA จานวน 3 กระบวนการแล้ว ดังนี้
1. กระบวนการ Modern Warehouse
2. กระบวนการงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบงานงด
จ่ายไฟ (DMSx)
3. กระบวนการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- ทบทวนแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร (Digital
Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยี ตามบันทึกที่
กรอ.464/2562 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
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- เข้าสัมภาษณ์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการและการลดต้นทุน
กระบวนการที่ กฟอ.ลาลูกกา เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. 2562
- วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) จากการปรับปรุง
กระบวนการ และคานวณต้นทุนกระบวนการ (Assumption) สาหรับ 3
กระบวนการเดิม (ปี 2561) และ 3 กระบวนการใหม่ (ปี 2562)
- ประชุมติดตามและประเมินผล SLA โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน เมือ่ วันที่
8-9 ต.ค. 2562 เพื่อพัฒนากระบวนการให้เป็นมาตรฐานและปรับปรุง
กระบวนการ โดยมุง่ เน้นการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จา่ ย และใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัล ในการปฏิบัติงาน
'- กรอ. ได้ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานรูปแบบ
End to End Process กระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการขอใช้ไฟ
(กรณีติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์) ตามที่ประชุมเสนอเรียบร้อยแล้ว และแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร่างกระบวนการฯ
- ร่วมประชุมหารือกับ อก.งป., อก.ปง., อก.คจ., อก.บช. และ อก.บบ. เมือ่
วันที่ 16 ต.ค. 2562 เพื่อกาหนดแนวทาง (Approach) และ วิธีการ
(Methodology) ในการลดต้นทุนกระบวนการ เพื่อให้หน่วยงานนาไปปฏิบัติ
ใน ปี 2563

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
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- จัดทานโยบาย แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ คู่มือขั้นตอน
ปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ

89

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
– ดาเนินงานแล้วเสร็จ 100% เมือ่ เม.ย. 2562 และดาเนินการจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว
- กฟภ. สานักงานใหญ่, กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2 (พิษณุโลก), กฟน.3
(ลพบุรี) และ กฟก.2 (ชลบุรี) กฟก.3 (นครปฐม) ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ (Critical
Infrastructure) และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จากบริษัท Bureau Veritas
(Thailand) Ltd. โดยมี ผวก. เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 50
สานักงานใหญ่ PEA เมือ่ วันที่ 22 ส.ค. 2562
(หมายเหตุ กฟภ. ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการขยายขอบเขต
ไปยังส่วนภูมิภาค กฟก.3 และรักษาสภาพ (Surveillance Audit 2) สาหรับ
กฟภ. สานักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค กฟน.1 (เชียงใหม่), กฟน.2
(พิษณุโลก), กฟน.3 (ลพบุรี) และ กฟก.2 (ชลบุรี) แล้ว เมือ่ วันที่ 4 เม.ย. 2562)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ - คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
(เป้าหมายไตรมาส 1- 4)
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- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ผลคะแนนประเมิน ITA
ประจาปี 2562 ร้อยละ 92.19
- ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562 อนุมัติการเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาข้อมูลตามแบบวัด
ทั้ง 3 เครื่องมือ และกาหนดให้ กกท. เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment: OIT)
- กกท. เข้าร่วมการประชุมคณะทางานเปิดเผยข้อมูลใน PEA Website
ครั้งที่ 1/2562 โดย อก.กท. ได้ชี้แจงในวาระที่ 3.3 การปรับปรุงหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบข้อมูลใน PEA Website ตามตัวชี้วัดที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
เมือ่ วันที่ 5 ก.พ. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
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- กกท. เข้าร่วมกิจกรรมให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการคลินิก ITA) โดยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
เมือ่ วันที่ 6 ก.พ. 2562
- กกท. เชิญ กพล., กสอ. และ กปร. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ
PEA Website เพื่อรองรับการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 8 ก.พ. 2562
- กกท. กาหนดให้สายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามคุณสมบัติและจานวนที่กาหนดไว้
และส่งกลับมาให้ กกท. เพื่อรวบรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับการประเมิน
ตามแบบวัดการรับรู้ฯ ต่อไป เมือ่ วันที่ 28 ก.พ. 2562
- กพล. ได้จดั อบรม "การเผยแพร่ขอ้ มูลบน PEA Website" ให้กบั Admin
ของหน่วยงานที่ต้องจัดทา/ปรับปรุงข้อมูลเพื่อนามาเผยแพร่บน PEA
Website เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เมือ่ วันที่
20 มี.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
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- สายงาน ท. เชิญผู้แทน กกท. หารือแนวทางการจัดทาข้อมูลเพื่อนาเผยแพร่
บน PEA Website ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ข้อคาถามที่ O25-O28 เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การประเมิน ITA กาหนด เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2562
- กระทรวงมหาดไทยเชิญผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการ
ดาเนินงานตามกรอบการประเมินฯ เมือ่ วันที่ 23 เม.ย. 2562
- กกท. ได้นาส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 29,646 คน
(สถานะเดือน มี.ค. 2562) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มากกว่า
1,000 คน (สถานะเดือน มี.ค. 2562) ของหน่วยงานตามที่สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด ผ่านระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 30 เม.ย. 2562
- ผวก. อนุมัติให้ กฟภ. จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่
8 พ.ค. 2562
- กกท. ขอความอนุเคราะห์สายงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของ กฟภ. ดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 380 ราย เมือ่ วันที่ 10
พ.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
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- กกท. ดาเนินการส่ง e-mail แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ กฟภ.
ดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปี
งบประมาณ 2562 จานวน 185 หน่วยงาน เมือ่ วันที่ 10 พ.ค. 2562
- จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม จานวนทั้งสิ้น 246 คน
- เมือ่ วันที่ 15 มิ.ย. 2562 สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) โดย
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ในภาพรวมของ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ IIT (157 คน)
2) แบบวัดการรับรู้ EIT (160 คน)
- กกท. ดาเนินการตอบและยืนยันข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) จานวนทั้งสิ้น
48 ข้อคาถาม เมือ่ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
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- กกท. ได้ตรวจสอบสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) บนระบบ ITAS แล้ว เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 พบว่า
ที่ปรึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แจ้งสถานะการประเมินของ
กฟภ. ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ IIT : ตอบครบตามจานวนขั้นต่าแล้ว
2) แบบวัดการรับรู้ EIT : ตอบครบตามจานวนขั้นต่าแล้ว
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT : อนุมัติผลการตรวจแล้ว
- สานักงาน ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบและนาผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการ
ปรับปรุงพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภายในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ได้รับทราบผลการประเมินฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ กฟภ. ได้รับผลคะแนนการประเมิน
92.19 คะแนน (ระดับ A) โดยสามารถจัดอันดับภายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ได้ดังนี้ เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
OC1.2 แผนงานการยกระดับการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย
- ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความ - ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
ปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety Management
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
System : PEA-SMS)

- การถ่ายทอดแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนา - ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
มัยเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
- คณะกรรมการจัดทาระบบบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน
เพื่อมาจัดทาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มอก.18001 และขอใบรับรองมาตรฐานในปี 2563

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4

- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
- ผวก. อนุมัติแผนดาเนินงานความปลอดภัยฯ (PEA-SMS) ลงวันที่ 4 ก.พ.
2562 และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนฯ เมือ่ วันที่ 28 ก.พ. 2562
- ประเมินผลระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA Safety
Management System : PEA-SMS) ครั้งที่ 1 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ)
1082/2562 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 และครั้งที่ 2 ตามบันทึกเลขที่ กปภ.(วภ)
1538/2562 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
- ผวก. อนุมัติการถ่ายทอดแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา (เมือ่ วันที่ 21
มิ.ย. 2562)
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและได้ประชุมกับที่ปรึกษาฯ ให้เริ่มดาเนินการตาม
TOR เมือ่ วันที่ 24 ก.ย. 2562
- คณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ 1 แล้ว เมือ่ วันที่ 3 ธ.ค. 2562

- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
- วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อออกมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้า

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินการเสร็จแล้ว 5 งาน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
1. บันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 205/2562 ลว. 22 ก.พ.2562 กรณีมิเตอร์ระเบิด
กฟอ.โคกสาโรง น.3
2. บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 306/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562 กรณีเสาหัก
กฟส.กุยบุรี ต.1
3. บันทึกเลขที่ กปภ.(วค) 373/2562 ลว. 2 เม.ย. 2562 กรณีเสาล้ม กฟส.เขา
ย้อย ต.1
4. บันทึกเลขที่ กปภ.(ตภ) 433/2562 ลว. 18 เม.ย. 2562 กรณีหม้อแปลงใน
สถานีเกิดการอาร์ค กฟฟ.ย่านตาขาว ต.3
5. บันทึกเลขที่ กปภ.(จป) 439/2562 ลว. 19 เม.ย. 2562 กรณีผู้ปฏิบัติงาน
พลัดตกจากเสา กฟย.ศรีสาคร ต.3

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1.3 แผนงานการดาเนินงานตามมาตรฐาน OECD
- งานยกระดับเจตจานงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการในเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ครั้งที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 23 ม.ค. 2562
'- จัดประชุม Dinner Talk ระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และ กฟน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการกากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงเพื่อพัฒนา
การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมือ่ วันที่ 13 ก.พ. 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 29 มี.ค. 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่3/2562 (สัญจร) ณ กฟจ.ตรัง กฟต.2 เมือ่ วันที่ 7 มิ.ย. 2562
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 50 กฟภ. สนญ. เมือ่ วันที่ 21
สิงหาคม 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED
สานักงานใหญ่ เมือ่ วันที่ 11 ต.ค. 2562
- จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมริเวอร์เฮอริเทจ โรงแรม เดอะริเวอร์ อ.เมือง จ.
นครพนม และ กฟจ.นครพนม เมือ่ วันที่ 17-18 พ.ย. 2562
- นาเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี ไตรมาส 1/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. เมือ่ วันที่ 15
พ.ค. 2562, ไตรมาส 2/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในวันที่ 18
ก.ย. 2562 และไตรมาส 3/2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ในวันที่ 11
ธ.ค. 2562
- คิดเป็นการดาเนินงานตามแผน ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft
Control)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- เมือ่ วันที่ 16 ม.ค. 2562 ผวก. อนุมัติหลักการดาเนินงานตาม
“แผนงานเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Soft Control)” ประจาปี 2562 ให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม/บรรยายสอดแทรกเนือ้ หาด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในหลักสูตรต่างๆ
โดยเชิญวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช., สานักงาน ป.ป.ท. หรือหน่วยงานอื่นๆ
ตามเห็นสมควร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามจานวน
ที่กาหนด
- ดาเนินการขออนุมัติจดั ฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน" แล้วเสร็จตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562
สาหรับผู้บริหารและพนักงานสานักงานใหญ่ และดาเนินการจัดฝึกอบรมเมือ่
วันที่ 14 พ.ค. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 227 คน

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินการขออนุมัติจดั ฝึกอบรมหลักสูตร "OPOP : ก้าวแรกที่มนั่ คงในยุค
PEA 4.0" แล้วเสร็จตามอนุมัติ รผก.(ท) ลงวันที่ 14 มี.ค. 2562 สาหรับ
พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานใน กฟภ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2561
จานวน 1,285 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 22-25 เม.ย. 2562
- รุ่นที่ 2 วันที่ 17-20 มิ.ย. 2562
- รุ่นที่ 3 วันที่ 22-25 ก.ค. 2562
ทั้งนี้ กฟภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "OPOP : ก้าวแรกที่มนั่ คงในยุค PEA
4.0" ดังนี้
- รุ่นที่ 1 มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กบั ประเทศ
ไทย" โดย กลุ่มจิตอาสา 904 และ "การกากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ." โดย
ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน จานวน 395 คน เมือ่ วันที่
22-25 เม.ย. 2562
- รุ่นที่ 2 มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ "Good Governance" โดยร้อยเอก
อริย วิมุติสุนทร เจ้าหน้าที่สอบสวนอาวุโส สานักตรวจการแผ่นดิน และ "การ
กากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ." โดยผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้แก่พนักงาน จานวน 415 คน เมือ่ วันที่ 17 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- รุ่นที่ 3 มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดย นางสาวนุชนาถ ดนตรี อก.กท. ให้แก่พนักงาน
จานวน 436 คน เมือ่ วันที่ 23 ก.ค. 2562
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน"
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สนญ. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน
227 คน เมือ่ วันที่ 14 พ.ค. 2562
- จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)"
ประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 24 พ.ค. 2562
- จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมผู้จดั การ ประจาปี 2562 โดยมีการจัดการบรรยาย
ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” โดยนางสาว
นุชนาถ ดนตรี อก.กท. ให้แก่พนักงาน จานวน 60 คน เมือ่ วันที่ 11 ก.ค. 2562
- คณะกรรมการ กฟภ., ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ 59 ปี และร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อ เรื่อง “GOOD GOVERNANCE ในทัศนะของ
นายชวน หลีกภัย” โดย ประธานรัฐสภา โดยมีผู้เข้าร่วม จานวน 522 คน
เมือ่ วันที่ 27 ก.ย. 2562
- คิดเป็นการดาเนินงานตามแผน ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
การดาเนินงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100
CG Testing
- ผวก. อนุมัติหลักการดาเนินงานตาม “แผนงานเสริมสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)” ประจาปี 2562
ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม/บรรยายสอดแทรก
เนือ้ หาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ใน
หลักสูตรต่างๆ โดยเชิญวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช., สานักงาน ป.ป.ท. หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ตามเห็นสมควร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามจานวนที่
กาหนด เมือ่ วันที่ 16 ม.ค. 2562
- กกท. ได้จดั การประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบ CG Testing ร่วมกับ กรท.(ต3)
เมือ่ วันที่ 18 เม.ย. 2562 และอยู่ระหว่างทดสอบระบบฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2562
- เปิดระบบการประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) ให้ผู้บริหารและ
พนักงานดาเนินการตอบแบบประเมินผลฯ เมือ่ วันที่ 15 ต.ค. 2562 และมี
กาหนดระยะเวลาตอบแบบประเมินผลฯ ตั้งแต่ 15 ต.ค. - 30 พ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- รายงานผล “การตระหนักรับรู้และการประยุกต์ใช้การกากับดูแลกิจการที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารและพนักงาน
ประจาปี 2562”คิดเป็นร้อยละ 95.50 ดีกว่าค่าเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90) จากจานวนผู้ตอบแบบประเมิน 22,872 คน คิดเป็นร้อยละ 78.93 จาก
จานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
174.04) (สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
COI Reporting
การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ
กฟภ. แบ่งการรายงานออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่
1) กรณีรายงานประจาปี (รายงานฯ ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี)มี
การรายงานแล้ว 28,814 คน
2) กรณีรับตาแหน่งใหม่ (รายงานฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คาสั่งมีผล)
มีการรายงานแล้ว 9,301 คน
3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เกิดขึ้นระหว่างปี ไม่พบว่ามีพนักงานรายงานฯ ว่ามีการขัดกัน เกิดขึ้นระหว่างปี
- ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการรายงานการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (COI Reporting) ปี 2562 เมือ่ วันที่
24 ธ.ค. 2561
- กกท. ขอความอนุเคราะห์ กพก. ปรับปรุง/แก้ไขระบบการรายงานการขัดกัน
ฯ(COI Reporting) ปี 2562 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงระบบฯ จานวนทั้งสิ้น 16 หัวข้อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบฯ เมือ่ วันที่ 29 ม.ค. 2562

CG Acknowledgement
- ผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) คิดเป็นร้อยละ 94.28 จากจานวนผู้บริหารและ
พนักงานทั้งหมด (สถานะวันที่ 30 พ.ย. 2562)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนการดาเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
(เป้าหมายไตรมาส 1 - 4)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ตรวจติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนตาม
มาตรฐานฯ ผ่านระบบสารสนเทศทุก 6 เดือน
- ผวก. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเลิศ ด้านความ
โปร่งใส ของ กฟภ. เพื่อให้การดาเนินงานด้านความโปร่งใสเป็นไปอย่าง
ต่อเนือ่ งและเหมาะสม สอดคล้องตามนโยบาย K E E N 14 สานงานเดิม เมือ่
วันที่ 2 ม.ค. 2562
- รผก.(วก) ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบการรายงานและ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านความโปร่งใส เพื่อจัดทาระบบการ
รายงานและติดตามประเมินผลการตรวประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน เมือ่ วันที่ 14 ม.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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- จัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการปรับปรุง แก้ไข และทดลอง
การใช้งานระบบดังกล่าว พร้อมนาเสนอให้ที่ประชุมคณะทางานฯ การไฟฟ้า
นาร่อง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา เมือ่ วันที่ 12 – 15 ก.พ. 2562
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการ
รายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ.นาร่อง (ภาคละ 1 แห่ง) และทดสอบการใช้งาน
ระบบการรายงานผลดังกล่าว เมือ่ วันที่ 4 – 5 มี.ค. 2562
- ผวก. อนุมัติหลักการดาเนินงาน “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
ปี 2562 เมือ่ วันที่ 12 มี.ค. 2562 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
1) ดาเนินการภายใต้นโยบาย ผวก. ผ่านแผนการดาเนินงาน ผวก. ประจาปี
2562
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัลมาสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผล
3) ดาเนินการภายใต้แนวคิดที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล
4) ดาเนินการตามคู่มือ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน"

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" เพื่อขยายผลการใช้งานระบบการ
รายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ. ทุกแห่งทั่วประเทศ เมือ่ วันที่ 19-20 มี.ค. 2562 และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืนและขยายผลการใช้งานระบบการรายงานผลฯ ไปยัง กฟฟ.
ทุกแห่งทั่วประเทศ เมือ่ วันที่ 26-27 มี.ค. 2562
- จัดประชุมรับฟังการดาเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน" ปี
2562 สาหรับสานักงานใหญ่ เพื่อชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน เมือ่ วันที่ 16 พ.ค. 2562
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ. มีหนังสือแจ้งเวียนย้าให้ทุกสายงานดาเนินการตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2562 และ
ตรวจประเมินทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมตามแบบฟอร์ม ITO Report ส่งให้ กกท. เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ต่อไป เมือ่
วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะทางานพัฒนาระบบการรายงานและติดตาม
ประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาระบบ
รายงานผลขยายเขตหม้อแปลงเฉพาะรายเพิ่มเติม หลังจากการนาระบบออก
ใช้งาน เมือ่ วันที่ 3 – 5 ก.ค. 2562
- ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การจัดทารายงานการจัดซื้อ จัดจ้างเทียบกับ
SAP และระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
เมือ่ วันที่ 8 ก.ค. 2562
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
รับทราบและให้ความเห็นชอบสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนรอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถนุ ายน
2562) เมือ่ วันที่ 2 ก.ย. 2562
- แจ้งเวียนสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2562) ให้ทุกสาย
งาน/สานัก และคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ
กฟภ. รับทราบ เมือ่ วันที่ 5 ก.ย. 2562
- จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ระบบรายงานผลขยายเขต
หม้อแปลงเฉพาะราย” เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนาไปใช้งานได้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ผ่านระบบสารสนเทศ เมือ่ วันที่ 16 -17 ก.ย.
2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
บูรณาการควบคุมภายในกับมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ภายใน
ไตรมาสที่ 3
- ร่วมประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 11 ก.พ.
2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 21 – 22 ก.พ. 2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 1 (แผนกธุรการและแผนกวิศวกรรม
และการตลาด) ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 12-13 มี.ค. 2562
-ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 3 (แผนกบริการลูกค้าและแผนก
มิเตอร์) ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 14 – 15 มี.ค. 2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 26 – 27 มี.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ร่วมประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 4 เม.ย.
2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และ
แผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 23-24 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 4/2562 เมือ่ วันที่ 24-25 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 3 (แผนกบริการลูกค้าและแผนก
มิเตอร์) ครั้งที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 25-26 เม.ย. 2562
- ร่วมประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน เมือ่ วันที่ 4 มิ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 2 (แผนกปฏิบัติการและบารุงรักษา
และแผนกก่อสร้าง) ครั้งที่ 6/2562 และร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทา
ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.
กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 3/2562 เมือ่
วันที่ 6-7 มิ.ย. 2562 เมือ่ วันที่ 6-7 มิ.ย. 2562
- ร่วมทดสอบระบบฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น
1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลัง
พัสดุ) เมือ่ วันที่ 11-12 มิ.ย. 2562
- ร่วมทดสอบระบบฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น
1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและประมวลผล และแผนกคลัง
พัสดุ) และร่วมประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่
รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2562
เมือ่ วันที่ 24 มิ.ย. 2562
- ผวก. อนุมัติใช้ "ฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองของการไฟฟ้าชั้น 1, 2 และ 3 ตามระบบการ
ควบคุมภายในของ กฟภ. (Primary information for CSA : PICSA)" เมือ่
วันที่ 1 ก.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ร่วมประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของ กฟส. และ กฟย. ตามระบบการควบคุมภายใน กลุ่ม 4 (แผนกบัญชีและ
ประมวลผล และแผนกคลังพัสดุ) ครั้งที่ 5/2562 เมือ่ วันที่ 19 ส.ค. 2562
- แจ้งเวียนสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โปร่งใสอย่างยั่งยืน รอบ 6 เดือน (เดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2562) ให้ทุกสาย
งาน/สานัก และคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ
กฟภ. รับทราบ เมือ่ วันที่ 5 ก.ย. 2562
- ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ระบบรายงานผลขยายเขตหม้อ
แปลงเฉพาะราย” เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนาไปใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติจริง ผ่านระบบสารสนเทศ เมือ่ วันที่ 16 -17 ก.ย. 2562
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ระบบการรายงานและติดตามการ
ประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” จานวน 8 ระบบงาน
สาหรับผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2562 ของ
สายงานการไฟฟ้าภาค 1 – 4 เมือ่ วันที่ 26 พ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสของ กฟภ. มีหนังสือแจ้งเวียนย้าให้ทุกสายงานดาเนินการตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2562 และ
ตรวจประเมินทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมตามแบบฟอร์ม ITO Report ส่งให้ กกท. เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. ต่อไป เมือ่
วันที่ 13 ธ.ค. 2562
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส ของ กฟภ.
ประจาปี 2562 เพื่อสรุปภาพรวมการดาเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน ปี 2562 พร้อมพิจารณากรอบการดาเนินงาน ปี 2563 ผ่านระบบ
VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 3 และห้องประชุม VDO
Conference ของ กฟข. (ทุกเขต) เมือ่ วันที่ 26 ธ.ค. 2562

- ประชุมคณะทางานย่อยจัดทาฐานข้อมูลงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย. กลุ่ม 3 (แผนกบริการลูกค้าและการตลาด)
ครั้งที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 18 – 19 พ.ย. 2562
- ประชุมคณะทางานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ตามระบบ
ควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2562
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1.4 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินการวางแผนการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ปี 2562 โดยเลือกหัวข้อเรื่อง CSV เป็น
หลักสูตรในการฝึกอบรมให้ความรู้
- ดาเนินการขออนุมัติจดั อบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating
Share Value : CSV ประจาปี 2562"
- จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating Share Value :
CSV ประจาปี 2562" เมือ่ วันที่ 2 เม.ย.2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6
อาคาร LED สานักงานใหญ่
- สรุปการจัดอบรมหลักสูตร "การสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม Creating Share
Value : CSV ประจาปี 2562" นาเสนอ รผก.(ส) เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 29
เม.ย. 2562
- อบรมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถกู ต้องในการดาเนินการด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และการพัฒนางาน CSR องค์กร สู่ Smart CSV ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
สายงานของสานักงานใหญ่ ในแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน เมือ่ วันที่ 3 พ.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

OC1.5 แผนงานการยกระดับโครงการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลลัพธ์การดาเนินโครงการ

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดประชุมรับฟังแนวทางการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
กฟภ. โดยให้ความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติแก่ 18 สายงาน และเตรียมการ
สาหรับคัดเลือกหน่วยงานนาร่อง (Flagship) ในการดาเนินงานตามแผนแม่บท
จานวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2562 ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ศึกษาแนวทางการพัฒนางานด้าน CSR ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)
- ผวก. อนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ กฟภ. และกาหนดแนวทางการพัฒนางานด้าน
CSR ตามข้อกาหนดขอบเขตงาน TOR โครงการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
เมือ่ วันที่ 24 ก.ค. 2562
- จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ปี 2562-2563 สัญญา
เลขที่ จ.145/2562 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2562 และติดตามความคืบหน้าการ
ดาเนินงานตามสัญญาจ้าง ตามแผนงานที่กาหนดไว้
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)

ร้อยละ 100

- รวบรวมข้อมูลโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- คัดเลือกโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโครงการ
วิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน บ้านหนองสโน
- วางแผนสาหรับการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ค่า SROI เรียบร้อยแล้ว
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)
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ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ขององค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ECO-Efficiency)

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ดาเนินการทบทวนคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO-Efficiency)
- ดาเนินการทบทวนการกาหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล และจัดทา
รายงานผลการกาหนดแนวทาง โดยที่ปรึกษาจาก สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- เก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการดาเนินงานวัดและประเมิน ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ISO
14045
- รวบรวมข้อมูลเพื่อดาเนินการคานวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Efficiency) ของปี 2562
- ดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ปี 2562 และประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(ECO-Efficiency) เพื่อกาหนดแผนงานการปรับปรุงผลในปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
OC2.1 แผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
- กลุ่มภาครัฐ ร้อยละ 100
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า)
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า)
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
กลุ่มภาครัฐ
- สรุปผลความคิดเห็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาครัฐจาก
ผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มภาครัฐ ที่มีต่อการ
ดาเนินงานของ กฟภ. ประจาปี 2561 เพื่อใช้จดั ทาแนวทางในการยกระดับ
การตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
- จัดทาแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(กลุ่มภาครัฐ) โดย รผก.(ย) ให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 20 ก.พ. 2562
- วิเคราะห์ คัดเลือก และสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน กฟภ. และแผนปฏิบัติการสายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ที่มี และ
ไม่มีกลยุทธ์/แผนงานรองรับ โดย อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 20 มี.ค.
2562
- สรุป ติดตามและประเมินผล เมือ่ วันที่ 22 มี.ค. 2562 และ ใช้เป็นข้อมูล
นาเข้าในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เมือ่ วันที่ 29
มี.ค. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดทาสรุปผลการติดตามประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) นาเสนอ อฝ.นย. ให้ความ
เห็นชอบเมือ่ วันที่ 20 มิ.ย. 2562
- สรุปผลการติดตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ไตรมาส 1 ใช้เป็นข้อมูลนาเข้าในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 เมือ่ วันที่ 20 มิ.ย. 2562
- จัดทาสรุปผลการติดตามประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ)
ไตรมาส 2 นาเสนอ อฝ.นย. ให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 29 ส.ค. 2562
- จัดทาสรุปผลการติดตามประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ตามแผนงานยกระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มภาครัฐ) ของไตรมาส 3 นาเสนอ อฝ.นย.
ให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 20 พ.ย. 2562

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจาปี
2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. 4.53
(เทียบเท่าระดับ 5) นาเสนอ รผก.(ย) เพื่อทราบแล้ว เมือ่ วันที่ 24 ก.ย. 2562
และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว ตามเลขที่บันทึก กผส.(บผ)
467/2562 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2562
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน
OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์กร หรือจัดตั้งบริษัท
ในเครือเพื่อรองรับการดาเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่ ง

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4
ร้อยละ 100
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ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- ทบทวนและติดตามผลการจัดตั้งสายงานธุรกิจและหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบเพื่อนาเสนอคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรพิจารณาเมือ่ วันที่ 13
ก.พ. 2562
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ./ทบทวนระบบงาน และกระบวนการของ
กฟภ.
- ผวก. อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท เฮย์กรุ๊ป จากัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทาโครงสร้าง
องค์กรระยะ 5 ปี (2563-2567) ของ กฟภ.
- จัดทาหนังสือสั่งจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จากัด เป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้าง
องค์กรระยะ 5 ปี ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562
ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อจัดทาโครงสร้างองค์กรของ
กฟภ. ระยะ 5 ปี (2563-2567) ร่วมกับ บริษัท เฮย์กรุ๊ป จากัด (Kickoff
Meeting) เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
- กรอ. ร่วมกับ ที่ปรึกษาฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (รผก. ทุกสายงาน/อส.)
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. ระยะ 5 ปี
(2563-2567)
- ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการเริ่มต้นโครงการ (Inception Report) งวดที่ 1
เมือ่ วันที่ 25 ก.ค. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาฯ

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2562
แผนงาน/โครงการ/งาน

เป้าหมายการดาเนินงานไตรมาส 4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
- กรอ. ร่วมกับที่ปรึกษาสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของ กฟภ. ประกอบด้วย
คณะกรรมการ กฟภ. (3 ท่าน), สคร. (1 ท่าน), ผวก., รผก. 17 ท่าน/อส 3
ท่าน, กลุ่มคู่ค้า และคู่ร่วมมือของ กฟภ., ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายย่อย
ผู้บริหาร/พนักงาน 4 กฟข. (4 ภาค), ชมรมผู้จดั การ กฟภ. และ สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. เพื่อ
กาหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ร่วมกับที่ปรึกษา เมือ่ วันที่ 3 ต.ค.
2562 และวันที่ 25 ต.ค. 2562
- ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
(Change Impact) สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) งวดงานที่ 2 เมือ่
วันที่ 8 ต.ค. 2562
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. เพื่อ
กาหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ร่วมกับที่ปรึกษา เมือ่ วันที่ 8 พ.ย.
2562
- วิเคราะห์ และจัดทาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารเพื่อนาไป
ปรับปรุง (Change Management Plan)
- ประชุมทบทวน/จัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานบัญชีและการเงิน
เมือ่ วันที่ 6 ธ.ค. 2562 และสายงานปฏิบัติการและบารุงรักษา เมือ่ วันที่ 9 ธ.ค.
2562

- นาเสนอกรอบโครงสร้างองค์กรระดับมหภาค (ระดับฝ่าย) ระยะ 5 ปี
(2563-2567) และรายงานผลการดาเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว
(ดาเนินงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 100)
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