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 Internal Process 
 Learning and Growth 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 
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เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหมีความถูกตองตอไป 
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วิสัยทัศน (Vision) 

กฟภ. เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

ภารกิจ (Mission) 

จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจ ท้ังดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 

 มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางย่ังยืน มีการสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนโดยมีการวิเคราะห
และกําหนดปจจัยขับเคลื่อนเพ่ือมุงสูความยั่งยืนภายในองคกร รวมท้ังการสื่อสารและการนําปจจัยขับเคลื่อน
ดังกลาว มากําหนดเปนแผนงานสูความยั่งยืนภายในองคกร โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเปาหมายใน 
3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ (Economic), มิติสังคม (Social) และมิติสิ่งแวดลอม (Environment) 

 มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงเนนในการสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ และมุงเนนในการกํากับการดําเนินงานของบริษัทใน
เครือใหมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความมั่นคงทางการเงิน โดยเปนองคกรที่มีการบริหารและ
จัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ มุงเนนการพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชสินทรัพยและการดําเนินงานขององคกร รวมถึงการลดตนทุนในการดําเนินงาน และเพ่ิมอัตราผลตอบแทน
ทางการเงินขององคกร 

 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจและทิศทางองคกร โดยมุงเนน
การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกร (Streamline Process) โดยระบบงาน/กระบวนงานจะตองสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือรับมือกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอมไดอยางคลองตัว และทันตอเหตุการณ 

 มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถ
ระบบจําหนายไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟาและกอสรางสถานี และใหความสําคัญ
ในการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเต็มประสิทธิภาพและ
สามารถเชื่อมตอแหลงพลังงานทดแทน 

 ยกระดับการบริหารทุนมนุษยเพ่ือความเปนเลิศ โดยมุงเนนในการบริหารทุนมนุษยในลักษณะเชิงกลยุทธมากข้ึน 
(Strategic HRM) ซ่ึงจะพัฒนาระบบการบริหารคนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหความสําคัญในการพัฒนา
ระบบ Competency ครอบคลุมท้ัง 3 กลุม ไดแก Core Competency, Management Competency และ 
Functional Competency เพ่ือนํามาใชสําหรับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) 
และระบบฝกอบรมพนักงาน (Training and Development) 

 สรางองคกรใหเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (HPO)  โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) ทั้ง
ในดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Other Characteristics) ใหมี
ความพรอม สอดคลองกับกลยุทธขององคกรและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

 มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา โดยให
ความสําคัญกับการศึกษาปจจัยและระดับความตองการ ความคาดหวัง รายกลุมลูกคาท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
ของลูกคา ซ่ึงจะมีการวิเคราะหสารสนเทศจากการสํารวจเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับลูกคาและตลาด และนํามา
สรุปผลเปนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 
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 มุงเนนการบริการลูกคาท่ีเปนเลิศและครบวงจร โดยการนําขอมูลเสียงจากลูกคามาปรับปรุง เพ่ือยกระดับการให 
บริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน โดยมีการวางกลยุทธรายกลุมลูกคา 
การพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธกับลูกคา และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริการลูคา 

 การบริหารความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงเนนในการสรางความสัมพันธกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียในองคกร (Stakeholder Management) ไดแก ภาครัฐ ลูกคา พนักงาน คูคา และชุมชน สังคม 
สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการทบทวน คนหา วิเคราะหความตองการและความคาดหวัง การสรางความมีสวนรวม 
และการยอมรับ (Stakeholder Engagement) 

 แสวงหาโอกาสในการลงทุนสําหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังในและตางประเทศ โดยมุงเนนในการสงเสริมการลงทุน/
รวมลงทุนและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจไฟฟาในอนาคต รวมทั้งใหความสําคัญ
ในการเพ่ิมรายไดจากธุรกิจเสริมขององคกร เพ่ือเพ่ิมสัดสวนรายไดจากธุรกิจเสริมตอรายไดรวมขององคกร 

 เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดานพลังงานทดแทน และดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยให
ความสําคัญใน 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธสงเสริมการลงทุนและใชประโยชนความรวมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทน และกลยุทธสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 สงเสริม และสรางความรวมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสูธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
โดยการสงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือการคัดกรองงานวิจัยที่สําคัญของ กฟภ. ที่มีศักยภาพ
ในการนําผลงานวิจัย เทคโนโลยี ออกสูเชิงพาณิชยในระยะยาวได (Commercialized) รวมถึงใหความสําคัญกับ
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Smart Grid & Strong Grid เพ่ือเสริมสรางระบบไฟฟาใหม่ันคง มีประสิทธิภาพ 
และทันสมัย  

 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT ใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เช่ือถือได และท่ัวถึง เพ่ือรองรับ
การขับเคล่ือนขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (ICT Excellence) โดยมุงเนนการพัฒนาและใหบริการ 
Hardware Infrastructure ในรูปแบบของ Cloud รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอยางบูรณาการ 
โดยนําระบบ ICT เขามาใชสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
บูรณาการ 

 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ICT ใหมีความย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาและสงเสริมหลักธรรมภิบาล
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) มาปฏิบัติใชอยางจริงจัง รวมถึงมุงพัฒนาทุนมนุษย และทุนทาง
ปญญาทางดาน ICT  
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พ้ืนที่ความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 

 

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ :   510,000 ตร.กม. 

 99.98 % ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 

ประกอบดวย 74 จังหวัด 
 866 อําเภอ 
 7,155 ตําบล 
 74,304 หมูบาน 
ประชากร 66.032 ลานคน 
ผูใชไฟฟา  19.352 ลานราย 

สํานักงาน 946 แหง 
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ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค วันที่ 22 เม.ย. 2558 

โครงสรางการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาเขต    
 

สายงาน 
วิศวกรรม 

 

สายงานกอสราง 
และบริหารโครงการ 

สายงานสาร 
สนเทศและสื่อสาร 

สายงานบญัชี 
และการเงนิ 

สายงาน 
อํานวยการ สายงานยุทธศาสตร สายงานกิจการสังคม

และสิ่งแวดลอม 
สายงาน             

ทรัพยากรบุคคล 
สายงานวางแผน 

และพัฒนาระบบไฟฟา 

ฝายวิศวกรรม  
-กองมาตรฐานระบบไฟฟา 
-กองขอกําหนดทางเทคนิค 

ฝายงบประมาณ 
-กองงบประมาณ 
-กองประเมินผล
งบประมาณ 
-กองวิเคราะหการเงิน
และจัดการเงินทุน ฝายพัสดุ 

-กองบรหิารและจัดการ  
คลังพสัดุ 1 
-กองบรหิารและจัดการ  
คลังพสัดุ 2 
-กองบรหิารและจัดการ  
คลังพสัดุ 3 
 -กองบรหิารและจัดการ 
คลังพสัดุ 4 

คณะกรรมการ กฟภ. 

สายงานปฏบิัตกิาร 
และบํารุงรกัษา 

ฝายควบคุมระบบไฟฟา  
-กองควบคุมการจายไฟ 
-ศูนยสั่งการระบบไฟฟา 
-กองอุปกรณควบคุม 

ฝายบํารุงรักษาสถานี
ไฟฟาและระบบไฟฟา 
-กองอุปกรณปองกันและ
รีเลย 
-กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟา 
-กองบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

สายงานการไฟฟา
ภาค1-4 

ฝายบัญชีและ 
พลังงานไฟฟา 
-กองบัญชี 
-กองซื้อขายไฟฟา 
-กองระบบสารสนเทศ 

ฝายปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา 
-กองปฏิบัติการ 
-กองบํารงุรกัษา 
-กองระบบสื่อสาร 

กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา กลุมเครือขายและบริการ กลุมสนับสนุน 

ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร 
-กองวางแผนวิสาหกิจ 
-กองวิเคราะหและ
ประเมินผล 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 
-กองพัฒนาธุรกิจองคกร 
-กองระบบงานธุรกิจ 
-กองความรวมมือธุรกิจ
ระหวางประเทศ 

ฝายธุรการ 
-กองอํานวยการ 
-กองบรกิาร 
-กองการพมิพ 

ฝายงานระบบไฟฟา 
-กองออกแบบระบบไฟฟา 
(ก.) 
-กองออกแบบระบบไฟฟา 
(น.ฉ.ต.) 
-กองจัดการงานระบบไฟฟ    

ฝายวางแผนระบบไฟฟา 
-กองโครงการ 
-กองวิเคราะหและวางแผน
ระบบไฟฟา 
-กองแผนทีร่ะบบไฟฟา 
-กองแผนงานระบบไฟฟา
อัจฉริยะ 

ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟา 
-กองบรหิารกองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 
-กองวิจัย 
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณไฟฟา 

ฝายสงเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
-กองสงเสริมพลังงานทดแทน
และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก 
-กองสงเสริมอนุรักษพลังงาน 

ฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
-กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน 
-กองแผนบริหารความเส่ียง 
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ฝายงานผูวาการ 
-กองประสานนโยบายและพิธีการ 
-กองกิจการคณะกรรมการ 
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ 
กองกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ฝายนิติการ 
-กองนิติกรรม 
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ 

ฝายบัญชี 
-กองบัญชี 
-กองบัญชีบรหิาร 
-กองบัญชีทรัพยสิน 
-กองบัญชีทรัพยสิน
เครือขาย 

ฝายการเงิน 
-กองการเงิน 
-กองตรวจจาย 
-กองภาษี 
-กองรายได 

ฝายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร 
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร 
-กองบรกิารสารสนเทศ
และสื่อสาร 

ฝายบํารุงรักษาระบบผลิต 
-กองบรกิารและ
บํารุงรักษาเครื่องกล 
-กองควบคุมระบบผลิต 

ฝายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน 
 -กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบญัชี 
 -กองตรวจสอบการจัดการและบรหิารองคกร 
 -กองตรวจสอบการบริหารทรพัยากรบุคคล 

-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางและบรหิารพัสดุ 

ฝายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ 
-กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ 
-กองสนับสนุนตรวจสอบดานสารสนเทศ 

ฝายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก 
- กองตรวจสอบการผลติและปฏิบัติการ 
- กองตรวจสอบการบํารงุรักษา 
- กองตรวจสอบการบรหิารงานโครงการและงาน
กอสราง 
กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบรกิารลกูคา 

ฝายกลยุทธทรัพยากร
บุคคล 
-กองระบบงานบุคคล 
-กองบรหิารงานบุคคล 

ฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-กองพัฒนาบุคลากร 
-โรงเรียนชาง กฟภ. 
-ศูนยฝกปฏิบัติการ
ไฟฟาแรงสงู 
-กองฝกอบรมชาง
และฮอทไลน 

ฝายบริการทรัพยากร
บุคคล 
-กองสวัสดิการ 
-กองสถานพยาบาล 
-กองจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

ฝายงานโยธา 
-กองออกแบบงานโยธา 
-กองจัดจางและกอสราง
งานโยธา 
-กองบรกิารงานโยธา 

ฝายงานสถานีไฟฟา 
-กองออกแบบสถานีไฟฟา 
-กองจัดการงานสถานีไฟฟา 

ฝายระบบมิเตอรและ 
หมอแปลง 
-กองมิเตอร 
-กองหมอแปลง 
-กองพัฒนาระบบมเิตอร 

ฝายวางแผนธุรกิจ 
-กองบรกิารลูกคา
และวิศวกรรม 
-กองจัดการงานทั่วไป 

สํานักกฎหมาย 

ฝายคดีและสอบสวน  
-กองคดี 
-กองวินัยและสอบสวน 

ฝายสารสนเทศ 
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
-กองคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ฝายพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ 
-กองพฒันาระบบสารสนเทศ
ดานบริการลูกคา 
-กองพฒันาระบบสารสนเทศ
ดานการจัดการองคกร 
-กองสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ 
ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม 
-กองออกแบบระบบสื่อสาร 
-กองบํารงุรกัษาอุปกรณสื่อสาร 
-กองบรหิารเครือขายสื่อสาร 

ฝายจัดหา 
-กองจัดหาในประเทศ 
-กองจัดหาตางประเทศ 
-กองวางแผนพสัดุ 

กองอํานวยการ 
กฟฟ 

ฝายวิศวกรรมและบริการ 
-กองวิศวกรรมและวางแผน 
-กองกอสรางและบรหิาร
โครงการ 
กองบริการลูกคา 

ฝายประชาสมัพันธ 
-กองประชาสัมพันธ 
-กองสื่อสารองคกร 

ฝายสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิง่แวดลอม 
-กองจัดการโครงการ
สังคมและสิง่แวดลอม 

ฝายบริการวิศวกรรม 
-กองบรกิารวิศวกรรม
ระบบสง 
-กองบรกิารวิศวกรรม
ระบบจําหนาย 
-กองบรกิารบํารงุรักษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน 
สํานักผูวาการ 

ผูวาการ 

ฝายกอสรางสถานีไฟฟา 
-กองกอสรางสถานีไฟฟา 
-กองทดสอบอปุกรณสถานี
ไฟฟา 
-กองสนับสนุนงานกอสราง 

ฝายกอสรางระบบไฟฟา 
-กองกอสรางระบบไฟฟา 1 
-กองกอสรางระบบไฟฟา 2 
-กองผลิตภัณฑคอนกรีต 

ฝายบริหารโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 
-กองจัดการโครงการ 3  
ฝายบริหารโครงการ 2  
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 
-กองจัดการโครงการ 3  

ฝายบริหารโครงการพิเศษ 
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 

ฝายนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน 
-กองเศรษฐกจิพลังไฟฟา 
-กองอัตราและธุรกิจไฟฟา 
-กองซื้อและบริหาร
ตนทุนไฟฟา 

การบงัคับบญัชา 
การบริหารงาน 
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ผลการดําเนินงานตามระบบ BSC 
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1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.) ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.) 
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ดานการเงิน 

มีเปาหมายเพ่ือให กฟภ. มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง มีสภาพคลอง และ                     

มีความสามารถในการทํากําไรท่ีเปนมูลคาเพ่ิมตอองคกร การดําเนินงาน

ขององคกรในระหวาง 1 ม.ค. – 31ธ.ค. 2560 กฟภ. มีกําไรจากการ

ดําเนินงาน 28,578 ลานบาทเปรียบเทียบกับปท่ีแลว ในระยะเวลา

เดียวกันจํานวน 25,465 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.22 และกําไรสุทธิ 

27,492 ลานบาท เปรียบเทียบกับปท่ีแลวในระยะเวลาเดียวกันจํานวน

25,888 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.20 เนื่องจากรายไดจากการจําหนาย

กระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึนมากกวาคาซื้อกระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้น 2,793 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวในระยะเวลา

เดียวกัน และรายไดอ่ืนจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 204 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีแลวในระยะเวลาเดียวกัน 

รายการ หนวย แผนงาน ผลการดําเนินงาน (ม.ค.–ธ.ค.) % เพ่ิมข้ึน 
ป 2560 ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา (ลานบาท) 450,328 448,270 441,458 1.54 

รายไดอ่ืนจากการดําเนินงาน (ลานบาท) 13,377 13,340 13,136 1.55 

รายไดอ่ืน (ลานบาท) 1,559 2,126 2,117 0.43 

รายไดรวม (ลานบาท) 465,264 463,736 456,711 1.54 

คาซ้ือกระแสไฟฟา (ลานบาท) 378,584 375,994 371,975 1.08 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

(ไมรวมคาซ้ือกระแสไฟฟา) 

(ลานบาท) 61,207 56,829 55,610 2.19 

คาใชจายอ่ืน (ลานบาท) 3,252 3,409 3,264 4.44 

คาใชจายรวม (ลานบาท) 443,043 436,232 430,849 1.25 

กําไรจากการดําเนินงาน (ลานบาท) 23,914 28,578 25,465 12.22 

EBITDA (ลานบาท) 41,054 44,813 42,708 4.93 

กําไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (ลานบาท)   (21) (12) 26 (146.15) 

กําไรสุทธิ  (ลานบาท) 22,200 27,492 25,888 6.20 

จํานวนเงินกูเบิกในป (ลานบาท) 3,300 3,300 4,000 (17.50) 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 390,513 398,231 378,149*  5.31 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 228,777 234,077 227,400*  2.94 

 

 

หมายเหตุ : * ผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2559 
ที่มา : ขอมูลจาก กองวิเคราะหการเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2561 
 

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.) ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.) 
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รายการ หนวย แผนงาน ผลการดําเนินงาน (ม.ค.-ธ.ค.) % เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio) 

 

(เทา) 

 

1.72 

 

1.73 

 

1.77 

 

(2.26) 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ 

(Collection Period) 

(วัน)  28  28 27 3.70 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 

(Debt Ratio) 

(เทา)  0.59  0.59  0.60 (1.67) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน 

(Debt to Equity Ratio : DER) 

(เทา) 0.48  0.48 0.54 (11.11) 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ 

(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 

(เทา) 2.72 4 3.15 26.98 

กําไรสุทธิตอยอดขาย  

(Net Profit Margin) 

(%) 4.93 6.09 5.51 0.58 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

(Return On Assets : ROA) 

อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน          

(Return On Investment Capital : ROIC) 

(%) 

 

(%) 

5.78 

 

6.52 

 

7.03 

 

7.72 

6.53 

 

7.21 

0.50 

 

0.51 

 

มูลคากําไรทางเศรษฐศาสตร 

(Economic Profit : EP) 

(ลานบาท) (425.71) 3,181.87 1,582.12 101.11 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

(Total Assets Turnover) 

 

(รอบ)  1.21  1.19  1.22 (2.46) 

 

 

ที่มา :ขอมูลจาก กองวิเคราะหการเงินและจัดการเงินทุนณ2 ก.พ. 2561 

 

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.) ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.) 
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การใชจายเงินงบลงทุน หนวย : ลานบาท 

  
วงเงิน 

ม.ค. – ธ.ค.  2560 
% ของ

เปาหมาย 
  

รายการ งบประมาณ เปาหมายเบิกจาย จายจริง การเบิกจาย คงเหลือ 
  ป 2560 (1) (2) (2)/(1) (1)-(2) 
งบลงทุน 
เพ่ือการดําเนินงานปกติ 

          

 - ผูกพัน 22,971.676 7,806.857 6,885.391 88.20 921.466 

 - ลงทุน 27,286.736 4,660.434 4,111.528 88.22 548.906 
รวม 50,258.412 12,467.291 10,996.919 88.21 1,470.372 
งบลงทุน 
ท่ีทําเปนโครงการ 

          

 - ผูกพัน 18,673.573 10,153.836 7,248.659 71.39 2,905.177 

 - ลงทุน 21,621.824 1,333.195 4,502.862 337.75 (3,169.667) 
รวม 40,295.397 11,487.031 11,751.521 102.30 (264.490) 
รวมท้ังส้ิน           

 - ผูกพัน 41,645.249 17,960.693 14,134.050 78.69 3,826.643 

 - ลงทุน 48,908.560 5,993.629 8,614.390 143.73 (2,620.761) 
รวม 90,553.809 23,954.322 22,748.440 94.97* 1,205.882 

**หมายเหตุ  การใชจายเงินลงทุน ณ เดือน ธ.ค. 2560 มี Cost Saving จํานวน 1,937.880 ลานบาททําให
เปาหมายการเบิกจายท่ีแทจริง เทากับรอยละ 103.3 
ที่มา  :  ขอมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ5ม.ค. 2561 
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รายไดจากธุรกิจเสริม 

    ป 2560 ไตรมาส 1-4  (ม.ค. – ธ.ค. 2560) กฟภ. มีรายไดจากธุรกิจเสริม 5,645.37 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ 
ผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของป 2559 ลดลง คิดเปนรอยละ 1.55 

                                                                                                            หนวย : ลานบาท 

หนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1-4 

ป 2559  ป 2560 
% เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

กฟน. 1-3 1,155.89 1,193.99 3.30 

กฟฉ. 1-3 1,278.64 1,419.81 11.04 

กฟก. 1-3 1,811.93 1,697.75 (6.30) 
กฟต. 1-3 1,122.85 1,115.54 (0.65) 

สนญ. 364.81 218.28 (40.17) 

รวม 5,734.12 5,645.37 (1.55) 
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Customer Value Proposition 

มาตรฐานคุณภาพบริการ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
ป 2560 

ไตรมาส 1-4 
ป 2560 

ไตรมาส 1-4 
ป 2559 

1. ดัชนีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งไฟฟาดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/11เดือน) 
 

4.38 
 

4.24 
 

4.80 
2. ดัชนีคาเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟาดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/11เดือน) 113.99 113.72 144.85 

3. จัดสงใบแจงหนี้คาไฟฟาในแตละเดือน (รอยละ) > 95 99.84 99.73 

4. การอานหนวยไฟฟาท่ีใชจริง (รอยละ)    

   - ผูใชไฟฟาในเขตชนบทอานหนวยทุกเดือน >98 99.56 99.56 

   - ผูใชไฟฟาในเขตเมืองอานหนวยทุกเดือนทุกราย 100 100 99.35 

5. การจายกระแสไฟฟาคืนหลังจากเกิดเหตุขัดของ (รอยละ)    

   - สามารถจายไฟฟาคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจําหนาย

ขัดของ นับจากเวลาท่ีไดรับแจงยกเวนกรณีฉุกเฉิน 

> 90 99.23 99.45 

   - การแกไขปญหาไฟฟาดับ ภายใน 24 ชม.สําหรับผูใชไฟฟาใน

เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีติดตั้งหมอแปลงขนาด

รวมกันตั้งแต 300 เควีเอข้ึนไปยกเวน กรณีฉุกเฉิน 

100 100 100 

6. การตรวจสอบและแกไขขอรองเรียนเก่ียวกับ 

   แรงดันและไฟกระพริบ (รอยละ) 

   

   - สามารถแกไขขอรองเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟาภายใน 4เดือน

(รองเรียนเปนลายลักษณอักษร) 

>95 100 100 

   - การตรวจสอบขอรองเรียนเก่ียวกับแรงดันไฟฟาและไฟฟากระพริบ 

โดยพบผูใชไฟฟาภายใน 5 วันทําการ 

100 100 100 

7. การตอบขอรองเรียน (รอยละ)    

   - ตอบขอรองเรียนจากผูใชไฟฟาหลังจากไดรับคํารองภายใน 30 

วันทําการ 

>100 100 100 

   - การตรวจสอบขอรองเรียนเก่ียวกับการอานเครื่องวัดหนวย 100 100 100 

8. การแจงขอดับไฟฟาลวงหนาเพ่ือปฏิบัติงานตามแผนสําหรับผูใช

ไฟฟาท่ีติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันตั้งแต 300 เควีเอข้ึนไป

ยกเวนกรณีฉุกเฉิน (รอยละ) 

   

   - การแจงดับไฟลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 100 100 100 

   - การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาท่ีแจงไว 100 100 100 

หมายเหตุ :  ขอมูลสถานะเดือน พฤศจิกายน 2560 
 *** คาตํ่ากวามาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปญหาความไมสงบในพื้นที่ชาย 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 
ป 2560 

ไตรมาส 1-4 
ป 2560 

ไตรมาส 1-4 
ป 2559 

9. ระยะเวลาท่ีผูขอใชไฟฟารายใหมขอใชไฟฟา (นับถัดจากวันท่ี  ผู

ขอใชไฟฟาชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถวน) 

      

กรณีมีระบบจําหนายพรอมอยูแลว (รอยละ)       

   - ระบบแรงดันต่ํา (380/220 โวลต)       

 ผูขอใชไฟฟาท่ีขอติดตั้งมิเตอรขนาดไมเกิน 30 แอมป 3 เฟส       
• เขตเมือง 100 100 98.78 

• นอกเขตเมือง 100 100 97.45 

 ผูขอใชไฟฟาท่ีขอติดตั้งมิเตอรขนาดเกิน 30 แอมป 3 เฟส       

• เขตเมือง 100 100 98.56 
• นอกเขตเมือง 100 100 95.12 

   - ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (รอยละ)       

 ผูขอใชไฟฟาท่ีขอติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันไมเกิน 250 

เควีเอ 

100 100 100 

 ผูขอใชไฟฟาท่ีขอติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันเกินกวา 250 

เควีเอ แตไมเกิน 2,000 เควีเอ 

100 100 100 

10. ระยะเวลาจายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจายไฟฟา (นับถัดจากวันท่ี

ผูใชไฟฟาชําระเงินและปฏิบัติตามเง่ือนไขครบถวน) (รอยละ) 

      

   - ผูใชไฟรายเล็ก       

 เขตเมือง จายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทําการ 100 100 100 

 นอกเขตเมืองจายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทําการ 100 100 100 

   - ผูใชไฟรายใหญ จายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทําการ 100 100 100 

11. การจายเงินคาปรับท่ีจายโดยเช็คหรือเงินสดตามท่ีรับประกัน

ภายใน 10 วันทําการ (รอยละ) 

> 85 100 100 

หมายเหตุ :  ขอมูลสถานะเดือน พฤศจิกายน 2560 
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การใหบริการลูกคา 

ตัวช้ีวัด 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

1. จํานวนผูใชไฟฟา จําแนกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA (ราย) 19,352,657 18,894,637* 2.42 

   - บานอยูอาศัย 17,095,476 16,739,832* 2.12 

   - พาณิชย 1,667,476 1,595,954* 4.48 

   - อุตสาหกรรม 35,695 34,805* 2.56 

   - อ่ืน ๆ 554,010 524,046* 5.72 

2. หนวยจําหนายรวมไฟฟรี จําแนกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA 132,398.67 129,673.65 2.10 

   (ลานหนวย) 
   - บานอยูอาศัย 

 
31,332.56 

 
30,934.14 

 
1.29 

   - พาณิชย 32,094.87 31,561.82 1.69 

   - อุตสาหกรรม 65,013.51 63,394.64 2.55 

   - อ่ืน ๆ 3,957.73 3,783.05 4.62 

3. หนวยไฟฟรี (ลานหนวย) 2,616.39 2,454.03 6.62 

4. ราคาขายไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย) 3.4689 3.4848 (0.46) 

5. ราคาซ้ือไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย) 2.8230 2.8552 (1.13) 

6. หนวยซ้ือ (ลานหนวย) 139,443.55 136,974.19 1.80 

   - หนวยซ้ือจาก กฟผ. (ลานหนวย) 130,252.49 129,328.27 0.71 

   - หนวยซ้ือจาก พพ. (ลานหนวย) 112.46 84.81 32.60 

   - หนวยซ้ือจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (ลานหนวย) 8,980.82 7,472.04 20.19 

   - หนวยซ้ือจาก Solar Rooftop (ลานหนวย) 97.78 89.07 9.78 

7. หนวยท่ี กฟภ. ผลิตเอง (ลานหนวย) 104.53 103.58 0.92 

8. ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะสวนท่ีซ้ือจาก กฟผ. 
18,685 20,439 (8.58)  

   (เมกะวัตต)** 

9. หนวยสูญเสีย (รอยละ) 5.12 5.40 (5.19) 
หมายเหตุ : *  สถานะ 31 ธ.ค. 2559 
** ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เฉพาะสวนที่ซ้ือจากกฟผ. แบบ Co-Incident Demand 
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จํานวนผูใชไฟฟา แยกตามประเภทผูใชไฟฟา     หนวย : ราย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 สถานะ ธ.ค. % เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) ป 2560 ป 2559 

1. จํานวนผูใชไฟ       

   - บานอยูอาศัย (< 150 หนวย) 9,977,025 9,994,895 (0.18) 

   - บานอยูอาศัย (> 150 หนวย) 7,118,451 6,744,937 5.54 

   - กิจการขนาดเล็ก 1,609,699 1,539,248 4.58 

   - กิจการขนาดกลาง 74,246 72,459 2.47 

   - กิจการขนาดใหญ 6,630 6,396 3.66 

   - กิจการเฉพาะอยาง 12,529 12,598 (0.55) 

   - องคกรท่ีไมแสวงหากําไร 1,307 1,261 3.65 

   - สูบน้ําเพ่ือการเกษตร 5,046 4,935 2.25 

   - ไฟชั่วคราว 312,614 292,382 6.92 

   - ไฟสํารอง 64 55 16.36 

   - อัตราคาไฟฟาประเภทงดจายไฟ 3 3 0.00 

รวมจํานวนผูใชไฟฟาแยกตามประเภทผูใชไฟฟา 19,117,614 18,669,169 2.40 

   - ไฟฟรี 235,043 225,468 4.25 

รวมจํานวนผูใชไฟฟาแยกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA 19,352,657 18,894,637 2.42 
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หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี แยกตามประเภทผูใชไฟฟา หนวย : ลานหนวย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

2. หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี       

   - บานอยูอาศัย (< 150 หนวย) 8,141.07 8,197.81 (0.69) 

   - บานอยูอาศัย (> 150 หนวย) 23,191.49 22,736.33 2.00 

   - กิจการขนาดเล็ก 13,034.86 12,696.42 2.67 

   - กิจการขนาดกลาง 21,156.88 20,902.22 1.22 

   - กิจการขนาดใหญ 56,729.07 55,046.53 3.06 

   - กิจการเฉพาะอยาง 4,182.73 4,172.06 0.26 

   - องคกรท่ีไมแสวงหากําไร 66.46 76.28 (12.87) 

   - สูบน้ําเพ่ือการเกษตร 298.23 267.32 11.56 

   - ไฟชั่วคราว 976.65 985.41 (0.89) 

   - ไฟสํารอง 79.68 138.00 (42.26) 

   - อัตราคาไฟฟาประเภทงดจายไฟ 1,925.17 2,001.22 (3.80) 

รวมหนวยจําหนายแยกตามประเภทผูใชไฟฟา 129,782.28 127,219.62 2.01 

- ไฟฟรี 2,616.39 2,454.03 6.62 

รวมหนวยจําหนายแยกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA 132,398.67                                                      129,673.65 2.10 
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จํานวนผูใชไฟฟา แยกรายเขต หนวย : ราย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 สถานะ ธ.ค. % เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

1. จํานวนผูใชไฟ       

   - กฟน.1 1,859,121 1,812,833 2.55 

   - กฟน.2 1,507,975 1,482,656 1.71 

   - กฟน.3 1,191,167 1,170,304 1.78 

   - กฟฉ.1 2,161,020 2,108,074 2.51 

   - กฟฉ.2 2,309,199 2,251,401 2.57 

   - กฟฉ.3 1,921,884 1,878,966 2.28 

   - กฟก.1 1,523,356 1,485,891 2.52 

   - กฟก.2 1,663,553 1,601,566 3.87 

   - กฟก.3 1,158,773 1,129,154 2.62 

   - กฟต.1 986,552 963,085 2.44 

   - กฟต.2 1,562,115 1,537,571 1.60 

   - กฟต.3 1,272,899 1,247,668 2.02 

รวมท้ังหมด 19,117,614 18,669,169 2.40 
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หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี แยกรายเขต หนวย : ลานหนวย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพ่ิมข้ึน 

ป 2560 ป 2559 (ลดลง) 

2. หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี       

   - กฟน.1 7,188.96 6,968.85 3.16 

   - กฟน.2 5,134.21 5,170.80 (0.71) 

   - กฟน.3 6,179.44 6,002.62 2.95 

   - กฟฉ.1 6,228.49 6,113.51 1.88 

   - กฟฉ.2 5,447.07 5,364.71 1.54 

   - กฟฉ.3 8,647.44 8,394.73 3.01 

   - กฟก.1 23,519.20 23,377.03 0.61 

   - กฟก.2 29,417.76 28,555.15 3.02 

   - กฟก.3 16,245.11 15,974.26 1.70 

   - กฟต.1 6,620.73 6,370.07 3.93 

   - กฟต.2 9,602.37 9,378.04 2.39 

   - กฟต.3 5,551.50 5,549.85 0.03 

รวมท้ังหมด 129,782.28 127,219.62 2.01 
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Internal Process 

กฟภ. ใหความสําคัญในการใหบริการกับลูกคาอยางท่ัวถึง ดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขต 
การใหบริการและตอบสนองความตองการของลูกคา 

จายไฟฟาใหบานเรือนในชนบทระดับหมูบานรวม 74,297 หมูบาน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหมูบาน
ท่ัวประเทศ ดังนี้ 

 

หมูบานทั้งหมด* หมูบานที่มีไฟฟาใช

(หมูบาน) (หมูบาน)

 เหนือ 18,615 18,615 100

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 33,143 33,143 100

 กลาง 11,661 11,654 99.94

 ใต 10,885 10,885 100

 รวม/เฉลี่ย 74,304 74,297 99.99

ภาค รอยละของเปาหมาย

 
 
หมายเหตุ ขอมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2560 

 * ขอมูลหมูบานทั้งหมด จากสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง สถานะ ธ.ค. 2560 

จายไฟฟาใหบานเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 21.376 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.75 ของจํานวน
ครัวเรือนท้ังประเทศ ดังนี้ 

ครัวเรือนทั้งหมด* ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

 เหนือ 5,153,481 5,135,511 99.65

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,843,774 6,827,031 99.76

 กลาง 5,140,511 5,135,283 99.90

 ใต 4,291,143 4,278,456 99.70

 รวม/เฉลี่ย 21,428,909 21,376,281 99.75

ภาค รอยละของเปาหมาย

 
 
หมายเหตุ   ขอมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2560 

 * ขอมูลครัวเรือนทั้งหมด จากสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบยีน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ ก.ย. 2560 
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โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอรอัจฉริยะ  
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 

1) โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) 

  กลุมงานท่ี 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ไดจัดทําประชาพิจารณรางเอกสารประกวดราคา เพ่ือรับ
ฟงขอเสนอแนะจากผูท่ีสนใจ แลวจํานวน 3 ครั้ง และ ผวก. อนุมัติใหดําเนินการประกวดราคาของกลุมงานท่ี 1 เม่ือ
วันท่ี 10 ส.ค. 2560 มีผูยื่นซองเอกสารประกวดราคา จํานวน 5 ราย อยูระหวางพิจารณาผลผูผานคุณสมบัติทางดาน
เทคนิค 
  กลุมงานท่ี 2 (Substation Automation) คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติผลการพิจารณารายละเอียดทางดาน
เทคนิคประกวดราคาฯ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โครงการ คอพ.  กลุมงานท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 พ.ย. 
2560 มีผูผานเกณฑคุณสมบัติและรายละเอียดทางเทคนิคจํานวน 6 ราย และ ผวก. อนุมัติจางเหมาบริษัท อิตัลไทย 
วิศวกรรม จํากัด เปนผูดําเนินการโครงการ คอพ. กลุมงานท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 2560 อยูระหวางการจัดทํา               
สัญญาจาง 

2) โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาเพ่ือรองรับรถยนตไฟฟา 
  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีหนังสือแจง กฟภ. ผลการดําเนินงานจัดทําโครงการศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานไฟฟาเพ่ือรองรับรถยนตไฟฟา ของ 3 การไฟฟา มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
ความสําเร็จ ระดับ 5 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟาทางภูมิศาสตร ระยะที่ 2 (คสฟ.2) 
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage : GISP.2) 

เป ดใช ง านฐานขอมูล ท่ัวประเทศแลว  โดยให
หนวยงานท่ีเก่ียวของและการไฟฟาจุดรวมงาน นําเขาและ
ปรับปรุงขอมูลตามการปฏิบัติงานประจําวัน รวมท้ังไดสง
ขอมูลระบบไฟฟาเพ่ือสนับสนุนระบบงาน OMS และ SCADA 
มีการตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงฐานขอมูลให
ทันสมัย สถานะเดือน ธ.ค. 2560 ความครบถวนของขอมูล 
คิดเปนรอยละ 99.49 

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (GIS ระยะที่ 3) 

คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 ในการประชุมครั้งท่ี  9/2560 เม่ือ
วันท่ี 18 ก.ค. 2560 

           รผก.(ว) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานจัดซ้ือพรอมติดตั้ง
ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ตามแผนงาน ผสฟ.3 เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2560 และเห็นชอบรางขอบเขตของงาน (TOR) 
และราคากลาง สําหรับการจัดซ้ือพรอมติดต้ังซอฟตแวรระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมพัฒนาโปรแกรมประยุกต                     
ตามแผนงาน ผสฟ.3 เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. 2560     

 คณะกรรมการฯ นําเสนอรางขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง สําหรับการจัดซ้ือพรอมติดตั้ง ซอฟตแวร
ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา พรอมพัฒนาโปรแกรมประยุกต ตามแผนงาน ผสฟ.3 ตอคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรของ กฟภ. เม่ือวันท่ี 6 และ 14 ธ.ค. 2560 
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โครงการกอสรางเคเบิลใตดินสําหรับเมืองใหญ 

กฟภ. ไดปรับปรุงระบบจําหนายชนิดปกเสาพาดสายเปนระบบเคเบิลใตดินในพ้ืนท่ีเมืองใหญ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง 
ของระบบไฟฟา ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมและรักษาทัศนียภาพของเมืองใหสวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพ้ืนท่ี 
ดําเนินการท้ังหมด 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ภูเก็ต, 
สงขลา, ขอนแกน, มุกดาหาร, นครพนม, สุราษฎรธานี และตรัง มีผลการดําเนินการตั้งแตเริ่มโครงการถึงปจจุบัน  
คิดเปนรอยละ 75.32 ปจจุบันคงเหลืองานท่ีอยูระหวางดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ถนนนาจอมเทียน สาย 2 จ.ชลบุรี  จัดซ้ือสายเคเบิลใตดินแลว อยูระหวางเทศบาลฯ แกไขงานโยธากอสราง
ไมไดตามมาตรฐาน ของ กฟภ. ทําให กฟภ. ไมสามารถรับงานกอสรางดานโยธาของเทศบาลได 

2. ถนนทวีวงศ จ.ภูเก็ต อยูระหวางจัดทํา TOR และราคากลาง        

แผนงาน Smart & Green Office 

กฟภ. ตองการเปนตนแบบในดานการอนุรักษพลังงานในอาคาร เพ่ือสงเสริมภาพลักษณขององคกรท่ีเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอมและเปนตนแบบในการชวยลดตนทุนดานการนําเขาพลังงานของประเทศ อีกท้ังเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน กฟภ. โดยในป 2560 มีโครงการท่ีสําคัญดังนี้ 

โครงการนํารองปรับปรุงอาคารสํานักงาน กฟภ. 4 แหง ให

ไดรับการรับรองเปนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ระดับ 

Certified (กฟก. 3,กฟจ. ปทุมธานี, กฟจ. ชลบุรีและ กฟอ. หนองหญาไซ 

จ.สุพรรณบุรี) 
ผวก. อนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และระยะเวลากอสราง

งานจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงานใหเปนอาคารเขียว (Green 
Building) ที่ กฟจ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 และ กฟก.3 จังหวัด
นครปฐม เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 2560 

กฟภ. ยื่นขอรับการประเมินรับรองอาคารเขียวตามมาตรฐาน 
LEED จาก Green Business Certification, Inc. (GBCI) สําหรับอาคารสํานักงาน กฟภ. 2 แหง ไดแก กฟจ.
ปทุมธานี และ กฟส.อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี ในเดือน มี.ค. 2560 และไดรับการรับรองเปนอาคารเขียวตาม
มาตรฐาน LEED เมื่อเดือน มิ.ย. 2560 โดย กฟจ.ปทุมธานี ไดรับการรับรองในระดับ Gold ที่ 65 คะแนน และ                  
กฟส.อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี ไดรับการรับรองในระดับ Certified ท่ี 46 คะแนน 

ผวก. อนุมัติขยายระยะเวลาจางที่ปรึกษาและเปลี่ยนแปลงขอกําหนดขอบเขตงานจางที่ปรึกษา (TOR) 
ดําเนินการตามเกณฑอาคารเขียวและนําอาคารสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 4 แหง ยื่นประเมินใหไดรับการ
รับรองเปนอาคารเขียวจาก LEED ระดับ Certified เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. 2560 

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)  

 กฟภ. สงใบสมัครและแบบประเมินเขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 จํานวน 29 แหง คือ กฟจ.พะเยา, กฟจ.ลําปาง, กฟจ.อุตรดิตถ, กฟจ.สุโขทัย, กฟจ.
นครสวรรค, กฟจ.สิงหบุ รี, กฟจ.พิษณุโลก, กฟจ.อุดรธานี, กฟจ.หนองบัวลําภู, กฟจ.มุกดาหาร, กฟจ.กาฬสินธุ,                 
กฟจ.มหาสารคาม, กฟจ.สุรินทร, กฟจ.ตราด, กฟจ.ระยอง, กฟจ.สระบุรี, กฟจ.อางทอง, กฟจ.สมุทรสาคร, กฟจ.
ประจวบคีรีขันธ, กฟจ.สมุทรสงคราม, กฟจ.กระบี่, กฟจ.พังงา, กฟจ.นราธิวาส, กฟจ.ปตตานี, กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย                
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จ.มหาสารคาม, กฟอ.นางรอง จ.บุรีรัมย, กฟอ.สามพราน จ.นครปฐม, กฟอ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร, กฟอ.นครชัยศรี                
จ.นครปฐม 
 สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคท้ัง 29 แหงผานเกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียวท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 

งานลดพัสดุคงคลังที่ไมเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวชา 

คณะทํางานบริหารพัสดุ-อุปกรณท่ีไมเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวชาไดรวบรวมขอมูลพัสดุท่ีไมเคลื่อนไหว

และเคลื่อนไหวชา ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2560 มีรายการพัสดุจํานวน 113 รายการ คิดเปน มูลคารวม 57.61 ลานบาท 

(มูลคาพัสดุคงคลัง ณ ตนป 2560) รายการและมูลคาพัสดุท่ีไมเคลื่อนไหว และเคลื่อนไหวชาไตรมาส 1 – 4                     

(ม.ค. – ธ.ค. 2560) มีรายการพัสดุลดลง จํานวน 45 รายการ  มูลคารวม 32.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.48 

 

งานพัฒนาซอฟทแวรคํานวณราคากลางคาขนสง  

       รผก.(อ) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

จัดจางรถยนตบรรทุกขนาดตางๆ ขนสงพัสดุของ กคพ.  1-4 

เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 2560 และการกําหนดราคากลางจัดจาง

รถยนตบรรทุกขนสงพัสดุของ กคพ.1-4 และกําหนดสูตรการ

คํานวณตามโปรแกรมคํานวณราคากลางคาขนสง เม่ือวันท่ี              

29 ธ.ค. 2560 

งานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง  

        คณะกรรมการ กฟภ. อนุ มัติแผนจัดหาพัสดุหลัก 

ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 21 มิ.ย. 2560 และ ผวก. อนุมัติแผนจัดหาพัสดุรอง ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี                        

7 ส.ค. 2560 
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ความกาวหนาของโครงการพัฒนาระบบไฟฟา 

มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ดังนี้ 

ช่ือโครงการ รอยละความกาวหนาของโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 8.1 (คพส.8.1) 

พ.ศ. 2548 - 2563 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

 

2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 8.2 (คพส.8.2) 

  พ.ศ. 2549 - 2563 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 9.1 (คพส.9.1) 

พ.ศ. 2554 - 2563 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 9.2 (คพส.9.2) 

  พ.ศ. 2554 - 2563 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 9.3 (คพส.9.3) 

  พ.ศ. 2554 - 2564 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

6. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะท่ี 9.4 (คพส.9.4) 

  พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

7. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมระบบจําหนาย ระยะท่ี 7 (คสจ.7) 

  พ.ศ. 2551 - 2561 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

 8. โครงการเพ่ิมความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 (คชฟ.3) 

  พ.ศ. 2554 - 2563 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

9.โครงการกอสรางเคเบิลใตน้ําระบบ 115 เควี(วงจรท่ี3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.) 

  พ.ศ. 2554 - 2561  

 10.  โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม (คฟม.) 

พ.ศ. 2557 - 2561 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

11.  โครงการกอสรางเคเบิ้ลใตดินสําหรับเมืองใหญ (กคด.) 

พ.ศ. 2546 – 2562 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

ขอมูล : ฝายบริหารโครงการ 2 
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Learning and Growth  

งานศึกษาออกแบบและกอสรางศูนยขอมูล (Data Center) 

ผวก. อนุมัติจาง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จํากัด 

(มหาชน)  กอสรางศูนยขอมูล (Data Center) เม่ือวันท่ี 7 ธ.ค. 2559 

โดยสงมอบพ้ืนท่ีและเริ่มงานกอสราง วันท่ี 17 ม.ค. 2560  ประชุม

ตรวจรับงานจางกอสรางฯ งานงวดท่ี 10 เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 2560 งาน

เหล็กเสริมและเทคอนกรีตคาน, เสา, พ้ืนชั้น 3-5 และสวน Data 

Center เทคอนกรีตชั้นดาดฟาแลว  อยูระหวางดําเนินการกอสรางงาน 

ดังนี้ 

1. ชั้น 5 สวนสํานักงาน งานเหล็กเสริม, คาน และพ้ืน 

2. งานกออิฐและฉาบปูนผนัง, ตบแตงผิวทองคาน 

3. งานติดตั้งทอรอยสายไฟ, ทอน้ําดี และทอน้ําเย็นระบบปรับอากาศ 

4. งานติดตั้งทอเมนระบบดับเพลิง 

5. งานติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา 

งานจัดหาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 

ปรับแผนงานการจัดหา CBS2 เพ่ือใหไดผูรับจางภายใน ธ.ค. 60  ดังนี้ 

1. งานจางท่ีปรึกษา 
 ท่ีปรึกษาฯ บริษัท เมอรลินส โซลูชั่นส อินเตอรแนชั่นนัล จํากัด นําเสนอผลความกาวหนาประจําเดือน ธ.ค. 
2560 ในท่ีประชุม PMO CBS2 เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค.2560 และนําสงรายงานหลักเกณฑและวิธีพิจารณาขอเสนอ
ของผูเสนอราคา รซธ. ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค.2560 
 

2. งานทบทวนรางขอกําหนดความตองการดานเทคนิค 
 ผวก. เห็นชอบขอกําหนดความตองการดานเทคนิค รซธ. ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 ธ.ค. 2560 อยูระหวาง
คณะกรรมการ TOR CBS2 ดําเนินการทบทวนขอกําหนดท่ัวไป  
 

3. การจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)   
- ประสานงานผูสังเกตการณโครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 เขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต

ของงาน (TOR) โครงการ รซธ. ระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. 2560 และเขารวมประชุม PMO 
CBS2 เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. 2560  

- นําสงรายงานการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก 
(รซธ.) ระยะท่ี 2 ประจําเดือน พ.ย. 2560 ถึง กรมบัญชีกลาง 
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โครงการสํารวจปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรแตละกลุม              

ของ กฟภ. 

ท่ีปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ไดสงมอบงานงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 31 ต.ค. 2560 โดยผลสํารวจความ

ผูกพันของบุคลากร กฟภ. ป 2560 มีคาเฉลี่ย 4.49 ซ่ึงสูงกวาป 2559 ท่ีมีคาเฉลี่ย 4.39 และนําผลสํารวจไป Focus group กับ

กลุมบคุลากร ใน 5 พ้ืนท่ี คือ กฟก.1, กฟต.3, กฟน.1, กฟฉ.2 และสํานักงานใหญ  

ท่ีปรึกษาจัด workshop ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 รวมกับทุกสายงานและทุก กฟข. เพ่ือพิจารณาผลสํารวจของแตละสายงาน 

และจัดทําแผนยกระดับความผูกพันฯ และแผนเสริมสรางคานิยม ป 2561 แลว อยูระหวางนําเสนอผลสํารวจใหผูบริหาร กฟภ. 

รับทราบ และจัดทําสรุปผลสํารวจ พรอมแผนฯ เพ่ือนําเสนอ ผวก. เห็นชอบตอไป 

                                          

งานมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000  

สรุปผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียพรอมสรุปผลการ สานเสวนา จากการไฟฟา

เขต ท้ัง 12 เขต 

- การไฟฟาเขต 12 เขต จัดทําแผนการดําเนินงาน/โครงการเพ่ือปองกันและลดผลกระทบเชิงลบเพ่ือเสริมสราง

ชุมชนสําคัญใหเกิดความเขมแข็งป 2561-2564 (แผนระยะ  4 ป) 

- สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากการไฟฟาเขต ท้ัง 12 เขต 

        - สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 นําเสนอ

คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 2560 

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทํา

ระบบการบริหารบุคลากรผูมีความสามารถสูง (Talent Management) 

Succession Plan :  

- สรุปผลการประเมินกลุม Successor โดยคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังหมดอยูในระดับดีเยี่ยมข้ึนไป  

- ทุกสายงานไดจัดสงรายชื่อ Successor ครบถวน เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 2560 อยูระหวางจัดทําสรุปรายชื่อเพ่ือขออนุมัติ 

ผวก.  

Talent Management  :   

- ทุกสายงานไดจัดสงรายชื่อพนักงานท่ีมีความสามารถสูง (Talent Management) ครบถวน เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 2560 

อยูระหวางจัดทําสรุปรายชื่อเพ่ือขออนุมัติ ผวก.  
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ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2559 

ผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2559 เทากับ 4.9331 

 

   
ป 2559 ในแตละหัวขอการประเมินผล กฟภ. มีผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 

ดังตอไปนี้  

 
 

 
ที่มา : www.sepo.go.th  สถานะ 3 ม.ค. 2561 

กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู อันดับท่ี 1 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ  
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ที่มา : www.sepo.go.th  สถานะ 3 ม.ค. 2561 

กฟภ. มีคะแนนหมวดผลลัพธอยู อันดับท่ี 2 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ท้ังหมด 19 รัฐวิสาหกิจ 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป 2559 ระหวาง กฟภ. กบั กฟน. 

 
กฟน. กฟภ. 

SAIFI (ครั้ง/ราย/ป) 1.351 1.568* 

SAIDI (นาที/ราย/ป) 39.963 21.182* 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 11,378 25,911 

Net Profit Margin (%) 5.92 5.52 

EBITDA (ลานบาท) 20,109 43,567 

จํานวนผูใชไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 432 528** 
หมายเหตุ * ขอมูลดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 12 เมืองใหญ 

  ** ขอมูลจํานวนผูใชไฟฟาตอจํานวนบุคลากร (พนกังาน + ลูกจางสัญญาจาง 2 ป)  
  

ท่ีมาขอมูล กฟน. : - State Enterprise Review จาก www.sepo.go.th  
 - ดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา จาก www.mea.or.th และรายงานประจําป 2557 
 

จํานวนผูใชไฟ จํานวนผูใชไฟ กฟน. ธค 3,522,038   จํานวนผูใชไฟ กฟน. มิ.ย. (59) 3,571,281 
จํานวนพนักงาน กฟน. 8,352  
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หัวขอที่ 2 หมวดผลลัพธ 

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.) ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.) 
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ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 

ประจําป 2560 
 

ไตรมาส 4 
 

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 
 

   
 

 

  

 

 

  

 
 

 

 
 

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.) ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.) 



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)  6.33

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

7.02

(เดือน ม.ค.-พ.ย. 60)

- แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร (CPI-X)  27,718 ล้านบาท

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 11 เดือน)

 27,207.69 ล้านบาท

(เดือน ม.ค.-พ.ย. 60)

- งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- แผนงานพัฒนาการบริการลูกค้า

     : งานขยายสัดส่วนการแจ้งค่าไฟฟ้าและข้อมูลอื่น ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1-4

 - ประสานงานภาค 3 เพื่อจัดเตรียมรวบรวมความต้องการ

 - ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความต้องการ

 - ออกแบบ 

 - พัฒนาระบบ 

 - ทดสอบระบบ ปรับปรุง แก้ไข 

 - อบรม

 - พัฒนาระบบงานและนําส่งระบบให้ภาค 3 แล้ว

     : งานจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า ร้อยละ 50 ร้อยละ 100

- แผนงานพัฒนาการขายและบริหารกลุ่มลูกค้า

     : งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย KAM ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- งานจัดทําระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- งานความสําเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไตรมาส 1-4

- รวบรวมข้อมูล ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ

- จัดทําขอบเขตและ แนวทางการดําเนินธุรกิจ จัดทํารูปแบบ

การดําเนินธุรกิจ (Business Model)

- นําเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร

 

- ผวก. อนุมัติจัดตั้งสํานักงานโครงการบริหารจัดการด้านพลังงาน เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560

- รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําธุรกิจให้บริการ PEA Information Service และจัดทํา Business Concept นําเสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 และนําเสนอ รผก.(ย) ทราบ เมื่อ

วันที่ 26 ธ.ค. 2560

- ระงับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าบนเกาะพะลวย เนื่องจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

มีนโยบายให้ กฟภ. ดําเนินการก่อสร้างระบบจําหน่ายไฟฟ้าบนเกาะเท่านั้น ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่ของ กฟภ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2560 มีมติให้ ฝวร. รับผิดชอบดําเนินการ

- งานศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหลือจากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเขต กฟน.1 ดําเนินการศึกษาและ

นําเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อ อฝ.พธ. แล้ว เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60

- แผนงานเตรียมความพร้อมและศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

 (Digital)

ไตรมาส 1-4

 - สํารวจ รวบรวมข้อมูล การใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

ด้าน ICT ของ กฟภ. 

 - ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ

 - ศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

เพื่อการจัดทําแผนธุรกิจ ICT ฉบับเบื้องต้น

 - จัดทํารายงานแผนงานธุรกิจ ICT ฉบับเบื้องต้น

 - จัดทํารายงานแผนธุรกิจ ICT ฉบับเบื้องต้น และส่งมอบแผนฯ ให้กับ รผก.(ย) แล้ว

- งานความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ กฟภ. - แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ - กรป. มีหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านระบบไฟฟ้าของประเทศเมียนมาและรัฐฉาน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเข้าพบผู้บริหารระดับสูง Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ณ สํานักงานใหญ่ 

MOEE กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา โดยมีกําหนดเข้าพบระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์และผลักดันการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานของ กฟภ. และบริษัทในเครือ ณ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา

NM1 ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

    : กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA

    : สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ

    : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการประกอบด้วย การจัดทําคําสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศนโยบาย จัดทําข้อตกลงฯ

    : ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA)

    : สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้คณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ.

    : วางแผนการดําเนินงาน/กําหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

    : ขยายผลการใช้ SLA และ QA for SLA ทั้ง สนญ., กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

    : สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและจัดอบรมให้ทํา

หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ใน กฟข. เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งจัดทําสื่อ

และคู่มือ เผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

    : ติดตามผลการใช้ SLA และ QA for SLA อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

    : มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานสามารถนําไปพัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

- กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA - ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2560 ลงนามในบันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA ระดับฝ่าย 

ตามห่วงโซ่อุปทานของ กฟภ.

- แจ้งเวียนอนุมัติข้อตกลงระดับการให้บริการระดับฝ่าย ปี 2560 และการดําเนินงานตามข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ตามห่วงโซ่อุปทานของ กฟภ.

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะทํางานระบบประกันคุณภาพบริการระดับสายงาน/สํานัก

- ตรวจสอบข้อมูลในระบบ om.pea.co.th ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน, SLA, QA, Benchmarking เพื่อส่งผล

การตรวจสอบให้คณะตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 ระดับองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 

มิติที่ 2 มาตรฐานที่ 1

- ติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน SLA และ QA for SLA ของ กฟภ. ประจําปี 2559-2560 ทั้งองค์กร ใน

ระบบ om.pea.co.th ให้คณะทํางาน SEPA หมวด 6 เพื่อนํามารวบรวมและสรุปผลการติดตาม QA for SLA และ 

โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ (QIR)

- สรุปข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ (QIR) ของ 14 สายงาน 3 สํานัก 12 กฟข. และ กฟฟ. ชั้น 1-3 ปี

 2560 และแผนการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินการระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. ประจําปี 2561 และ

ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 30 

พ.ย. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหา พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึง

การส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ

  งานที่ 1  แผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติระยะที่ 3 

  งานที่ 2  แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบระยะที่ 3 

  งานที่ 3  แผนงานพัฒนาระบบ VMI

  งานที่ 4  แผนงานพัฒนาระบบ Procurement Tracking

 

- ดําเนินโครงการ

- รายงาน ผวก. ทราบผลการดําเนินงาน

 

 - งานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติระยะที่ 3 :  ได้จัดทําระบบและทดลองใช้งานระบบฯ แล้ว

 อยู่ระหว่างสรุปผลการทดลองใช้งานและขออนุมัติใช้งาน

 - งานที่ 2 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบระยะที่ 3 :  อยู่ระหว่างจัดทําระบบการประเมินผลผู้

ส่งมอบ ซึ่งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผู้ส่งมอบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 - งานที่ 3 แผนงานพฒันาระบบ VMI :  อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้โปรแกรมก่อนทําประชาพิจารณ์ระบบกับ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 - งานที่ 4 แผนงานพัฒนาระบบ Procurement Tracking :  จัดทําและทดสอบระบบแล้ว อยู่ระหว่าง

จัดทํารายงานและนําเสนอขออนุมัติใช้งาน

- การอํานวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง Doing Business : World

 Bank

- กําหนดแนวทางและแผนการ

- สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ

- ติดตามและประเมินผล

- สรุปผลการดําเนินงานสะสมเดือน เม.ย. - ธ.ค. 2560 การขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ของสายงานการ

ไฟฟ้าภาค 3 เฉลี่ย 11.46 วัน (ค่าเฉลี่ยของจํานวนวันทําการให้บริการไม่เกิน 25 วันปฏิทิน)

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแนวทาง Doing Business : World Bank แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560

- แผนงานการปิดงานก่อสร้างตามแผน ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.06

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี - มีอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - กลุ่มงานที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ได้จัดทําประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟัง

ข้อเสนอแนะจากผู้ที่สนใจ แล้วจํานวน 3 ครั้ง และ ผวก. อนุมัติให้ดําเนินการประกวดราคาของกลุ่มงานที่ 1 เมื่อ

วันที่ 10 ส.ค. 2560 มีผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา จํานวน 5 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้าน

เทคนิค

- กลุ่มงานที่ 2 (Substation Automation) คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติผลการพิจารณารายละเอียดทางด้าน

เทคนิคประกวดราคาฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการ คอพ. กลุ่มงานที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 

2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและรายละเอียดทางเทคนิคจํานวน 6 ราย และ ผวก. อนุมัติจ้างเหมาบริษัท อิตัลไทย 

วิศวกรรม จํากัด เป็นผู้ดําเนินการโครงการ คอพ. กลุ่มงานที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญา

จ้าง

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง

 จ.แม่ฮ่องสอน

- มีอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมางวดที่ 1 - มีอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 2

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด - นําเสนอโครงการฯ ให้กับ มท., กระทรวงการคลัง, 

กระทรวงพลังงาน, สงป., สศช. และสํานักงาน กกพ. พิจารณา

- ได้รับความเห็นโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน 5 หน่วยงานแล้ว อยู่ระหว่างรอความเห็นจาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 - มีอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของแผนงาน

 ผสฟ.3
- คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติแผนงานฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 

 - รผก.(ว) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานจัดซื้อพร้อม

ติดตั้ง ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ตามแผนงาน ผสฟ.3 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 และเห็นชอบร่าง

ขอบเขตของงาน (TOR)  และราคากลาง สําหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟ้า พร้อมพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ ตามแผนงาน ผสฟ.3 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

 - คณะกรรมการฯ นําเสนอร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง สําหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า พร้อมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ตามแผนงาน ผสฟ.3 ต่อ

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 6 และ 14 ธ.ค. 2560

- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล GIS - ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 - ร้อยละ 99.39

- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS - ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 - ร้อยละ 99.49

- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS - ผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ร้อยละ 99.75

- งานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ไตรมาส 1-4

 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน/ขออนุมัติในหลักการ

 - จัดทําเอกสารประกอบการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ/ราคากลาง

 - พิจารณาผลการจัดซื้อ/ขออนุมัติจัดซื้อ

 - จัดทําสัญญา และลงนามสัญญา

 - ขออนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า

 - ส่งของ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของค่าพัสดุ

 - ผู้ขายส่งมอบรายงานการออกแบบและแผนงาน/จัดฝึกอบรม

 - เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของค่าพัสดุ

 - ติดตั้ง/ตรวจรับอุปกรณ์แต่ละโหนด

 - ผู้ขายดําเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 2-6 ต.ค. 2560 และส่งของเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560 โดยเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ  

ร้อยละ 40 ของสัญญาแล้ว

 - ผู้ขายส่ง Network Detail Design และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ

ติดตั้ง

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 6 ส่วนที่ 2 (คพส.6.2) ร้อยละ 40 ร้อยละ 17.85

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.7.1) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 29.17 ร้อยละ 54.03

    : ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ จํานวน 2 สถานี แบ่งเป็น

- ภายในไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

- ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

 

- ออกแบบแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างออกแบบ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ดําเนินงาน จํานวน 2 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี

- พิจารณารายละเอียดทางเทคนิค ภายในไตรมาส 4 

  จํานวน 1 สถานี

 

- ลงนามในสัญญาแล้ว 

- อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 จํานวน 2 สถานี - ลงนามในสัญญาแล้ว

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 34.24 ร้อยละ 40.21

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV ปริมาณเต็มโครงการ 110 

วงจร-กม.

ร้อยละ 21 ร้อยละ 32

    : ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ  จํานวน 2 สถานี แบ่งเป็น

- ภายในไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี

- ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

 

- ออกแบบแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างออกแบบ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ลงนามในสัญญา จํานวน 8 สถานี แบ่งเป็น

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 6 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี 

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

 

- ลงนามในสัญญาแล้ว

- ลงนามในสัญญาแล้ว

- อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่ม Bay และหม้อแปลงไฟฟ้า ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 15.42 ร้อยละ 19.58

    : ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ จํานวน 9 สถานี แบ่งเป็น

- ภายในไตรมาส 1 จํานวน 4 สถานี

- ภายในไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี

- ภายในไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

 

- ออกแบบแล้วเสร็จ

- ออกแบบแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างออกแบบ

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลานไก ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 - ลงนามในสัญญาแล้ว

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ดําเนินงาน จํานวน 11 สถานี แบ่งเปน็

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 2 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 3 จํานวน 4 สถานี

- เปิดซองประกวดราคา (เทคนิค) ภายในไตรมาส 4 

  จํานวน 1 สถานี

- อนุมัติประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- ประกาศประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 

  สถานี

- อนุมัติจ้างภายในไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว จํานวน 2 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ 9 สถานี

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 สว่นที่ 3 (คพส.9.3)

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 34.74 ร้อยละ 41.86

    : ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ จํานวน 4 สถานี แบ่งเป็น

- ภายในไตรมาส 2 จํานวน 3 สถานี

- ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- ออกแบบแล้วเสร็จ 2 สถานี อยู่ระหว่างออกแบบ 2 สถานี

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ดําเนินงาน จํานวน 13 สถานี แบ่งเป็น

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 จํานวน 9 สถานี 

- อนุมัติจ้าง ภายในไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

 

- ลงนามในสัญญาแล้ว

- ลงนามในสัญญาแล้ว

- อยู่ระหว่างดําเนินการ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

    : เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115-33 kV ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

    : ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างออกแบบ

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ดําเนินงาน จํานวน 8 สถานี แบ่งเป็น

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี 

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- อนุมัติประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 

  2 สถานี

- ประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 2 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ 6 สถานี

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7) ร้อยละ 12.75 ร้อยละ 12.75

- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)

    : ปรับปรุงระบบจําหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ในตัวเมือง ปริมาณเต็มโครงการ

 4,970.26 วงจร-กม.

ร้อยละ 6 ร้อยละ 6

    : ปรับปรุงระบบจําหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินระบบ 22 kV ปริมาณเต็มโครงการ 100.31 

วงจร-กม.

ร้อยละ 9 ร้อยละ 9

    : ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV (Loop Line) ปริมาณเต็มโครงการ 292.50 วงจร-กม. ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

    : ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพปริมาณเต็มโครงการ 23 สถานี ร้อยละ 13 ร้อยละ 13
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV ลงนามในสัญญา จํานวน 6 สถานี แบ่งเป็น

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 จํานวน 4 สถานี 

- อนุมัติจ้าง ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- อนุมัติประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 4 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 สถานี

    : ออกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจาก Outdoor เป็น Indoor ดําเนินงาน จํานวน 14 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 จํานวน 6 สถานี

- ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4  จํานวน 

  2 สถานี 

- อนุมัติจ้าง ภายในไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

- พิจารณารายละเอียดทางเทคนิค ภายในไตรมาส 4 

  จํานวน 1 สถานี

- อนุมัติประกวดราคา ภายในไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว 7 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 สถานี

- โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 15.80 ร้อยละ 15.80

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก

 (คพพ.1)

ลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี - บจก.เอ็นซิส ทําหนังสือ ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560 ยืนยันขยายเวลายืนราคา

สําหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ออกไปถึง 31 ต.ค. 2560

- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

     : ค่าดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

     : ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

- จัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน

ของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ กฟภ. และ กฟข.

- รผก.(ป) อนุมัติจัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของค่าดัชนีSAIFI&SAIDI ของ กฟภ. และ กฟข.

 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560

- ประมวลผลและจัดทํารายงานแล้วเสร็จของ เดือน ม.ค - พ.ย. 2560

- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่

     : ค่าดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่

     : ค่าดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่

- จัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของค่า

ดัชนี SAIFI&SAIDI ของ 4 เมืองใหญ่

- รผก.(ป) อนุมัติจัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ 4 เมืองใหญ่ 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560

ั ้ ็ ื
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS - งานระยะที่ 2 ขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา

- งานระยะที่ 3 ขออนุมัติแผนการดําเนินงาน

- ระยะที่ 2 รผก.(อ) รักษาการแทน ผวก. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา จํานวน 15 สถานี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 

- ระยะที่ 3 ผวก. เห็นชอบแผนการดําเนินงานฯ จํานวน 16 สถานี เมื่อวันที่ 14 และ 19 พ.ย. 2560

- งานปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ/ระบบสื่อสาร

  1. จัดหาอุปกรณ์สื่อสาร Cellular Router สําหรับ FRTU-SCB จํานวน 522  ชุด

  2. งานการจัดหาพร้อมติดตั้ง Non Redundant MARS Master จํานวน 44 แห่ง

  3. งานจัดหา Cellura Router สําหรับ FRTU ในเขตพื้นที่ คจฟ.2 จํานวน 700 ชุด

  4. งานควบคุมดูแล และบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ระบบ 

     SCADA/DMS (คจฟ.1,2)

  5.งานบํารุงรักษาระบบ Video wall/Rear Projection System

 

- ลงนามในสัญญา

- ติดตั้งแล้วเสร็จ

- ลงนามในสัญญา

- คจฟ.1 บริหารสัญญา

- คจฟ.2 บริหารสัญญา

- ระบบพร้อมใช้งาน

 

- อยู่ระหว่างจัดทําสัญญา

- ติดตั้งแล้วเสร็จ

- อยู่ระหว่างจัดทําสัญญา

- คจฟ.1 และ คจฟ.2 อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา

- ดําเนินการแล้วเสร็จ

- งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

  1. ขออนุมัติการแบ่ง/การเปลี่ยนแปลง การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าระบบ115 เควี และ/หรือ

     ขออนุมัติ Close Loop Circuit ระบบ 115 เควี   

  2. การร่วมพิจารณารูปแบบการเชื่อมโยง SPP และ VSPP ระบบ 115 เควี (ร้อยละ) 

  3. การทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ SPP และ VSPP  (ร้อยละ) 

  4. การขออนุมัติงานจ่ายไฟผู้ใช้ไฟระบบ 115 kV และสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. (ร้อยละ) 

  5. จ้างบํารุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)  จํานวน 369 สถานีฯ

 ไตรมาส 1-4

- แผนดําเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันจ่ายไฟ 7 วัน

- ร้อยละ 80

- ร้อยละ 80

- แผนดําเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันจ่ายไฟ

- ดําเนินการบํารุงระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

จํานวน 300 สถานี

 

- ดําเนินการแล้วเสร็จ ก่อนวันจ่ายไฟ 7 วัน

- ร้อยละ 95 

- ร้อยละ 85

- ร้อยละ 100

- คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติจ้างบริการบํารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ CSCS แบบ Outsource โดยวิธี

พิเศษ ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 และได้ลงนามในสัญญา จํานวน 6 สัญญา ปัจจุบันดําเนินการแล้วจํานวน 309 

สถานี

- งานความสําเร็จในการจัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต

(Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า

  1. การจัดทําแผนปลดโหลดกรณีเหตุผิดปกติในระบบไฟฟ้า

  2. จัดทําแผนปลดโหลดด้วย U/F Relay

  3. จัดทําแผนรองรับกรณีไฟฟ้าดับทั้งประเทศ (Blackout)

 

- ดําเนินการในไตรมาส 4

- ดําเนินการในไตรมาส 4

- ดําเนินการในไตรมาส 4

 

- ดําเนินการแล้วเสร็จ

- ดําเนินการแล้วเสร็จ

- ดําเนินการแล้วเสร็จ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า

  1. บํารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ (453 สถานี)

  2. บํารุงรักษา115 kV. Protection Relay ตามวาระ (227 สถานี)

  3. ตรวจสอบและปรับตั้งค่าการทํางานของ115 kV. Protection Relay (227 สถานี)

ไตรมาส 1-4

- จํานวน  405   สถานี

- จํานวน  199   สถานี

- จํานวน  199   สถานี

 

- จํานวน  436   สถานี

- จํานวน  205    สถานี

- จํานวน  266    สถานี

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (คปศ.)

  1. งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง Hardware และ Software ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ 

(SCADA/TDMS)

  2. งานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Field Device Interface (FDI) และอุปกรณ์

วิทยุสื่อสาร

  3. งานรื้อถอนและติดตั้งระบบ CSCS ตามมาตรฐาน IEC 61850 จํานวน 14 สถานี

 

- ขออนุมัติแผนการดําเนินงาน

- ขออนุมัติแผนการดําเนินงาน

- จัดทําร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา

 

- อยู่ระหว่างการของอนุมัติแผนการดําเนินงานจาก ผวก.ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่

- อยู่ระหว่างการของอนุมัติแผนการดําเนินงานจาก ผวก.ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่

- ประชุมพิจารณากําหนดร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

- งานบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

  1. งานติดตามและประเมินผล การตั้งทีมตัดต้นไม้

  2. งานติดตามและประเมินผล การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และงานแก้ไข 

      (Patrol Cleansing) 

  3. งานตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงของเคเบิลใต้ดินเพื่อทําแผนเปลี่ยนทดแทน

     ก่อนชํารุด 

  4. งานตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงของเคเบิลใต้น้ําเพื่อทําแผนเปลี่ยนทดแทน

     ก่อนชํารุด

 

- ติดตามและประเมินผลการตั้งทีมตัดต้นไม้        ไตรมาสละ

 3 เขต 

- ติดตามและประเมินผลงานตรวจสอบ และแก้ไข

ไตรมาสละ 3 เขต

- ตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Check) และตรวจสอบทาง

ไฟฟ้า (PD Online) จัดทํา Health Index ระบบเคเบิลใต้ดิน

 115 kV เขต ก.1, ก.2 และ ก.3 ให้ครอบคลุม 100 % ไตร

มาสละ 25 %

- ตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Check) และตรวจสอบทาง

ไฟฟ้า (PD Online) จัดทํา Health Index ระบบเคเบิลใต้น้ํา

 จากจํานวน ทั้งหมด 33 วงจร ไตรมาสละ 25 %

 

- ติดตามและประเมินผลการตั้งทีมตัดต้นไม้ จํานวน 12 เขต 

- ติดตามและประเมินผลงานตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าจํานวน 12 เขต

- ร้อยละ 100 

- ร้อยละ 100

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) - ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่จํานวน  

10,000 ครัวเรือน (ม.ค. - ธ.ค. 2560)

- จํานวน 16,044 ครัวเรือน

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) - ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล จํานวน 1,800 

ครัวเรือน (ม.ค. - ธ.ค. 2560)

- จํานวน 1,990 ครัวเรือน

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) - ก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร 6,340 ครัวเรือน (ม.ค. -

 ธ.ค. 2560)

- จํานวน 8,264 ครัวเรือน

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

  1. กําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า 

     ของ กฟภ., กฟข. ประจําปี 2560 

  2. วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss 

  

3. จัดทําคู่มือการคํานวณหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss 

  4. คํานวณหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ผลิตไฟฟ้า 

  5. รายงานค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (P.F.) ที่จุดส่งมอบพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 

     กฟผ. - กฟภ.

 

- กําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดแล้วเสร็จ

- กําหนดค่าเป้าหมายรายเขต/รายภาค แล้วเสร็จ

- คํานวณผลกระทบ Technical Loss  ไตรมาส 3

- รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สําหรับจัดทําคู่มือ

- คํานวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง

- นําเข้าข้อมูลและประมวลผล

 

- รผก.(ป) ให้ความเห็นชอบกําหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 60

- รผก.(ป) ให้ความเห็นชอบกําหนดค่าเป้าหมายรายเขต/รายภาค เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60

- รผก.(ป) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนลด Technical Loss ไตรมาส 3 

  เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60

- ศึกษาแนวทางการคํานวณเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงผลการคํานวณให้สอดคล้องกับสภาพการจ่ายไฟ

- อยู่ระหว่างดําเนินงาน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลการขนาน Gen. เดือน ม.ค.-ธ.ค. 60 ในการประมวลผล

- มีการนําเข้าและประมวลผลค่า PF ทุกเดือน ในเว็บไซต์ http://pf.pea.co.th

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ํา - แผนตรวจสอบจํานวน 100,000 เครื่อง - จํานวน 114,410 เครื่อง

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง - แผนตรวจสอบจํานวน 20,000 เครื่อง - จํานวน 21,118 เครื่อง

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ร้อยละ 100 รอ้ยละ 100

- งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช้ประโยชน์ ไตรมาส 1-4

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม

และขยายผล เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช้ประโยชน์

- นําผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงาน

ไปทดสอบใช้งานในพื้นที่กว้าง (TRL 5) จํานวน 5 ชิ้น

- สรุปรายงานผลการทดลองใช้งาน

 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และขยายผลนวัตกรรม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560

 มีการอบรมใช้งาน, ส่งมอบและนําผลงานไปทดลองใช้งานและได้ขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ TRL 4-6 แล้ว จํานวน 20

 ชิ้นงาน/กระบวนการ

- งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ไตรมาส 1-4

'- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม

และขยายผล เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/กระบวนงานมาใช้ประโยชน์

- นําผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนงาน

ไปทดสอบใช้งาน จํานวน 5 ชิ้นงาน/กระบวนการ

- สรุปรายงานผลการทดลองใช้งาน

 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และขยายผลนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 

มีการอบรมใช้งาน, ส่งมอบและนําผลงานไปทดลองใช้งานแล้ว จํานวน 10 ชิ้นงาน/กระบวนการ

 

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานศึกษาการบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังโดยวิธีการประเมินสภาพ 

(Condition-based Management) และกับดักฟ้าผ่าป้องกันหม้อแปลง

- มีรายงานฉบับสมบูรณ์และถ่ายทอดความรู้ - ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน กฟภ. จํานวน 85 

คน เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560

- งานศึกษาและจัดทําข้อกําหนดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง - มีรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และรายงานฉบับสมบูรณ์ - ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 

และคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ความเห็นชอบรายงานทั้ง 2 ฉบับแล้ว

- งานให้ทุนจากกองทุนวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ของ กฟภ. - อนุมัติให้ทุนวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี วงเงิน 30 ล้าน

บาท

- ผวก. อนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแล้ว วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,449,908 บาท

- โครงการนําร่อง (Pilot Project) ขยายผลการใช้งานระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งใน

ระบบไฟฟ้า (Smart Phase Indicator)

- มีอนุมัติหลักการดําเนินโครงการนําร่องฯ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รายงานปัญหาค่าบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใน

เรื่องวัสดุวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการขอทุนสนับสนุนฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับผู้ผลิตและผู้จําหน่าย

พลังงาน (Energy Efficiency Reources Standard: EERS)

- คณะทํางานฯ เห็นชอบผลการศึกษาศักยภาพที่สามารถ

ดําเนินการได้

- คณะทํางานฯ เห็นชอบผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินการ ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

    : งานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อประหยัดพลังงานด้วย

เทคโนโลยีโคมไฟหลอด SON ภายใต้ความร่วมมือกับ ม.เกษตรศาสตร์

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน อาคารสํานักงาน กฟภ. ไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินการ ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

    : งานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารสํานักงาน 

กฟภ. (ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี)

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารภาครัฐ ไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินการ ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

    : งานติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร

ของรัฐ

- แผนงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคธุรกิจ และครัวเรือน ไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินการ ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

    : งานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และ

สถานบริการ

- งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินการ ร้อยละ 100

 

ร้อยละ 100

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ และโปร่งใส

- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขตและสํานักงานใหญ่ 

เพื่อรวบรวมเป็นหมวดหมู่โดยจัดทําเป็นสถิติเผยแพร่ให้ทุก

หน่วยงานได้ทราบ ลงใน Home Page ของ สกม. ภายใน 

30 วัน ของไตรมาสถัดไป

- รวบรวมแล้วเสร็จ จํานวน 1,417 ราย

- แผนงานจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ

ปฏิบัติงาน

    : งานจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ

ปฏิบัติงาน

- แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด - พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ จํานวน 47 เรื่อง

    : งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทํา ปรับปรุง หรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. 

ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

- แล้วเสร็จภายในเวลาที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องกําหนด - มีส่วนร่วมปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ จํานวน 49 เรื่อง

- แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency) ไตรมาส 1-4

แผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรตาม Competency 

Gap  จากรอบการประเมินปี 2559

- จัดประเมินสมรรถนะในระบบ PEATA เรียบร้อยแล้ว  

- โครงการปรับปรุงการจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ์อัตรากําลัง ไตรมาส 1-4

1. ศึกษาภาระงานและแผนงานสําคัญ พร้อมกําหนดปัจจัยใน

การปรับปรุงกรอบอัตรากําลังของหน่วยงานที่มีภาระงาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร  (ยกเว้นสายงาน รผก.(ท) 

และ กฟข.)

2. นําเสนอกรอบอัตรากําลังแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความ

คิดเห็น และขออนุมัติ ผวก. นําไปใช้

- สรุปกรอบอัตรากําลังของ 38 หน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของต้นสังกัด 

เพื่อนําเสนอขออนุมัติต่อไป สําหรับอีก 6 หน่วยงานที่เหลือจะได้ติดตามให้ครบต่อไป

RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือเพื่อให้เกิด Synergy

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างจากบุคลากรภายนอกและภายใน ไตรมาส 1-4

1. ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรประจําปี โดยนําหลักสมรรถนะมาใช้ในการสอบ

คัดเลือกบุคลากรใหม่

3. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําข้อสอบประเมิน

ความรู้และสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละสายอาชีพ 

เพื่อคัดเลือกบุคลากรได้ตรงตามความต้องการขององค์กร

4. ให้ความรู้การสัมภาษณ์งานตามหลักสมรรถนะแก่

กรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือก

- ฝบค. ร่วมกับ กพค. ให้ความรู้การสัมภาษณ์งานตามหลักสมรรถนะแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการ

กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือบุคคลที่หน่วยงานเห็นว่ามีความเหมาะสม และสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ในการสรรหาพนักงานประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 9-10 มี.ค.2560 เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ประจําปี 2560 ณ ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการ PEA (PEA Academy) และสถาบันฝึกอบรมช่างเฉพาะทาง ไตรมาส 1-4

1. ประชุมคณะกรรมการ PEA Academy ทบทวนผล

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและหารายได้จาก

สถาบันวิชาการ โดยพิจารณาขั้นตอนการจัดตั้งประกอบด้วย 

โครงสร้าง PEA Academy แผนการจัดตั้ง และกรอบ

งบประมาณเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ.

2. ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนช่าง/รับรองหลักสูตร จัดตั้งศูนย์

ทดสอบ และดําเนินการปรับปรุง ศฝฟ. (ตามแผนงานที่ได้รับ

อนุมัติก่อนแล้ว)

- ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน โดย รรช. นําเสนอแผนงานการดําเนินการจัดตั้ง PEA Academy ในการประชุม HR

 Steering วันที่ 26 ธ.ค. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการสํารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละ

กลุ่มของ กฟภ.

ไตรมาส 1-4

1. ตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน

ของบุคลากร

2. ทบทวน กําหนดแนวทาง วิธีการ และกลุ่มบุคลากรสําคัญ 

เพื่อหาปัจจัยและประเมินผลความพึงพอใจและความผูกพัน

3. จ้างที่ปรึกษาศึกษา ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

และความผูกพัน

4. สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร

5. สรุปผลความพึงพอใจและผูกพันภาพรวม และวิเคราะห์

ข้อมูลของแต่ละสายงายเพื่อจัดส่งให้ทุกสายงานร่วมกําหนด

แผนเสริมสร้าง

6. นําเสนอขอความเห็นชอบ ผวก. เรื่องรายงานสรุปผล

ภาพรวม

7. ที่ปรึกษาจัด Workshop ร่วมกับทุกสายงานและ

คณะกรรมการ เพื่อจัดทําแผนเสริมสร้างความผูกพันฯ ปี 

๒๕๖๑

8. นําเสนอความเห็นชอบ ผวก. เรื่องแผนเสริมสร้างความ

ผูกพันฯ ปี ๒๕๖๑ ภาพรวม และสื่อสารแผนเสริมสร้างความ

ผูกพันฯ ภาพรวมให้ทุกหน่วยงานทราบ

9. ติดตามการดําเนินงานตามแผนแสริมสร้างความพึงพอใจ

และความผูกพัน

-  ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 โดยผลสํารวจ

ความผูกพันของบุคลากร กฟภ. ปี 2560 มีค่าเฉลี่ย 4.49 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.39 และนําผลสํารวจไป 

Focus group กับกลุ่มบุคลากร ใน 5 พื้นที่ คือ กฟก.1, กฟต.3, กฟน.1, กฟฉ.2 และสํานักงานใหญ่ 

- ที่ปรึกษาจัด workshop ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ร่วมกับทุกสายงานและทุก กฟข. เพื่อพิจารณาผลสํารวจของแต่ละ

สายงาน และจัดทําแผนยกระดับความผูกพันฯ และแผนเสริมสร้างค่านิยม ปี 2561 แล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอผล

สํารวจให้ผู้บริหาร กฟภ. รับทราบ และจัดทําสรุปผลสํารวจ พร้อมแผนฯ เพื่อนําเสนอ ผวก. เห็นชอบต่อไป

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ Career Development ตามโครงสร้างตําแหน่งงาน

ในอนาคต

ไตรมาส 1-4

กลุ่มงาน Job Family วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มการ

หมุนเวียนงาน (Job Roatation)

- ผวก. อนุมัติ Functional competency Model เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่จําเป็นต่อตําแหน่งงานหลักเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

จัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพของแต่ละตําแหน่งงาน

- ผวก.อนุมัติระเบียบว่าด้วยการปรับวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงาน พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 29 

ธ.ค. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy

 Workplace)

ไตรมาส 1-4

1. อนุมัติดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร Happy Workplace

2. ดําเนินการจัดอบรม

3. สรุปรายงานผล

 - จัดกิจกรรม โครงการ Happy Workplace ประจําปี 2560  ของทั้ง 12 เขต  และได้ทําบันทึกแจ้งสรุปรายงาน

ผลของทั้ง 12 เขต ให้ รผก.(ท) ทราบแล้ว

- โครงการสร้างความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไตรมาส 1-4

1.คณะทํางานแต่ละฝ่ายพิจารณาทบทวนโครงการ/แผนงานที่

รับผิดชอบและกําหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด

และวิธีการประเมินความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละ

ระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.คณะกรรมการด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมในแต่

ละระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาให้

ความเห็นชอบโครงการ/แผนงาน

3. คณะกรรมการฯ ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. แจ้งผู้มีส่วนร่วมในระบบงานฯ ให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

5. ขออนุมัติการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของ กฟภ.

 - รผก.(ท) ลงนามรับทราบผลการดําเนินงานรายงานการดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบงานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ ไตรมาส 1-4

1. จัดงาน “PEA Health Lover Day”

2. จัดให้มีการออกกําลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน

สํานักงานใหญ่

3. ตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน

สํานักงานใหญ่ 

4. ประสานงานกับ กฟข. 12 เขต เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง

ในส่วนภูมิภาค ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี

5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ให้แก่นักเรียนช่าง กฟภ. ปี

 1 คนละ 3 เข็ม

6. จัดตรวจประมาณสารตะกั่วในเลือดแก่พนักงานและลูกจ้าง

ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารตะกั่ว

7. จัดอบรมหลักสูตร “Save Your Life” ใส่ในหลอดเลือด

สมอง

8. จัดกิจกรรม “ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ใน

ส่วนภูมิภาค จํานวน 6 กฟข.

1. จัดงาน PEA Health Lover Day เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560

2. จัดให้มีการออกกําลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสํานักงานใหญ่ โดยจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย

ทุกวันทําการวันละ 2 ครั้ง

3. พนักงานและลูกจ้างในสํานักงานใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีทั้งหมด 2,931 คน 

4. พนักงานและลูกจ้าง กฟข. ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีทั้งหมด 1,047 คน 

5. ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 วันที่ 12 ธ.ค. 2560 จํานวน 55 ราย 

6. เจาะเลือดส่งตรวจสารตะกั่วให้กับพนักงาน และลูกจ้าง กพม. ที่ปฏิบัติงานสัมผัสตะกั่ว จํานวน 18 ราย  

ซึ่งผลการตรวจปกติ

7. จัดการอบรม Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง และตรวจเช็คร่างกายฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง มี พนักงานที่เข้า

รับการตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดคอ จํานวน 1,013 คน 

8. ดําเนินการโครงการ “ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” ทั้ง 12 เขต และ กฟภ. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระดับเหรียญทอง จํานวน 22 แห่ง, เหรียญเงิน จํานวน 3 แห่ง และเหรียญ

ทองแดง จํานวน 2 แห่ง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการจัดกิจกรรมคัดเลือกสํานักงานการไฟฟ้าดีเด่น ไตรมาส 1-4

1. มอบรางวัลการไฟฟ้าดีเด่น ประจําปี 2559

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ 

กฟภ. 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ 

กฟภ. 

4. กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.

และจัดทําคู่มือ 

5. ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้า

ดีเด่น

6. การไฟฟ้าแต่ละเขตพิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

7. สายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 คัดเลือกการไฟฟ้าในสังกัดเป็น

ตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. แต่ละ

ด้าน 

8. คณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นแต่ละด้าน 

Auditและรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกการ

ไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. 

9. สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 

2560

- ผลการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 2560 ตามรายชื่อต่อไปนี้

 1) ประเภทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1-3 แยกเป็น

     - รางวัลชนะเลิศ    กฟฟ.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร กฟก.3

     - รางวัลรองชนะเลิศ กฟอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กฟน.3

 2) ประเภทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา แยกเป็น

     - รางวัลชนะเลิศ    กฟส. อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กฟฉ.3

    - รางวัลรองชนะเลิศ กฟส.อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กฟก.2

3) ประเภทการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย แยกเป็น

     - รางวัลชนะเลิศ   กฟย.อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย์ กฟฉ.3 

    - รางวัลรองชนะเลิศ กฟย.ต.ทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี กฟก.3

- โครงการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน ไตรมาส 1-4

1. เข้าร่วมโครงการสํารวจอัตราค่าจ้าง

2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทํางานฯ เพื่อศึกษาค่าตอบแทนเทียบ

กับตลาดเพื่อจูงใจพนักงาน

3. จัดส่งข้อมูลอัตราค่าจ้างและสวัสดิการให้กับที่ปรึกษา

4. ที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงานการเปรียบเทียบอัตรา

ค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นปัจจุบัน

5. นําเสนอผลการสํารวจให้ ผวก. เพื่อพิจารณา

- กรบ. ดําเนินการทําบันทึกจัดทําโครงสร้างเงินเดือนเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ไตรมาส 1-4

1 นําเสนอ ผวก. ขออนุมัติโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 

และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น

2. คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ และทําบันทึกแจ้งทุก

หน่วยงาน

3. แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดเลือก

พนักงานดีเด่น และนําเสนอรายชื่อถึงคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นของแต่ละ

หน่วยงาน 

5. นําเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

6. มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัล

- ผวก. อนุมัติและลงนามในประกาศ กฟภ. เรื่องพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 

12 ก.ย. 2560 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ

- จัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานและ

ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี 2560 จํานวน 57 คน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 

20 – 28 ก.ย. 2560

- ผวก. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่นของ กฟภ. ประจําปี 2560 จํานวน 

57 คน ในวันจัดงานวันสถาปนา กฟภ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560

- แผนงานพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 

Plan: IDP)

ไตรมาส 1-4

1. ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ประเมิน Competency 

ของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย (7 ตําแหน่งงานหลัก)

2. ขออนุมัติสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สําหรับเจ้าหน้าที่ด้าน

ทรัพยากรบุคคล (HR  Facilitator)

3. จัดทําคู่มือการจัดทําแผน IDP และระบบสารสนเทศ

สําหรับใช้ในการจัดทําแผน IDP และการติดตามผล

4. ขออนุมัติอบรมหลักสูตรการจัดทําแผน IDP สําหรับ

พนักงานระดับ 4-7 ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงาน 7 ตําแหน่งหลัก

5. ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน IDP

- ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (HRD)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการจัดทําระบบบริหารบุคลากรผู้สืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ไตรมาส 1-4

1. นําเสนอขออนุมัติรายชื่อผู้สืบทอดตําแหน่ง กลุ่มที่ 2 และ

ส่งรายชื่อให้ กพค. ฝพบ.

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนการวางแผนสืบทอด

ตําแหน่ง และกําหนดแนวทางการดําเนินงานการวางแผนสืบ

ทอดตําแหน่งประจําปี

3. จัดทําแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง

4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา

บุคลากรกลุ่ม Successor ที่ถูกคัดเลือกจากปีที่ผ่านมา เป็น

ระยะ

5. รายงานผลการประเมินกลุ่ม Successor ต่อ ผวก. และ

ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายประจําปี

- สรุปผลการประเมินกลุ่ม Successor โดยคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

- ทุกสายงานได้จัดส่งรายชื่อ Successor ครบถ้วน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างจัดทําสรุปรายชื่อเพื่อขอ

อนุมัติ ผวก. ต่อไป

- โครงการจัดทําระบบบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) ไตรมาส 1-4

1. นําเสนอขออนุมัติรายชื่อบุคลากรผู้มีความสามารถสูง 

กลุ่มที่ 2 และส่งรายชื่อให้ กพค. ฝพบ.

2. ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Talent (การพัฒนาเพื่อ

ต่อยอดTalent กลุ่ม 1 และการพัฒนา Talent กลุ่ม 2)

3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนระบบการบริหาร

บุคลากรผู้มีความสามารถสูงและการดําเนินงานระบบบริหาร

บุคลากรผู้มีความสามารถสูงประจําปี

4. ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพื่อหาช่องว่าง จุดเด่น จุดอ่อน

ที่ต้องพัฒนา ของ Talent กลุ่ม 2

5. พัฒนากลุ่ม Talent ตามแผน

6. การมอบหมายงานหรือโครงการที่สําคัญ/การเข้าร่วม

ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม Talent

7. ดําเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายประจําปี

- ทุกสายงานได้จัดส่งรายชื่อพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

 2560 อยุ่ระหว่างจัดทําสรุปรายชื่อเพื่อขออนุมัติ ผวก. ต่อไป
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่พนักงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอบทความในเวทีนานาชาติ

ไตรมาส 1-4

1. จัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 

การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2. ขออนุมัติในหลักการ

3. ดําเนินการคัดเลือกพนักงาน กฟภ. เข้ารับทุน

4. ขออนุมัติให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนและเข้ารับการศึกษา

- กพค.ได้รับรายชื่อพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent   Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง 

(Succession Planning) ประจําปี 2558-2559 จาก กรบ. 

- กพค. ได้เรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการนําเสนอโครงการของหลักสูตร Talent 

Management ประจําปี 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED จํานวน 5 รุ่น ดังนี้

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "MBTI Leadership Effectiveness Workshop "  สําหรับผู้สืบทอดตําแหน่งระดับ 

ผชก.,อข.,อส.,อฝ. หรือเทียบเท่า จํานวน 4 รุ่น 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Leadership Grid "  สําหรับผู้สืบทอดตําแหน่งระดับ รฝ. , อก. หรือเทียบเท่า จํานวน 1 รุ่น 

- โครงการปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้

ครอบคลุมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน ด้วยกิจกรรม มือชี้

ปากย้ํา หรือ KYT และ Safety Talk

ไตรมาส 1-4

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

4. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

5. หลักสูตรPEA Safety Excellence

- ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

- 51 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ไตรมาส 1-4

1. จัดทํา KM Assessment

2. การกําหนดและระบุองค์ความรู้ที่สําคัญในกระบวนงานต่างๆ

3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์ความรู้

4. การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

5. การค้นหา จัดทํา Best Practice 

6. การจัดคลังสมอง PEA Think tank

7. การกําหนดวิธีการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้กับผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการ

เรียนรู้

9. การพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผล

10. การสร้างระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนเชื่อมโยง KM

11. การสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12. การสื่อสารและอบรมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

13. การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

14. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- จัดสัมมนา หลักสูตร “การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ กฟภ. (KM Assessment)” โดยแบ่งเป็น 2 

ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 30 ต.ค. 2560 และช่วงที่ 2 วันที่ 16-17 พ.ย. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุปกรณ์ และมาตรฐานการติดตั้งของ กฟภ. แก่การไฟฟ้าประเทศ

เพื่อนบ้าน 3 การไฟฟ้า

ไตรมาส 1-4

1. จัดส่งกําหนดการและรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมให้ 

กรป. เพื่อแจ้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ไฟฟ้ากัมพูชา และ

ไฟฟ้าเมียนมา 

2. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม

3. จัดฝึกอบรม

4. รายงานผลการฝึกอบรม

- จัดฝึกอบรมครบ 7 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

การไฟฟ้า EDL 

จัดฝึกอบรมให้การไฟฟ้า EDL จํานวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 

        1. หลักสูตร “ค่ายพัฒนานักจัดการความรู้”  เมื่อวันที่ 19 – 21 ก.ค. 2560 

        2. หลักสูตร “การพัฒนานักการเงิน” เมื่อวันที่ 20-22 ธ.ค. 2560

        3. หลักสูตร “Front Manager” เมื่อวันที่ 9-11 ต.ค. 2560

การไฟฟ้า EDC

จัดฝึกอบรมให้การไฟฟ้า EDC จํานวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 

        1. หลักสูตร “Power Transmission & Distribution System Design” วันที่ 18-20 ก.ย. 2560

        2. หลักสูตร “Customer Care (Focus on Electricity connection” วันที่ 17-19 ต.ค. 2560 

        3. หลักสูตร “Energy Audit & Loss Reduction” วันที่ 18-20 ต.ค. 2560

- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ไตรมาส 1-4

1 วิเคราะห์/ทบทวน/ ค้นหา สมรรถนะทั้ง 

(Corecompetency, Managerial competency, 

Functional competency) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนยุทธศาสตร์ (Driver & Enabler)

2 ระบุตําแหน่งงานหลักที่มีความสําคัญต่อการดําเนิน

ยุทธศาสตร์ (Key strategic Position)

3 จัดเรียงความสําคัญของสมรรถนะและตําแหน่งงานหลัก

ที่สําคัญ (Prioritization)

4 วางแผนระยะสั้น /ระยะยาวในการประเมินสมรรถนะโดย

ยึดตามการจัดเรียงความสําคัญ

5 ประเมินสมรรถนะตามแผนงานที่กําหนด

- ผวก. อนุมัติ Functional competency Model ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

คุณลักษณะ (Attribute) ที่จําเป็นต่อตําแหน่งงานหลัก มีความสอดคล้องและรองรับกับการดําเนินงานขององค์กร 

เพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กฟภ. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

- จัดประเมินสมรรถนะทั้ง Core competency, Managerial competency, Functional competency เพื่อ

วิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรตามตําแหน่งงาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding

ไตรมาส 1-4

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดอบรมด้านระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

รูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding จํานวน 420 คน 

2. ดําเนินการจัดอบรม

3. สรุปรายงานผล 

- จัดการบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

สําหรับผู้บริหารและพนักงานจากสํานักงานใหญ่ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สํานักงานใหญ่  

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560

- โครงการเจ้าหน้าที่ E/O และช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย ไตรมาส 1-4

1. หลักสูตรและแผนงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร 

พนักงานช่างใหม่ (500 คน) และหลักสูตรทบทวนพนักงานแก้

ไฟฟ้าขัดข้อง (80 คน)

2. รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมการฝึกอบรม

3. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม 

4. ดําเนินการฝึกอบรม

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนพนักงานช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้อง จํานวน 2 รุ่น จํานวน 120 คน

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 -15 พ.ย. 2560

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พ.ย. 2560

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ไตรมาส 1-4

1.จัดประชุมกําหนดรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมและ

กําหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสาร

2. ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

4. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

 

- ศูนย์ฝึกปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (ศฝฟ.) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารครบทุก

หลักสูตรในไตรมาสที่ 2-3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 723 คน 

- โครงการพัฒนาระบบคลังสมองของ กฟภ. (PEA Think Tank) ไตรมาส 1-4

1. ค้นหาหัวข้อเพื่อคัดเลือกใช้ในการดําเนินงานจากทุกสายงาน

2. อนุมัติหลักการดําเนินการ และมอบหมายหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

3. ดําเนินการจัดสัมมนา PEA Think Tank

- จัดเสวนา PEA Think Tank  จํานวน 5 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1) จัดเสวนา PEA Think Tank ครั้งที่ 1-2 ดําเนินการในไตรมาสที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว

2) จัดเสวนา PEA Think Tank ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ.” เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560

3) จัดเสวนา PEA Think Tank ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Smart Grid Business Transformation” เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560 

4) จัดเสวนา “PEA Think Tank” ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 19 ธ.ค. 2560 
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการจัดทําระบบ PEA Professional/PEA Guru ไตรมาส 1-4

1. สรุปด้านความเชี่ยวชาญของ กฟภ. 

2. สอบทานรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดสัมมนา Workshop ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

4. สรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

5. จัดทําระบบ PEA PRO / GURU

- จัดประชุมทบทวนหัวข้อและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 ณ ห้อง KM Center โดยมีการระดม

ความคิดเห็นและทบทวนหัวข้อความรู้โดยให้ กฟข. แจ้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญให้ กพค. ทราบอย่างน้อยหัวข้อความรู้ละ

 2 คน 

- กพค. รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และสรุปเพื่อดําเนินการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ PEA PRO GURU เมื่อวันที่ 

27 ธ.ค. 2560

-  อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ PEA PRO/GURU

- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตกรรม และขยายผลการใช้งานอย่าง

เป็นระบบ

ไตรมาส 1-4

1. ขออนุมัติดําเนินการอบรม 

2. ดําเนินการจัดอบรมและสรุปรายงานผล

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานแม่พิมพ์เบ้าหลอม PEA E.111" ให้กับหน่วยซ่อมบํารุงของ กฟข.ทุกเขต 

และกฟฟ. ภายในแต่ละเขต จํานวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

- โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ไตรมาส 1-4

1. ค่ายพัฒนานักจัดการความรู้ (PEA KM Camp)

2. “การใช้งานระบบสารสนเทศจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้”

3. “งานวันแห่งการจัดการความรู้” KM Day (PEA KM Day)

4. "การค้นหาหัวข้อความรู้"  (KM Audit)

5. “โครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน" 

(KM Implementation Project (14 กลุ่ม)

6. “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ” 

(PEA Pro & PEA Guru Sharing Workshop)

7. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

8. โครงการคลังสมอง PEA ( PEA Think Tank)

9. e-Learning  Content Creation

10. การพัฒนาปลูกฝัง KM กับการปฏิบัติงาน

11. การค้นหาและจัดทําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

12. การแลกเปลี่ยนและวิพากษ์ความรู้การปฏิบัติงานด้าน

ระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

- จัด KM CAMP จํานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.ค., 3 - 4 ส.ค. และ 1 ก.ย. 2560

- จัดงานการใช้งานระบบสารสนเทศจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 8-11 ส.ค. 2560

- จัดงานร่วมกับงาน PEA CON 2017 ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 2560

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนที่ความรู้ (KM Map)” สําหรับคณะกรรมการจัดการความรู้ประจํา

สายงานหรือคณะทํางานย่อยด้านการจัดการความรู้ จํานวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 2560 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

- ขออนุมัติและจัดทําบันทึกแจ้งไปทุก กฟข. แล้ว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560

- จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

    - หลักสูตร “Performance Feedback and Coaching ให้กับผู้จัดการ กฟฟ. ชั้น 1-3 จํานวน 4 ภาค 

    - หลักสูตร “การโค้ชนักจัดการความรู้” ให้กับคณะกรรมการย่อยจัดการความรู้จากทุกสายงาน 

  รุ่นที่ 1 : เมื่อวันที่ 27-28 มิ.ย. และ 18 ต.ค. 2560

  รุ่นที่ 2 : เมื่อวันที่ 16-17 ส.ค. และ 19 ต.ค. 2560

- จัดการเสวนา PEA Think Tank แล้วจํานวน 5 ครั้ง 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning Content Creation” 

สําหรับพนักงานระดับ 4-7 จํานวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 18 – 19 พ.ค. 2560 

- จัดงานแล้วในเดือน ส.ค. 2560

- ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

- ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานการพัฒนาคลังสมอง กฟภ. ไตรมาส 1-4

1. ค้นหาหัวข้อเพื่อคัดเลือกใช้ในการดําเนินงานจากทุกสายงาน

2. อนุมัติหลักการดําเนินการ และมอบหมายหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

3. ดําเนินการจัดสัมมนา PEA Think Tank

- จัดงาน PEA Think Tank แล้ว จํานวน 5 ครั้ง

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยั่งยืน ไตรมาส 1-4

1. จัดทํา KM Assessment

2. การกําหนดและระบุองค์ความรู้ที่สําคัญในกระบวนงานต่างๆ

3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์ความรู้

4. การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏิบัติงาน

5. การค้นหา จัดทํา Best Practice 

6. การจัดคลังสมอง PEA Think tank

7. การกําหนดวิธีการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้กับผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการ

เรียนรู้

9. การพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผล

10. การสร้างระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนเชื่อมโยง KM

11. การสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12. การสื่อสารและอบรมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

13. การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

14. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- การจัดทํา KM Assessment มีการจัดทําปีละ 2 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ในไตรมาสที่ 1  

รวบรวมผลการประเมินด้านการจัดการความรู้ของปีก่อนหน้าเพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานของปีปัจจุบัน 

- จัดสัมมนา หลักสูตร “การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ กฟภ. (KM Assessment)” โดยแบ่งเป็น 2 

ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 30 ต.ค. 2560 และช่วงที่ 2 วันที่ 16-17 พ.ย. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนา

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (IT Governance and Information Security 

Standard Development)

ไตรมาส 1-4 

- จัดทําแผนการดําเนินการของโครงการ (Project Plan)  

ISO/IEC 27001

 - แต่งตั้งและกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/

คณะทํางานชุดต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ISO/IEC  27001:2013

 - เตรียมความพร้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ISO/IEC 27001:2013 ขอบเขต Infrastructure 

สํานักงานใหญ่

 - จัดทํา Gap Analysis ขอบเขตระบบการจัดการรับชําระเงิน

และพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 - รายงานผลการสแกนหาช่องโหว่และการปิดช่องโหว่ที่พบ

ของเครื่องให้บริการและอุปกรณ์เครือข่าย (Vulnerability

Scan and Hardening Report)

 - เอกสารทบทวนรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory)

ขอบเขต กฟข. น1, น.2, น.3, ก.2

 - อฝ.สท. ลงนามอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

ประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560

 - เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้แก่ ส่วนภูมิภาค กฟก.2 เมื่อวันที่ 

   7-8 ธ.ค. 2560 และ กฟน.2 เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค. 2560

 - ผู้ตรวจสอบจากภายใน (Internal Audit) เข้าตรวจประเมิน สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13-15 ธ.ค. 2560

 - อบรมหลักสูตร Business Continuity Management System Implementation (BCMS) วันที่ 18–20 ธ.ค. 

2560 และอบรมหลักสูตร Physical Security Based on ISO/IEC 27001:2013 วันที่ 22 ธ.ค. 2560

 - งานจ้างผู้ตรวจสอบเข้าตรวจประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2003  - ขออนุมัติหลักการ TOR และข้อกําหนดทั่วไป

 - ดําเนินการจ้าง

 - ออกใบสั่งจ้าง

 - ส่งของ ตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน

 - จ้างบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้ตรวจประเมินในโครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและประเมินองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของ กฟภ.   

   เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560      

 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ในไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว

 - จัดทํากระบวนการ Detect and Response  - ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํากระบวนการ

 Detect and Response ด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ  

 - ขออนุมัติกระบวนการ Detect and Response ด้านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 - นํากระบวนการ Detect and Response ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศออกใช้งานและติดตามผล  

 - รผก.(ทส.) ลงนามให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการ Detect and Response ด้านความ

มั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศออกใช้งานกับแผนกศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

ICT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT Infrastructure) ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และทั่วถึง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

 - งานจัดตั้งแผนกศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(Cyber Security Operations Section)

 - กําหนดลักษณะงาน (Job Description) ของแผนกศูนย์

ปฏิบัติการฯ และคุณสมบัติเฉพาะของเจ้าหน้าที่ (Job 

Specification) 

 - ขออนุมัติจัดตั้งแผนกศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคาม

ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security 

Operations Section)

 - แต่งตั้งคณะทํางานบริหารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (PEA Security 

Operations Section : SOC)  ของฝ่ายสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2560

 - จัดทํา Process และ Work Manual ของศูนย์ปฏิบัติการฯ และศึกษาแนวทางในการจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจํา

ศูนย์ปฏิบัติการฯ

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ และห้องศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ SOC ที่ชั้น 8 

อาคารLED 

 - นําเสนอการตั้งแผนกปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการประชุมคณะกรรมการ

โครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560

 - กมส. ได้ประชุมกับฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ตามข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการฯ   

    ให้นําเสนอเพิ่มเติมในครั้งถัดไป ซึ่ง กมส. ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดหน่วยงานใหม่ไม่ซ้ําซ้อนกันกับหน่วยงานที่มีอยู่

แล้ว เนื่องจากเป็นงานใหม่ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้ กมส. ดําเนินการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 

2560 และมีหนังสือเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 ชี้แจงข้อหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการ

- งานออกแบบระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

แบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA)

ไตรมาส 1-4

 - สํารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษาทําความเข้าใจระบบงานต่างๆ

 ของ กฟภ.

 - ออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

 - จัดทําเอกสารประกวดราคา (Bidding Document)

 - ตรวจรับงานจ้าง จ่ายเงิน งวดที่ 1-8

 - ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 8  เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560

 - ประชุมรายงานความก้าวหน้า รผก.(ทส) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2560  มีข้อสังเกตให้พิจารณาทบทวนปริมาณการ

จัดซื้อตู้ Rack ให้ซื้อตามการใช้งานจริง อยู่ระหว่างคณะทํางานตรวจสอบ และแก้ไขรายงานเตรียมตรวจรับ

 - งานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network (MPLS Router)ในพื้นที่ภาคเหนือ             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network 

ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสง เพื่อรองรับงาน  

IP Access Network ระยะทาง 3,600 กิโลเมตร

 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network ดังนี้

     • ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560 

     • ภาคใต้ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560

     • ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าแล้วทั้ง 3 สัญญา

     • ดําเนินการฝึกอบรม Classroom Training  ส่งของ ตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินค่าของแล้วบางส่วน

 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสง

     • ส่งมอบสายเคเบิลใยแก้วนําแสง อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพัสดุ ร้อยละ 40

            ของสัญญา และแจ้ง กตจ. แล้ว ทั้ง 4 สัญญา
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2 ไตรมาส 1-4 

 - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน/ขออนุมัติในหลักการ

 - จัดทําเอกสารประกอบการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ/ราคากลาง

 - พิจารณาผลการจัดซื้อ/ขออนุมัติจัดซื้อ

 - จัดทําสัญญา และลงนามสัญญา

 - ขออนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า

 - ส่งของ/เบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของค่าพัสดุ

 - ผู้ขายส่งมอบรายงานการออกแบบและแผนงาน/จัดฝึกอบรม

 - เบิกจ่ายเงินร้อยละ 10 ของค่าพัสดุ

 - ติดตั้ง/ตรวจรับอุปกรณ์แต่ละโหนด

 - ผู้ขายดําเนินการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 2-6 ต.ค. 2560 และส่งของเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2560 โดยเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ  

ร้อยละ 40 ของสัญญาแล้ว

 - ผู้ขายส่ง Network Detail Design และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ

ติดตั้ง

- งานพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ

- แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา

- กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานของศูนย์

- ประสานงาน/ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม

ข้อมูลตามแผนการดําเนินงานของศูนย์

 - ระบบการจัดการข้อมูลสําคัญสําหรับการบริการจัดการองค์กรของ กฟภ.

     • รวบรวมข้อมูลสําคัญจาก 14 สายงาน 3 สํานัก ตามหนังสือเลขที่ กพก.(ก)987/2560 ลว. 30 พ.ย. 2560      

        เรื่องขออนุมัติแผนการดําเนินงานจัดทําข้อมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ.       

         (ระยะที่ 1 ปี 2560) โดยมีหน่วยงานที่จัดตั้งคณะทํางานจํานวน 5 สายงาน คือ สกม., รผก.(กบ), 

       รผก.(ทส), รผก.(ภ.2), รผก.(ภ4) และหน่วยงานที่ส่งข้อมูลจํานวน 6 สายงาน คือ สวก., สกม., รผก.(กบ),

       รผก.(ทส), รผก.(ภ.2), รผก.(ภ4)

     • ติดตามและชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญ ให้แก่หน่วยงานที่ยังไม่ได้นําส่งข้อมูล

     • ประชุมพิจารณาข้อมูลสําคัญของสายงาน ทส. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 

 - ระบบสนับสนุนและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management : RMM)

     • พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย

     • นําระบบออกใช้งาน

 - ระบบติดตามสถานะพัสดุ (Smart Material Monitoring : SMM) เฟส 2

     • พัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย

     • นําระบบออกใช้งาน

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูล เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2

    : กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) 

      ระยะที่ 2

ไตรมาส 1-4

 - จ้างที่ปรึกษาจัดทํา TOR CBS2 และเอกสารประกวดราคา

 - ที่ปรึกษาจัดทํา TOR CBS2 และเอกสารประกวดราคา

 - ขออนุมัติ TOR CBS2 และเอกสารประกวดราคา

 - กระบวนการประกวดราคา (SW,HW และผู้รับจ้าง)

ปรับแผนงานการจัดหา CBS2 เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างภายใน ธ.ค. 60  ดังนี้

1. งานจ้างที่ปรึกษา

     - ที่ปรึกษาฯ บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จํากัด นําเสนอผลความก้าวหน้าประจําเดือน ธ.ค.    

         2560 ในที่ประชุม PMO CBS2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2560 และนําส่งรายงานหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา

ข้อเสนอ        ของผู้เสนอราคา รซธ. ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2560

2. งานทบทวนร่างข้อกําหนดความต้องการด้านเทคนิค

     - ผวก. เห็นชอบข้อกําหนดความต้องการด้านเทคนิค รซธ. ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่าง        

         คณะกรรมการ TOR CBS2 ดําเนินการทบทวนข้อกําหนดทั่วไป 

3. การจัดทําข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  

     - ประสานงานผู้สังเกตการณ์โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน  

       (TOR) โครงการ รซธ. ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 และเข้าร่วมประชุม PMO CBS2     

        เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 

     - นําส่งรายงานการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.)     

        ระยะที่ 2 ประจําเดือน พ.ย. 2560 ถึง กรมบัญชีกลาง

- งานสนับสนุนการบริหารจัดการการเชื่อมโยงสารสนเทศ ไตรมาส 1-4 

- จัดประชุมชี้แจงกระบวนการ ข้อกําหนด หลักเกณฑ์

การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - ให้คําแนะนําเจ้าของระบบงานในการค้นหาและคัดกรอง

ชุดข้อมูลที่จําเป็นต้องจัดทํามาตรฐาน

 - ร่วมกับผู้ออกแบบระบบงานจัดทําเอกสารชุดข้อมูล

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานของ กฟภ.

 - อนุมัติและประกาศใช้ทะเบียนมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 100% เดือน มิ.ย. 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานพัฒนากระบวนการตามกรอบมาตรฐาน COBIT ไตรมาส 1-4

 - จัดทํา/ทบทวนคู่มือและนโยบายการกํากับดูแลที่ดี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สนับสนุนการพัฒนากระบวนการตามแผนการดําเนินงาน

การกํากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเจ้าภาพ

กระบวนการ

 - สนับสนุนการนํากระบวนการที่พัฒนาขึ้นออกทดลอง

ใช้งานร่วมกับเจ้าภาพกระบวนการ

 - ติดตามผลการพัฒนากระบวนการ

 - ติดตามผลการนํากระบวนการที่พัฒนาขึ้นออกทดลองใช้งาน

 - ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน/ภายนอก

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ

 - จัดทํา/ทบทวนแผนการพัฒนากระบวนการ

 - จัดทํา/ทบทวนแผนการดําเนินงานฯ

 - รายงานผลการอนุมัติโครงสร้างการกํากับดูแลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟภ. และการดําเนินงานที่ผ่านมาใน

ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560

 - ประชุมคณะกรรมการ IT Governance เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 พิจารณาผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

   ของคณะกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงของ กฟภ. และคัดเลือกกระบวนการที่จะพัฒนา ปี 2561, แผนการ

ดําเนินงาน    IT Governance ปี 2561 และคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปี 2560 (6 กระบวนการ)

- งานจ้างที่ปรึกษาจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ไตรมาส 1-4

-  ตรวจรับงานงวดที่ 3 (ภายใน 240 วัน และจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย 40%)

 - ผลการทบทวนแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 และแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (แผน 1 ปี) ประจําปี 2561

 - EA Roadmap

 - EA Software spec.

 

' - จัดทําข้อกําหนดทั่วไป และข้อกําหนดทางเทคนิค (Specifications) 

 - ส่งร่างข้อกําหนดทางเทคนิคให้ตัวแทนผลิตภัณฑ์ Comply ข้อกําหนด

 - อยู่ระหว่าง สรก.(อ) พิจารณาดําเนินการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร และขออนุมัติข้อกําหนด

 ทางเทคนิค

ICT3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ให้มีธรรมาภิบาล
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานจัดหาและพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ไตรมาส 1-4

- ขออนุมัติหลักการ ขออนุมัติคณะกรรมการจัดทําข้อกําหนด

(TOR) และกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทบทวนและ

ปรับปรุง

ขอบเขตงาน (TOR), จัดทําราคากลาง

 - ขออนุมัติข้อกําหนด (TOR), ราคากลาง

 - จัดทําเอกสารประกวดราคา, ประชาพิจารณ์, ขายแบบ, 

ยื่นซอง

 - พิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิค,

สรุปผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค, อนุมัติ ,

กระบวนการ e-Auction, สรุปซื้อ

 - ขออนุมัติซื้อ/จ้าง, ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง,

เตรียมเอกสารจัดทําสัญญาจ้างและลงนามในสัญญา

 - ส่งงานและตรวจรับงานงวดที่ 1 แผนการดําเนินงาน + 

Hardware + Detail design (ภายใน 30 วัน จ่ายเงิน)

 - ส่งงานงวดที่ 2 พัฒนาและจัดส่งรายงาน 

(ภายใน 90 วัน จ่ายเงิน  50%)

 - อยู่ระหว่างจัดทําร่างข้อกําหนดทั่วไป และข้อกําหนดทางเทคนิค (Specifications)

- โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA)

ไตรมาส 1-4

- คะแนนประเมิน ITA อยู่ที่ระดับ 5 ช่วงคะแนน 80-100 

คะแนน

 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี 2560 

กฟภ. ได้คะแนน 94.39 คะแนน (มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานสูงมาก) เป็นอันดับ 4 ของ

รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่ร่วมประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

1) ความโปร่งใส 96.40 คะแนน

2) ความพร้อมรับผิด 92.15 คะแนน

3) ความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน 96.64 คะแนน

4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 93.82 คะแนน

5) คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 91.46 คะแนน

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (มอก.18001) - ประชุมกําหนดแนวทางและระยะเวลาในการดําเนินการ 

ภายในเดือน มี.ค. 2560

- สํารวจทุกหน่วยงานที่จัดทําพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความปลอดภัย มอก. 18001 ภายในเดือน มี.ค. 2560

- อบรม Workshop ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําพัฒนาระบบ

บริหารจัดการความปลอดภัย มอก. 18001 ภายในเดือน มี.ค.

 2560

- ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําพัฒนาระบบ

บริหารจัดการความปลอดภัย มอก. 18001 ให้กับทุก

หน่วยงานสถานที่จริง ภายในเดือน มิ.ย. 2560

- อบรมเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบระบบบริหารจัดการความ

ปลอดภัย มอก. 18001 ภายในเดือน ธ.ค. 2560

- เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจสอบและวัดผลการ

ดําเนินการ ภายในเดือน ธ.ค. 2560

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ผ่านการวัดผลการดําเนินการแล้ว

- งานจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน - จํานวน 6 ครั้ง ภายในเดือน พ.ย. 2560 - ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- งานตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน - จํานวน 12 ครั้ง ภายในเดือน พ.ย. 2560 - ดําเนินการแล้ว 12 ครั้ง

- งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับ กฟฟ. ต่าง ๆ - จํานวน 1 ครั้ง ภายในเดือน ก.ค. 2560 - ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560

- งานสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ

กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

ไตรมาส 1-4

- จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์, แผนที่ยุทธศาสตร์, BSC 

และแผนการดําเนินงานประจําปีให้กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

- สํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ.

- รายงานผลความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ.

 

- จัดสัมมนาชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ณ 

โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และ

สํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- จัดทําสรุปผลการวิเคราะห์การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดําเนินงานของ กฟภ. 

ประจําปี 2560 เสร็จแล้ว โดยคะแนนทัศนคติ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มภาครัฐที่มีต่อการ

ดําเนินงานของ กฟภ. เท่ากับ 4.36 คะแนน

OC2 Stakeholder Engagement
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- งานสํารวจประเมินความรับรู้และความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ไตรมาส 1-4

1. จัดทําแบบสอบถามตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมผ่านสื่อต่างๆ

2. วิเคราะห์ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมผ่านสื่อต่างๆ

3. สรุปจัดทํารายงาน

สรุปวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลผลสํารวจ พบว่า

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1.โครงการ PEA 

ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี คิดเป็นร้อยละ 28.31, 2.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.ฯ 

คิดเป็นร้อยละ 24.86 และ 3.โครงการ SAVE YOUR LIFE ใส่ใจหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 19.78

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมช่องทางสื่อสารมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1.ผ่านบันทึก

แจ้งเวียน คิดเป็นร้อยละ 45.43, 2.วารสารสายใจไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 39.62 และ 3.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คิด

เป็นร้อยละ 27.40

- งานสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ไตรมาส 1-4

1. จัดทําแบบสอบถาม สํารวจ วิเคราะห์และประเมินผล

ความพึงพอใจของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

2. สรุปจัดทํารายงาน

 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ PEA

 LED, โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และโครงการมวลชนสัมพันธ์ พบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการ

ร้อยละ 90.35 เทียบเท่าคะแนน 4.52

- แผนงานการพัฒนาการรายงานความยั่งยืนของ กฟภ. (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม) ตามกรอบแนวทางรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI)

1. การอบรมให้ความรู้ในหลักการและการจัดทํารายงานความ

ยั่งยืนของ กฟภ. (ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตาม

แนวทาง GRI ฉบับ G4 ให้แก่ พนักงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร 

ฝสส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําข้อมูลด้าน CSR ของ

องค์กร

2. การจัดทํารายงานความยั่งยืนของ กฟภ. (ด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม) ตามแนวทาง GRI ฉบับ G4 ประจําปี 

2559

- เผยแพร่ข้อมูลรายงานความยั่งยืนผ่านทาง เว็ปไซต์ กฟภ. เมื่อ เม.ย. 2560 เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่รูปเล่มใน

เดือน ก.ย. 2560

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานความยั่งยืนของ กฟภ. ตามกรอบแนวทางรายงาน

สากล (Global Reporting Initiative: GRI)

รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานความ

ยั่งยืนของ กฟภ. ตามกรอบแนวทางรายงานสากล (Global 

Reporting Initiative : GRI)

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานความยั่งยืนของ กฟภ. ตามกรอบแนวทางรายงาน

สากล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทํารายงานปี 2561
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000 ไตรมาส 1-4

1. อบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้าน CSR ตาม ISO 26000 ให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. สรุปผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย พร้อมสรุปผลการสานเสวนา

3. จัดทําแผนเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและดําเนินตามแผนที่กําหนดไว้

4. สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

- สรุปผลการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสรุปผลการสานเสวนา จาก กฟข. ทั้ง 

12 เขต

- กฟข. 12 เขต จัดทําแผนการดําเนินงาน/โครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบเพื่อเสริมสร้างชุมชนสําคัญ

ให้เกิดความเข้มแข็งปี 2561-2564 (แผนระยะ 4 ปี)

- สํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก กฟข. ทั้ง 12 เขต

- สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนนําเสนอคณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 ISO 26000 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560

- โครงการ PEA LED ไตรมาส 1-4

1. ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับโบราณสถาน 

จํานวน 10 แห่ง

2. ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับแหล่งท่องเที่ยวและ

ชุมชนสําคัญจํานวน 3 แห่ง

3. ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับชุมชนประมงจํานวน

 100 ลํา

 

คัดเลือกสถานที่ ออกแบบประมาณการและนําเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้วจํานวน 9 แห่ง

  - ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุเรณู จ.นครพนม, 

    วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) จ.นครราชสีมา

  - จัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน, อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี, 

    วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้) จ.ปัตตานี และมัสยิดกรือเซะและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี 

  - อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งหลอดไฟ LED ณ วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 

    และวัดพระธาตุดอยคํา จ.เชียงใหม่

  - จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

- การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งหลอด LED บริเวณชายหาดป่าตองถนนทวีวงศ์ จ. ภูเก็ต อยู่ระหว่าง

จัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเดือน ม.ค. 2561

- ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานให้ชุมชนประมงเรียบร้อยแล้ว
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ไตรมาส 1-4

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

ปลอดภัยและประหยัดรวมถึงความรู้เบื้องต้นในการดูแลแก้ไข

อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช. และ 

ปวส.จํานวน 600 คน/ปี

2. นํานักศึกษาที่ได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบ แก้ไข 

และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน 

อาคารต่างๆ ภายในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ไม่

น้อยกว่า 12 ชุมชน/ปี

3. ติดตามและสรุปประเมินผล

 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจัดกิจกรรมโครงการฯ ได้ดําเนินการแล้ว 15 ชุมชน ในพื้นที่ กฟน.1, กฟน.2, กฟน.3,

กฟก.1 และ กฟก.3

- โครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์

พลังงาน)

ไตรมาส 1-4

1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่

เยาวชนตั้งแต่การจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิง   

การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย

2. ส่งเสริมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดปลอดภัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพให้กับเยาวชน

3. ติดตามและสรุปประเมินผล

 

โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานประจําปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ระหว่าง 3 การไฟฟ้า

- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียบรอ้ยแล้ว

- โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน ไตรมาส 1-4

1. สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กับพื้นที่

การเกษตรและชุมชนขาดแคลนแหล่งน้ํา จํานวน 4 ชุมชน

2. ติดตามและสรุปประเมินผล

 

- ติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, 

ฝายบ้านร่องก้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย และฝายบ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

- ดําเนินการติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ ฝายบ้านร่องก้อ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย, ฝายบ้านน้ําหมันกลาง ต.น้ําหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, ฝายเศรษฐกิจชุมชนบ้านพิมาน 

ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม, ฝายลําน้ําห้วยแกง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์, ฝายลําห้วยอีนัง ต.แมด 

อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ, ฝายบ้านอุ่มจาน ต.หนองผือ อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด, ฝายบ้านดอนกลาง 

ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา, ฝายบ้านเกาะไทรงาม ต.เกาะมะนาว อ.บําเหน็จญรงค์ จ.ชัยภูมิ, 

ฝายบ้านหนองยาง ต.ชําราก อ.เมือง จ.ตราด, ฝายบ้านหนองหมู ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4

แผนการดําเนินงานประจําปี 2560

- โครงการ PEA รักษ์น้ํา สร้างฝาย ไตรมาส 1-4

1. สร้างฝายชะลอน้ํา โดยใช้วัสดุคอนกรีตชํารุดเสื่อมสภาพ

ทางไฟฟ้า ในพื้นที่ PEA รวม 24 แห่ง

2. ติดตามและสรุปประเมินผล

 

- ก่อสร้างฝายแล้วเสร็จจํานวน 24 ฝาย

- โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ไตรมาส 1-4

1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น สร้าง

ปะการังเทียม ปลูกหญ้าทะเล

2. ติดตามและสรุปประเมินผล

 

- จัดวางปะการังเทียมแล้ว จํานวน 995 ต้น

- กฟต.2 ดําเนินการปลูกหญ้าทะเล จํานวน 4,000 ต้น ณ หาดหยงหลํา อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2560

- แผนงานการปรับกระบวนงานและโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ประชุมหารือร่วมกับ กรธ. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ขอปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job 

Description) โดยให้ลักษณะงานสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักองค์กร แผนยุทธศาสตร์ ระบบงานโดยรวม 

(Value Chain) แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ/ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (Work Load) ซึ่งส่งผลกระทบ

กับการดําเนินงานในปัจจุบัน/งานใหม่ขององค์กรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างชัดเจน

- นําเสนอรายงานการศึกษาโครงสร้างเพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร  

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2560

OC3 Change Management
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