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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 

งาน 
ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

การปรบัปรุง
ประสิทธิภาพภาครฐั 
(Service Reform) 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบใหบริการคนหา
ตําแหนงแปลงท่ีดินดวยระบบภูมิสารสนเทศ
ทางอินเทอรเน็ต (LandsMaps) 

ทด. สามารถคนหาท่ีต้ังแปลงท่ีดิน คนหา
เสนทาง และดูสภาพพ้ืนท่ีผานเว็บไซต 
และแอพพลิเคช่ันแลวท่ัวประเทศ และ
กําลังเพ่ิมฐานขอมูลใหเปน real time 
และ on time พัฒนาเขาถึงขอมูลดาน
แผนท่ี ภาพท่ีดิน และภาพถายท่ีดินท่ีเปน
ปจจุบันมากข้ึน   

ภายในป 
2561 

- ประชาชนสามารถใชบริการในการคนหาตําแหนง
แปลงท่ีดินผานอินเทอรเน็ตได  สามารถตรวจสอบขอมูล
รูปแปลงท่ีดิน ตําแหนง แลสภาพพนท่ี ราคาประเมิน 
คาธรรมเนียม ภาษีอากร คาใชจายรังวัด คิวรังวัด 
รวม ท้ั งการ เ ดินทางไป สํา นัก งาน ท่ี ดิน  ทํ า ให
ประหยัดเวลา และคาใชจาย รวมถึงการบูรณาการการ
ใชขอมูลรวมกัน 

 2. พัฒนาการใหบริการใหเปนศูนยราชการ
สะดวก (GECC) 

กฟภ. พัฒนาการใหบริการประชาชนใหเขาสู
การเปนศูนยราชการสะดวกครบทุกสาขา 

ภายในป 
2561 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึง
งาย ในการรับบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
สรางภาพลักษณใหกับองคการ 

 3. พัฒนาการใหบริการใหเปนศูนยราชการ
สะดวก (GECC) 

กปภ. พัฒนาการใหบริการประชาชนใหเขาสู
การเปนศูนยราชการสะดวกครบทุกสาขา 

ภายในป 
2561 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึง
งาย ในการรับบริการจากการประปาสวนภูมิภาค และ
สรางภาพลักษณใหกับองคการ 

 4. พัฒนาการใหบริการใหเปนศูนยราชการ
สะดวก (GECC) 

กปน. พัฒนาการใหบริการประชาชนใหเขาสู
การเปนศูนยราชการสะดวกครบทุกสาขา 

ภายในป 
2561 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึง
งาย ในการรับบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
สรางภาพลักษณใหกับองคการ 

 5.ระบบงานรับและติดตามเรื่องรองเรียน  
รองทุกขของศูนยดํารงธรรมจังหวัดไปยัง  
ศูนยดํารงธรรมอําเภอ  

ศดธ. ขยายผลการใชงานโปรแกรมระบบงาน
รับและติดตามเรื่องราวรองทุกขโดย
การบูรณาการระบบฐานขอมูลการ
รายงานผลการดําเนินงานของศูนยดํารง
ธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ 
ให มีความเ ช่ือมโยงและ เป นระบบ
ฐานขอมูลแบบเดียวกัน 

ภายในป 
2561 

การทํางานท่ีสะดวกรวดเร็วและเช่ือมโยง ประชาชน
สามารถใหบริการไดทุกจุดท่ัวประเทศ ทําใหสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว และศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอมีขอมูล
รองเรียนรองทุกขท่ีถูกตองตรงกัน 

 6.พัฒนาประสิทธิภาพการอนุญาตใหคน   
ตางดาวซ่ึงเปนชนกลุมนอยออกนอกเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ปค. ออกหนังสืออนุญาตและรับรายงานตัวให
คนต างด าว ด วยร ะ บบโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

ภายในป 
2561 

ปองกันการทุจริตในการปลอมแปลงเอกสารการ
อนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี ทําใหการทํางานของเจาหนาท่ีมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถใชขอมูล
เพ่ือความม่ันคงได 
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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 

งาน 
ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

 7 .  โคร งการ พัฒนาระ บบฐานข อ มู ล          
หัวกระสุนปนและปลอกกระสุนปนเพ่ือความ
ม่ันคง  

ปค. กําหนดพ้ืนท่ี กทม. เปนเปาหมายในการ
จัดเก็บขอมูล โดยรองรับการจัดเก็บขอมูล
ไดประมาณ ๑๕,๐๐๐ กระบอกตอป  และ
อยูระหวางดําเนินการกอสรางศูนยฯใน
จังหวัดสงขลา คลอบคลุมพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล 
๑๔ จังหวัดภาคใต 

ภายในป 
2561 

เ พ่ิมมาตร ฐานการ รั กษาความสงบเ รี ยบร อย
ภายในประเทศในลักษณะการปองกันในเชิงรุกเพ่ือให
ประชาชนไดตระหนักและหยุดย้ังถึงการนําอาวุธปนไป
ใชในทางท่ีไมควร ปองกันการกอเหตุอาชญากรรมและ
ควบคุมอาชญากรรมใหลดนอยลง 
 

 8. MEA Smart Service 4.0 กฟน. พัฒนาระบบงานขอใชบริการ จายคาไฟฟา 
และบริการอ่ืนๆพรอมพัฒนาบุคลากร
รองรับการทํางานระบบใหม และแผนการ
สนับสนุนการลดความซํ้าซ อนของ          
ชองทางการบริการ รวมถึงจัดทําแผน
รณรงคการใชชองทาง E-Service 

ภายในป 
2564 

ประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็ว จากการลด
ข้ันตอน และระยะเวลาในการขอใชไฟฟาและบริการ
อ่ืน  ๆผาน Internet และ Mobile Application ไดทุก
ท่ีทุกเวลา 

 9. แผนงานพัฒนางานบริการลูกคาแบบ 
One Touch Service 

กฟภ ปรับปรุ ง ข้ันตอนกระบวนงาน เ พ่ือ
ใหบริการแบบ One Touch Service 
เช่ือมโยงการทํางานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภายในป 
2561 

ประชาชนไดรับการบริการขอใชไฟฟาท่ีสะดวก และ
รวดเร็ว 

 10. ระบบส่ือสารท้ังภาพและเสียง  
(Unified Communication)  

ศสส. ขยายผลตอยอดบัญชีผู (License) ใชไป
ยังระดับอําเภอในการประชุมติดตอ ส่ือสาร 
และติดตามสถานการณจากพ้ืนท่ีไดรวดเร็ว 
ท้ังภาพและเสียงผาน โทรศัพทมือถือ 
เครื่องคอมพิวเตอร และแท็บเล็ต  

ภายในป 
2561 

มีระบบการส่ือสารท่ีมีความปลอดภัยสูง ผูบริหาร มท. 
สามารถส่ือสารไดในทุกระ ดับ สามารถรับทราบ
สถานการณ ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสามารถส่ังการสถานการณ
ไดตลอดเวลา  

 11.แผนงานการพัฒนางานอํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจของ กฟภ.    
(PEA Doing Business) แบบครบวงจร 

กปภ. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยลด
ระยะเวลาการใหบริการใหรวดเร็วข้ึน 
พัฒนาแนวทางการคํานวณคาใชจายให
เร็วย่ิงข้ึน แกปญหาขาดพัสดุและมิเตอรท่ี
จะติดต้ัง วางแผนในการบริหารพัสดุโดย
ใหความสําคัญในพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดเปน
อันดับแรก 

ภายในป 
2561 

กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ไดรับการ
บริการท่ีรวดเร็ว สงผลใหดําเนินธุรกิจไดอยางทันทวงที 
และทําใหประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก-งาย
ในการไปประกอบธุรกิจท่ีดีข้ึน 
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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 
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ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

การพัฒนาและรังสรรค
นวัตกรรม (Sandbox) 

12. โครงการยกระดับการรังวัดท่ีดินดวย
ระบบดาวเทียม (RTK) 

ทด ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมดานการรังวัดและ
ทําแผนท่ีดวยระบบดาวเทียม สามารถให
ความละเอียด ถูกตอง แมนยําและมี
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยติดต้ัง
สถานีรับดาวเทียมจํานวน 121 สถานี 

ภายในป 
2564 

มีขอมูลรูปแปลงท่ีดินท่ีถูกตอง ประชาชนมีความเช่ือม่ัน
ในเอกสารสิทธิท่ีดิน  ลดข้ันตอน ประหยัดเวลา/
คาใชจายในดําเนินการการจัดการสิทธ์ิในท่ีดิน เชน การ
รังวัดท่ีดินไมตองแจงเจาของท่ีดินขางเคียงมายืนยันแนว
เขต ลดระยะเวลาการรอคิวรังวัดเน่ืองจากเจาหนาท่ีรง
วัดไมเพียงพอ 

 13.โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนภัย       
สูประชาชน ผาน  Smart Phone 

ปภ จัดทําระบบสารสนเทศเก่ียวกับสาธารณภัย 
ระบบการแจงเตือนของศูนยเตือนภัย
พิบัติแห งชาติ และภารกิจของกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
รู ป แ บ บ  Application ใ ห มี ค ว า ม
เหมาะสมและเขาใจงายตอการใชงาน 

ภายในป 
2561  

 

ประชาชนสามารถเขาถึงระบบเตือนภัยลวงหนาท่ี
สามารถเตือนภัยไดหลากหลายประเภทศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาติมี Application การแจงเตือนภัยท่ี
สามารถส่ือสารสองทาง ทําใหไดรับขอมูลการแจงเตือน
ภัยอยางทันทวงที เพ่ือเตรียมพรอมและเตรียมการให
ความชวยเหลือแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

 14 พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  (Smart 
Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) 

กฟภ ติดต้ัง Smart Meter ใหกับผูใชไฟฟาท่ัว
พ้ืนท่ีเมืองพัทยา และติดต้ังระบบ Smart 
Grid อ่ืน  ๆในพ้ืนท่ีสถานีไฟฟาท่ีจายไฟใหกับ
พ้ืนท่ีเมืองพัทยา เพ่ือใหสามารถทดสอบได
ครบถวนทุกประเด็นตามวัตถุประสงค 

ภายในป 
2563 

ชวยลดคาใชจาย ลดการสูญเสียรายไดเน่ืองจากการ
ละเมิดใชไฟฟาและอุปกรณชํารุด /เพ่ิมประสิทธิภาพทํา
ใหผูใชไฟฟาเกิดความเช่ือม่ันในการอานหนวยเพ่ือเรียก
เก็บคาไฟฟารายเดือนได 

 15. พัฒนาระบบไฟฟาแบบโครงขายไฟฟา 
ขนาดเล็กมาก (Microgrid) ท่ี อ.แมสะเรียง 
จ.แมฮองสอน (คพล.) 

กฟภ. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจายไฟฟา ใน
พ้ืนท่ี อ.แมสะเรียง ใหดีข้ึน ลดการสูญเสีย
พลังงานในระบบจําหนายซ่ึงมีระยะทางไกล
มาก และสามารถนําพลังงานทดแทนมาใช
ประโยชนในการจายไฟได 

ภายในป 
2562 

ติดต้ังระบบ Microgrid และระบบกักเก็บพลังงาน
แบตเตอร่ี ในพ้ืนท่ี อ.แมสะเรียง หากระบบไฟฟา
ขัดของ ระบบ Microgrid จะบริหารจัดการจายไฟ  
เพ่ือไมใหมีปญหาขัดของทันที 

 16. หุนยนตดํานํ้าสํารวจภายในทอประปา 
(หุนยนตไกรทอง) 

กปน. ประดิษฐหุนยนตเพ่ิมอีก 3 ตัว เพ่ือเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบและระบุตําแหนง
จุดรั่วของทอประปา และตรวจสอบความ
เส่ือมและความสะอาดภายในทอ เพ่ือทํางาน
แทนมนุษยในการดํานํ้าเขาไปสํารวจในทอท่ี
มีความเส่ียงมาก 

ภายในป 
2561 

เปนเครื่องมือในการตรวจสอบรอยแตกรั่วภายในทอ
ประปา โดยเฉพาะอยางย่ิงในจุดท่ีไมสามารถกําหนด
ตําแหนงจุดรั่วหรือการหาจุดยกเลิกทอเดิม 
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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 

งาน 
ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

การปฏริูปกฎหมาย 

(Regulatory Reform) 
17.ร างพระราชบัญญัติแก ไขเ พ่ิมเ ติม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี...)   พ.ศ. ... 
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 69 และมาตรา 69 ทวิ) 

ทด. ปรั บปรุ งกฎหมาย เ พ่ือ ให สามารถ
ดําเนินการในการใชแผนท่ีดาวเทียมใน
การจัดเก็บรูปแปลงท่ีดิน และใชขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง เพ่ือให
การทํางานมีประสิทธิภาพ สูการเปน
ระบบราชการ 4.0 

ภายในป 
2561 

- ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ไดรับการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน ระยะเวลา และขอผิดพลาด
ในเรื่องของการดําเนินการรังวัดท่ีดิน 
 

 18. แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการไฟฟา
สวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ 

กฟภ ปรับปรุงกฎหมายเ พ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนและเอกชน ใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือ
บริการประชาชน 

ภายในป 
2561 

ทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพและคลองตัวมากข้ึน รวมไปถึงสามารถนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู ไปใชให เกิดประโยชน สูงสุดและ
เสริมสรางใหเกิดการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนและประเทศชาติตอไป 

 19.ราง พ.ร.บ.การไฟฟา 
นครหลวง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

กฟน ปรับปรุงกฎหมายเ พ่ืออํานวยความ
สะดวกให กับประชาชนและ เอกชน       
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือ
บริการประชาชน 

ภายในป 
2561 

ตนทุนคาไฟฟาของประเทศตํ่าลง เพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนไดประโยชนจากระบบไฟฟาม่ันคง 
และเช่ือถือได และขยายพ้ืนท่ีจําหนาย ใหสามารถทํา
ธุรกิจเก่ียวเน่ืองไดท้ังในและนอกประเทศ 

 20. การปรับปรุง พ.ร.บ. การประปานคร
หลวง พ.ศ. 2510 

กปน ปรับปรุงกฎหมายเ พ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนและผูประกอบ
ธุรกิจ เพ่ือสามารถจัดหานํ้าไดท่ัวถึง 

ภายในป 
2561 

ประชาชนมี นํ้าใชอย างท่ัวถึง และ เ พ่ือสามารถ
ดําเนินการจัดหานํ้าใหประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 21. การปรับปรุง พ.ร.บ. การประปาสวน
ภูมิภาค พ.ศ.2522 

กปภ. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบธุรกิจ  

ภายในป 
2561 

เพ่ือสามารถดําเนินการจัดหานํ้าใหประชาชนไดอยาง
ท่ัวถึง 

 22.รางพระราชบัญญัติการผังเมือง ตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติในป ๒๕๖๑ 

ยผ ปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือรองรับระบบการ
ผังเมืองของประเทศใหมีรูปแบบการ
ดําเนินการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และส่ิงแวดลอม 

ภายในป 
2561 

เมืองหรือชนบทไดรับการพัฒนาสุขลักษณะ ความเปน
ระเบียบ ความสวยงาม การดํารงรักษาหรือบูรณะไวซ่ึง
สถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคา ประชาชนจะ
ไดรับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีสภาพ 
แวดลอมท่ีถูกจัดให ทุกคนสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนรวมกันไดอยางเทาเทียมกัน ประชาชนจะ
ไดรับการบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดใหอยางเหมาะสม 
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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 

งาน 
ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

การเปนรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) 

23.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
เช่ือมโยงขอมูลผานระบบ National Single 
Window (NSW) ในระยะท่ี 2 
 

ปค. พัฒนาและปรับปรุงระบบการเช่ือมโยง
ขอมูลผานระบบ National Single Window  
(NSW) ใหระบบการขอใบอนุญาตใหส่ัง
นําเขาอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง หรือส่ิงเทียมอาวุธปน 
ในระบบ e-DOPA License เช่ือมโยงขอมูล
กับระบบ NSW มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ภายในป 
2561 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติระหวางหนวยงาน และสามารถ
เ ช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอ มูลการ นําเข า ส งออก      
และโลจิสติกส แบบไรเอกสารได ทําใหประชาชน
ผูรับบริการไดรับความสะดวกย่ิงข้ึน 

 24.โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการ
ฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) 

ปค - เ ช่ือมโยงฐานขอมูลประชาชนของ
สวนราชการตางๆ ใหบริการขอมูล
ตามที่สวนราชการรองขอ โดยใชเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปน
ดัชนีในการจัด เก็บขอมูล ภายในป 
2561 เช่ือมโยง 153 ฐานขอมูล 
- เช่ือมโยงขอมูลบัตรประชาชนเพ่ือลด
การใชสําเนาเอกสารจํานวน 163 
หนวยงาน 

ภายในป 
2561 

- เ พ่ือใหหนวยงานสามารถเ ช่ือมโยงขอมูลและ
แลก เปลี ่ยนขอมูลในการบูรณาการฐานขอมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐไดงายข้ึนและมี
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพด า นค วาม มั ่น ค งป ลอ ด ภ ัย ส ูง          
บนพ้ืนฐานการบริการท่ีดีท่ีสุด  
- ลดการใชสํา เนากระ ดาษ เก ิดการประหย ัด
งบประมาณโดยรวม 

 25.โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) 

ยผ. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางของกรม 
เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลแลกเปล่ียน
ขอมูลของกรมและหนวยงานอ่ืน รวมถึง
สามารถสืบคนขอมูลตางๆของกรมได   

ภายในป 
2562 

มีระบบฐานขอมูลกลางของกรมท่ีสามารถเช่ือมโยงและใช
ขอมูลรวมกันท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร เปน
มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประชาชน
และภาคเอกชนสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลดานตางๆ ได 

 26. ระบบสารสนเทศเพ่ือแลกเปล่ียนการ
ทํางานท้ังภายในและภายนอก ระยะท่ี 2 
(Local ERP) 

สถ. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ เพ่ือ
แลกเปล่ียนขอมูลการทํางานท้ังภายในและ
ภายนอกสําหรับใชประกอบการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณในดานตาง  ๆให อปท. 
การประเมินผล/วิเคราะหโครงการรวมถึง
การติดตามและประเมินผลของโครงการ 
ของ อปท.หนวยงานภายนอก 
 

ภายในป 
2561 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีระบบท่ีใชสนับสนุน
การบริหารจัดการการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการ
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในดานตาง ๆ ใหแก 
อปท. ไดอยางเหมาะสม 
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การปฏริูประบบ
ราชการ 

โครงการ หนวย 

งาน 
ความพรอม/เปาหมายดําเนินการ ระยะเวลา ประโยชน 

 27. โครงการศูนยบริการขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติ ระยะท่ี 2  
(ป พ.ศ. 2561 – 2562) 

สถ. พัฒนาและสงเสริมระบบบริหารงานบุคคล
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และใหกรมเปนศูนยกลางในการใหบริการ
ขอมูลดานบุคลากรทองถ่ิน 

ภายในป 
2561 

กรมเปนศูนยกลางขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติท่ี
ทันสมัยและถูกตอง และมีฐานขอมูลอัตรากําลังของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีระบบท่ีสามารถ
นํามาวิเคราะห วางแผน และประมวลผลอัตรากําลัง 
รวมถึงภาระคาใชจายดานบุคลากรในปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง 

 28. PEA Mobile Application 
Enchantment 

กฟภ มีการใช PEA Mobile Application เพ่ิม
มากข้ึน และใชงานไดงายข้ึนและมีการสง
ขอมูลใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชได
อยางครบถวนสมบูรณ 
 

ภายในป 
2561 

อํานวยความสะดวกให กับผู รับบริการ รวดเร็ ว          
ลดคาใชจาย รวมถึงการประหยัดทรัพยากรของ
หนวยงาน และตนทุนในการทําธุรกรรมหนาเคานเตอร
ซ่ึงในอนาคต 

 29. Non-Voice Service : Chatbot 
(ระบบโตตอบอัตโนมัติสําหรับการใหบริการ
ลูกคา) 

กฟภ นําระบบโตตอบอัตโนมัติ หรือ Chatbot
มาประยุกต ใช  เ พ่ือสรางปฏิสัมพันธ
ร ะ หว า ง ลูก ค า ผ า น เ ว็ป ไ ซต  และ
แอปพลิเคช่ันมือถือ และสามารถตอบขอ
สงสัยหรือปญหาของลูกค าไดอย าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองไดตลอดเวลา 

ภายในป 
2563 

อํานวยความสะดวกแกผูใชไฟฟา และประชาชนท่ัวไป
ในการติดตอสอบถาม แจงขอรองเรียนตาง  ๆ

 


