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ค าน า    

 

หนังสือรายงานผลการด าเนินงาน กฟภ. ฉบับนี้จัดท าขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสรุปผล
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูล โดยมีสาระส าคัญแบ่งเป็น   
2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามระบบ BSC 
 ด้านการเงิน 
 ด้านลูกค้า 
 ด้านกระบวนการภายใน 
 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

จากการรวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญของแต่ละสายงานต่างๆ เพ่ือจัดท าหนังสือฉบับนี้ กองวิเคราะห์
และประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยสรุปข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส ึึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล ขอขอบคุออย่างสูงมา อ โอกาสนี้ 

กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานผลการด าเนินงานของ กฟภ. จะมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ  
เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งม่ันให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน 

ภารกิจ (Mission) 
จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิด

ความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร ์
 เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริหารจัดการสินทรัพย์แบบบูรณาการ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเหมาะสมกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
การสรรหาแนวทางการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ เช่น การเพ่ิมรายได้จากการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์  
การลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (OPEX) และการจัดสรรค่าใช้จ่ายลงทุน (CAPEX) ที่เหมาะสมและคุ้มค่าแก่
การลงทุน 

 มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric 
Organization) โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ สร้างความภักดีให้กับ
ผู้ใช้บริการ (Customer Loyalty) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร และสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
โดยเพ่ิมสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง น าเสนอการให้บริการที่ครบวงจร รวดเร็ว 
เป็นมาตรฐาน และพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจบริการเสริม เพ่ือสร้างผลก าไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว 

 มีการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพ ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานสากล พัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพียงพอ 
เพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพ (Quality) และความเชื่อถือได้ (Reliability) 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิด เพ่ือรักษาความสามารถในการให้บริการต่อเนื่องได้ตลอดเวลา และความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้น
จากการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายระบบ
ขนส่งมวลชนพื้นฐานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยังมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) เพ่ือเชื่อมโยงทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าเข้าด้วยกัน 
และรองรับกับโครงสร้างของระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา โดย
พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะ ความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ ที่
จ าเป็นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีศักยภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจในอนาคต มีระบบ
โครงสร้างและระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) และการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพ่ือมุ่งไปสู่การสร้างความผูกพันของบุคลากร
ภายในองค์กร (Employee Engagement) ในระยะยาว 

 เป็นองค์กรที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร ลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมโครงการที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนการสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การยกระดับ
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มาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ รวมทั้งมีแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและภัยพิบัติเพ่ือให้กลับสู่
สถานการณ์ปกติโดยเร็ว 

 มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร ซึ่งมีการสอดแทรกหลักธรรมาภิบาล เข้าไปในทุกกระบวนการ กิจกรรมการด าเนินงาน และ
การบริหารจัดการในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงหลักการที่ส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบ (Accountability) หน้าที่ (Responsibility) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
(Equitable Treatment) ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) จรรยาบรรณ 
(Ethics) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และสร้างการยอมรับและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

 เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน  มี
บทบาทเชิงรุกในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
สร้างรายได้ในภาพรวม และสร้างประโยชน์จากการ Synergy ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้าด้วยกัน รวมถึงการ
สร้างโอกาสในเชิงธุรกิจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โดยมีบทบาทเชิงรุกในด้านการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) เป็นแหล่งพลังงาน 
รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนหลักในบางโครงการพลังงานทดแทน 
- การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นธุรกิจส าคัญที่มีโอกาสเติบโตสูง ผ่านการด าเนินการโดยบริษัทในเครือ 
ได้แก่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพทั้ง
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยด าเนินการเป็นผู้ลงทุนหลัก หรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจและ
เครือข่ายทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- การสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งด าเนินธุรกิจการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธุรกิจเสริมประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency) ธุรกิจบริหารโครงการเพื่อจัดการ
การประหยัดพลังงาน (Super ESCO) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้ารวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ และต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์พลังงาน 

 เป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพัฒนา
และการวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพ่ือสนับสนุนระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบการให้บริการ 
และการด าเนินงานภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม การวางแผนและบริหารงานวิจัย การศึกษาเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
การพัฒนากระบวนการและการบริการใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เพ่ือช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
และสร้างรายได้ส่วนเพิ่มและมูลค่าองค์กรที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 

 



 - 3 -   นโยบาย 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

นโยบาย (Policy) 

1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดย 
เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือตอบสนอง
โอกาสทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจหลักขององค์กร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล 

2) ก าหนดบทบาทและเตรียมความพร้อมองค์กรเพ่ือการก้าวเข้าสู่ AEC แสวงหาโอกาสในการลงทุนและ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการลงทุนของ
บริษัทในเครือ โดยมีการเตรียมความพร้อมองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การ
จัดเตรียมบุคลากร และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

3) มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) โดยเน้นการสร้าง
และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงการพัฒนา
และน าเสนอบริการที่ครบวงจร และมุ่งเน้นการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งขยายโครงข่ายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การให้บริการ 
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล 

5) มุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้าและรองรับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยบูรณาการระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบไฟฟ้า และรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้า แบบDistributed Generation ในอนาคต 

6) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
สนองตอบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนและเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤติด้านพลังงานและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น และ
เป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ในอนาคต 

7) มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อน เน้นการพัฒนา
ทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา สร้างความผูกพันที่ดีของบุคลากรให้มีต่อองค์กร ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศเพ่ือสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า เพ่ือน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จด้านการเงิน การด าเนินงาน การบริการลูกค้า การรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

8) น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 
มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารจัดการภายในด้านต่าง ๆ  ขององค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือน าไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน 



 - 4 -   พืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

 
 

พื้นที่ความรับผดิชอบ :   510,000 ตร.กม. 

 99.98 % ของพืน้ทีท่ั้งประเทศ 

ประกอบดว้ย 74 จงัหวัด 
 878 อ าเภอ 
 7,255 ต าบล 
 80,057 หมูบ่า้น 
ประชากร 65.124 ลา้นคน 
ผูใ้ช้ไฟฟ้า  18.171 ลา้นราย 
ส านักงาน 933 แห่ง 
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ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วนัที่ 22 เม.ย. 2558 

โครงสร้างการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

การไฟฟ้าเขต   

สายงาน 
วิศวกรรม สายงานก่อสร้าง

และบริหารโครงการ
สายงานสาร 

สนเทศและสื่อสาร 
สายงานบัญชี
และการเงิน 

สายงาน
อํานวยการ สายงานยุทธศาสตร์ สายงานกิจการสังคม

และสิ่งแวดล้อม
สายงาน          

ทรัพยากรบุคคล 
สายงานวางแผน

และพัฒนาระบบไฟฟ้า

ฝ่ายวิศวกรรม  
-กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
-กองข้อกําหนดทางเทคนิค

ฝ่ายงบประมาณ
-กองงบประมาณ 
-กองประเมินผล
งบประมาณ 
-กองวิเคราะห์การเงิน
และจัดการเงินทุน ฝ่ายพัสดุ

-กองบริหารและจัดการ  
คลังพัสดุ 1 
-กองบริหารและจัดการ  
คลังพัสดุ 2 
-กองบริหารและจัดการ  
คลังพัสดุ 3 
 -กองบริหารและจัดการ 
คลังพัสดุ 4 

คณะกรรมการ กฟภ.

สายงานปฏิบัติการ
และบํารุงรักษา 

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 
-กองควบคุมการจ่ายไฟ
-ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ควบคุม 

ฝ่ายบํารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ป้องกันและ
รีเลย ์
-กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
-กองบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

สายงานการไฟฟ้า
ภาค1-4 

ฝ่ายบัญชีและ
พลังงานไฟฟ้า 
-กองบัญชี 
-กองซื้อขายไฟฟ้า 
-กองระบบสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา 
-กองปฏิบัติการ 
-กองบํารุงรักษา 
-กองระบบสื่อสาร 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
-กองวางแผนวิสาหกิจ 
-กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
-กองพัฒนาธุรกิจองค์กร
-กองระบบงานธุรกิจ 
-กองความร่วมมือธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

ฝ่ายธุรการ
-กองอํานวยการ 
-กองบริการ 
-กองการพิมพ์ 

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า 
-กองออกแบบระบบไฟฟ้า 
(ก.) 
-กองออกแบบระบบไฟฟ้า 
(น.ฉ.ต.) 
-กองจัดการงานระบบไฟฟ้

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
-กองโครงการ 
-กองวิเคราะห์และวางแผน
ระบบไฟฟ้า 
-กองแผนที่ระบบไฟฟ้า 
-กองแผนงานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า 
-กองบริหารกองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม 
-กองวิจัย 
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ฝ่ายส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
-กองส่งเสริมพลังงานทดแทน
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
-กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
-กองประสานงานระบบการควบคมุภายใน 
-กองแผนบริหารความเสี่ยง 
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
-กองประสานนโยบายและพิธีการ 
-กองกิจการคณะกรรมการ 
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ์ 
กองกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ฝ่ายนิติการ 
-กองนิติกรรม 
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ 

ฝ่ายบัญชี
-กองบัญชี 
-กองบัญชีบริหาร 
-กองบัญชีทรัพย์สิน 
-กองบัญชีทรัพย์สิน
เครือข่าย 

ฝ่ายการเงิน
-กองการเงิน 
-กองตรวจจ่าย 
-กองภาษี 
-กองรายได้ 

ฝ่ายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร 
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร 
-กองบริการสารสนเทศ
และสื่อสาร 

ฝ่ายบํารุงรักษาระบบผลิต
-กองบริการและ
บํารุงรักษาเครื่องกล 
-กองควบคุมระบบผลิต

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนนุ
-กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี

-กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร 
-กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
-กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ 
-กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
- กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัติการ 
- กองตรวจสอบการบํารุงรักษา 
- กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงาน
ก่อสร้าง 
กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบริการลูกค้า

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคล 
-กองระบบงานบุคคล
-กองบริหารงานบุคคล

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
-กองพัฒนาบุคลากร 
-โรงเรียนช่าง กฟภ. 
-ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง 
-กองฝึกอบรมช่าง
และฮอทไลน ์

ฝ่ายบริการทรัพยากร
บุคคล 
-กองสวัสดิการ 
-กองสถานพยาบาล 
-กองจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

ฝ่ายงานโยธา 
-กองออกแบบงานโยธา 
-กองจัดจ้างและก่อสร้าง
งานโยธา 
-กองบริการงานโยธา 

ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า 
-กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
-กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า 

ฝ่ายระบบมิเตอร์และ 
หม้อแปลง 
-กองมิเตอร์ 
-กองหม้อแปลง 
-กองพัฒนาระบบมิเตอร์

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
-กองบริการลูกค้า
และวิศวกรรม 
-กองจัดการงานทั่วไป

สํานักกฎหมาย

ฝ่ายคดีและสอบสวน 
-กองคดี 
-กองวินัยและสอบสวน

ฝ่ายสารสนเทศ
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
-กองคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ 
-กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านบริการลูกค้า 
-กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการองค์กร 
-กองสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ 
ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 
-กองออกแบบระบบสื่อสาร 
-กองบํารุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร 
-กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร 

ฝ่ายจัดหา
-กองจัดหาในประเทศ 
-กองจัดหาต่างประเทศ 
-กองวางแผนพัสดุ 

กองอํานวยการ
กฟฟ

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
-กองวิศวกรรมและวางแผน
-กองก่อสร้างและบริหาร
โครงการ 
กองบริการลูกค้า 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-กองประชาสัมพันธ์ 
-กองสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
-กองจัดการโครงการ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการวิศวกรรม 
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบส่ง 
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบจําหน่าย 
-กองบริการบํารุงรักษา 

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักผู้ว่าการ

ผู้ว่าการ

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
-กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
-กองทดสอบอุปกรณ์สถานี
ไฟฟ้า 
-กองสนับสนุนงานก่อสร้าง

ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
-กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1
-กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2
-กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ฝ่ายบริหารโครงการ 1 
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 
-กองจัดการโครงการ 3  
ฝ่ายบริหารโครงการ 2 
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 
-กองจัดการโครงการ 3  

ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ
-กองจัดการโครงการ 1  
-กองจัดการโครงการ 2 

ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน 
-กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
-กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า 
-กองซื้อและบริหาร
ต้นทุนไฟฟ้า 

การบังคับบัญชา 
การบริหารงาน 
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ผลการด าเนนิงานตามระบบ BSC 

ประจ าปี 2558 
 

ไตรมาส 1 – 4  
 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 -   ดา้นการเงนิ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

 

ดา้นการเงนิ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้  กฟภ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่อง และ                     
มีความสามารถในการท าก าไรที่เป็นมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กร การด าเนินงาน               
ขององค์กรในระหว่าง  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558 กฟภ. มีก าไรจาก               
การด าเนินงาน 22,569 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ในระยะเวลา
เดียวกันจ านวน 21,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 และก าไรสุทธิ 
21,072 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันจ านวน 
20,397 ล ้านบาท เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 3.31 เนื ่องจากรายได้ อ่ืนเ พ่ิมขึ้น       

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน 257 ล้านบาท  

รายการ หนว่ย แผนงาน ผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 % เพิม่ขึน้ 
ป ี2558 ป ี2558 ป ี2557 (ลดลง) 

รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 460,485 451,476 450,634 0.19 
รายได้อ่ืนจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 12,661 12,232 12,427 (1.57) 
รายได้อ่ืน (ล้านบาท) 1,675 2,061 1,804 14.25 
รายไดร้วม (ล้านบาท) 474,821 465,769 464,865 0.19 
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 398,560 388,455 391,426 (0.76) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า) 

(ล้านบาท) 56,792 52,684 49,726 5.95 

ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท) 3,689 3,596 3,463 3.84 
ค่าใชจ้า่ยรวม (ล้านบาท) 459,041 444,735 444,615 0.03 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 17,794 22,569 21,909 3.01 
EBITDA (ล้านบาท) 34,055 38,268 36,522 4.78 
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)   (34) 38 147 (74.15) 
ก าไรสุทธิ  (ล้านบาท)  15,746   21,072   20,397  3.31 

จ านวนเงินกู้เบิกในปี (ล้านบาท)  13,300   10,000   10,400 (3.85) 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  365,782   366,977   348,426*  5.32 
หนี้สินรวม (ล้านบาท)  225,827   227,541   216,273*  5.21 

 
 
 

หมายเหตุ : * ผลการด าเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2557 
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 18 พ.ค. 2559 
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รายการ   หนว่ย   แผนงาน  ผลการด าเนนิงานไตรมาส 4      % เพิม่ขึน้ 
  ป ี2558       ป ี2558       ป ี2557       (ลดลง) 

 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
(Current Ratio) 

 
(เท่า) 

  
1.66  

  
1.60 

  
1.50  

 
6.67 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้  
(Collection Period) 

(วัน)  28   27   27  - 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
(Debt Ratio) 

(เท่า)  0.62   0.62   0.62               - 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน  
(Debt to Equity Ratio : DER) 

(เท่า)  0.64   0.61   0.64  (4.69) 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 

(เท่า)  2.84   2.57   2.51  2.39 

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย  
(Net Profit Margin) 

(%)  3.42   4.64   4.50  0.14 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(Return On Assets : ROA) 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน          
(Return On Investment Capital : ROIC) 

(%) 
 

(%) 

 4.41 
 

4.62 
  

 5.85 
 

5.85  

 6.00 
 

6.02  

(0.15) 
 

(0.17) 
 

มูลค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit : EP) 

(ล้านบาท) (5,474.65) (2,223.45) (1,634.74) (36.01) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
(Total Assets Turnover) 
 

(รอบ)  1.33   1.30   1.37  (5.11) 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 18 พ.ค. 2559 (ผลงานปี 2558 จัดท าจากงบการเงินที่ สตง. รับรองแล้ว) 
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การใชจ้า่ยเงนิงบลงทนุ    หน่วย : ล้านบาท 

  
วงเงนิ 

ม.ค. – ธ.ค.  2558 
% ของ

เป้าหมาย 
  

รายการ งบประมาณ เป้าหมายเบิกจา่ย จา่ยจรงิ การเบิกจา่ย คงเหลือ 
  ป ี2558 (1) (2) (2)/(1) (1)-(2) 
งบลงทนุ 
เพื่อการด าเนินงานปกติ 

          

 - ผูกพัน 7,957.660 3,370.818 2,862.719 84.93 508.099 
 - ลงทุน 14,066.620 6,631.606 3,366.468 50.76 3,265.138 
รวม 22,024.280 10,002.424 6,229.187 62.28 3,773.237 
งบลงทนุ 
ที่ท าเปน็โครงการ 

          

 - ผูกพัน 13,219.617 8,131.130 6,903.848 84.91 1,227.282 
 - ลงทุน 6,728.608 4,214.385 4,433.240 105.19 (218.855) 
รวม 19,948.225 12,345.515 11,337.088 91.83 1,008.427 
รวมทัง้สิน้           
 - ผูกพัน 21,177.277 11,501.948 9,766.567 84.91 1,735.381 
 - ลงทุน 20,795.228 10,845.991 7,799.708 71.91 3,046.283 
รวม 41,972.505 22,347.939 17,566.275 78.60 4,781.664 

ที่มา  :  ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ  12 ม.ค. 2559 
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เป้าหมายการเบิกจ่าย 

จ่ายจริง 



 - 10 -   ดา้นการเงนิ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

รายไดจ้ากธุรกจิเสรมิ 
    ปี 2558 ไตรมาส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2558) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 5,163.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.47 

                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

หนว่ยงาน 
ผลการด าเนนิงาน ไตรมาส 1 – 4 

ป ี2557  ป ี2558 
% เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

กฟน. 1-3 1,173.03 1,126.95 (3.93) 
กฟฉ. 1-3 1,044.22 1,039.98 (0.41) 
กฟก. 1-3 1,277.57 1,659.41 29.89 
กฟต. 1-3 1,251.82 1,120.32 (10.51) 

สนญ. 102.94 216.56 110.37 

รวม 4,849.58 5,163.22 6.47 
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ดา้นลูกคา้ 
มาตรฐานคุณภาพบริการ 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ป ี2558 

ไตรมาส 1-4 
ป ี2558 

ไตรมาส 1-4 
ป ี2557 

1. ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) 
 

5.92* 
 

5.84 
 

6.46 
2. ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/ปี)  183.31* 185.48 217.89 
3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ) > 90 99.86 99.87 
4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)    
   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุก 2 เดือน       < 25 0 0 
   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย 100 100 100 
5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)    
   - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจ าหน่าย

ขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
> 90 99.80 99.76 

   - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาด
รวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน 

100 100 100 

6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
   แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ) 

   

   - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน 6 เดือน
(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

> 80 100 99.60 

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ 
โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันท าการ 

100 99.79** 100 

7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)    
   - ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับค าร้องภายใน    

30 วันท าการ 
> 95 99.32 99.55 

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย 100 99.81** 99.98 
8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนส าหรับผู้ใช้

ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป 
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ) 

   

   - การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 100 100 100 
   - การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ 100 100 100 
หมายเหต ุ: * ค่าเป้าหมายตามบันทึกขอ้ตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. ป ี2558 
          ** ค่าต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1, กฟต.3 และ ปญัหาในการลงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ที่มีความ 
                   คลาดเคลื่อนกับการติดตั้งจริงใน กฟฉ.1     *** ค่าต่ ากวา่มาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชาย 



  - 12 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ป ี2558 

ไตรมาส 1-4 
ป ี2558 

ไตรมาส 1-4 
ป ี2557 

9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่     
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) 

      

   กรณีมีระบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)       
   - ระบบแรงดันต่ า (380/220 โวลต์)       
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส        

 เขตเมือง  100 96.99** 96.61 
 นอกเขตเมือง  100 97.83** 97.33 

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส        
 เขตเมือง  100 99.10** 98.92 
 นอกเขตเมือง  100 98.86** 99.70 

   - ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ร้อยละ)       
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน    

250 เควีเอ 
100 100 100 

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า  
250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ   

100 100 100 

10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) (ร้อยละ) 

      

   - ผู้ใช้ไฟรายเล็ก        
 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันท าการ 100 99.99*** 100 
 นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันท าการ 100 99.95*** 99.95 

   - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันท าการ 100 99.89*** 100 
11. การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกัน

ภายใน 10 วันท าการ (ร้อยละ) 
> 85 100 100 

หมายเหต ุ: ** ค่าต่ ากวา่เป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1, กฟต.3 และ ปัญหาในการลงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ที่มีความ 

                   คลาดเคลื่อนกับการติดตั้งจริงใน กฟฉ.1 

              *** ค่าต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากในเขต กฟฉ.3 สภาพพื้นที่ในบางแห่งเป็นภูเขาชัน ต้นไม้รก  

 

 

 



  - 13 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 
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  - 14 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 
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  - 15 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

การใหบ้รกิารลกูค้า 

ตวัชีว้ดั 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4  % เพิม่ขึน้  

ป ี2558 ป ี2557 (ลดลง) 

1. จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA (ราย) 18,390,925 17,890,494* 2.80 
   - บ้านอยู่อาศัย 16,339,328 15,919,829* 2.64 
   - พาณิชย์ 1,516,430 1,457,058* 4.07 
   - อุตสาหกรรม 33,766 33,059* 2.14 
   - อ่ืน ๆ 501,401 480,548* 4.34 
2. หน่วยจ าหน่ายรวมไฟฟรี จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA  123,209.85 118,631.97 3.86 
   (ล้านหน่วย) 
   - บ้านอยู่อาศัย 

 
28,917.85 

 
27,302.09 

 
5.92 

   - พาณิชย์ 29,622.53 27,520.18 7.64 
   - อุตสาหกรรม 60,946.28 60,222.52 1.20 
   - อ่ืน ๆ 3,723.18 3,587.18 3.79 
3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)  2,277.00 2,135.00 6.65 
4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 3.7481 3.8910 (3.67) 
5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 2.9432 3.0959 (4.93) 
6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย) 130,298.50 125,379.59 3.92 
   - หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย) 124,376.17 120,194.32 3.48 
   - หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย) 69.76 100.62 (30.67) 
   - หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย) 5,795.65 5,076.79 14.16 
   - หน่วยซื้อจาก Solar Rooftop (ล้านหน่วย) 56.92 7.86 624.17 
7. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย) 91.15 104.45 (12.73) 
8. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.     

18,597 17,724 4.93 
   (เมกะวัตต์)** 
9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ) 5.50 5.46 0.73 
หมายเหตุ : *  สถานะ 31 ธ.ค. 2557 
              ** ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซ้ือจาก กฟผ. แบบ Co-Incident Demand 

 
 
 
 
 
 
 
 



  - 16 -   ด้านลูกค้า 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

จํานวนผู้ใชไ้ฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  

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

(ลดลง) ปี 2558 ปี 2557 
1. จํานวนผู้ใช้ไฟ      

   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 10,028,560 10,051,293 (0.23)

   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 6,310,768 5,868,536 7.54

   - กิจการขนาดเล็ก 1,463,655 1,408,156 3.94

   - กิจการขนาดกลาง 68,754 65,360 5.19

   - กิจการขนาดใหญ ่ 6,111 5,836 4.71

   - กิจการเฉพาะอย่าง 11,622 10,714 8.47

   - องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร* 1,239 1,385 (10.54)

   - สูบนํ้าเพ่ือการเกษตร* 4,416 4,641 (4.85)

   - ไฟช่ัวคราว 275,846 262,631 5.03

   - ไฟสํารอง 51 48 6.25

   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 3 3 -

รวมจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 18,171,025 17,678,603 2.79

   - ไฟฟรี 219,900 211,891 3.78

รวมจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 18,390,925 17,890,494 2.80

หมายเหตุ : *  ลดลงเน่ืองจากได้มีการตรวจสอบและจัดเข้าตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง 
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  - 17 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิม่ขึน้  

ป ี2558 ป ี2557 (ลดลง) 

2. หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี        
   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 8,269.29 8,290.58 (0.26) 
   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 20,648.56 19,011.51 8.61 
   - กิจการขนาดเล็ก 12,032.55 11,372.61 5.80 
   - กิจการขนาดกลาง 19,987.60 19,214.25 4.02 
   - กิจการขนาดใหญ่ 52,554.90 51,617.38 1.82 
   - กิจการเฉพาะอย่าง 3,876.23 3,636.14 6.60 
   - องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 70.40 55.71 26.37 
   - สูบน้ าเพื่อการเกษตร 386.75 414.07 (6.60) 
   - ไฟชั่วคราว 989.64 982.34 0.74 
   - ไฟส ารอง 172.15 141.44 21.71 
   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 1,945.38 1,760.88 10.48 

รวมหน่วยจ าหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 120,933.45 116,496.92 3.81 

   - ไฟฟรี 2,276.40 2,135.06 6.62 

รวมหน่วยจ าหน่ายแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 123,209.85 118,631.97 3.86 
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  - 18 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟฟา้ แยกรายเขต หน่วย : ราย 

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

ป ี2558 ป ี2557 (ลดลง) 

1. จ านวนผู้ใช้ไฟ        
   - กฟน.1 1,761,106 1,709,323 3.03 
   - กฟน.2 1,452,154 1,422,776 2.06 
   - กฟน.3 1,146,659 1,124,639 1.96 
   - กฟฉ.1 2,059,750 2,010,094 2.47 
   - กฟฉ.2 2,193,522 2,142,094 2.40 
   - กฟฉ.3 1,836,650 1,792,864 2.44 
   - กฟก.1 1,433,354 1,390,058 3.11 
   - กฟก.2 1,535,763 1,465,651 4.78 
   - กฟก.3 1,097,606 1,063,989 3.16 
   - กฟต.1 935,953 909,015 2.96 
   - กฟต.2 1,498,085 1,459,514 2.64 
   - กฟต.3 1,220,423 1,188,586 2.68 

รวมทั้งหมด 18,171,025 17,678,603 2.79 
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  - 19 -   ดา้นลกูคา้ 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิม่ขึน้  

ป ี2558 ป ี2557 (ลดลง) 

2. หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี        
   - กฟน.1 6,662.35 6,325.90 5.32 
   - กฟน.2 5,008.71 4,789.89 4.57 
   - กฟน.3 5,765.73 5,457.76 5.64 
   - กฟฉ.1 5,791.48 5,499.88 5.30 
   - กฟฉ.2 5,030.21 4,701.10 7.00 
   - กฟฉ.3 7,805.25 7,469.92 4.49 
   - กฟก.1 22,825.44 22,247.99 2.60 
   - กฟก.2 26,639.98 25,595.56 4.08 
   - กฟก.3 15,295.52 14,746.27 3.72 
   - กฟต.1 6,203.97 6,143.64 0.98 
   - กฟต.2 8,715.21 8,390.49 3.87 
   - กฟต.3 5,189.59 5,128.52 1.19 

รวมทั้งหมด 120,933.45 116,496.92 3.81 
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 - 20 -   ดา้นกระบวนการภายใน 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

ด้านกระบวนการภายใน 

กฟภ. ให้ความส าคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขต 
การให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 80,032 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจ านวนหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ ดังนี้ 

 
หมายเหต ุ ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ธ.ค. 2558 

 * ข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสถานะ ธ.ค. 2558 

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 20.642 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้ 

 
หมายเหตุ   ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ธ.ค. 2558 

 * ข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสถานะ ธ.ค. 2558 
 

  

 

 
 

ภาค หมูบ่า้นทัง้หมด* 
(หมูบ่า้น) 

หมูบ่า้นทีม่ีไฟฟา้ใช้ 
(หมูบ่า้น) 

ร้อยละของเปา้หมาย 

เหนือ 20,159 20,159 100.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 35,281 35,277 99.99 
กลาง 12,834 12,816 99.86 
ใต ้ 11,782 11,780 99.98 
รวม/เฉลีย่ 80,056 80,032 99.97 

ภาค ครวัเรอืนทัง้หมด* 
(ครวัเรือน) 

ครวัเรอืนทีม่ีไฟฟา้ใช้ 
(ครวัเรือน) 

ร้อยละของเปา้หมาย 

เหนือ 5,021,811 4,997,206 99.51 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,645,123 6,617,926 99.59 
กลาง 4,898,969 4,890,974 99.84 
ใต ้ 4,155,100 4,136,385 99.55 
รวม/เฉลีย่ 20,721,003 20,642,491 99.62 
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โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ และ โครงการพฒันาระบบมเิตอรอ์จัฉริยะ  
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 
1) โครงการพฒันาโครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart Grid) ในพืน้ที่เมืองพทัยา จ.ชลบรุ ี(คอพ.) 

ผชก.(ว) ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เน็คแซนด์ เอเชีย จ ากัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดท าเอกสารประกวดราคา
โครงการฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2558 และ รผก.(ว) อนุมัติตรวจรับร่างเอกสารประกวดราคาโครงการ คอพ. ฉบับที่ 1 
Final Report Recommending updated Requirement and Detail Design เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 
2) ระดับความส าเร็จในการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่าย  
   สมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558 

การจัดท าแผนงานโครงการจะมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือก าหนด Platform ของระบบควบคุมและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของทั้ง 3 การไฟฟ้า เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานกลาง ที่สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบ Smart Grid ร่วมกันได้ระหว่าง 3 การไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับ
การพัฒนาในอนาคต  

ผวก. อนุมัติแต่งตั้ง นายวาริช ขุนอักษร หัวหน้าแผนกโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กองแผนงานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ (กผอ.) เป็นผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558  

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานมีหนังสือ แจ้งผลการด าเนินงานความส าเร็จใน
การศึกษาฯ ว่าได้รับเกณฑ์ความส าเร็จระดับ 5 (คณะท างานพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด รับทราบ Inception Report) 
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 
3) โครงการปรบัปรงุแผนทีน่ าทางโครงข่ายไฟฟา้อจัฉริยะของ กฟภ. ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายภาครฐั           
   (PEA Smart Grid Roadmap Revision Aligned with National Policy) 

 ผชก.(ว) ได้อนุมัติการตรวจรับรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2558 และ อก.คก.      
อนุมัติจ่ายเงินค่าประกันผลงานที่ปรึกษา (ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 

โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2) 
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage : GISP.2) 

เปิดใช้งานฐานข้อมูลทั่วประเทศแล้ว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการไฟฟ้าจุดรวมงาน น าเข้าและ
ปรับปรุงข้อมูลตามการปฏิบัติงานประจ าวัน รวมทั้งได้ส่งข้อมูลระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนระบบงาน OMS และ SCADA 
ซึ่งพบว่า ข้อมูลในระบบ GIS กับฐานข้อมูลอ่ืนของ กฟภ. ยังไม่ถูกต้องตรงกัน กองแผนที่ระบบไฟฟ้า (กผร.) จึงได้
ประสานงานและเร่งรัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย สถานะเดือน ธ.ค. 2558 
ความครบถ้วนของข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 98.96 

ผชก.(ว) ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท อีเอสอาร์ไอ 
(ประเทศไทย) จ ากัด พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ One Touch 
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558 บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 18 
ต.ค. 2558 ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบการเบิกจ่าย เพ่ือด าเนินการปิดโครงการต่อไป 
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แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS ระยะที่ 3 ) 
แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 ด าเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 
ศึกษาความเหมาะสมแผนงาน และมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 ให้ชะลอ
การด าเนินงานแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 โดยให้ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนา
สารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 ก่อน  จึงจะด าเนินการแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า 
ระยะที่ 3 และในระหว่างชะลอโครงการระยะที่ 3 ได้ด าเนินงานจัดหาลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์ ส่วนที่ 2 จ านวน 145 Licenses 
พร้อมจัดหา Server ทดแทนของเดิม ตามมติคณะกรรมการบริหาร กฟภ. อนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558   
 - การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์ ส่วนที่ 2 จ านวน 145 Licenses คณะกรรมการบริหาร กฟภ. อนุมัติการ     
จัดซื้อฯ ด้วยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 และลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558 

- การจัดหา Server ทดแทน ผวก. อนุมัติผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558   
และลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2558 
  - งานจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายงานศึกษาความเหมาะสม และจัดท าเอกสารประกวดราคาแผนงานพัฒนา
ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 รผก.(ว) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 โดยอยู่ระหว่างจัดท า TOR และราคากลาง พร้อมทั้งประเมินผล
การด าเนินงานของ คสฟ. 2  

งานศกึษาออกแบบและกอ่สร้างศนูยข์อ้มลู (Data Center) 
  อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) และคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ. 

งานเพิ่มสมรรถนะระบบคอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รูปส าหรับธุรกจิหลัก 
(รซธ.) และระบบงานเกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการน าเข้าข้อมูลระบบ GIS ระยะ 2 มาใช้ในระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง 

ทดสอบ UAT (User Acceptance Test : กระบวนการทดสอบโปรแกรมขั้นสุดท้ายโดยผู้ใช้งานระบบ ) 
เรียบร้อยแล้ว 
2. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อก าหนดหมายเลข Serialize Number ส าหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 

ทดสอบ UAT (User Acceptance Test : กระบวนการทดสอบโปรแกรมขั้นสุดท้ายโดยผู้ใช้งานระบบ ) 
เรียบร้อยแล้ว 

โครงการกอ่สรา้งสายเคเบลิใตน้้ าไปยงัเกาะตา่ง ๆ ทีม่ไีฟฟ้าใชแ้ล้ว (กคน.) 
เกาะพระทอง เกาะปันหยี จ.พังงา อยู่ระหว่างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

แก้ไขรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต ด าเนินการแล้วเสร็จ เปิดจ่ายไฟฟ้า 
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558 
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งานลดพัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า 
คณะท างานบริหารพัสดุ-อุปกรณ์ท่ีไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า

รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558 
มีรายการพัสดุจ านวน 150 รายการ คิดเป็น มูลค่ารวม 51.67 ล้านบาท 
(มูลค่าพัสดุคงคลัง ณ ต้นปี 2558) รายการและมูลค่าพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว และ
เคลื่อนไหวช้าไตรมาส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2558) มีรายการพัสดุลดลง
จ านวน 84 รายการ มูลค่ารวม 24.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.70  

งานพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
       ผวก. อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 จ้างเหมาระบบ
บริหารคลังพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพ่ือพัฒนาคลัง
พัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ภายในคลังพัสดุ การไฟฟ้า
จังหวัดสกลนคร กฟฉ.1 อยู่ระหว่างกองออกแบบงานโยธา(กอย.)
ออกแบบและประมาณการราคากลาง แต่งตั้งคณะท างานประสานงาน 

และติดตามการจัดท าคลังพัสดุต้นแบบด้วยระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode  
กปง. มีบันทึก ลว. 2 ธ.ค. 2558 ขอให้พิจารณาความจ าเป็นโดยหากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน             

ที่จะต้องด าเนินการภายในปี 2558 ขอให้ชะลอการจัดซื้อ/จัดจ้าง คาดว่าจะจัดสรรงบเงินได้ภายในปี 2559  

งานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง  
คณะกรรมการบริหาร กฟภ. มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนจัดหาพัสดุหลักประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 

2558 และได้น าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2558 และ ผวก. อนุมัติแผนจัดหาพัสดุ
รองประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 

แผนงาน Smart & Green Office 
กฟภ. ต้องการเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและเป็น
ต้นแบบในการช่วยลดต้นทุนด้านการน าเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของพนักงาน กฟภ. โดยในปี 2558 มีโครงการที่ส าคัญดังนี้ 

โครงการน ารอ่งปรบัปรงุอาคารส านกังาน กฟภ. 4 แหง่ ใหไ้ดร้บั
การรบัรองเปน็อาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED  ระดับ Certified 
(กฟก.3 ,กฟจ.ปทุมธานี, กฟจ.ชลบุรีและ กฟอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี) 

- ผวก. อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2557 ให้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารส านักงาน กฟภ. 4 แห่ง ให้เป็น 
อาคารเขียว พร้อมกรอบงบประมาณ กฟฟ. ทั้ง 4 แห่งได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และส่งมอบพ้ืนที่ให้
บริษัทผู้รับเหมาด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

- ผชก.(อ) ลงนามในสัญญาจ้าง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการ
ตามเกณฑ์อาคารเขียว และน าอาคารส านักงาน กฟภ. ยื่นประเมินให้ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียวจาก LEED ใน
ระดับ Certified เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2558 อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงก่อสร้างอาคารส านักงาน กฟภ. 4 แห่ง 



 - 24 -   ดา้นกระบวนการภายใน 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 
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ความก้าวหนา้ของโครงการพฒันาระบบไฟฟ้า 
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ร้อยละความก้าวหนา้ของโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1) 
พ.ศ. 2548 - 2559 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

 

2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2) 
  พ.ศ. 2549 - 2560 พ้ืนทีท่ั่วประเทศ 
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1) 

พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2) 
  พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3) 
  พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4) 
  พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจ าหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7) 
  พ.ศ. 2551 - 2560 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
8. โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 (คชฟ.2) 
  พ.ศ. 2549 - 2558 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
9. โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3) 
  พ.ศ. 2554 - 2562 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
10.โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ าระบบ 115 เควี(วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.) 
  พ.ศ. 2554 - 2559  
11. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจ าหน่าย (คปจ.) 
  พ.ศ. 2552 - 2558 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) 
  พ.ศ. 2557 - 2561 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
13. โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินส าหรับเมืองใหญ่ (กคด.) 
  พ.ศ. 2546 - 2559 พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

ข้อมูล : ฝ่ายก่อสร้างและบริหารโครงการ ภาค 1 
 

ธ.ค. 59 

ธ.ค. 

56 

ธ.ค. 60 

ธ.ค. 62 
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ธ.ค. 59 

      แผนงาน(%)        ผลงาน ธ.ค. 2558 
(%)                             



 - 25 -   ด้านการเรยีนรู้และพฒันา 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร ์(ฝนย.) 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

โครงการส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. 
จัดบรรยายผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างที่มีต่อ PEA ประจ าปี 2558 

ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างรับฟังผ่านทาง Video Conference 

ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) น าส่งรายงานสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โดยผลการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง PEA ที่มีต่อองค์กรประจ าปี 2558          
ได้ร้อยละ 98.20 เท่ากับคะแนนระดับ 5  

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดท า
ระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) 

รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง
และกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถสูงของทุกสายงาน และน าไปจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป 

โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในอนาคต  
ผวก. อนุมัติจ้างที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินงานตามโครงการ

วางแผนอัตราก าลังคนเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและการด าเนินธุรกิจในอนาคต เมื่อวันที่  8 ก.ค. 2558 
โดยปรับปรุงระบบวางแผนก าลังคนในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้าเขตเป็นสายงานน าร่อง 

รผก.(ท) อนุมัติแต่งตั้งคณะท างานย่อยหน่วยงานหลัก และคณะท างานย่อยหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันที่           
21 ส.ค. 2558  

อบรมคณะท างานฯ  ในหัวข้อการวางแผนทรัพยากรบุคคล “กระบวนงานกับความส าเร็จ” และ จัดส่งแบบฟอร์มการเขียน
กระบวนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (S.O.P) ให้หน่วยงานในสายงานทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้าเขต จัดท า
กระบวนการฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

 

  
 



 - 26 -   ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

กฟภ. ด าเนินงาน โครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นการตอบแทน
สังคมตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนเพื่อคงอยู่กับชุมชนตลอดไป โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้ 

โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต  
กฟข. 12 เขต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การแจ้งเหตุการณ์เพ่ือป้องกัน

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเบื้องต้น ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้น า
ชุมชน ครู และนักเรียน 

โครงการชมุชนปลอดภยัใชไ้ฟ PEA 

 น านักศึกษาท่ีได้รับการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด รวมถึงความรู้เบื้องต้นในการ
ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนแล้วในพ้ืนที่ กฟข. 12 เขต รวม 
308,000 ครัวเรือน 

โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย 

ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับ โบราณสถานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ,                
วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร, วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา, วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร                      
จ.สุราษฎร์ธานี และ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม  

โครงการศกึษาการตดิตัง้หลอดประหยดัพลงังาน LED เพือ่ชมุชนประมง 

ผวก. อนุมัติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 และให้ด าเนินโครงการในปี 2559 

แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า กฟข. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว 11 เขต  
     คงเหลือ กฟต. 3 
  โครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่  
     กฟข. 12 เขต จ านวน 24 แห่ง 
  โครงการคนพันธุ์ PEA ฟ้ืนฟูทะเลไทย จัดวางปะการังเทียมแล้ว  
     จ านวน 900 ตัน ที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 
 

ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานด้าน CSR จากข้อมูลที่ได้
จากการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่ส าคัญเรียบร้อยแล้ว เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์
แนวก่อสร้างระบบจ าหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน จ.เชียงราย 
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กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

ความส าเร็จในการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : Corporate Social Responsibility 
(CSR) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

- จัดอบรมทีมวิทยากรจาก 3 การไฟฟ้า จ านวน 3 รุ่น และจัดค่ายให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่นักเรียนใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 89 โรงเรียน จ านวน 5 ครั้ง  

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ส่งโครงงานตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
- ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลน าเสนอ สนพ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการกอ่สรา้งเคเบลิใตด้นิส าหรับเมอืงใหญ่ 

กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบจ าหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบเคเบิลใต้ดินในพ้ืนที่เมืองใหญ่ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง 
ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพ้ืนที่ 
ด าเนินการทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี นครปฐม เพชรบุรี ภูเก็ต 
สงขลา ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม สุราษฎร์ธานี และตรัง มีผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน คิดเป็น
ร้อยละ 73.39 ปัจจุบันคงเหลืองานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้ 

1. ถนนนาจอมเทียน สาย 2 จ.ชลบุรี อยู่ระหว่างเทศบาลฯ แก้ไขงานโยธา  
2. ถนนเยาวราช จ.ภู เก็ต เทศบาลก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง กฟภ. ก่อสร้างงาน                          

ด้านระบบไฟฟ้า                
  

           

 
 
 
 
 



 - 28 -   ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําปี 2558 
ปัจจุบัน กฟภ. มีคะแนน 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2558) เทา่กับ 4.6846 

 

   
 
 

เปรียบเทียบผลการดําเนนิงาน ณ สิ้นปี 2558 ระหว่าง กฟภ. กับ กฟน. 
กฟน. กฟภ. 

SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี) 1.369 1.915* 

SAIDI (นาที/ราย/ปี) 35.700 28.018* 

กําไรสุทธิ (ล้านบาท) 11,317** 21,200 

Net Profit Margin (%) 7.51** 4.66 

EBITDA (ล้านบาท) 16,120** 38,399 

จํานวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 418** 529*** 
หมายเหตุ * ข้อมูลดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่ 

 ** ผลการดําเนินงานเม่ือเดือนกันยายน 2558 

 *** ข้อมูลจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจํานวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี)  
  

ที่มาข้อมูล กฟน. : - State Enterprise Review จาก www.sepo.go.th  
 - ดัชนีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า จาก www.mea.or.th และรายงานประจําปี 2557 
 

จํานวนผู้ใช้ไฟ กฟน. กย 3,494,279 จํานวนผู้ใช้ไฟ กฟน. ธค 3,522,038 
จํานวนพนักงาน กฟน. 8,352  
จํานวนพนักงาน กฟภ. 28,109 สิ้นปี 57 
จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า กฟภ. 17,679,995 สิ้น995 สิ้นปี 57 
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ผลคะแนน ปี 2549 – 2558
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กองวเิคราะหแ์ละประเมนิผล (กวป.) ฝา่ยนโยบายและยทุธศาสตร ์(ฝนย.) 

ผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงานประจ าปี 

ประจ าปี 2558 
 

ไตรมาส 1 – 4 
 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4

- งานสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. สํารวจความพึงพอใจ - ผลสํารวจความพึงพอใจของชุมชนและสังคมต่อผลงาน โครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต คิดเป็น   

ร้อยละ 82.40

- งานบริหารผลค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์  -5,483 ล้านบาท

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

  -2,518.60 ล้านบาท  

- งานบริหารผลค่ากําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

ทางบัญชี (EBITDA)

 34,043 ล้านบาท

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

 34,111.46 ล้านบาท

- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 4.41

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

5.67

- แผนงานให้บริการเช่าเส้นใยแก้วนําแสงในรูปแบบ Dark Fiber, BandWidth, 

Wavelength และบริการเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร 
ไตรมาส 1-4

- ร่วมออกแบบ ตรวจสอบและคิดค่าบริการการให้บริการ

ในรูปแบบต่างๆ กับลูกค้า อย่างน้อยปีละ 12 อนุมัติ

- ขออนุมัติการให้บริการในรูปแบบต่างๆ กับลูกค้า 

อย่างน้อยปีละ 12 อนุมัติ

- ประสานงานจัดทําสัญญาเช่าใช้บริการ หรือจัดทํา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

อย่างน้อยปีละ 12 อนุมัติ

 
- รผก.(ทส) อนุมัติจัดทําสัญญาเช่าบริการธุรกิจโทรคมนาคม ใช้บริการเส้นใยนําแสง และบริการท่อร้อย

สายใต้ดินของ กฟภ. แล้วจํานวน 13 อนุมัติ

- งานบริหารผลรายได้รวมต่อจํานวนพนักงาน 13.68

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

13.22

- งานสํารวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ร้อยละ 85

(ค่าเป้าหมายระดับ 5)

- ดําเนินการสํารวจเรียบร้อยแล้ว มีค่าระดับความพึงพอใจโดยรวม ร้อยละ 84.31 เทียบเท่าระดับ     

คะแนน 4.22

- แผนงานติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์

   : งานวิจัยภาพลักษณ์องค์กร ดําเนินการสํารวจการรับรู้และเข้าใจ Brand PEA - ผลการประเมินการวัดการรับรู้และเข้าใจใน Brand PEA ของลูกค้าและประชาชนว่าเป็น Brand ที่

เกี่ยวข้องกับการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ารวมทั้งองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ต่างๆ ของ Brand ผ่านการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เท่ากับร้อยละ 49

C2 สร้าง Brand Awareness ต่อองค์กร

แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

S1 ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

F1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

F2 สร้างรายได้จากการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

C1 ลูกค้ามีความพึงพอใจ

หมายเหต ุ:  โครงการตามนโยบาย ผวก. 30



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

   : งานสร้างภาพลักษณ์ PEA (Rebranding)

     1. งานการส่งเสริมภาพลักษณ์ PEA ดําเนินงานตามแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ PEA จ้างบริษัทภายนอกดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ PEA ดังนี้

- จ้างจัดทําและประชาสัมพันธ์โครงการ PEA Waste Management

(5 มหัศจรรย์/งานต่อยอด 5 มหัศจรรย์ คนพันธุ์ PEA)

- จ้างประชาสัมพันธ์ กฟภ. ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน PEA present Thailand Lighting Fair 2015

- จ้างจัดงานสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 55 ปี

- จัดทําถังขยะต้นแบบ ZEWA และอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของถังขยะ

- โฆษณาประชาสัมพันธ์ PEA ในนิตยสาร GM

- จัดทําของที่ระลึก ตราสัญลักษณ์ PEA ได้แก่ เต็นท์สนาม ที่มีสัญลักษณ์ PEA จัดสรรให้ กฟข. 12 เขต 

เขตละ 5 หลัง สนญ. 7 หลัง, ร่มกอล์ฟ 30 นิ้ว มีสัญลักษณ์ PEA, เครื่องแต่งกายพนักงาน กฟภ.,        

แก้วกาแฟมีสัญลักษณ์ PEA, adapter hub 4 port มีสัญลักษณ์ PEA และขออนุมัติจ้างจัดทําเนคไทมี

สัญลักษณ์ PEA

     2. งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กฟภ. ผลิต/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ PEA ผ่านทางสื่อต่างๆ - ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์และสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ชุด "ภาพลักษณ์" เรื่อง The Heart of Goodness

- เผยแพร่ สปอตโฆษณาเรื่อง Light for Life มากกว่าที่คิด ผ่านทางโทรทัศน์และทางหนังสือพิมพ์

- เผยแพร่สปอต PEA ในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Asian Volleyball Women ประจําปี 2558

- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาของPEA ออกอากาศทางช่องฟรีทีวีและช่องดิจิตอล 

- ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อโรงภาพยนตร์

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA ในวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM.91 และสถานีวิทยุต่างจังหวัด

- ผลิตแผ่นบันทึกเสียงเพลง "แสงสว่างกลางใจ" ในรูปแบบแผ่น CD

- ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ ชุด Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต

- ผลิตรายการข่าวประจําสัปดาห์เผยแพร่สื่อโทรทัศน์ ภายในองค์กร ประจําปี 2558

- ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ ชุด แบบนี้...ใช้เลย

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย กล่องไฟ ที่สถานีหมอชิต

- จัดทําป้าย Billboard ณ สนามบินสุวรรณภูมิขาออก เรื่อง Light for Light

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อท้ายรถทัวร์โดยสาร(Bus Back Full Wrap)

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA เผยแพร่ผ่าน Web site, Line Application, Instagram,    

 สื่ออิเล็คทรอนิค/ออนไลน์ และสื่ออื่นๆ"

หมายเหต ุ:  โครงการตามนโยบาย ผวก. 31



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

     3. งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน PEA

     ดําเนินการผลิต/เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ PEA ตาม

นโยบาย/กิจกรรม/โครงการ PEA

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งาน AEC ของ PEA ทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lighting Fair 2015 และประชาสัมพันธ์                

 งาน Thailand Lighting Fair 2015 ในกัมพูชา ทาง Facebook PEA

- ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน AEC ของ PEA ได้แก่ บทความในวารสารสายใจไฟฟ้า,       

จดหมายข่าว, แผ่นพับ และสื่ออื่นๆ

- PEA จัดงานนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างครบครันในไทยและอาเซียน (Thailand Lighting 2015)

- PEA ร่วมจัดงาน ASEAN Power Week "การลงทุนเพื่ออนาคตอันยั่งยืน"

   : งานประชาสัมพันธ์งาน/โครงการตามนโยบาย PEA

     1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย PEA จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย PEA - ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Lighting Fair 2015 ณ โรงแรม JW Marriot กรุงเทพฯ

- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์ กฟภ. ในฐานะเจ้าภาพ โดยเดินสายแถลงข่าวเดินสายใน

ประเทศไทย 4 ภาคและประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ในการเป็นเจ้าภาพงาน Thailand Lighting Fair 

2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 19 - 21 ส.ค. 2558

- ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Eco Light Tech Asia 2015 ณ ศูนย์สิริกิตต์ เมื่อวันที่ 

19 - 21 พ.ย. 2558

- ร่วมงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

"ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom 2015" ณ ทําเนียบรัฐบาล

- ร่วมกิจกรรมและนําสื่อมวลชนร่วมทําข่าวพิธีเปิดงานขยายเขตไฟฟ้า PEA วางสายเคเบิ้ลใต้น้ํา          

เกาะกูด - เกาะหมาก จ.ตราด

- ร่วมงานสัมมานาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 31 ประจําปี 2558

- ร่วมโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสนําร่องที่ PEA รังสิต

- ร่วมแถลงข่าว PEA เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมแข่งขัน PEA มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

- ร่วมกิจกรรมงานตามนโยบายรัฐและนโยบาย PEA ได้แก่ กิจกรรมเปิดตัวโครงการจัดการแก้ไขปัญหา

ขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา, ร่วมกับ ทบ. /กปภ. /กรมทรัพยากรน้ําบาดาล /ปตท. ช่วยภัยแล้งในโครงการ 

"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" ปีที่ 17 ณ กองบัญชาการกองทัพบก, เปิด PEA Road to LEDติดตั้งโคม

ไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จ.ภูเก็ต ให้เป็นต้นแบบถนนประหยัดพลังงานของภาคใต้ และ

ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสาร ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

- จัดกิจกรรมลงนามเครือข่ายปกป้องสถาบันให้พนักงาน กฟภ. ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

- จัดกิจกรรมเชิญชวนขอรับบริจาค PEA ช่วยภัยเนปาล จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ สนญ.

- PEAร่วมกับสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานจัดค่าย"โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์

พลังงาน"เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

     2. งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย PEA ผลิต/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย PEA - ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้น้ําเกาะกูด จ.ตราด

- ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ําไปยังเกาะพร้าวและ

เกาะนาคาใหญ่

- ผลิตสปอตวิทยุ PEA ในรายการวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM.91 และ สถานีวิทยุต่างจังหวัด

- ผลิตและเผยแพร่สารคดี(โฆษณา)โทรทัศน์ ชุด "ไฟฟ้า(สู่)ภูมิภาค"

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ทางสื่อโทรทัศน์จานดาวเทียม IPM ช่อง 62

- ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ PEA ปี 2558 (PEACON)

- ผลิตสปอตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบอาเศียรวาท

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ผ่านรายการต่างๆทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- ออกแบบ จัดทํา บอร์ดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

- จัดทําแผ่นปลิวเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าระวังภัยฤดูแล้ง, โครงการหลอดเลือดสมอง

   : งานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสวันสถาปนา PEA ปีที่ 55

     1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โอกาสวันสถาปนา PEA ประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนา PEA - จัดงานแถลงข่าวและจัดทําข่าว เนื่องในวันสถาปนา PEA 

- จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่แขกภายนอกผู้มาแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนา PEA

- จัด Event กิจกรรมภายในสํานักงานใหญ่/กิจกรรมสันทนาการ อาหาร เกมส์/กิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก

 55 ปี เนื่องในวันสถาปนา PEA

     2. งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โอกาสวันสถาปนา PEA ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์วันสถาปนา PEA - ผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา ข่าว/บทความ เนื่องในโอกาสสถาปนา PEA ทางโทรทัศน์ วิทยุ และ

หนังสือพิมพ์

- ผลิตวีดิทัศน์สารคดีแนะนําองค์กร "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ชุด "PEA ปี 58 - The Electric Utility of 

the Future"

- ออกแบบ/จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และนิทรรศการ วันสถาปนา 55 ปี PEA

- จัดทําไฟล์โลโก้ 55 ปี PEA เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด และเผยแพร่ผ่านทาง Intranet PEA

- เผยแพร่บทความและสาร ผวก. เนื่องในโอกาสสถาปนา PEA ในวารสารสายใจไทย ฉบบัที่ 5/2558

- จัดทําของที่ระลึกแจกในการจัดกิจกรรมภายในสํานักงานใหญ่ เนื่องในโอกาสสถาปนา PEA
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารด้านการตลาด

   : งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้า ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สําหรับลูกค้า - ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์และสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ชุด "ติดต่อ PEA ใช้เพียงบัตรประชาชน" เรื่อง บัตรเดียว

ครบทุกบริการที่ PEA

- เผยแพร่สปอตโฆษณาทางสื่อวิทยุ เรื่อง Rebrand และ เรื่อง มิติใหม่การขอใช้บริการฯ SMS

- เผยแพร่สปอตโฆษณา ชุด "ติดต่อ PEA ใช้เพียงบัตรประชาชน" ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีแอด 

จํากัด

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ PEA ทางโทรทัศน์ เป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสด การแข่งขัน

วอลเล่ย์บอลเยาวชน กฟภ. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

- ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM.91 และสถานีวิทยุต่างจังหวัด

- ผลิตและเผยแพร่สารคดี(โฆษณา)โทรทัศน์ "ชุดไฟฟ้า(สู่)ภูมิภาค (ตอนที่ 5 PEA Call Center 1129)" 

ในช่วงโฆษณารายการกระจกหกด้าน 

- ผลิตวีดิทัศน์งานสัมมนาผู้ใช้ธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 31

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ กฟภ. ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- เผยแพร่งานบริการลูกค้าผ่านวารสารสายใจไฟฟ้า จดหมายข่าว และแฝงในสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ช่อง

ทางการชําระเงิน, SMS, PEA Shop, 1129 Call Center

- จัดทําป้าย Billboard ณ สนามบินสุวรรณภูมิขาออก เรื่อง ไฟฟ้าใส่ใจบริการ

- จ้างทําบอร์ดนิทรรศการงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าประจําปี 2558

- นิทรรศการ งานบริการ PEA ณ ธรรมเนียมรัฐบาล ตึกสันติไมตรี

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารสําหรับลูกค้า ผ่านทาง Intranet/Internet/Social 

Network/PEA AR Application

- สนับสนุนการแข่งขัน "Top From One day Tour 2015"
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม       สนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ดังนี้

- กิจกรรม CSR ตามที่ ฝสส. เวียนแจ้ง

- ร่วมพิธีเปิด PEA Road to LED ติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED  จ.ภูเก็ต ให้เป็น

ต้นแบบถนนประหยัดพลังงานของภาคใต้

- โครงการ PEA Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง

- กิจกรรมร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

- จัดงานแถลงข่าว/ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และส่งมอบโลหิตโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 

6 ล้าน ซีซี

- จัดกิจกรรมเชิญชวนขอรับบริจาค PEA ช่วยภัยเนปาล จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ 

สนญ.

- ร่วมกับสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานจัดค่าย "โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์

พลังงาน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา

- ร่วมโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสนําร่องที่ กฟฟ. รังสิต

- ร่วมงาน CSR Day 2015

   : งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ นโยบาย/กิจกรรม/โครงการ/งานของ PEA

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ - ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ชุด "PEA LED เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย"

- เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณางานบริการลูกค้าและ งาน CSR ของ PEA

- เผยแพร่โฆษณาทางสื่อภาพยนตร์ ชุด "PEA LED เพื่อคุณภาพ"

- ผลิตสปอตวิทยุ กฟภ. ในรายการวิทยุข่าวจราจร สวพ.FM.91 และสถานีวิทยุต่างจังหวัด 

- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เมื่อมีกิจกรรม CSR เป็น package ควบทั้ง 2 สื่อ ผ่านทางสื่อวิทยุ

และโทรทัศน์

- ผลิตและเผยแพร่สารคดี(โฆษณา)โทรทัศน์ "ชุดไฟฟ้า(สู่)ภูมิภาค" ในช่วงโฆษณารายการกระจกหกด้าน

- ผลิตสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบการ์ตูน 3 มิติ

- ผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ ชุด แบบนี้...ใช้เลย

- ผลิตสปอตและสื่อวีดิทัศน์"PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 6 ล้านซีซี"และโครงการ "Save You Life"

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ผ่านรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- ผลิตและเผยแพร่โครงการ "Save You Life" ใส่ใจหลอดเลือดสมอง ทางเว็บไซต์ www.kapook.com

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารนโยบาย/กิจกรรม/โครงการ/งาน ด้าน CSR ทาง 

Intranet/Internet/Social Network
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

   : งานผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการที่ดี CG  ผลิต/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการที่ดี - ผลิตรายการละครโทรทัศน์ชุด PEA DNA

- ผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี CG ทางโทรทัศน์ภายในองค์กร PEA 

Channel, Intranet และ Youtube รายการ PEA News เช่น ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร, ค่านิยม 12 

ประการ, กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, ปกป้องสถาบันผ่านรายการต้านคอรัปชั่น

- ผลิตวีดิทัศน์ "สํานักงานการไฟฟ้า PEA โปร่งใส"

-ผลิตสารคดีเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมสร้างเมืองไทยโปร่งใสร่วมโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรม

- เผยแพร่ส่งเสริมนโยบายกํากับดูแลที่ดีขององค์กร อาทิ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว นโยบายบริหารจัดการที่ดี ผ่านทางวารสารสายใจไฟฟ้าทุกฉบับ

- ผลิตและเผยแพร่ข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- ผลิตและเผยแพร่สารคดี(โฆษณา)โทรทัศน์ ชุด "ไฟฟ้า(สู่)ภูมิภาค" ในช่วงโฆษณารายการ "กระจกหก

ด้าน" ตอนที่ 6 ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ PEA

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง PEA AR Application และประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี CG ทาง Intranet/Internet/Social Network

- แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

   : งานผลิต/เผยแพร่สื่อต่างๆ ให้หน่วยงานภายในองค์กร      ผลิต/เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ให้กับหน่วยงาน

ในองค์กร

- ให้บริการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ป้าย, โปสเตอร์,วารสารสายใจไฟฟ้า,

 โทรทัศน์ภายในองค์กร, Web site PEA, เสียงตามสาย, จดหมายข่าว,การอัด/ตัด/ต่อเสียงการนําเสนอ 

Presentation

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในองค์กร ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ ข่าวแจกสื่อมวลชน, บอร์ด

นิทรรศการ, Website PEA, หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ 

- ผลิตวีดิทัศน์และจัดทําบอร์ดนิทรรศการ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

   : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารวัฒนธรรมภายในองค์กร ผลิต/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อต่างๆ - ผลิตรายการ PEA DNA จํานวน 10 ตอน

- ผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แนะนําองค์กรทางโทรทัศน์ภายในองค์กร 

PEA Channel รายการ PEA News Intranet และ youtube รายการ PEA News เช่น ค่านิยม12 

ประการ, คณะกรรมการ PEA, การไฟฟ้าดีเด่นประจําปี 2557

- ผลิตและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ปฏิทินแขวน/ปฏิทินตั้งโต๊ะ/สมุดบันทึก ของ PEA 

ประจําปี 2558, จัดทํา/เผยแพร่โปสเตอร์ คณะกรรมการ กฟภ. ประจําปี 2558, จัดทําแผ่นพับแนะนํา

องค์กร PEA(ภาษาอังกฤษ), จัดทําแผ่นพับแนะนําผู้ว่าการ คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว, จัดทําโปสเตอร์

นโยบายการบริหารและพัฒนากฟภ., จดหมายข่าว PEA NEWS และ คู่มือมอบนโยบายผู้ว่าการ กฟภ. 

คนที่ 13 

- จัดกิจกรรมรณรงค์และสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ กิจกรรมลงนามเครือข่ายปกป้องสถาบัน และ

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกพนักงานเนื่องในโอกาสสถาปนา PEA โครงการ "ถูกคิด ก่อนถูกทิ้ง" ให้กับพนักงาน

ในส่วนกลางและกฟข. 12 เขต

- เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร "บริการดี มีคุณธรรม"  ค่านิยม 12 

ประการ ผ่านจอโทรทัศน์ภายในลิฟท์ 13 จุด

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร การมอบนโยบาย แนะนําองค์กรทาง 

Intranet/Internet/Social Network

- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ.

   - งานจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา

(PC Security and Bring Your Own Device: BYOD)

ไตรมาส 2-4

- ขออนุมัติข้อกําหนด/ราคากลาง 

- ขออนุมัติหลักการ

- ขออนุมัติ TOR และประชาพิจารณ์ 

- ขายแบบ ประกวดราคา และพิจารณาผล 

- ทําสัญญา

 
- อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง

   - งานจัดหาระบบตรวจสอบความปลอดภัยและช่องโหว่ของเครือข่าย ไตรมาส 2-4

- ขออนุมัติข้อกําหนด/ราคากลาง 

- ขออนุมัติหลักการ 

- ขออนุมัติ TOR และประชาพิจารณ์

- ขายแบบ ประกวดราคา และพิจารณาผล

 
- อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะกรรมการราคากลางและเตรียมเอกสารประกวดราคา

I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

   - ดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)  ของ กฟภ. ไตรมาส 1-4

- ทบทวนข้อกําหนด ขอบเขตงาน, เอกสารประกวดราคา,

 แบบก่อสร้าง,รายการประกอบแบบงานระบบและ

ขออนุมัติ

 
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา  พิจารณาและสรุป

ข้อเสนอแนะประชาพิจารณ์

- งานจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) 

ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง e-Auction 

2 จัดทําประชาพิจารณ์, ขายแบบ, ประชุมชี้แจงแบบ, 

ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกวดราคา (e-Auction) 

3 คณะกรรมการฯ พิจารณาผล , ขออนุมัติจ้าง , จัดทํา

สัญญาจ้าง 

4 จัดเตรียมสํานักงานโครงการและสถานที่ติดตั้ง

- ตามมติการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558  ได้อนุมัติยกเลิก

อนุมัติหลักการจัดซื้อพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก  

ของ กฟภ. ระยะที่ 2, ยกเลิกอนุมัติหลักการต่อสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ

ธุรกิจหลัก ของ กฟภ. ระยะที่ 1 และอนุมัติหลักการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ

ธุรกิจหลัก ของ กฟภ. ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 

- รผก.(ทส) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)       

ร่างเอกสารประกวดราคา และกําหนดราคากลางการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปสําหรับ

ธุรกิจหลักของ กฟภ. ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 

- อยู่ระหว่าง กบก. พิจารณาดําเนินการจัดเตรียมสํานักงานโครงการและสถานที่ติดตั้ง

- แผนงานพัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลัง (Stock on hand) - แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารพัสดุ

คงคลัง

- รผก.(อ) อนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลังเมื่อวันที่ 

12 พ.ย. 2558 กําหนดแนวทางในการบริหารพัสดุคงคลัง (Stock on hand) และ Safety Stock ของ

ศูนย์กระจายพัสดุ  และอยู่ระหว่างคณะทํางานฯ รวบรวมข้อมูลพัสดุจ่ายเข้างานระบบจําหน่ายและสาย

ส่ง 115 KV และออกแบบการนําพัสดุที่เป็น Safety Stock ของ กคพ. 1-4 ออกใช้งาน

- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistic และ Supply Chain

   : งานพัฒนาระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อ

พัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse

1. ขออนุมัติหลักการจัดหา พร้อมเอกสาร TOR 

และราคากลาง

2. ฝจห. ดําเนินการจัดหา

3. จัดทําสัญญา

4. ติดตั้งระบบงาน/ฝึกอบรมผู้ใช้งานและตรวจรับ

- ผชก.(อ) รักษาการ รผก.(อ) อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 กําหนดราคากลางงานจ้างเหมา จัดหา

ระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ 

Modern Warehouse โดยใช้ราคาตลาดที่ต่ําสุดเป็นราคาอ้างอิง เป็นเงิน 9.47 ล้านบาท 

- ผวก. อนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 จ้างเหมาระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID

 และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ภายในคลังพัสดุ กฟจ.สกลนคร 

(กฟฉ.1) อยู่ระหว่าง กอย. ออกแบบและประมาณการราคากลาง แต่งตั้งคณะทํางานประสานงานและ

ติดตามการจัดทําคลังพัสดุต้นแบบด้วยระบบบริหารพัสดุคงคลังโดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode

- กปง.มีบันทึกลว. 2 ธ.ค. 2558 ขอให้พิจารณาความจําเป็น โดยหากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง

ดําเนินการภายในปี 2558 ขอให้ชะลอการจัดซื้อ/จัดจ้างคาดว่าจะจัดสรรงบเงินได้ภายในปี2559

- อยู่ระหว่างจัดทําแบบประกวดราคา

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหา

I2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดหาและบริหารพัสดุ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

   : งานพัฒนาซอฟท์แวร์วางแผน Load สินค้า และเส้นทางขนส่ง 1. ขออนุมัติหลักการจัดหา พร้อมเอกสาร TOR 

และราคากลาง

2. ฝจห. ดําเนินการจัดหา

3. จัดทําสัญญา

4. ติดตั้งระบบงาน/ฝึกอบรมผู้ใช้งานและตรวจรับ

- กคพ.3 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับ บริษัท ESRI (Thailand) CO.,Ltd , บริษัท CCM System 

Company Limited และ บริษัท เอส.เอส.เจ เทคโนโลยี จํากัด เพื่อนําเสนอสเปค Software ระบบงาน

วางแผนการ Load สินค้าและจัดเส้นทางการขนส่ง 

- รผก.(อ) อนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง จัดหา Software 

ระบบวางแผนการ Load สินค้าและจัดเส้นทางการขนส่ง ได้กําหนดราคากลางจัดหา Software ระบบ

วางแผนการ Load สินค้าและจัดเส้นทางการขนส่งเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติหลักการ

- อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติหลักการ

- อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติหลักการ

   : งานปรับปรุงกองบริหารจัดการพัสดุ 3 (ปรับปรุงพื้นที่อุปกรณ์) แผนการจัดหา 

Pallet Racking System และ รถยกโฟล์คลีฟไฟฟ้า

1. ขออนุมัติหลักการจัดหา พร้อมเอกสาร TOR 

และราคากลาง

2. ฝจห. ดําเนินการจัดหา

3. จัดทําสัญญา

- อยู่ระหว่าง กขท. พิจารณาปรับปรุงสเปค Pallet Racking System และรถยกโฟล์คลีฟไฟฟ้า

- อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติหลักการ

- อยู่ระหว่างรอการขออนุมัติหลักการ

- แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ Distribution

 Center

     บูรณาการระบบงานสนับสนุนด้านวางแผนจัดการ

คลังและกระจายพัสดุให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

-รผก.(อ) อนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลัง เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 

กําหนดแนวทางในการบริหารพัสดุคงคลัง (Stock on hand) และ Safety Stock ของศูนย์กระจายพัสดุ

- อยู่ระหว่างคณะทํางานฯ รวบรวมข้อมูลพัสดุจ่ายเข้างานระบบจําหน่ายและสายส่ง 115 KV และ

ออกแบบการนําพัสดุที่เป็น Safety Stock ของ กคพ. 1-4 ออกใช้งาน

- แผนงานบริหารงบลงทุน  วิเคราะห์และรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน - จัดทําสรุปรายงานการใช้เงินตามค่าเกณฑ์ชี้วัดความสามารถในการบริหารแผนลงทุน แยกเป็น 2 

มุมมอง จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มุมมองที่ 1  ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2558

เป้าหมายการเบิกจ่าย (ม.ค.-ธ.ค.)      21,303.734         ล้านบาท

เบิกจ่ายได้  (ม.ค.-ธ.ค.)                    17,566.275        ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ                                  82.456     ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

มุมมองที่ 2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2558)      9,143.312      ล้านบาท

เบิกจ่ายได้  (ต.ค.-ธ.ค. 2558)                                 5,405.854      ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ                              59.124     ของเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

I3 บริหารสินทรัพย์ แผนการ/การลงทุน  และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานบริหารค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  วิเคราะห์และรายงานผลค่าใช้จ่ายดําเนินงาน - นําเสนอ รผก.(บ) เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2558

- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ. 

(TAMS) 
ไตรมาส 1-4

ระยะที่ 1
- ทดลองนําระบบออกใช้งานในพื้นที่นําร่อง

- ประเมินผลการนําระบบออกใช้งานในพื้นที่นําร่อง 

- ขยายผลการนําระบบออกใช้งาน

- ติดตามผลและบํารุงรักษาระบบ 

 

- ติดตามการนําระบบ TAMS ทดลองใช้งานในพื้นที่นําร่อง 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา TOR งานจ้างบํารุงรักษาระบบ TAMS

- อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซื้อ RAM เพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ

ระบบ TAMS

ระยะที่ 2
- จัดทํา TOR 

- ขออนุมัติหลักการและ TOR

- ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฯ 

- จัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ 

- ตรวจรับงานและจ่ายเงินตามเงื่อนไขสัญญาปี 2558

 
- รผก.(ทส) ลงนามอนุมัติราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร

โทรคมนาคมของ กฟภ.(TAMS) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558

- รผก.(ทส) เห็นชอบผลการพิจารณาจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่

ปรึกษาพัฒนาระบบฯ 

- รผก.(บ) อนุมัติงบเงินเพื่อจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ TAMS ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558

- อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาจ้างที่ปรึกษางานพัฒนาระบบ TAMS ระยะที่ 2

- แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร (CPI-X)  28,688 ล้านบาท

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

28,318.91

- แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุ่มลูกค้า

   : งานสํารวจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ดําเนินการสํารวจฯ - ดําเนินการสํารวจเรียบร้อยแล้ว มีค่าระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.22 หรือร้อยละ 84.31

   : งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย KAM ร้อยละ 100 - พัฒนาระบบการรวบรวมและการประเมินผล KAM ผ่านโปรแกรม BIC-SAP

- กําหนดพนักงาน KAM และลูกค้ารายสําคัญ พร้อมจัดทําแผนเยี่ยมเยียนลูกค้า

- จัดการบริหารลูกค้ารายสําคัญ 3,277 ราย เข้าเยี่ยมพบประลูกค้า 3,164 ครั้งและติดต่อลูกค้าโดย

ช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ E-mail 6,739 ครั้ง

- สรุปผลและประเมินการสร้างความสัมพันธ์ของ KAM แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดเป็น ผลการ

ดําเนินงาน ร้อยละ 100

   : งานระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจ      จัดหาและติดตั้งระบบบริการคิว และกล่องประเมิน

ความพึงพอใจให้กับ กฟฟ. จุดรวมงานทุกแห่งจํานวน 

128 ชุด

 - จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการคิว และกล่องประเมินความพึงพอใจให้ กฟฟ.จุดรวมงานทุกแห่ง 

และ PEA Shop จํานวน 128 ชุด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ บ.10/2558 ลว. 9 มี.ค. 2558 โดย

ดําเนินการส่งของและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

I4 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนพัฒนาการบริการลูกค้า

   : งานขยายสัดส่วนการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่      จํานวนลูกค้าเป้าหมายที่ลงทะเบียนรับข้อมูลด้วย 

SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 58 มีค่า 2,881,673 ราย

- ข้อมูลผ่าน SMS 

     จํานวนลูกค้าเป้าหมายปี 58 เท่ากับ 2,881,673 ราย

     จํานวนลูกค้าที่ลงทะเบียนฯ  เท่ากับ 2,467,527 ราย  คิดเป็นร้อยละ 85.63

   : งานเปิดศูนย์บริการลูกค้า (Front Office)  - แผนงานการปรับปรุง PEA Front Office กฟส. 

เป้าหมาย 125 แหง่ 

   ปี 2557 จํานวน 60 แห่ง

   ปี 2558 จํานวน 65 แห่ง

 - แผนงานการเปิด PEA Shop ปี 2558 จํานวน 131 

แห่ง

- แผนงานการปรับปรุง PEA Front Office กฟส. เป้าหมาย 125 แห่ง 

   ปี 2557 จํานวน 60 แห่ง ดําเนินการแล้วเสร็จ 59 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง

   ปี 2558 จํานวน 65 แห่ง ดําเนินการแล้วเสร็จ 0 แห่ง คงเหลือ 66 แห่ง 

- แผนงานการเปิด PEA Shop จํานวน 131 แห่ง ดําเนินการแล้ว 81 แห่ง คงเหลือ 50 แห่ง

* สาเหตุที่ผลการดําเนินงาน PEA Front Office และ PEA shop ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก กฟภ.  

มีนโยบายให้ชะลอการดําเนินงานในปี 2558 เพื่อรอผลการศึกษาจากที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

นําเสนอขออนุมัติ ผวก. เพื่อดําเนินการต่อไป

   : งานขยายผลการพัฒนาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ระยะที่ 1-2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนการไฟฟ้าสาขา - กระบวนงาน P1-P11 ขยายผลไปยัง กฟฟ. ชั้น 1-3 ครบร้อยละ 100 และขยายผลการใช้งาน SLA   

ไปยัง กฟข. ดําเนินการได้ ร้อยละ 99.65 (ม.ค. -ธ.ค. 2558)

   : งานจัดหารถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องขนาด 1 ตัน      จัดหารถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องขนาด 1 ตัน

พร้อมเครื่องมือประจํารถยนต์จํานวน 60 คัน

- กจต. จัดส่งรายละเอียดให้ กขท. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2558 เพื่อดําเนินการจัดทําสเป็ก

   : งานจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้าจํานวน 7 คัน - อยู่ระหว่าง กจต. ดําเนินการจัดส่งรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตงานฯ 

(TOR)

   : งานจัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองจ่าย      จัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KW  24  

เครื่อง และขนาด 800 KW 12 เครื่อง

- ฝบผ. อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองจ่ายขนาด 500 KW ให้ครบทุกจังหวัดโดยคาดว่า

จะได้ในปี 2560-2561

- โครงการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Website ของ PEA ประเมินผลโครงการนําร่องแล้วเสร็จภายใน

ไตรมาส 2 /2558

- ประเมินผลโครงการนําร่องที่ กฟฟ. ในสังกัดแล้ว

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- โครงการจัดการระบบการแจ้งสถานะไฟฟ้าขัดข้อง ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- โครงการ MOR : Mobile Outage Report 

(รายงานกระแสไฟฟ้าขัดข้องผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานการจัดทําระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

(QA for SLA)

     ขยายผลการจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน และ

ติดตาม/ประเมินผล

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)

 ของ 12 กฟข. มาปรับปรุงการใช้ SLA และ QA for SLA ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และเตรียมความพร้อม QA

 for SLA สําหรับ กฟส.

- นําข้อเสนอแนะ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานเสนอคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (Tier 3) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2558

- นํารายงานผลการจัดทําระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้

บริการ (QA for SLA) เสนอ รผก.(ย) ทราบ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558

- งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- งานบริการ ICT Service Desk  ไตรมาส 1-4

1. บริหารงาน ICT Service Desk / ประสานงานเพื่อส่ง

ต่อปัญหาไปยังหน่วยงานถัดไป

2. ควบคุมการบันทึกข้อมูลและติดตามการร้องขอบริการ

 /บันทึกผลการแก้ไขปัญหา

 
- Service Desk Agent สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที (First Level) จํานวน 422 งาน

- Service Desk Agnet ส่งต่อปัญหาไปยังหน่วยงานถัดไป (Second Level) จํานวน 2,864 งาน

- Service Desk Agent สามารถปิดงานได้ 3,203 งาน

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro-Grid) ที่ 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
     อนุมัติ Shortlist ของงานจ้างที่ปรึกษา, มีผลการ

คัดเลือกที่ปรึกษา, จัดทําเอกสารประกวดราคาฯ และ

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ (ม.ค.-ธ.ค. 2558)

- มีร่างขอบเขตของการศึกษาโครงการ (TOR) เพื่อจ้างที่ปรึกษาจัดทําเอกสารประกวดราคา ดําเนินการ

ล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับปรุงรายละเอียดเอกสารประกวดราคางานจ้างที่ปรึกษาให้

สอดคล้องกับแผนงาน ปริมาณงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง

- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี       มีรายงานฉบับที่ 2 (ร่างเอกสารประกวดราคา) - ที่ปรึกษาบริษัท เน็คแซนด์ เอเชีย จํากัด อยู่ระหว่างจัดทําร่างรายงานฉบับที่ 2  (ร่างเอกสารประกวด

ราคา)

- งานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้า

และสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 2

ขออนุมัติจ้าง - ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการขออนุมัติสเป็ก  อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดพร้อมทบทวนราคากลางใหม่            

อยู่ระหว่างจัดทําขอบเขตงาน (TOR)

- งานการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกันได้สําหรับระบบโครงข่าย

สมาร์ทกริดระหว่าง 3 การไฟฟ้า 
คณะทํางานพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด รับทราบ 

Inception Report

- คณะทํางานพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด รับทราบ Inception Report แล้วเมื่อวันที่ 

22 ธ.ค. 2558

- งานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network ตรวจรับงานงวดสุดท้าย - อนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 และส่วนที่เหลือทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

- ตรวจสอบแบบติดตั้ง  As-Built Drawing  เรียบร้อยแล้ว

I5 พัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
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- งานขยายโครงข่ายสื่อสาร Next Generation Network และสายเคเบิลใยแก้วนํา

แสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ส่วนที่ 1

   1. จ้างเหมา ออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง(SDH) 

จํานวน 119 Nodes

ตรวจรับงานส่วนที่เหลือ - ตรวจรับงานและตรวจสอบแบบติดตั้ง As-Built Drawing ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว

   2. จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสงแบบ Figure-8 ชนิด G.652D 

ขนาด 24 Cores ระยะทาง 1,824 กิโลเมตร

ตรวจรับงานส่วนที่เหลือ - ตรวจรับงานและตรวจสอบแบบติดตั้ง As-Built Drawing ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว 

(ในส่วนของเคเบลิใยแก้วนําแสง) อยู่ระหว่างการสรุปรับมอบงานตามผู้รับจ้างทําเรื่อง สงวนสิทธิ์ขยาย

อายุสัญญางดค่าปรับ

   3. จ้างเหมา จัดหาพร้อมติดตั้งเคเบิลใยแก้วนําแสงแบบ Figure-8 ชนิด G.652D 

ขนาด 24 Cores เส้นทาง สฟฟ.ไทรน้อย - กฟอ.ลาดหลุมแก้ว

ตรวจรับงานติดตั้ง - ตรวจรับงานติดตั้งและตรวจสอบแบบติดตั้ง As-Built Drawing เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่างการสรุปรับมอบงานตามผู้รับจ้างทําเรื่องสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญางดค่าปรับ

- งานปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network ในพื้นที่ คจฟ.1 

ทดแทนอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูงที่มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี

- ประชุมเริ่มงาน (kick off meeting)

- ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

- สํารวจสถานที่ติดตั้ง

- ตรวจสอบแบบติดตั้ง

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 (Local) 40 Nodes แล้วเมื่อวันที่ 23 - 28 พ.ย. 2558

- อนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (30%) เรียบร้อยแล้ว

- งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง In Line Amplifier (ILA) เพื่อรองรับ

การติดตั้งโครงข่าย IP Aggregate/Access Network

ขออนุมัติ TOR ราคากลาง - ปรับวิธีการเป็นจัดหาโดยวิธีพิเศษ

- งานเสริมความมั่นคง (Protection) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ขออนุมัติ TOR ราคากลาง - ปรับวิธีการเป็นจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และอยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการ

- โครงการ SCADA เฟส 3       ขออนุมัติกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้าง

เหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า

ด้วยคอมพิวเตอร์ (CSSC) จํานวน 6 สถานีฯ โดยวิธีพิเศษ

 ตามโครงการ คปศ.

- รผก.(ป) อนุมัติกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม  

สถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSSC) จํานวน 6 สถานีฯ โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการคปศ. เมื่อวันที่      

10 มิ.ย. 2558 และบริษัทผู้รับจ้างได้เสนอราคามาแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างจัดส่ง

เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

- งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (พื้นที่ กฟก.1) ขออนุมัติ TOR ราคากลาง - อยู่ระหว่างจัดทําขอบเขตงาน (TOR) และยื่นหนังสือถึง กสทช. ขอจัดสรรความถี่เพื่อใช้รองรับงาน

ระบบสื่อสารวิทยุ

- แผนงานจัดช่องวงจรสื่อสารให้สํานักงาน กฟฟ. จุดรวมงานที่มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้ว

นําแสงใช้งานแล้วมีความเร็วไม่ต่ํากว่า 15 Mb/s

ไตรมาส 1-4

     เพิ่มความเร็ววงจรสื่อสาร Ethernet ให้ กฟฟ. 

จุดรวมงานที่เป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนําแสงของ 

กฟภ. ไปยัง กฟฟ.ในสังกัดหลายแห่ง ให้มีความเร็ว

ไม่ต่ํากว่า 15 Mbps (ในกรณีที่มีการ์ดและอุปกรณ์ฯ

พร้อมใช้งาน)

 
- รวมไตรมาส 1-4 เป็น 142 แห่ง จากทั้งหมด 175 แห่ง โดยไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ 

จํานวน 33 แห่ง จึงปรับเป้าหมายเป็น 142 แห่ง ดําเนินการได้ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ 100
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- งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงแบบ DWDM Protection Link ขออนุมัติจ้าง - จัดทําสัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่  8 ธ.ค. 2558 และสํารวจสถานที่ติดตั้งแล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง Optical Fiber Cable เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบสื่อสาร ขออนุมัติจ้าง - จัดทําสัญญาลงนามแล้ว เมื่อวันที่  8 ธ.ค. 2558 และสํารวจสถานที่ติดตั้งแล้วเสร็จ โดยอนุมัติเบิกจ่าย 

เงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว ร้อยละ 10

- งานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ขออนุมัติจ้าง - ปรับวิธีการเป็นจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และอยู่ระหว่างขออนุมัติในหลักการ

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1) ร้อยละ 29 - ร้อยละ 26.06

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1) ร้อยละ 44.85 - ร้อยละ 44.85

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)  ร้อยละ 73 - ร้อยละ 72

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)  ร้อยละ 14.67 - ร้อยละ 13.06

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)  ร้อยละ 45 - ร้อยละ 54.50

- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจําหน่าย (คปจ.)  ร้อยละ 21 - ร้อยละ 21

- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)  ร้อยละ 35 - ร้อยละ 35

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)  ร้อยละ 10.67 - ร้อยละ 10.07

- โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสําหรับเมืองใหญ่ (คคด.) ร้อยละ 72.97 - ร้อยละ 73.39

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1      มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนําเสนอรายงานศึกษา

ความเหมาะสมให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558

- แผนการดําเนินการติดตั้งระบบ CSCS       ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมของบประมาณ 

จํานวน 23 สถานี

- ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 5 สถานี

- อยู่ระหว่างติดตั้งทดสอบ 3 สถานี, รอติดตั้ง 2 สถานี, ลงนามในสัญญาแล้ว 2 สถานี, รอลงนามใน

สัญญา 5 สถานี และขออนุมัติงบประมาณ 6 สถานี

- งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห์การจ่ายไฟระบบ 115 เควี จํานวน 3 แห่ง - วิเคราะห์และพิจารณาการจ่ายไฟระบบ 115 เควี แล้ว จํานวน 3 แห่ง

- แผนงานปรับปรุงดูแลและบํารุงรักษาระบบควบคุมสถานีไฟฟ้า       ลงนามในสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไขระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) 

5 ผลิตภัณฑ์ และดําเนินการบํารุงรักษา

- ผชก.(ป) และ อฝ.คฟ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมสถานี

ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์แล้วและได้ดําเนินการบํารุงรักษาครบทั้ง 5 

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 236 สถานี

- งานความสําเร็จในการจัดทําแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า - จัดทําแผนรองรับกรณีไฟฟ้าดับทั้งประเทศ

- จัดทําแผนปลดโหลดกรณีกําลังผลิตสํารองต่ํา

- จัดทําแผนปลดโหลดด้วย U/F relay

- จัดทําแผนปลดโหลดรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน

- ดําเนินการแล้วเสร็จ

I6 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และทั่วถึง
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- งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ของ กฟภ.       จัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน

ของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI ของ กฟภ. และ กฟข. และ

ดําเนินการประมวลผลและจัดทํารายงานได้แล้วเสร็จ

- รผก.(ป) อนุมัติการจัดทําค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของค่าดัชนี SAIFI&SAIDI      

 ของ กฟภ. และ กฟข. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 

- ดําเนินการประมวลผลและจัดทํารายงานจํานวน 12 ครั้ง

- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 (คชฟ.2) ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเมืองใหญ่ ระยะที่ 2  ร้อยละ 60 - ร้อยละ 51

- โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินเมืองใหญ่  ร้อยละ 67.5 - ร้อยละ 63

- โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ําระบบ 115 เควี ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  ร้อยละ 12 - ร้อยละ 12

- โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี  ร้อยละ 35 - ร้อยละ 35

- โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด, เกาะหมาก

 จ.ตราด)
ร้อยละ 20 - ร้อยละ 20

- งานความสําเร็จในการจัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะ

วิกฤต(Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า 
     จัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการใน

สภาวะวิกฤต(Emergency Response Arrangency) 

ด้านพลังงานไฟฟ้า

- ดําเนินการแล้วเสร็จ

- งานความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร้างจัดการวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดําเนินการขั้นตอนที่ 5 ให้แล้วเสรจ็ - ดําเนินการในขั้นตอนที่ 5 แล้วเสร็จ จากทั้งหมด 5 ขั้นตอน

- งานตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า  295 สถานี - 295 สถานี

- งานบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 115

- แผนงานลดสถิติปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้       จัดทําหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการจ้างเหมา

เอกชน รวมถึงการดําเนินการตัดต้นไม้โดย กฟภ.

- ผวก. อนุมัติงบประมาณ สําหรับการชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนจ้างเหมาเอกชน รวมถึงการ

ดําเนินการตัดต้นไม้ โดย กฟภ. จะดําเนินการตามการร้องขอของ กฟข.

- งานกระบวนงานประเมินสภาพและความเสี่ยงของ 115 kV Cable Termination       จัดทํากระบวนงานประเมินสภาพและความเสี่ยง 

(Health Index)

- อยู่ระหว่างการจัดทํา Health Index ร่วมกับคณะทํางานจาก กฟข. และรวบรวมข้อมูล กฟข.

- งานกระบวนงานประเมินสภาพและความเสี่ยงของ Recloser       จัดทํากระบวนงานประเมินสภาพและความเสี่ยง 

(Health Index)

- อยู่ระหว่างการจัดทํา Health Index ร่วมกับคณะทํางานจาก กฟข. และรวบรวมข้อมูล กฟข.

- แผนการบริหารจัดการเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่ใช้ในการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

ประจําสํานักงาน 
     จัดทํารายการเครื่องมือ-เครื่องใช้มาตรฐาน สําหรับ

งานบํารุงรักษา ประจํา กฟฟ.

- อยู่ระหว่างนําแผนงานสนับสนุนการดําเนินงานระยะที่ 4 (ปี2556-2564) เสนอผู้อํานวยการแผนงานฯ 

(รผก.(วศ))

- งานซ่อมและบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  453 เครื่อง - 756 เครื่อง

- งานบํารุงรักษา AVR.  190 เครื่อง - 217 เครื่อง

- งานให้การบํารุงรักษาเชิงป้องกันในงานเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 104
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- งานจัดให้มีรถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไว้สํารองใช้งานทดแทนระหว่าง

การซ่อม 
    ขออนุมัติหลักการในการให้มีรถกระเช้าแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้องไว้สํารองใช้งานทดแทนระหว่างการ

ซ่อม

- ผวก. อนุมัติในหลักการจัดซื้อรถกระเช้าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจํานวน 4 คัน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58

- งานสํารองอะไหล่สํารองคลังที่มีความจําเป็นเพิ่มเติมให้พอเพียงในการใช้งานกับ

ความต้องการใช้งานในงานซ่อมรวดเร็วขึ้น 
     มีการขออนุมัติเปิดรหัสพัสดุอะไหล่รถกระเช้าแก้

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- ดําเนินการสํารวจตรวจสอบ สํารองอะไหล่สํารองคลังแล้ว

- งานด้านการบํารุงรักษาเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 100

- แผนงานทบทวนมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ

ความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล 
มีอนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษา - อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติในหลักการจ้างที่ปรึกษา จาก ผวก.

- งานทดลองติดตั้งใช้งาน Cable spacer ชนิด HDPE ในระบบจําหน่ายของ PEA       มีรายงานสรุปผลการทดลองติดตั้งใช้งาน - ติดตั้ง Cable spacer ชนิด HDPE แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง กฟข. รายงานการทดลองติดตั้งใช้งาน ครั้งที่ 1

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid  ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 100

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ํา  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 100

- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง  ร้อยละ 75 - ร้อยละ 100

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทํากินทางการเกษตรระยะที่ 2 นําเสนอขออนุมัติจาก ครม. - อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติจาก ครม.

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) จํานวน 2,800 ครัวเรือน - ขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล จํานวน 3,444 ครัวเรือน

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) จํานวน 15,544 ครัวเรือน - ขยายเขตไฟฟ้าจํานวน 17,309 ครัวเรือน

- งานการจัดทําแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้า

สู่ ประชาคมอาเซียน

     คณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบแผนงานพัฒนาระบบ

ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ และนําเสนอ ผอ.สนพ. 

เพื่อทราบ

- คณะทํางานฯ ให้ความเห็นชอบแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศเพื่อรองรับการเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558  และเลขานุการฯ ได้นําเสนอ

รายงานแผนงานฯ ให้ ผอ.สนพ. ทราบเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2558

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูดและเกาะหมาก 

จ.ตราด

     มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนําเสนอรายงานศึกษา

ความเหมาะสมให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558

- งานการจัดทํารายงานศึกษาความเหมาะสมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับ

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน 
     นําเสนอร่างรายงานศึกษาความเหมาะสม ฉบับ

สมบูรณ์ ต่อประธานคณะทํางานการจัดทํารายงาน

การศึกษาความเหมาะสมแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

รองรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน 

(อฝ.วร.)

- นําเสนอร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์ ต่อประธานคณะทํางานฯ แล้ว เมื่อวันที่    

 17 ก.ค. 2558
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- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ จัดทํารายงานศึกษาความเหมาะสม - จัดทํารายงานศึกษาความเหมาะสม แล้วเสร็จ

- โครงการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ จาก 33 เควี เป็น 22 เควี      มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนําเสนอรายงานศึกษา

ความเหมาะสมให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยเพิ่มวิธีการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจําหน่าย 33 เควี 

ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กฟภ. และผู้ใช้ไฟ ใส่ลงในรายงานศึกษาความเหมาะสมด้วย

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาและคณะทํางานฯ พิจารณาร่วมกันปรับแก้รายงานการศึกษาความเหมาะสม

โครงการ ฉบับกลาง เล่มที่ 2 และ 3

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน มีรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ปรับแก้ร่างรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ

- โครงการการเชื่อมโยงสายเคเบิลใต้น้ําระหว่าง เกาะล้าน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี      มีบันทึกถึง ผวก. เพื่อนําเสนอรายงานศึกษาความ

เหมาะสมให้ คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- อยู่ระหว่างจัดทํารายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น

- งานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน

 ด้วยเทคโนโลยีโคมไฟหลอด SON ภายใต้ความร่วมมือ กับ ม.เกษตรศาสตร์ 
     ติดตามและประเมินผลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่

ติดตั้งไปแล้ว

- มีรายงานผลการประหยัดพลังงานไตรมาสที่ 3/2558 ประหยัดพลังงานได้ 1.05 ล้านหน่วย

- งานทดลองเพิ่มประสิทธิภาพไฟถนนสาธารณะประเภทหลอดแสงจันทร์ในพื้นที่

เทศบาลภายใต้ความร่วมมือ กับ ม.เกษตรศาสตร์ 
     ติดตามและประเมินผลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่

ติดตั้งไปแล้ว

- มีรายงานผลการประหยัดพลังงานไตรมาสที่ 3/2558 ประหยัดพลังงานได้ 0.50 ล้านหน่วย

- งานปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน

 ด้วยเทคโนโลยี Reflexter ประสิทธิภาพสูง ความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับ ม.บูรพา

 

     ติดตามและประเมินผลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่

ติดตั้งไปแล้ว

- มีรายงานผลการประหยัดพลังงานไตรมาสที่ 3/2558 ประหยัดพลังงานได้ 0.28 ล้านหน่วย

- งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคส่วนต่างๆ       มีอนุมัติให้ดําเนินการในภาคส่วนต่างๆ เช่น อาคาร

ของ กฟภ., ภาครัฐ, ภาคธุรกิจและครัวเรือน, 

ภาคอุตสาหกรรม

- มีอนุมัติให้บริการด้านการจัดการพลังงาน 5 โครงการ ได้แก่

     1) รผก.(ว) อนุมัติโครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน ม.รามคําแหง

     2) รผก.(ว) อนุมัติโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศภายใน ม.

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

     3) ผวก. อนุมัติส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้การจัด

งาน Thailand Lighting Fair 2015 

     4) ผวก. อนุมัติส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้การจัด

งาน Ecolight Tech Asia 2015

     5) ผชก.(ว) อนุมัติโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงพยาบาลบึงกาฬ

- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เกาะเต่า       ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา - รผก.(ว) ให้ทบทวนและชะลอโครงการไว้ก่อน  เนื่องจากจะมีเคเบิ้ลใต้น้ําไปยังเกาะเต่า

I7 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน

หมายเหต ุ:  โครงการตามนโยบาย ผวก. 47



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ       ลงนาม MOU, สัญญาร่วมกับหน่วยงานที่จะ

ดําเนินการ

- มี MOU จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ม.นครพนม และ The German International Cooperation :

 GIZ

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน       ความพร้อมของบุคลากรด้านพลังงานทดแทน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม

อบรมด้านพลังงานทดแทน

1. พลังงานทดแทนและแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จํานวน 50 คน

     - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 ต.ค. 

2558 ณ โรงแรมพิมพ์จันทร์ อ.เมือง จ.นครนายก

     - จัดฝึกอบรมหลักสูตร Energy Storage System & Renewable Energy เมื่อวันที่ 9-13 พ.ย.

2558 ณ ศฝฟ.

2. การจัดการพลังงาน จํานวน 50 คน

     - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงาน (Green Office) เมื่อวันที่ 12-15 ต.ค.2558 ณ โรงแรม

กนกกาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

- งานรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและขนาดเล็กมาก  รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 MW - รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจํานวน 435 MW 

- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของ กฟภ.  ขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา - อยู่ระหว่างการจัดทําร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา

- แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ลงทุนทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด 
กําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 25 MW 1. แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

   - มติคณะกรรมการ PEA ENCOM วันที่ 23 มี.ค. 2558 และคณะกรรมการ กฟภ. วันที่ 3 เม.ย. 

2558อนุมัติให้ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกําจัดขยะ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีขนาดกําลัง

การผลิตไม่น้อยกว่า 3.5 MW เงินลงทุนประมาณ 990 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

กระทรวงมหาดไทย

  - กฟภ. และ PEA ENCOM มีหนังสือ ลว. 3 ก.ย. 2558 เสนอกระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุน

ที่ดิน ขอใช้พื้นที่ 73 ไร่ 2 งาน เพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกําจัดขยะเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ลว. 30 ก.ย. 2558 แจ้งยินยอมให้ใช้พื้นที่ โดยให้

ดําเนินการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

   - คณะกรรมการ PEA ENCOM ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําเงื่อนไขการจ้างก่อสร้าง (TOR) โรง

ผลิตกระแสไฟฟ้าและโรงงานผลิตขยะเชื้อเพลิง(RDF) เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 อยู่ระหว่างจัดทํา TOR

   - PEA ENCOM จัดทําประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2558 

เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนการดําเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกําจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา 

   - คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนรายละเอียดการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากการ

กําจัดขยะเทศบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 และให้เสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

   - กฟภ. และ PEA ENCOM มีหนังสือนําเสนอกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558

I8 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

I9 ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

หมายเหต ุ:  โครงการตามนโยบาย ผวก. 48



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

2. แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

   - คณะกรรมการ PEA ENCOM มีมติเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 เห็นชอบให้ร่วมลงทุนกับ บ. ซีที ไบโอ กรีน

 เอนเนอร์จี้ จํากัด ในโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ มีขนาดกําลัง

การผลิต 1 MW มูลค่าโครงการ 102.5681 ล้านบาท PEA ENCOM ร่วมลงทุนในสัดส่วน 25% เป็นเงิน 

7.6926 ล้านบาท ทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญา ผู้ถือหุ้นในบ. ซีที เพาเวอร์ เวนเจอร์ จํากัด เมื่อวันที่

 25 ก.ย. 2558

3. แผนงานร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น

   - มติคณะกรรมการ PEA ENCOM วันที่ 30 มิ.ย. 2558 อนุมัติให้ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนาดกําลังการผลิต 60 MW มูลค่าโครงการ 5,600 ล้านบาท PEA 

ENCOM ร่วมลงทุนในสัดส่วน 10 เปอร์เซนต์ เป็นเงิน 560 ล้านบาท กรอบวงเงินลงทุน 84 ล้านบาท   

อยู่ระหว่างการนําเสนอขอเพิ่มทุนจาก กฟภ.

- งานเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4

- ให้บริการด้านการจัดการพลังงานให้กับภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม จํานวน 36 แห่ง

 
- ได้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าจํานวน 36 ราย

- งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสําหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ

โรงแรมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 
ประกวดราคา e-Auction และจัดทําสัญญาจ้างผู้รับจ้าง - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้างเหมา บริษัท แอสตร้า ดิจิตอล จํากัด ในวงเงิน 33.56 ล้านบาท

- งานแนะนําการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 33 ราย - ดําเนินการจํานวน 33 รายแล้วเสร็จ

- งานจัดทําแผนการดําเนินงานด้าน CSR      จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนแม่บท

ของสายงานฯ ปี 2557-2559 และแผนปฏิบัติ ปี 2559

- จัดประชุมทบทวนแผนแม่บทสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2559-2560 และ แผนปฏิบัติ ปี 2559 ร่วมกับ 

กฟข. 12 เขต และ ฝวธ. (ภ1 - ภ4) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558

- งานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของ PEA 
จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน -จัดกิจกรรมรับฟังความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงาน

ด้าน CSR จํานวน 12 เขต และสํานักงานใหญ่เรียบร้อยแล้ว

- งานรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน      รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานตามเกณฑ์แนวทาง

การรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global

Reporting Initiative (GRI)

- จัดทําและเผยแพร่หนังสือรายงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม    

(CG&CSR Report) ประจําปี 2557 แล้ว

I10 สนับสนุนให้มีการดําเนินธุรกิจการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

I11 ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร
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- งานกําหนดนโยบายและแผนกํากับดูแลกิจการที่ดี      งานทบทวน/จัดทําแผน/รายงานผล การดําเนินงาน

กํากับดูแลกิจการที่ดี

- บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้สรุปผลการประเมินความเพียงพอและระบุช่องว่าง (GAP) ของระบบ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. แล้ว มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0622 จากคะแนนเต็ม 5

- มีการวิเคราะห์ SWOT ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับที่ปรึกษา บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด       

 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2558

- นําเสนอนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งองค์กร ให้ ผวก.          

และประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม

- เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีลง Intranet กฟภ. และบันทึกเวียนทุกหน่วยงานทราบ

- จัดบรรยายด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายตามแผนงานเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม (Soft Control) ประจําปี 2558 ที่ กฟน.1, กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟก.1, กฟก.2, กฟต.1

 และ กฟต.3

- ผวก. เป็นประธานพิธีการประกาศเจตนารมณ์ กฟอ.ปากพนัง, กฟอ.หาดใหญ่, กฟอ.สะเดา, กฟจ.

กาฬสินธุ์, กฟจ.ตรัง, กฟจ.สุรินทร์, กฟจ.ราชบุรี, กฟจ.พิษณุโลก และกฟจ.นราธิวาส เป็นการไฟฟ้า

โปร่งใสบริการดี มีคุณธรรม

- ผวก. เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ PEA Think Tank ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การไฟฟ้าโปร่งใสเพื่อการ

พัฒนากฟภ. อย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญชัย โสวรรณวณิชกุล และ

รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ 

กฟภ. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558

- จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจําปี 2558 ไตรมาส 4 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

- งานประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี      จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่

คณะกรรมการกําหนด จัดทํารายงานการประชุมฯ และ

สรุปสาระสําคัญการประชุมฯ เผยแพร่ให้พนักงานและ

บุคคลภายนอกทราบทาง Website, Intranet และ

รายงานประจําปี ตามเวลาที่กําหนด

- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จํานวน 6 ครั้ง 

- รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จํานวน 6 ครั้ง

- สรุปสาระสําคัญการประชุมฯ จํานวน 6 ครั้ง

I12 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร
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- งานประมวลผลสื่อสารข้อมูล 1. ทบทวน จัดทําคู่มือ ประกาศนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดี                                                 

2. ปลูกจิตสํานึกและค่านิยมคุณธรรมให้กับผู้บริหาร 

และพนักงาน PEA

- บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้สรุปผลการประเมินความเพียงพอและระบุช่องว่าง (GAP) ของระบบ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. แล้ว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.0622 จากคะแนนเต็ม 5

- จัดทํายกร่างนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร

- ผลิตและเผยแพร่รายการเกี่ยวกับ CG ทางโทรทัศน์ภายในองค์กร

- ผลิต Presentation ด้าน CG และจัดนิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลที่ดีขององค์กร อาทิ โปสเตอร์, แผ่นปลิว, แผ่นพับ

- ผลิต/เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ PEA ผ่านรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์

- จ้างบริษัทภายนอกประชาสัมพันธ์งานด้าน CG ของ PEA ทาง Website ยอดนิยม, SMS, Social 

Network และสื่อ Multimedia

- งานวิเคราะห์ประเมินผลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี      ติดตามผลการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ PEA, 

วิเคราะห์บริหารจัดการข้อร้องเรียน ทุกไตรมาส และ 

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

- จัดประชุมย่อย คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ สกม. โดย

แบ่งความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการกํากับดูแลการดําเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

(Compliance Unit) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2558

- ผวก. แต่งตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลการดําเนินงานของ กฟภ. ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

(Compliance Unit) เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

- จัดทําสรุปข้อร้องเรียนของไตรมาสที่ 4

- ทบทวนปรับปรุงเรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. และให้ ศปท. (PEA) ดําเนินการ

ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยปรับระยะเวลายุติเรื่อง และรายงาน

แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน เป็น 15 วัน 

- จัดทํารายงานจํานวนข้อร้องเรียน ไตรมาส 1-4 ที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. 

(ศปท. PEA)                    

- รายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมปี 2558

- งานส่งเสริมบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จํานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บรรยายเรื่อง จริยธรรมคุณธรรมในการจัดอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่" ประจําปี 2558    

รุ่นที่ 1 จํานวน 427 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แผนงานจัดทํางบการงานที่ถูกต้องโปร่งใส 1. งานจัดทําบทวิเคราะห์สถานะการเงินเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ กฟภ. 

(31 วัน หลังจากจัดทํางบการเงินประจําเดือนเสร็จ)

2. งานจัดทํางบการเงิน รายไตรมาสปี 2558 ส่ง สตง. 

สอบทาน (31 วัน หลังสิ้นไตรมาส)

- จัดทําบทวิเคราะห์ฯ เดือน ส.ค. 2558 เสร็จเมื่อ 28 ต.ค. 2558

- จัดทําบทวิเคราะห์ฯ เดือน ก.ย. 2558 เสร็จเมื่อ 26 พ.ย. 2558

- จัดทําบทวิเคราะห์ฯ เดือน ต.ค. 2558 เสร็จเมื่อ 25 ธ.ค. 2558

- งบการเงินไตรมาสที่ 2 ดําเนินการส่ง สตง. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ มท 5311.8 / 29383      

 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2558

- งบการเงินไตรมาสที่ 3 ดําเนินการส่ง สตง. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ มท 5311.8 / 43655      

 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2558

- งบการเงินไตรมาสที่ 4 ดําเนินการส่ง สตง. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ มท 5312.7 / 4327        

 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2559

   - งานตรวจสอบ เฝ้าระวัง เร่งรัดการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 1. งานนําข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจ 

(เสร็จตามกําหนดของ สคร.)

2. งานตรวจสอบ เฝ้าระวังและเร่งรัดการนําส่งข้อมูลเข้า

ระบบ GFMIS-SOE

 

- จัดทํารายงานผลการนําส่งข้อมูลฯ รายเดือน จัดส่งให้เลขานุการคณะทํางานเพื่อประสานงานและ

ติดตามผลการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE อฝ.บช. และ อก.ผท.

ประจําเดือน 
กองบัญชี กองทรัพย์สิน 

กําหนดส่ง วันที่นําส่งข้อมูล กําหนดส่ง วันที่นําส่งข้อมูล 

มิ.ย. 2558 
(หลังสอบทาน) 

12 ต.ค. 2558 6 ต.ค. 2558 - - 

ก.ย. 2558 
(ก่อนสอบทาน) 

12 พ.ย. 2558 6 พ.ย. 2558 - - 

ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 31 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2558 

พ.ย. 2558 30 ธ.ค. 2558 28 ธ.ค. 2558 - - 
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

   - งานจัดทําบันทึกเวียนและเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

     จัดทําบันทึกเวียนและเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และ

งบประมาณ

- ชี้แจงเรื่องทิศทางการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชีค่าตอบแทนการสุ่มหน่วยด้วยการถ่ายภาพให้กับตัวแทนจดหน่วย

- ชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์

- กทส. เวียนย้ําระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลและรับผิดชอบทรัพย์สิน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ     

การส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของพนักงานที่พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี

- ประชุมร่วมกับ กพก., กบญ.(กฟก.2,3), กซข.(กฟก.1), กิจการร่วมค้า SPIES เพื่อทดสอบ (UAT)       

การพัฒนาโปรแกรมสร้างข้อมูลเพื่อใช้สําหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก

- ประชุมร่วมกับ กนต., กคจ.  และ กกง. เรื่องการมอบ Username และ Password ระบบงานสําหรับ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับธนาคารในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรหุ้นกู้

- ประชุมร่วมกับ กบช., กตจ., กกง. และ กสผ. เรื่องแนวทางการคํานวณและการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าจาก

การผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ฯ

- ประชุมร่วมกับ กพก., กบญ.(กฟก.3), กฟอ.สพร., กรด., กบช., กกง. และ กิจการค้าร่วม SPIES  เพื่อ

ทดสอบ (UAT) การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรองรับการคืนผลประโยชน์เงินประกันเงินสดของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายย่อย ครั้งที่ 1

- ประชุมร่วมกับ กบศ., กบช., กกง. และ กตจ.  เรื่องการรับซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังและการขาย      

หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังเครื่องเก่าระหว่างผ้ว่าจ้างและ กฟภ., กฟภ. และผ้ผลิตหม้อแปลง
- ประชุมร่วมกับ ฝบช., ฝงป., ฝกง., กปง., กคจ., กงป., ทกรด., กกง., กตจ., กทค. และกบบ.         

เรื่องแนวทางปฏิบัติการใช้เงินดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

- ประชุมร่วมกับ กอธ., ฝบช. และกพก. เรื่องปรับปรุงโปรแกรมการคํานวณ VAT สําหรับไฟฟรี 50 

หน่วย 

- ประชุมร่วมกับ กรด., กบช., กศฟ., กพก. และ ที่ปรึกษา SPIES  เรื่องเตรียมความพร้อมในการจ่ายคืน

เงินดอกผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3, 4, 5 และ 1, 2

- ประชุมร่วมกับ กพก., กคข., กบช. และ กิจการค้าร่วม SPIES  เรื่องเตรียมความพร้อมการใช้งาน

โปรแกรม PEA Server To RD Server

- ประชุมร่วมกับ กพก., กบญ.(กฟก.3), กฟอ.สพร., กรด., กบช., กกง. และ กิจการค้าร่วม SPIES  เพื่อ

ทดสอบ (UAT) การปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรองรับการคืนผลประโยชน์เงินประกันเงินสดของผู้ใช้ไฟฟ้า

รายย่อย ครั้งที่ 2

- ประชุมร่วมกับ กบศ., กบช., กกง. และ กตจ.  เรื่องการรับซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังและการขาย      

หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังเครื่องเก่าระหว่างผู้ว่าจ้างและ PEA, PEA และผู้ผลิตหม้อแปลง

- แจ้งทุกหน่วยงาน ให้ทราบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านภาษีขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559  

และถือปฏิบัติ

- ประชุมร่วมกับ กตจ., กกง. และ กบช. เรื่องแนวทางดําเนินการประเด็นค่าเครื่องแต่งกายไปต่างประเทศ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- ประชุมร่วมกับ ศสฟ., ฝปบ.(ก.2), กปบ.(ก2), กบษ.(ก.2), กบญ.(ก.2), กฟอ.บางปะกง, 

กบส., กบช., กกง. และ กรด.  เรื่อง การส่งมอบพัสดุและการดําเนินเรียกเก็บเงินกับ กฟน. งานขาย

อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ที่อยู่ในสถานีย่อยรัตนราช ของ กฟน.- แจ้งทุกหน่วยงานใน สนญ. ที่

มีการยืมเงินไปจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกที่รับทํางานให้ เช่นคา่วิทยากร ฯลฯ ในปี 2558  

บันทึกบัญชีและหักล้างเงินยืม ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค. 2558

- ประชุมหารือการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ บ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จก.(มหาชน)

- ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ กฟภ. จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้เช่าส่วนงาน

เฟอร์นิเจอร์ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม จํากัด

- ประชุมหารือการส่งมอบพัสดุและการดําเนินการเรียกเก็บเงินกับ กฟน. งานขายอุปกรณ์ที่เป็น

ทรัพย์สินของ กฟภ. ที่อยู่ในสถานีย่อยรัตนราชของ กฟน.

- ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการใช้ดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

- เป็นวิทยากรในการประชุมการกําหนดช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรของสายงาน บ. มีความรู้    

ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน
   - งานกําหนด ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

     กําหนด ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธี

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

- ขออนุมัติวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามอนุมัติ รผก.(บ) ลว. 19 ส.ค. 2558

- ขออนุมัติวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- ขออนุมัติวิธีปฏบิัติทางบัญชีสําหรับการเช่ารถยนต์ของโครงการประเภทสัญญาเช่าการเงิน

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันการใช้ไฟและรอจ่ายคืนประเภทต่าง ๆ 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงินขาดการติดต่อกับ กฟภ. ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

- จัดส่งรายงานการประชุมพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการควบคุม ดูแล และ

รับผิดชอบทรัพย์สิน พ.ศ. 2552  ให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขกอ่นนําขึ้นประชาพิจารณ์

- จัดทําบันทึกประชาพิจารณ์ ยกร่างระเบียบกฟภ. ว่าด้วยการควบคุม ดูแล และรับผิดชอบทรัพย์สิน    

 พ.ศ. 2558

- กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559  ซึ่ง ผวก. ได้มีอนุมัติ 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 ให้ใช้หลักเกณฑ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559

- ขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการยื่นแบบและนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3,   

ภ.ง.ด.53)

- จัดทําคู่มือประจําตัวผู้ปฏิบัติงานของพนักงาน กตจ. ทุกแผนก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้

อย่างถกต้อง
   - โครงการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

   - งานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตามกรอบการดําเนินงานการกํากับดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

     ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ

การกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คณะอนุกรรมการ IT Governance เห็นชอบแผนการดําเนินงาน IT Governance และผลการ

คัดเลือกกระบวนการที่จะพัฒนา เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 58 และมีมติให้คณะทํางานดําเนินการตามแผนการ

ดําเนินงาน IT Governance เองโดยไม่จ้างที่ปรึกษา

- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นชอบผลการคัดเลือกกระบวนการ

ที่จะพัฒนาเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 58

   - งานเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม (Soft Control) ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - งานส่งเสริมกิจกรรมให้ PEA เป็นองค์กรที่มีการกํากับดูแลที่ดี ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - งานเพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานละ 2 คน - 104 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

   - งานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน, 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการละเมิด

จํานวน 304 คน - อบรมแล้ว 304 คน

   - แผนงานการส่งเสริมป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่น      จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องปรามการทุจริต

คอรัปชั่น จํานวน 3 ครั้ง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นแล้วจํานวน 3 ครั้ง

   - แผนการจัดทําคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานของ กจร. ประจําปี 2558 จัดทําคู่มือฯแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 - จัดทําคู่มือฯแล้วเสร็จ และ รผก.(วศ) มีอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558

- งานจัดประชุมหน่วยงานความปลอดภัยทุกเขต  จัดประชุมฯ 4 ครั้ง ภายใน ต.ค. 2558 - จัดประชุมฯ แล้ว จํานวน 4 ครั้ง

- แผนงานการยกระดับความปลอดภัย (ภายนอก) 
   - แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนการควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลภายนอก ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสาร      การจัดระเบียบสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงใน

ระบบ TAMS ของ กฟข. 12 เขต

- ติดตามผลการดําเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ของ กฟข.     

 12 เขต

   - งานปรับปรุงและรวบรวมระเบียบหลักเกณฑ์การขออนุญาตพาดสายสื่อสาร

โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

ไตรมาส 1-4

- ปรับปรุงและรวบรวมระเบียบหลักเกณฑ์ 

- ตรวจสอบความถูกต้อง 

- จัดทํารูปเล่ม 

- นําส่งคู่มือให้ กวบ.ทุกเขตนําไปเผยแพร่ กฟฟ.ในสังกัด

 
- ผวก.ลงนาม ประกาศใช้ระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคมฯพ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 

- นําส่งระเบียบหลักเกณฑ์ฯให้ กบล.(ทุกเขต)ทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ให้ กฟฟ.   

ในสังกัด เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2558

   - จัดกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้แก่เยาวชน 

และผู้ใช้ไฟฟ้า

     จัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ฯ 4 ครั้ง ภายใน 

พ.ย. 2558

- จัดกิจกรรม และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้แก่เยาวชน และผู้ใช้ไฟฟ้า เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 ครั้ง

- งานจัดอบรมการควบคุมงานด้วยความปลอดภัยเพื่อชี้แจงและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน

 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น 
     ดําเนินการจัดอบรมตามเป้าหมายที่กําหนด 6 ครั้ง

ภายใน พ.ย. 2558

- จัดอบรมแล้ว จํานวน 6 ครั้ง 

I13 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและภาคประชาชน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานการยกระดับความปลอดภัย (ภายใน) 
   - จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับ กฟฟ. ต่างๆ      ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด 12 เขต ภายใน 

พ.ย. 2558

- จัดสรรงบประมาณ ให้ 12 เขต ดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

   - ตรวจประเมินเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และคนงาน      ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด 6 ครั้ง ภายใน 

พ.ย. 2558

- ดําเนินการแล้วจํานวน 6 ครั้ง

   - โครงการสร้างจิตสํานึก ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารพนักงาน ผู้รับเหมาและ

ชุมชน

ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนงานสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3 รายงาน - ดําเนินการแล้วเสร็จ 4 รายงาน

   - โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการควบคุมงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) - จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน สําหรับการปฏิบัติงานฮอทไลน์ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

   - แผนความปลอดภัย ด้านบุคลากร ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนความปลอดภัย ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนความปลอดภัย ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนความปลอดภัย ด้านยานพาหนะ ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนความปลอดภัย ด้านการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและ

ผู้ใช้ไฟฟ้า

ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

- แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน

   : โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA       จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด รวมถึงให้ความรู้เบื้องต้น

ในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาช่างไฟฟ้า 

และนํานักศึกษาตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในครัวเรือน

- นํานักศึกษาที่ได้รับการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดรวมถึงความรู้เบื้องต้น  

ในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้าตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนแล้วในพื้นที่   

กฟข. 12 เขต รวม 308,000 ครัวเรือน

   : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลหรือศาสนสถาน       จัดกิจกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับ 

โรงเรียน, ศาสนสถาน เป้าหมายจํานวน 60 แห่ง

- จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในแล้ว จํานวน 183 โรงเรียน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

     ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบแปรรูปผักตบชวาเป็น 

Smart Soil และพลังงาน

- คณะกรรมการ กฟภ. มีข้อสังเกตุเห็นควรศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ อีกครั้ง

- รผก.(ส) เห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่ามี

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานสูง ไม่คุ้มค่าในการจัดทําระบบ และการดําเนินงานไม่ตรงกับ Core Bussiness 

ของ กฟภ.

- แผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน

   : โครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับ

การอนุรักษ์พลังงาน)

     ส่งเสริมให้ความรู้และจัดกิจกรรม ในการใช้ไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย

- จัดอบรมทีมวิทยากรจาก 3 การไฟฟ้า จํานวน 3 รุ่น และจัดค่ายให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 89 โรงเรียน จํานวน 5 ครั้ง 

- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ส่งโครงงานตามหลักเกณฑ์

- ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลนําเสนอ สนพ. เรียบร้อยแล้ว

   : โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย  ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับโบราณสถาน - ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว คือ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี,            

วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร, วัดโสธรวรารามวริวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา,

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี และองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

   : โครงการ PEA LED เพื่อชุมชนประมงไทย       ติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับชุมชนประมง

จํานวน 100 ลํา

- ผวก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2558 และให้ดําเนินโครงการในปี 2559

     สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ติดตาม และสรุปประเมินผล

- โครงการสนับสนุนการจัดทําเรือนเพาะเห็ดด้วยพลังงานทดแทน โครงการหลวงขอเลื่อนไปดําเนิน

โครงการในปี 2559 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง

- แผนงานพัฒนาการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับชุมชนทางด้านพลังงาน

   : โครงการควันไฟเป็นไฟฟ้า      สร้างต้นแบบ และก่อสร้าง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนโดยใช้เชื้อเพลิงจากเศษไม้ วัสดุเหลือใช้

การเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-รผก.(ส) เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ไม่มีพื้นที่ที่

สามารถดําเนินการได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีผู้ดูแลระบบ อาจส่งผลให้เกิดการตัดไม้

ทําลายป่ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

   : โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน      สํารวจ ศึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย์ ในพี้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รผก.(ส) เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2558 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า การติดตั้ง

ระบบไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะช่วงที่เกิดภัยแล้งบ่อบาดาลไม่มีน้ําให้สูบ

I14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
- แผนงานศึกษาการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

   : โครงการศึกษาการแปรรูปผักตบชวาไปใช้ประโยชน์

- แผนงานศึกษาพัฒนาพลังงานเพื่อชุมชน

   : โครงการ PEA สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 
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แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานการพัฒนาสร้างสรรค์สังคมและชุมชน 
   - งานการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80 - จัดอบรมหลักสูตร "PEA อาสากาชาด" จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน คิดเป็น ร้อยละ  100

   - โครงการไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ เป็นมิตรกับชุมชนโดยร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100

   - แผนงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา - จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมอบสิ่งของแก่โรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 4-6 ก.พ. 2558

- งานการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน  จํานวน 1,018 กม. - ดําเนินการแล้วจํานวน 1,018 กม. คิดเป็นร้อยละ 100

- แผนงานพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA กับอาเซียน      จัดสัมมนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ

กลุ่มประเทศอาเซียน

- เลื่อนไปจัดในปี 2559 ตามนโยบาย ผวก. ให้มีการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายการดําเนินการ       

ปี 2558 ของ กฟภ.

- แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   : โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า  จัดกิจกรรม ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการฯ - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว 11 เขต คงเหลือ กฟต. 3

   : โครงการ PEA รักษ์น้ํา สร้างฝาย  จัดกิจกรรม ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการฯ - จัดกิจกรรมครบทุก 12 เขต จํานวน 24 แห่ง

   : โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย  จัดกิจกรรม ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการฯ - จัดวางปะการังเทียมแล้ว จํานวน 900 ตัน ที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

- แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์

    : โครงการ PEA จิตอาสา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับภาคีเครือข่าย - จัดกิจกรรมในพื้นที่ กฟข. 12 เขต เขตละอย่างน้อย 12 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว

    : โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่      จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษา

ประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล

- จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลจํานวน 12 ครั้ง

    : โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม      กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามเป้าหมายที่กําหนด 

จัดหาถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว น้ําดื่ม หรือสิ่งของ

ต่างๆ มอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติ

- จัดหาถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว น้ําดื่ม ถุงผ้าสปันบอล ถุงแคนวาส และสิ่งของต่างๆ มอบให้

ผู้ประสบภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว

    : โครงการ PEA อาสากาชาด      จัดอบรมผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. เป็นอาสา

กาชาดปีละ 200 คน

- จัดฝึกอบรม PEA อาสากาชาดแล้ว จํานวน 4 รุ่น

    : งานมวลชนสัมพันธ์โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าและชุมชนรอบโรงจักรผลิตไฟฟ้า

 ของ PEA

     จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ที่ดําเนินโครงการ

ขยายเขตระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ําและชุมชนรอบโรงจักร

ผลิตไฟฟ้าของ กฟภ.

- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 3 พื้นที่ เมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 2558 คือ อ.คลองใหญ่, อ.เกาะกูด และ      

อ.เกาะหมาก จ.ตราด
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

    : งานเฉลิมพระเกียรติ 1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น กฟภ. ร่วมกับ

สภากาชาดไทย ออกร้านกาชาด กฟภ.

2. จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

- กฟภ. ถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากบํารุงสภากาชาดไทย กฟภ. และจําหน่ายเสื้อม่วงตรา

สัญลักษณ์แล้ว 12,840,000 บาท

- จัดทําโครงการที่สอดคล้องกับกรอบการดําเนินงานของ อพ.สธ. แล้ว 9 เขต จํานวน 9 โครงการ เหลือ 

3 เขต คือ กฟน.1, กฟฉ.2 และ กฟก.1

    : โครงการ "รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"      จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ให้กับบุตร-หลานพนักงาน 

และเยาวชนทั่วไปที่กําลังศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

จํานวน 100 คน

- จัดกิจกรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 6-8 ก.ค. 2558

- งาน CSR Day ประจําปี 2558      จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพร่ผลงานด้าน CSR 

ของ กฟภ.

- จัดงาน PEA CSR DAY ภายใต้แนวคิด Towards Sustainable CSR เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2558

 ที่ สนญ.

-  แผนงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพ      ร้อยละของบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80 - จัดอบรมหลักสูตรการบริการลูกค้ายุคใหม่รุ่น 2 เมื่อวันที่ 24 - 26 ส.ค. 2558 ณ. ศฝฝ. 

- จัดบรรยาย Happy Workplace ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6

 อาคาร LED จํานวน 206 คน

- งานระบบการประเมินความพร้อมของบุคลากรเพื่อการพัฒนา ไตรมาส 1-4

- สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับระบบ

ประเมิน competency ของพนักงาน

- ประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 

ของพนักงานเพื่อนํามาวิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะ

ของพนักงาน

 
- อยู่ระหว่างการประเมิน Competency ของพนักงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 2559 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และต้องมีการจัดสรรคนลงตามโครงสร้างให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อจะ

ได้มีผู้บังคับบัญชา มาทําการประเมิน

- แผนงานการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ด้านงาน HR ไตรมาส 1-4

     จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

1. หลักสูตร "Smart Directors"

2. หลักสูตร "Smart Managers"

3. หลักสูตร "Smart Executives"

4. หลักสูตร "Smart Supervisors"

 

- จัดอบรมหลักสูตร "Smart Directors"    จํานวน  50 คน 

- จัดอบรมหลักสูตร "Smart Managers"    จํานวน 60 คน 

- จัดอบรมหลักสูตร "Smart Executives"  จํานวน 49 คน

- จัดอบรมหลักสูตร "Smart Supervisors" จํานวน 48 คน

L1 พัฒนาขีดความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
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- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา - ผวก. อนุมัติจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่            

24 พ.ย. 2558 และได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมช่างเฉพาะทาง  ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา - ผวก. อนุมัติจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่            

24 พ.ย. 2558 และได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558

- โครงการใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก 

(Competency-based Recruitment and Selection)

- ทบทวนแบบทดสอบหรือข้อคําถามประกอบ

การสัมภาษณ์ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ตามหลักสมรรถนะ (Competency-Based Interview)

- นําข้อคําถามในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องตามหลักสมรรถนะ 

(Competency-Based Interview) ในปีผ่านมาให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นแนวทางในการ

สอบสัมภาษณ์

- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างจากบุคลากรภายนอกและภายใน ไตรมาส 1-4

- จัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร ปี 2558

- จ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดสอบ  

- ดําเนินการสรรหาพนักงานตามจํานวนและตําแหน่งที่

กําหนดในแผนอัตรากําลัง

 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2558 โดยผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 14 ม.ค.2559 และจะปฏิบัติงานในวันที่ 1 มี.ค.2559  

- การสรรหาภายใน ปรับวุฒิพนักงาน จํานวน 24 อัตรา  สําหรับอัตราทดแทนผู้ได้รับการปรับวุฒิใช้

บัญชีรายชื่อสํารองของสรรหาภายนอกตามคุณวุฒิของผู้ได้รับการปรับวุฒิ

- โครงการจัดทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับการสอบข้อเขียน ไตรมาส 1-4

- คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อทําหน้าที่ในการออกข้อสอบ

ความรู้เฉพาะวิชาชีพที่จําเป็นและสมรรถนะ 

(Competency) ของแต่ละสายอาชีพ

- ทบทวนข้อสอบสําหรับการสอบคัดเลือกในแต่ละครั้ง

ตามที่กําหนดไว้

 
- จ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ดําเนินการจัดทํา

ข้อสอบเพื่อใช้ในการสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย

1. วิชาความรู้ทั่วไป

     - ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

     - ภาษาอังกฤษ (English Lange Test) 

     - คอมพิวเตอร์ (Computer Test) 

2. วิชาเฉพาะด้าน

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ไตรมาส 1-4

- นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรรหาและคัดเลือก

มาปฏิบัติ (Implementation) สําหรับกลุ่มนําร่อง

- สื่อสารและให้ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสรรหาและคัดเลือกให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรรับทราบ

- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการใช้ระบบเพื่อ

นํามาปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถดําเนินการได้

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

 
- อยู่ระหว่างที่ปรึกษา บริษัท M Flex เรียนรู้ระบบข้อมูล และปรับปรุงโปรแกรมเพื่อนําไปใช้กับการ   

สรรหาภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับการชําระเงิน
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- โครงการจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานและ

เสริมสร้างสมรรถนะบนระบบสารสนเทศ

ไตรมาส 1-4

- ติดตามและประเมินการใช้ระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบนระบบสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงระบบ

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- อบรมการใช้งาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

ประเมินผลและสมรรถนะรายบุคคล

 
- อยู่ระหว่างที่ปรึกษา (บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จํากัด) ดําเนินการปรับปรุงระบบตามโครงสร้างองค์กร

ใหม่

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารและพัฒนาบุคลากร กําหนดแนวทางความเชื่อมโยงการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของสมรรถนะ

- ไตรมาส 4 จัดทําตัวชี้วัดของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ,กฟข. 1-12, สายงานปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา และสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

- โครงการจัดทําแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ตามโครงสร้าง

ตําแหน่งงานในอนาคต

ไตรมาส 1-4

- ติดตามและปรับปรุงแผนงานเส้นทางความก้าวหน้า

สายอาชีพของพนักงาน 

- สื่อสารแผนเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ

- เชื่อมโยงหลักสูตรการพัฒนาตามสายอาชีพ

 
- อยู่ระหว่างปรับปรุงการเทียบระดับตําแหน่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างตําแหน่งใหม่

- โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) ไตรมาส 1-3

- คัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้

- พัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง

- ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา

บุคลากรกลุ่ม Successor เป็นระยะ

 
- รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนด ที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้สืบทอด

ตําแหน่งและกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถสูงของทุกสายงานเรียบร้อยแล้ว

- โครงการจัดทําระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) ไตรมาส 1-4

- ประเมินและระบุผู้ที่เป็นบุคลากรผู้มีความสามารถสูง

และรวบรวมรายชื่อบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent)

- ออกแบบและจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มี

ความสามารถสูงตามหลักสมรรถนะ และจัดทําแผน 

พัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP

- ออกแบบและวางระบบการจ่ายค่าตอบแทนและการให้

รางวัลบุคลากรผู้มีความสามารถสูง

- วางแผนรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Retention)

 
- รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนด ที่จะเข้าสู่กลุ่มผู้สืบทอด

ตําแหน่งและกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถสูงของทุกสายงานเรียบร้อยแล้ว
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- โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

องค์กรในอนาคต

ไตรมาส 1-4

- จ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ของหน่วยงานนําร่อง

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการทบทวนและ

ออกแบบกระบวนการทํางาน

- ทบทวนและออกแบบกระบวนการทํางานของ

หน่วยงานนําร่อง

- นําเสนอคู่มือและแผนผังกระบวนการทํางานฉบับ

สมบูรณ์ของหน่วยงานนําร่องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นและขออนุมัติในการนํามาใช้

 
- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งม.ธรรมศาสตร์ ดําเนินงานตาม

โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเมื่อ

วันที่ 8 ก.ค. 2558 โดยปรับปรุงระบบวางแผนกําลังคนในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้า

เขตก่อนเป็นสายงานนําร่อง

- รผก.(ท) อนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานย่อยหน่วยงานหลัก และคณะทํางานย่อยหน่วยงานสนับสนุน เมื่อ

วันที่ 21 ส.ค. 2558 

- อบรมคณะทํางานฯ ในหัวข้อการวางแผนทรัพยากรบุคคล “กระบวนงานกับความสําเร็จ” และจัดส่ง

แบบฟอร์มการเขียนกระบวนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (S.O.P) ให้หน่วยงานในสาย

งานทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้าเขต จัดทํากระบวนการฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- โครงการปรับปรุงการจัดทํากรอบ/หลักเกณฑ์อัตรากําลัง ไตรมาส 1-4

- จ้างที่ปรึกษาจัดทําระบบวางแผนอัตรากําลังระยะสั้น 

และระยะยาว

- จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปีของหน่วยงาน

- จัดทําหลักเกณฑ์ / กรอบอัตรากําลังของหน่วยงาน

นําร่อง

- นําเสนอกรอบอัตรากําลังแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็น และขออนุมัตินําไปใช้

 
- ผวก. อนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง ม.ธรรมศาสตร์ ดําเนินงานตาม

โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและการดําเนินธุรกิจในอนาคตเมื่อ

วันที่ 8 ก.ค. 2558 โดยปรับปรุงระบบวางแผนกําลังคนในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้า

เขตก่อนเป็นสายงานนําร่อง

- รผก.(ท) อนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานย่อยหน่วยงานหลัก และคณะทํางานย่อยหน่วยงานสนับสนุน เมื่อ

วันที่ 21 ส.ค. 2558 

- อบรมคณะทํางานฯ ในหัวข้อการวางแผนทรัพยากรบุคคล “กระบวนงานกับความสําเร็จ” และจัดส่ง

แบบฟอร์มการเขียนกระบวนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (S.O.P) ให้หน่วยงานในสาย

งานทรัพยากรบุคคล และการไฟฟ้าเขต จัดทํากระบวนการฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- โครงการวางแผนอัตรากําลังประจําปี ไตรมาส1-4

- จ้างที่ปรึกษาจัดทําระบบวางแผนอัตรากําลังระยะสั้น 

และระยะยาว

- จัดทําแผนอัตรากําลังประจําปีของหน่วยงาน

 
- ผวก. อนุมัติ แผนอัตรากําลังพนักงานประจําปี 2558 ในภาพรวมองค์กร เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2558

- ผวก. อนุมัติรายละเอียดแผนอัตรากําลังพนักงาน ปี 2558 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558

- โครงการสื่อสารและสานสัมพันธ์ กฟภ. เพื่อการพัฒนา ไตรมาส 1-4

- ติดตามผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อ

ระบบการสื่อสารด้านพนักงานสัมพันธ์

- พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการให้บริการ

และจัดกิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

- สํารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของ

บุคลากรเกี่ยวกับระบบการสื่อสารพนักงานสัมพันธ์

 
- จัดชี้แจงพนักงานในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของ กฟภ. เรื่อง สวัสดิการ กฟภ. ที่ควรรู้ จํานวน 4 ครั้ง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
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- โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามสมรรถนะ 

(Individual Development Plan : IDP)

พัฒนาผู้บริหารตามแผน IDP - จัดอบรม “การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล”  จํานวน 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่1 สําหรับผู้บริหารระดับรผก., ผชก., อข. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ อฝ. เข้าร่วม รับฟังการสื่อสาร

ชี้แจง และอฝ. เข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED

กลุ่มที่2 สําหรับผู้บริหารระดับ อก. ถึง รฝ. เข้ารับการอบรม ในวันพุธที่ 14 ต.ค. 2558 ณ ห้องเธียเตอร์ 

ชั้น 5 อาคาร LED  

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการตนเองของบุคลากร 

(Employee Self-Service: ESS)

ไตรมาส1-4

- วางแผนการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้

ในการใช้งาน นําระบบการบริการตนเองของบุคลากร

มาใช้ทั่วทั้งองค์กร

- ติดตามผลการดําเนินงานของระบบ ESS

- พัฒนากิจกรรมที่อนุญาตให้บุคลากรสามารถปรับปรุง

กิจกรรมบนระบบด้วยตนเอง

 
- อยู่ระหว่างหน่วยงานในสนญ. ทดลองใช้ระบบ ESS

- โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (วิศวกรรม ) ไตรมาส1-4

     จํานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อปี ไม่น้อยกว่า 

50 คน

 
- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

1. การป้องกันระบบไฟฟ้า จํานวน 60 คน 

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร Power System Stability เรียบร้อยแล้ว

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร Protective Relay Workshop เรียบร้อยแล้ว

2. คุณภาพไฟฟ้าจํานวน 60 คน

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร Power Quality Workshop เรียบร้อยแล้ว

3. ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าจํานวน 50 คน

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า  จํานวน 48 คน เรียบร้อยแล้ว

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบสถานีไฟฟ้าชั่วคราวจํานวน 33 คนเรียบร้อยแล้ว

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้ง ทดสอบระบบควบคุมไฟฟ้าอุปกรณ์ควบคุมของสถานีไฟฟ้า (CSCS)

 จํานวน 66 คน เรียบร้อยแล้ว

   - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้ง ทดสอบระบบควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมระบบจําหน่าย 

(FRUT) จํานวน 80 คน เรียบร้อยแล้ว

4. การลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าจํานวน 50 คน

    - จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหน่วยสูญเสีย (Technical Loss) เรียบร้อยแล้ว
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- โครงการ PEA THINK TANK  จัดสัมมนาวิชาการ PEA Think Tank - จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 1  ในหัวข้อ “การส่งเสริมพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558     

 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

- จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ “การไฟฟ้าโปร่งใสเพื่อการพัฒนากฟภ. อย่างยั่งยืน”          

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

- จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกฟภ.” เมื่อวันที่             

28 ธ.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED

- แผนงานเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT  เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้าน ICT ตามแผน 

PEA ICT Roadmap

- อบรมพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP จํานวน 12 หลักสูตร 

ดังนี้ 

1. Module FI - จํานวน 6 หลักสูตร 

2. Module FI-CO - จํานวน 3 หลักสูตร 

3. Module MM - จํานวน 2 หลักสูตร 

4. การดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 หลักสูตร

- แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมหลักที่ดีของ PEA การถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรภายใน กฟภ. - บรรยายถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ กฟภ. สนญ. และ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558

- แผนงานการบริหารจัดการตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

   - รายงานผลการดําเนินการตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)  264.5 คะแนน

(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 ประจําปี 2558)

- ผลการประเมินการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ เท่ากับ 272.25 คะแนน เทียบเท่าระดับคะแนน 4.55

   : ดําเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาของ กฟภ.

   : จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

   : ประเมินผลการจัดการตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 1-6

   : พัฒนานบุคลากรเพื่อสนับสนุนการนําระบบ SEPA มาใช้ในการปฏิบัติงาน

- โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ไตรมาส 1-4

จัดอบรมหลักสูตร

1. เทคนิคการจับความรู้ 

(Knowledge Elicitation Technique

2. การสัมมนาค้นหาหัวข้อความรู้ 

(KM inside out seminar)

3. โครงการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

(KM Implementation Project)

 
- จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 1  ในหัวข้อ “การส่งเสริมพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558     

ณ ห้องอเนกประสงค์ 

- จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ “การไฟฟ้าโปร่งใสเพื่อการพัฒนากฟภ.อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่

 28 ต.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์                                 

- จัด PEA Think Tank ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกฟภ.” เมื่อวันที่ 

28 ธ.ค. 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์

- จัดสัมมนาหลักสูตร “การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ PEA” (Knowledge 

Management Assessment) เมื่อวันที 19-20 พ.ย. 2558 ซึ่งผลจากฝึกอบรม ฝพบ. สามารถจับ

ความรู้ลงในระบบ KM จํานวน 1,809 เรื่อง ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ website kms.pea.co.th/kms

L2 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้  ไตรมาส 1-4

     ค่าเฉลี่ยร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ จากจํานวนพนักงานที่ต้องเข้า

ร่วมโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 
- ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ของ กฟภ. โดยการทํา KM Assessment เพื่อวัดระดับการ

ดําเนินการจัดการความรู้และนําผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งกําลังนําเสนอผู้บริหารเพื่อ

ขอความเห็นชอบต่อไป

- สํารวจองค์ความรู้ที่สําคัญต่อองค์กรและแบ่งเป็นหมวดหมู่

- จัดทําคู่มือมาตรฐานการจัดการความรู้ขององค์กร 

- จัดประชุมหารือสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบ PEAKMS ให้เป็น

รูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร

- กําหนดเกณฑ์ชี้วัดสายงานในด้านการจัดการความรู้

- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน KM เช่น PEA KM DAY ,  

PEA Think Tank

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน KM กับพนักงานให้องค์กร

- จัดบรรยายถ่ายทอดความรู้ผ่านห้อง KM Center โดยใช้ VDO Conference

- จัดสรรงบประมาณให้กับ กฟข. เพื่อดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน

- ชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดสายงานในด้านการจัดการความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร

- โครงการสํารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรแต่ละกลุ่มของ PEA

ไตรมาส 1-4

- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความ

ผูกพันจากปีที่ผ่านมา

- จัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ 

กฟภ.

 
- บรรยายผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างที่มีต่อ กฟภ. ประจําปี 

2558 ให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างรับฟังผ่านทาง Video Conference

- ที่ปรึกษาฯ นําส่งผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ที่มีต่อ

องค์กร ประจําปี 2558 โดยผลอยู่ที่ร้อยละ 98.20 เท่ากับคะแนนระดับ 5 และนําเสนอ รผก.(ท) ทราบ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558

- โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ปรับปรุงระบบการประเมินผล

การปฏบิัติงานและพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะ

ไตรมาส 1-4

- ตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

และสมรรถนะของพนักงาน

- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) ค่านัยสําคัญที่เป็นมาตรฐาน

- แบบประเมินสมรรถนะที่แสดงคุณสมบัติของพนักงาน

ที่ชัดเจน

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

- แผนพัฒนาผู้ที่มีสมรรถนะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

 
- จัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยไตรมาส

ที่ 4 ได้จัดทําตัวชี้วัดของสายงานการไฟฟ้าภาค 1-4 ,การไฟฟ้าเขต 1-12, สายงานปฏิบัติการและ

บํารุงรักษา และสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

L3 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทํางานขององค์กร
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- โครงการสร้างความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

ไตรมาส 1-4

- คณะทํางานแต่ละฝ่ายพิจารณาทบทวนโครงการ/

แผนงานที่รับผิดชอบ และกําหนดนโยบาย มาตรการ

หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินความโปร่งใส 

คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละระบบงานบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

- คณะกรรมการด้านความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม 

ในแต่ละระบบงาน บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ/แผนงาน 

- คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินความโปร่งใสฯ 

ของแต่ละโครงการ/แผนงาน 

- สรุป วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินของ

คณะกรรมการฯ รายงานต่อ ผวก. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ต่อการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของ กฟภ

 
- รผก.(ท) รับทราบผลการประเมิน ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละระบบงานบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 โดยไม่มีข้อร้องเรียน ได้รับผลการประเมินในระดับ 5

- โครงการสร้างความสุขในที่ทํางานอย่างยั่งยืน (PEA Happy Home)       ร้อยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมสร้างความสุข

 ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

- จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการออมให้พนักงานการไฟฟ้า เรื่อง " เงินทองต้องวางแผน ตอน มนุษย์

เงินเดือนก็มั่งคั่งได้"

- โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง  ไตรมาส 1-4

     ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแผนแม่บท HR 

ระดับ 3

 
1. จัดทําห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ 

    - ยื่นข้อเสนอราคางานจ้างเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2558

2. จัดทําห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า

    - อยู่ระหว่างขออนุมัติ TOR ราคากลาง และเอกสารประกวดราคาจาก รผก.(วศ)

3. ห้องปฏิบัติการด้านหม้อแปลงกําลังเคเบิลใต้ดิน และสถานที่และรีเลย์พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

    - ผวก.อนุมัติจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 อยู่ระหว่างการทําสัญญาจ้าง 

4. จัดทําชุดฝึกจําลองการปฏิบัติในด้านสถานีไฟฟ้า 

    - NECTEC ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว    

5. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ใช้ภายในอาคารต่างๆ

    - อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําข้อกําหนดทางเทคนิคและราคากลาง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน  ดําเนินงานตามแผน 1. ให้ทุนการศึกษาหลักสูตร Executive MBA  จํานวน 2 ทุน

2. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ : คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนจํานวน 2 ทุน โดย

ขออนุมัติให้ทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 

3. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นอกเวลาทําการ 

     - ผวก. อนุมัติทุนปริญญาโท จํานวน 14 คน ในวงเงิน 2 ล้านบาท และทุนปริญญาเอก จํานวน 3 คน

 ในวงเงิน 624,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558

4. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ในเวลาทําการตามโครงการความร่วมมือระหว่าง PEA 

และม.ชั้นนําของรัฐ 

     - ผวก. อนุมัติทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิตจากม.เกษตรศาสตร์ จํานวน 10 ทุน และ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  ม.ธรรมศาสตร์จํานวน 7 ทุน รวม 17 ทุน เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558

5. ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ พนช. (ฮอทไลน์) ในมหาลัยชั้นนําของรัฐ 

     - รผก.(ท) อนุมัติให้ทุนจํานวน 10 ทุน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558

- งานการพัฒนาระบบและมาตรฐานสําหรับงานบุคลากร กฟภ.  โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 80 1. การปรับปรุงระเบียบการพัฒนาบุคลากร 

   - ยกร่างระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น  

2. ประชุมคณะทํางานพัฒนากระบวนการฝึกอบรมของ กฟภ. ตามมาตรฐาน ISO10015 จํานวน 2 ครั้ง

 ดังนี้

   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2558 

   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558

3 สรุปรายละเอียดการดําเนินงานของ กฟภ. เทียบกับมาตรฐาน ISO10015

- งานการสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Workplace)  - - จัดบรรยาย Happy Workplace ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED จํานวน 206 คน

- งานติดตามประเมินผลการฝึกอบรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-follow up)       ร้อยละความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ฝพบ. จัด ภายในระยะเวลาที่

กําหนด

- ผู้บริหารจํานวน 1,680 คน และพนักงานจํานวน 3,348 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าทําการประเมินผล

หลักสูตรฝึกอบรมในระบบ e-follow up จากจํานวนผู้ผ่านอบรมทั้งหมด 6,534 คน

- โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจหาเฟสที่มิเตอร์ติดตั้งในระบบไฟฟ้า  มีรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ฉบับที่ 3 - ได้รับรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ฉบับที่ 3 จากที่ปรึกษาแล้ว

- งานทดลองติดตั้งใช้งานและประเมินผล Smart Meter และ DCU ต้นแบบรุ่นที่  1  

 พื้นที่ตัวอย่าง 
     ติดตั้งใช้งาน Smart Meter และ DCU ต้นแบบ - อยู่ระหว่างจัดทําร่างขออนุมัติดําเนินการทดลองติดตั้ง Smart Meter และ DCU ต้นแบบ ดําเนินการ

ล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นงานต่อเนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนา Smart Meter และ DCU 

ต้นแบบ ซึ่งยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ

L4 ลงทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมาย ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 - 4
แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2558

- โครงการวิจัยและพัฒนาบ้านอัจฉริยะของ กฟภ.  มีรายงานฉบับสมบูรณ์ - อยู่ระหว่างจัดทํารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ดําเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากที่ปรึกษาส่ง

มอบบ้านอัจฉริยะล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้

- งานวิจัยและพัฒนาเครื่องวัดกระแสรั่วในกับดักฟ้าผ่า 22 kV และ 33 kV ระยะที่2  มีรายงานผลการศึกษาฉบับที่ 2 - อยู่ระหว่างตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)      นํานวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล

จํานวน 16 ผลงาน

- ขยายผลนวัตกรรมจํานวน 16 ผลงาน

- งานศึกษาวิจัยระบบต่อลงดินที่เหมาะสมสําหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังของ กฟภ.  มีรายงานฉบับสมบูรณ์ - อยู่ระหว่างจัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

- งานวิจัยเพื่อกู้คืนระบบไฟฟ้าขัดข้องให้มีความรวดเร็วโดยใช้ Fault Indicator  ขออนุมัติหลักการจ้างที่ปรึกษา - อยู่ระหว่างปรับแผนการดําเนินงาน

- งานพัฒนาระบบจัดการข้อมูลโหลดเพื่อการวางแผนบํารุงรักษาหม้อแปลงจําหน่าย ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ - ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบแล้วเสร็จ

- งานวิจัยการศึกษาผลกระทบของรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้า

ของ กฟภ.
รายงานสรุปผลการศึกษา - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอจากหน่วยงานวิจัยที่สนใจ เพื่อจัดทํา TOR ที่สมบูรณ์ ดําเนินการล่าช้ากว่า

เป้าหมาย เนื่องจากงานวิจัยมีขอบเขตการศึกษา และจัดทํา Model Simulation ที่ต้องใช้นักวิจัยที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการดําเนินการเองเป็นการจ้างที่ปรึกษา

- งานศึกษาความเหมาะสมของการใช้งานอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนโครงข่าย FACTS กับ

ระบบไฟฟ้าของ PEA

รายงานสรุปผลการศึกษาฯ - อยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ

- งานจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยสําหรับ PEA มีฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2550 - ปัจจุบัน เผยแพร่ - อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย ดําเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก

ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่ตอบสนองต่อรูปแบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ ทําให้ต้องออกแบบใหม่

- งานจัดทํารายงานแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า

ฝ่ายจําหน่าย 
นําเสนอรายงานได้ - อยู่ระหว่างจัดทําบทความ ดําเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลบทความที่ได้รวบรวมไว้ ไม่

ทันต่อเหตุการณ์ จึงต้องปรับรูปแบบข้อมูลใหม่ ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

- งานศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสําหรับเมืองใหญ่  รายงานผลการศึกษาฯ - อยู่ระหว่างจัดทําร่างรายงานผลการศึกษาฯ

- งานศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ.  วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับหน่วยงานวิจัยของ 

กฟภ. ในปัจจุบัน

- วิเคราะห์ข้อมูลของ กฟผ. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหน่วยงานวิจัยอื่น 

ดําเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่รวบรวมไว้มีไม่เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

- โครงการติดตั้งใช้งานจริงแร็คแรงต่ําสําหรับติดตั้งลูกถ้วยแบบแนวนอนในระบบ

จําหน่ายแรงต่ํา 
จัดทําแบบมาตรฐานติดตั้ง พร้อมกับ

โปรแกรมประมาณการ

- จัดทําแบบมาตรฐานติดตั้ง และโปรแกรมประมาณการแล้วเสร็จ

- งานขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ.  มีรายงานผลความสําเร็จตามแผนงานและประสิทธิผล 

การนํานวัตกรรมมาขยายผล จํานวน 3 ผลิตภัณฑ์

- กฟภ. ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานแล้ว จํานวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ 

The slower (เครื่องมือหยุดอุปกรณ์ม้วนสายไฟฟ้า), Pulley EC (เครื่องมือลากพาดสาย) และเครื่องมือ

ปรับเสาเอน 360 องศาและ ถอนเสาระบบไฮดรอลิก

- กวน. ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการนํานวัตกรรมไปขยายผลการใช้งาน ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์    

(ฉบับแรก) นําเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558 อยู่ระหว่าง กวน. จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการนํานวัตกรรมไปขยายผลการใช้งาน ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อจัดส่ง

ให้ สคร. แล้ว เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559
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