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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 
Goal 
Customer Value Proposition 
Internal Process 
Learning and Growth 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

จากการรวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญของแต่ละสายงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท าหนังสือฉบับนี้ กองวิเคราะห์
และประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยสรุปข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานผลการด าเนินงานของ กฟภ.  จะมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ 
เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน ำที่ทันสมัย มุ่งม่ันให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพ่ือคุณภำพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 
ภารกิจ (Mission) 

จัดหำให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิด
ควำมพึงพอใจ ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรยกระดับ CG และ CSR 
สู่มำตรฐำนสำกลใน 3 ประเด็นส ำคัญ คือ กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกลของ 
OECD Principles, ส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยขยำยผลแผนงำนกำรไฟฟ้ำโปร่งใสไปยังเขตกำรไฟฟ้ำต่ำง ๆ ของ กฟภ. 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน มีกำรส่งเสริมให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนโดยมีกำรวิเครำะห์และ
ก ำหนดปัจจัยขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งสู่ควำมยั่งยืนภำยในองค์กร รวมทั้งกำรสื่อสำรและกำรก ำหนดแผนงำนสู่ควำมยั่งยืน
ภำยในองค์กรและให้ควำมส ำคัญในกำรยกระดับสมรรถนะขององค์กรสู่ควำมยั่งยืนโดยมีทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส ำคัญและ
มีกำรพัฒนำควำมผูกพันของบุคลำกรในองค์กร 
มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบำย และมำตรฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ และมุ่งเน้นในกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทใน
เครือให้มีประสิทธิภำพ 
เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ Asset 
Management เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ และสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนให้กับองค์กร และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Streamline Process) 
มีการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพและทั่วถึงซึ่งจะพัฒนำระบบไฟฟ้ำและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ  และให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) เพ่ือน ำไปสู่กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพและสำมำรถเชื่อมต่อแหล่งพลังงำนทดแทน 
ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์  โดยมุ่งเน้นในกำรบริหำรทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มำกขึ้น (Strategic HRM) 
ซึ่งจะพัฒนำระบบกำรบริหำรคนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยให้ควำมส ำคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมคล่องตัว, กำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกร (Recruitment & Selection) 
และระบบกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)  โดยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (HRD) ทั้ง
ในด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถ (Ability) และคุณลักษณะ (Other Characteristics) ให้มี
ควำมพร้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต 
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำปัจจัยและระดับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งจะมีกำร
วิเครำะห์สำรสนเทศจำกกำรส ำรวจเพ่ือกำรเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดและน ำมำสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
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มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร โดยกำรน ำข้อมูลเสียงจำกลูกค้ำมำปรับปรุง เพ่ือยกระดับกำรให้ 
บริกำรอย่ำงครบวงจรและมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงยกระดับมำตรฐำนและข้ันตอน
กำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) “กระบวนงำนกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ” 11 กระบวนงำน (P1 - P11) 
แสวงหาโอกาสในการลงทุนส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ  โดยจะมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนและพัฒนำธุรกิจรวมทั้งงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำและงำนที่ปรึกษำ โดยร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรไฟฟ้ำและพัฒนำควำมร่วมมือพันธมิตรของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรลงทุนทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ รวมถึงให้ควำมส ำคัญในกำรเพิ่มรำยได้จำกธุรกิจเสริมขององค์กร 
เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ควำมส ำคัญใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กำรส่งเสริม/ร่วมพัฒนำเรื่อง DSM (Demand Side Management), ร่วม
ด ำเนินกำรให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนโดยมีบทบำทเชิงรุก และกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและกำรอนุรักษ์พลังงำน  
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมในงำน Smart Grid & Strong Grid เพ่ือเสริมสร้ำงระบบไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง มี
ประสิทธิภำพ และทันสมัย โดยศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพ่ือให้สำมำรถรองรับกำรรับซื้อพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทำงเลือกที่มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต และก ำหนดให้มีกำรพัฒนำศูนย์ทดสอบส ำนักงำน
ใหญ่เพ่ือรองรับงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำรออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ในอนำคต และเพ่ือสำมำรถ
ทดสอบอุปกรณ์และยืนยันคุณภำพของอุปกรณ์ที่จะน ำมำใช้งำนในระบบไฟฟ้ำ และรองรับงำนวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ทันสมัย นอกจำกนี้ จะมีกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของ กฟภ. 
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  โดยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนและยกระดับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีมำตรฐำนเพ่ิมประสิทธิภำพ โดยลดขั้นตอนกำรท ำงำน 
และให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเรื่อง Data Utilization รวมถึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของข้อมูลด้ำนกำรปฏิบัติงำนสู่มำตรฐำนสำกล (ISO 27001)  
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พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 

 
 

พื้นที่ความรับผิดชอบ :   510,000 ตร.กม. 

 99.98 % ของพื้นที่ทั้งประเทศ 

ประกอบด้วย 74 จังหวัด 
 866 อ าเภอ 
 7,153 ต าบล 
 80,062 หมู่บ้าน 
ประชากร 65.425 ล้านคน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า  18.444 ล้านราย 
ส านักงาน 946 แห่ง 
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ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 22 เม.ย. 2558 

โครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้าเขต   
1-12 

สายงาน 
วิศวกรรม 

สายงานกอ่สร้าง 
และบริหารโครงการ 

สายงานสาร 
สนเทศและสื่อสาร 

สายงานบญัช ี
และการเงนิ 

สายงาน 
อ านวยการ สายงานยุทธศาสตร ์ สายงานกิจการสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
สายงาน  

ทรัพยากรบุคคล
สายงานวางแผน 

และพัฒนาระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายวิศวกรรม 
-กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
-กองข้อก าหนดทางเทคนิค

ฝ่ายงบประมาณ
-กองงบประมาณ
-กองประเมินผล
งบประมาณ
-กองวิเคราะห์การเงิน
และจัดการเงินทุน ฝ่ายพัสดุ

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

คณะกรรมการ กฟภ.

สายงานปฏบิัตกิาร 
และบ ารุงรกัษา 

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 
-กองควบคุมการจ่ายไฟ
-ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ควบคุม

ฝ่ายบ ารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ป้องกันและ
รีเลย์
-กองบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
-กองบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า

สายงานการไฟฟ้า
ภาค1-4 

ฝ่ายบัญชีและ
พลังงานไฟฟ้า
-กองบัญชี
-กองซื้อขายไฟฟ้า
-กองระบบสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษา
-กองปฏิบัติการ
-กองบ ารงุรกัษา
-กองระบบสื่อสาร

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่ายและบริการ กลุ่มสนับสนุน 

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
-กองวางแผนวิสาหกิจ
-กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-กองพัฒนาธุรกิจองค์กร 
-กองระบบงานธุรกิจ
-กองความร่วมมือธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

ฝ่ายธุรการ
-กองอ านวยการ
-กองบรกิาร
-กองการพมิพ์

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

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
-กองโครงการ
-กองวิเคราะห์และวางแผน
ระบบไฟฟ้า
-กองแผนทีร่ะบบไฟฟ้า
-กองแผนงานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า
-กองบรหิารกองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม
-กองวิจัย
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

ฝ่ายส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
-กองส่งเสริมพลังงานทดแทน
และผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
-กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
-กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
-กองแผนบริหารความเสี่ยง
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
-กองประสานนโยบายและพิธีการ
-กองกิจการคณะกรรมการ
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ์ 
กองก ากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายนิติการ 
-กองนิติกรรม
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ

ฝ่ายบัญชี
-กองบัญชี
-กองบัญชีบรหิาร
-กองบัญชีทรัพยส์ิน
-กองบัญชีทรัพยส์ิน
เครือข่าย

ฝ่ายการเงิน
-กองการเงิน
-กองตรวจจ่าย
-กองภาษี
-กองรายได้

ฝ่ายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร
-กองบรกิารสารสนเทศ
และสื่อสาร

ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบผลิต 
-กองบรกิารและ
บ ารุงรักษาเครื่องกล
-กองควบคุมระบบผลิต

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
- -กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบญัชี
- -กองตรวจสอบการจัดการและบรหิารองค์กร
- -กองตรวจสอบการบริหารทรพัยากรบุคคล

-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจา้งและบรหิารพัสดุ

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
-กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
-กองสนบัสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
- กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัตกิาร
- กองตรวจสอบการบ ารงุรักษา
- กองตรวจสอบการบรหิารงานโครงการและงาน
ก่อสร้าง
กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบรกิารลกูค้า

ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคล
-กองระบบงานบุคคล
-กองบรหิารงานบุคคล

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-กองพัฒนาบุคลากร
-โรงเรียนช่าง กฟภ.
-ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสงู
-กองฝึกอบรมช่าง
และฮอทไลน์

ฝ่ายบริการทรัพยากร
บุคคล
-กองสวัสดกิาร
-กองสถานพยาบาล
-กองจัดการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ

ฝ่ายงานโยธา
-กองออกแบบงานโยธา
-กองจัดจ้างและก่อสร้าง
งานโยธา
-กองบรกิารงานโยธา

ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
-กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
-กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า

ฝ่ายระบบมิเตอร์และ 
หม้อแปลง
-กองมิเตอร์
-กองหมอ้แปลง
-กองพัฒนาระบบมเิตอร์

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
-กองบรกิารลูกค้า
และวิศวกรรม
-กองจัดการงานทั่วไป

ส านักกฎหมาย 

ฝ่ายคดีและสอบสวน 
-กองคดี
-กองวินัยและสอบสวน

ฝ่ายสารสนเทศ
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-กองคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ
-กองพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านบริการลูกค้า
-กองพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการองค์กร
-กองสนบัสนุนระบบ
สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม 
-กองออกแบบระบบสื่อสาร
-กองบ ารงุรกัษาอุปกรณ์สื่อสาร
-กองบรหิารเครือข่ายสื่อสาร

ฝ่ายจัดหา
-กองจัดหาในประเทศ
-กองจัดหาต่างประเทศ
-กองวางแผนพสัดุ

กองอ านวยการ 
กฟฟ

ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
-กองวิศวกรรมและวางแผน
-กองก่อสร้างและบรหิาร
โครงการ
กองบริการลูกค้า

ฝ่ายประชาสมัพันธ์
-กองประชาสัมพันธ์
-กองสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิง่แวดล้อม
-กองจัดการโครงการ
สังคมและสิง่แวดล้อม

ฝ่ายบริการวิศวกรรม
-กองบรกิารวิศวกรรม
ระบบสง่
-กองบรกิารวิศวกรรม
ระบบจ าหน่าย 
-กองบรกิารบ ารงุรักษา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส านักตรวจสอบภายใน 
ส านักผู้ว่าการ 

ผู้ว่าการ 

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
-กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
-กองทดสอบอปุกรณ์สถานี
ไฟฟ้า
-กองสนบัสนุนงานก่อสร้าง

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
-กองเศรษฐกจิพลังไฟฟ้า
-กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
-กองซื้อและบริหาร
ต้นทุนไฟฟ้า

การบงัคับบญัชา 
การบริหารงาน
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ผลการด าเนินงานตามระบบ BSC

ประจ าปี 2559 
 

ไตรมาส 1-4 

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 



 - 6 -   ด้านการเงิน 
 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Goal 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ กฟภ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่อง และ                     
มีความสามารถในการท าก าไรที่เป็นมูลค่าเพ่ิมต่อองค์กร การด าเนินงาน               
ขององค์กรในระหว่าง  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559  กฟภ. มีก าไรจาก               
การด าเนินงาน 26,991 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลา
เดียวกันจ านวน 22,569 ล้านบาท  เพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 19.59 และ             
ก า ไรส ุทธ ิ 25,911 ล ้านบาท เปร ียบเทียบกับป ีที ่แล ้ว ในระยะ             
เวลาเดียวกันจ านวน 21,072 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 22.96                  

เนื่องจากค่าซื้อกระแสไฟฟ้าลดลงมากกว่ารายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ลดลง จ านวน 6,472 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 328 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน 

รายการ หน่วย แผนงาน ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 % เพิ่มข้ึน 
ปี 2559 ปี 2559 ปี 2558 (ลดลง) 

รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 459,370 441,543 451,476 (2.20) 
รายได้อ่ืนจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 12,709 12,248 12,232 0.13 
รายได้อ่ืน (ล้านบาท) 1,874 2,128 2,061 3.25 
รายได้รวม (ล้านบาท) 473,953 455,919 465,769 (2.11) 
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า (ล้านบาท) 392,929 372,050 388,455 (4.22) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า) 

(ล้านบาท) 60,643 54,750 52,684 3.92 

ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท) 3,634 3,268 2,596 (9.12) 
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 457,206 430,068 444,735 (3.30) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) 18,507 26,991 22,569 19.59 
EBITDA (ล้านบาท) 37,205 43,567 38,268 13.85 
ก าไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท)   (3) 60 38 57.89 
ก าไรสุทธิ  (ล้านบาท)  16,744   25,911   21,072  22.96 

จ านวนเงินกู้เบิกในปี (ล้านบาท)  4,000  4,000   10,000 (60.00) 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  376,341   378,240   366,977*  3.07 
หนี้สินรวม (ล้านบาท)  228,580   226,092   227,541*  (0.64) 

 
 

หมายเหตุ : * ผลการด าเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2558 
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560 
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

รายการ   หน่วย   แผนงาน  ผลการด าเนินงานไตรมาส 4      % เพิ่มข้ึน 
  ปี 2559       ปี 2559       ปี 2558       (ลดลง) 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
(Current Ratio) 

(เท่า) 1.78 1.81 1.60 13.13 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้  
(Collection Period) 

(วัน)  28  26  27 (3.70) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
(Debt Ratio) 

(เท่า)  0.61  0.60  0.62 (3.23)            

อัตราส่วนหนี้เงินกูต้่อส่วนทุน  
(Debt to Equity Ratio : DER) 

(เท่า)  0.56  0.53  0.61 (13.11) 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 

(เท่า)  2.14  3.23  2.57 25.68 

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย  
(Net Profit Margin) 

(%)  3.64  5.52  4.64 0.88 

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

(%) 

(%) 

 4.51 

5.31 

 6.54 

7.19 

 5.85 

5.85 

0.69 

1.34 

มูลค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit : EP) 

(ล้านบาท) (3,963.65) 1,520.80 (2,223.45) 168.40 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
(Total Assets Turnover) 

(รอบ)  1.27  1.22  1.30 (6.15) 

ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560 



- 8 -  ด้านการเงิน 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน  หน่วย : ล้านบาท 

วงเงิน ม.ค. – ธ.ค.  2559 % ของเป้าหมาย 
รายการ งบประมาณ เป้าหมายเบิกจ่าย จ่ายจริง การเบิกจ่าย คงเหลือ 

ปี 2559 (1) (2) (2)/(1) (1)-(2) 
งบลงทุน 
เพื่อการด าเนินงานปกติ 

 - ผูกพัน 15,452.900 6,676.844 6,550.437 98.11 126.407 
 - ลงทุน 19,166.117 3,924.709 3,773.098 96.14 151.611 
รวม 34,619.017 10,601.553 10,323.535 97.38 278.018 
งบลงทุน 
ที่ท าเป็นโครงการ 
 - ผูกพัน 8,545.551 3,070.658 4,768.595 155.30 (1,697.937) 
 - ลงทุน 18,661.866 5,710.345 3,707.012 64.92 2,003.333 
รวม 27,207.417 8,781.003 8,475.607 96.52 305.396 
รวมทั้งสิ้น 
 - ผูกพัน 23,998.451 9,747.502 11,319.032 116.12 (1,571.530) 
 - ลงทุน 37,827.983 9,635.054 7,480.110 77.63 2,154.944 
รวม 61,826.434 19,382.556 18,799.142 96.99 583.414 

ที่มา  :  ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ  10 ม.ค. 2560 
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- 9 -  Goal 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

รายได้จากธุรกิจเสริม 
 ปี 2559 ไตรมาส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2559) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 5,734.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ

กับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.06 

 หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1 – 4 

ปี 2558 ปี 2559 
% เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

กฟน. 1-3 1,126.95 1,155.89 2.57 
กฟฉ. 1-3 1,039.98 1,278.64 22.95 
กฟก. 1-3 1,659.41 1,811.93 9.19 
กฟต. 1-3 1,120.32 1,122.85 0.23 

สนญ. 216.56 364.81 68.46 

รวม 5,163.22 5,734.12 11.06 
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- 10 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Customer Value Proposition 
มาตรฐานคุณภาพบริการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2559 

ไตรมาส 1-4 
ปี 2559 

ไตรมาส 1-4 
ปี 2558 

1. ดัชนีค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/11 เดือน) 5.26* 4.80 5.54 
2. ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/11 เดือน) 150.54* 144.85 176.19 
3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ) > 95 99.84 99.86 
4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)

- ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน > 98 99.93 100 
- ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย 100 99.93 100 

5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจ าหน่าย
ขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

> 90 99.70 99.76 

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

100 99.88 100 

6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ)
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน 4 เดือน
(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

> 95 99.58 99.65 

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ 
โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันท าการ 

100 99.80** 99.85 

7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)
- ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับค าร้องภายใน
30 วันท าการ 

> 100 100 99.50 

   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย 100 99.65** 99.96 
8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนส าหรับผู้ใช้

ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ)
- การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 100 100 100 
- การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ 100 100 100 

หมายเหต ุ: * ค่าเป้าหมายตามบันทึกขอ้ตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. ป ี2559 
** ค่าต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1, กฟต.3 และ ปญัหาในการลงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ที่มีความ 

 คลาดเคลื่อนกับการติดตั้งจริงใน กฟฉ.1     *** ค่าต่ ากวา่มาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชาย 



- 11 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2559 

ไตรมาส 1-4 
ปี 2559 

ไตรมาส 1-4 
ปี 2558 

9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าช าระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
กรณีมีระบบจ าหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)
- ระบบแรงดันต่ า (380/220 โวลต์)
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส

 เขตเมือง 100 95.39** 96.90 
 นอกเขตเมือง 100 96.63** 98.32 

 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส
 เขตเมือง 100 99.30** 99.14 
 นอกเขตเมือง 100 97.89** 99.26 

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

250 เควีเอ
100 99.82** 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 99.84*** 99.99 
 นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันท าการ 100 99.85*** 99.92 

   - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันท าการ 100 100 100 
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 

ข้อมูลสถานะเดือน ตลุาคม 2559 



- 12 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 
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 - 13 -   Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 
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- 14 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

การให้บริการลูกค้า 

ตัวช้ีวัด 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิ่มข้ึน 

ปี 2559 ปี 2558 (ลดลง) 

1. จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA (ราย) 18,893,916 18,391,443* 2.73 
- บ้านอยู่อาศัย 16,739,341 16,339,526* 2.45 
- พาณิชย์ 1,595,770 1,516,527* 5.23 
- อุตสาหกรรม 34,805 33,766* 3.08 
- อ่ืน ๆ 524,000 501,624* 4.46 

2. หน่วยจ าหน่ายรวมไฟฟรี จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA  129,672.60 123,212.43 5.24 
(ล้านหน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย 30,933.71 28,919.32 

6.97 

- พาณิชย์ 31,562.87 29,623.34 6.55 
- อุตสาหกรรม 63,394.64 60,946.28 4.02 
- อ่ืน ๆ 3,781.38 3,723.49 1.55 

3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย) 2,451.43 2,277.00 7.66 
4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 3.4800 3.7500 (7.20) 
5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย) 2.6681 2.9432 (9.35) 
6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย) 137,006.68 130,298.50 5.15 

- หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย) 129,360.83 124,376.17 4.01 
- หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย) 84.81 69.76 21.57 
- หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย) 7,472.04 5,795.65 28.92 
- หน่วยซื้อจาก Solar Rooftop (ล้านหน่วย) 89 56.92 56.36 

7. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย) 103.58 91.15 13.64 
8. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.

18,876 17,805 6.02 
(เมกะวัตต์)**

9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ) 5.42 5.50 (1.45) 
หมายเหตุ : *  สถานะ 31 ธ.ค. 2558 

 ** ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซ้ือจาก กฟผ. แบบ Co-Incident Demand 



- 15 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

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

(ลดลง) ปี 2559 ปี 2558 

1. จ านวนผู้ใช้ไฟ
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 9,994,583 10,028,627 (0.34) 
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 6,744,758 6,310,899 6.87 
- กิจการขนาดเล็ก 1,539,077 1,463,744 5.15 
- กิจการขนาดกลาง 72,446 68,761 5.36 
- กิจการขนาดใหญ่ 6,396 6,112 4.65 
- กิจการเฉพาะอย่าง 12,598 11,622 8.40 
- องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 1,261 1,237 1.94 
- สูบน้ าเพื่อการเกษตร 4,930 4,415 11.66 
- ไฟชั่วคราว 292,341 275,882 5.97 
- ไฟส ารอง 55 51 7.84 
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 3 3 0.00 

รวมจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 18,668,448 18,171,353 2.74 

   - ไฟฟรี 225,468 220,090 2.44 

รวมจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 18,893,916 18,391,443 2.73 
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- 16 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า        หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิ่มข้ึน 

ปี 2559 ปี 2558 (ลดลง) 

2. หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย) 8,197.45 8,270.30 (0.88) 
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย) 22,736.26 20,649.02 10.11 
- กิจการขนาดเล็ก 12,698.16 12,032.48 5.53 
- กิจการขนาดกลาง 20,902.64 19,987.81 4.58 
- กิจการขนาดใหญ่ 55,045.42 52,555.64 4.74 
- กิจการเฉพาะอย่าง 4,172.07 3,876.16 7.63 
- องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 76.28 70.40 8.35 
- สูบน้ าเพื่อการเกษตร 267.25 386.75 (30.90) 
- ไฟชั่วคราว 986.42 989.35 (0.30) 
- ไฟส ารอง 138.00 172.15 (19.84) 
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ 2,001.22 1,945.38 2.87 

รวมหน่วยจ าหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 127,221.17 120,935.43 5.20 

   - ไฟฟรี 2,451.43 2,277.00 7.66 

รวมหน่วยจ าหน่ายแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 129,672.60 123,212.43 5.24 
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- 17 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายเขต หน่วย : ราย 

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

ปี 2559 ปี 2558 (ลดลง) 

1. จ านวนผู้ใช้ไฟ
- กฟน.1 1,812,806 1,761,106 2.94 
- กฟน.2 1,482,623 1,452,163 2.10 
- กฟน.3 1,170,040 1,146,678 2.04 
- กฟฉ.1 2,108,014 2,059,818 2.34 
- กฟฉ.2 2,251,237 2,193,587 2.63 
- กฟฉ.3 1,878,947 1,836,662 2.30 
- กฟก.1 1,485,848 1,433,401 3.66 
- กฟก.2 1,601,537 1,535,833 4.28 
- กฟก.3 1,129,114 1,097,644 2.87 
- กฟต.1 963,083 935,960 2.90 
- กฟต.2 1,537,563 1,498,101 2.63 
- กฟต.3 1,247,636 1,220,400 2.23 

รวมทั้งหมด 18,668,448 18,171,353 2.74 
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- 18 -  Customer Value Proposition 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต หน่วย : ล้านหน่วย 

รายการ 
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิ่มข้ึน 

ปี 2559 ปี 2558 (ลดลง) 

2. หน่วยจ าหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- กฟน.1 6,968.80 6,662.35 4.60 
- กฟน.2 5,170.81 5,008.93 3.23 
- กฟน.3 6,003.55 5,765.84 4.12 
- กฟฉ.1 6,113.69 5,792.06 5.55 
- กฟฉ.2 5,364.46 5,030.34 6.64 
- กฟฉ.3 8,394.78 7,805.51 7.55 
- กฟก.1 23,377.97 22,825.51 2.42 
- กฟก.2 28,554.01 26,640.03 7.18 
- กฟก.3 15,974.20 15,295.46 4.44 
- กฟต.1 6,370.08 6,204.07 2.68 
- กฟต.2 9,378.88 8,715.68 7.61 
- กฟต.3 5,549.94 5,189.64 6.94 

รวมทั้งหมด 127,221.17 120,935.43 5.20 
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- 19 -  Internal Process 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Internal Process 

กฟภ. ให้ความส าคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขต 
การให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 80,062 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ ดังนี้ 

หมู่บ้านทัง้หมด* หมู่บ้านทีม่ีไฟฟ้าใช้

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)

 เหนือ 20,139 20,139 100.00

 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 35,300 35,300 100.00

 กลาง 12,834 12,827 99.95

 ใต้ 11,789 11,789 100.00

 รวม/เฉลีย่ 80,062 80,055 99.99

ภาค ร้อยละของเป้าหมาย

หมายเหต ุ ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2559 
* ข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองสถานะ ก.ย. 2559

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 21.039 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของจ านวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้ 

ครัวเรือนทัง้หมด* ครัวเรือนทีม่ีไฟฟ้าใช้

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน)

 เหนือ 5,079,780 5,062,730 99.66

 ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6,732,850 6,714,358 99.73

 กลาง 5,010,687 5,004,020 99.87

 ใต้ 4,216,124 4,200,526 99.63

 รวม/เฉลีย่ 21,039,441 20,981,634 99.73

ภาค ร้อยละของเป้าหมาย

หมายเหตุ  ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2559 
* ข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองสถานะ ก.ย. 2559



- 20 -  Internal Process 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 
1) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)

ผวก. อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง บริษัท เน็คแซนท์ เอเชีย จ ากัด เพ่ือจัดท าเอกสารประกวดราคา
โครงการ คอพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2559 

คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติในหลักการด าเนินงานตามโครงการ คอพ. โดยแยก 2 กลุ่มงาน และวิธีประกวด
ราคางานจ้างเหมาทั้ง 2 โครงการ และเห็นชอบคงอ านาจให้ คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมัติด าเนินงานของทั้ง      
2 กลุ่มงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 

รผก.(ว) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลาง, ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559
2) ระดับความส าเร็จในการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่าย

สมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558

ผวก. อนุมัติแต่งตั้ง นายวาริช ขุนอักษร หัวหน้าแผนกโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(กผอ.) เป็นผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาความสามารถ 
ในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558 

คณะท างาน ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถ  
ในการท างานร่วมกันได้ส าหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เพ่ือการประยุกต์ใช้งานด้านการตอบสนองด้าน          
ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) แล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 

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

เปิดใช้งานฐานข้อมูลทั่วประเทศแล้ว โดยให้หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้องและการไฟฟ้าจุดรวมงาน น าเข้าและปรับปรุงข้อมูล 
ตามการปฏิบัติงานประจ าวัน รวมทั้งได้ส่งข้อมูลระบบไฟฟ้า      
เพ่ือสนับสนุนระบบงาน OMS และ SCADA มีการตรวจสอบ   
ความถูกต้องและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย สถานะเดือน 
ธ.ค. 2559 ความครบถ้วนของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 99.21 
แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS 
ระยะที่ 3) 

จัดประชุม Work Shop เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 
จากหน่วยงานส่วนกลาง  กฟข. และ กฟฟ. ทั้ง 12 เขต ระหว่างวันที่ 13 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559  

จัดท าแบบสอบถาม “ประเมินสถานะภาพและความต้องการใช้งานระบบ GIS” เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบ 
การประเมินการด าเนินงานของระบบ GIS ปัจจุบัน และการจัดท ารายงานความเหมาะสมของแผนงาน  ผสฟ.3 
โดยแจ้งส่วนทีเ่กี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559  



- 21 -  Internal Process 

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

งานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 

ผวก. อนุมัติจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  จ ากัด 
(มหาชน)  ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 
ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และคณะกรรมการ กฟภ. 
มีมติรับทราบการอนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559  

คณะท างานบริหารโครงการฯ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ประชุมเพ่ือ
เตรียมเริ่มต้นโครงการ (Pre-Kick Off) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559  

งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 
รผก.(ทส) อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารโครงการฯ แต่งตั้งคณะท างานร่วมพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค

และรายละเอียดราคาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559  
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยที่ปรึกษาสรุปภาพรวมและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนและ

จัดท าร่างข้อก าหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559  

ที่ปรึกษาฯ น าเสนอร่างข้อก าหนดและขอบเขตงานการจัดซื้อ รซธ. ระยะที่ 2 (TOR) และรายงาน
ประเมินราคาการจัดหาโครงการ ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 

ประชุม PMO CBS2 เพ่ือติดตามงานด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อยู่ระหว่างสรุปรวบรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายและราคากลางการจัดซื้อ รซธ. ระยะท่ี 2 จากบริษัทต่าง ๆ 

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (กคน.) 

เกาะปันหยี จ.พังงา อยู่ระหว่าง กฟภ. ทบทวนเรื่องวิธีการก่อสร้างที่เกาะปันหยีแบบปักเสาพาดสายเป็นวิธีอ่ืนๆ 
ตามที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเสนอ เนื่องจากเกาะปันหยีอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

เกาะพระทอง จ.พังงา อยู่ระหว่างจัดท า TOR และจัดท าแบบก่อสร้างเคเบิลใต้น้ าเพ่ือประกวดราคาหาผู้รับจ้าง 
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งานลดพัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า 

คณะท ำงำนบริหำรพัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้ำ
รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้ำ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559 
มีรำยกำรพัสดุจ ำนวน 153 รำยกำร คิดเป็น มูลค่ำรวม 54.70 ล้ำนบำท 
(มูลค่ำพัสดุคงคลัง ณ ต้นปี 2559) รำยกำรและมูลค่ำพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว 
และเคลื่อนไหวช้ำไตรมำส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2559) มีรำยกำรพัสดุลดลง 
จ ำนวน 110 รำยกำร  มูลค่ำรวม 21.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.50 

งานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์
กระจายพัสดุ (Distribution Center)   

คณะท ำงำนศึกษำพัฒนำระบบกำรบริหำรพัสดุคง
คลัง ได้จัดเก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ประจ ำปี  2559 
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.99 เมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่ำของยอดแผนจัดหำประจ ำปี 2559 

งานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง 
คณะกรรมกำร กฟภ. อนุมัติแผนจัดหำพัสดุหลักประจ ำปี 2560 เมื ่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 และ      

ผวก. อนุมัติแผนจัดหำพัสดุรองประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559              
แผนงาน Smart & Green Office 

กฟภ. ต้องกำรเป็นต้นแบบในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร เพ่ือ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบใน
กำรช่วยลดต้นทุนด้ำนกำรน ำเข้ำพลังงำนของประเทศ อีกทั้งเพ่ิมคุณภำพชีวิต
ของพนักงำน กฟภ. โดยในปี 2559 มีโครงกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 

โครงการน าร่องปรับปรุงอาคารส านักงาน กฟภ. 4 แห่ง ให้ได้รับ
การรับรองเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED  ระดับ Certified 
(กฟก. 3,กฟจ. ปทุมธำนี, กฟจ. ชลบุรีและ กฟอ. หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี) 

ศูนย์บริกำรวิชำกำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เข้ำด ำเนินงำน ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ “โครงกำรด ำเนินกำร
ตำมเกณฑ์ประเมินอำคำรเขียว” และน ำอำคำรส ำนักงำน กฟภ. 4 แห่ง ยื่นประเมินให้ได้รับกำรรับรองเป็น      
อำคำรเขียวตำมมำตรฐำน LEED เมือ่วันที่ 11 ม.ค. 2559 

ที่ปรึกษำได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงำน ทั้ง 4 กำรไฟฟ้ำ จ ำนวน 305 คน ระหว่ำงวันที่ 14 - 30 มี.ค. 2559 
โดยเข้ำพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินงำนและปรับปรุงแผนตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์อำคำรเขียวตำม
มำตรฐำน LEED 

คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงฯ พิจำรณำเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำฯ งวดที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 
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โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ผวก. อนุมัติหลักกำร เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ให้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
โดยให้ กฟจ. ทั้ง 66 แห่ง ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ กฟฟ. ให้เป็น Green Office ในปี 2559 และให้
ด ำเนินกำรส่งส ำนักงำน กฟฟ. จังหวัดเข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ปี 2559 – 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ปี ดังนี้ 

- ปี 2559 จ ำนวน 24 แห่ง 
- ปี 2560 จ ำนวน 24 แห่ง 
- ปี 2561 จ ำนวน 18 แห่ง 

ผวก. อนุมัติค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) ของ กฟภ. 
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559 

ผวก. อนุมัติจ้ำงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559 
เพ่ือด ำเนินโครงกำรพัฒนำ กฟฟ. ให้เป็น Green Office ให้ครบทั้ง 74 จังหวัด และสร้ำงทีมงำนผู้ตรวจประเมิน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. อย่ำงยั่งยืน โดยวิธีตกลง  

ผวก. รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรำงวัลส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 
จ ำนวน 24 รำงวัล เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 และส่งมอบให้แก่ กฟจ. จ ำนวน 24 แห่งที่เข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำน
กำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรระดับประเทศ เนื ่องในวันสิ ่งแวดล้อมไทยและวันอำสำสมัครพิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำนแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 
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ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 

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 : ฝ่ายบริหารโครงการ 2 
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Learning and Growth  

โครงการส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ 
กฟภ. 

ผวก. เห็นชอบผลส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร กฟภ. ประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 
อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ประจ ำปี 2560  

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

Succession Plan : ผวก. อนุมัติวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 คัดเลือก และจัดท ำ    
แผน IDP และแผนพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่งแล้ว  

อยู่ระหว่ำงติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำ
บุคลำกรกลุ่ม Successor ที่ถูกคัดเลือกจำกปีที่ผ่ำนมำ 

Talent Management : ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1 
ที่ได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 ครั้ง  

ผวก. อนุมัติวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่ม Talent   รุ่นที่ 
2-3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และจะประเมินสมรรถนะและอบรมในปี 2560  

รวบรวมรำยชื่อกลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ของทุกหน่วยงำน 
วำงแผนพัฒนำกลุ่ม Talent และแผนมอบหมำยงำน ให้กับกลุ่ม Talent 
ตำมนโยบำย ผวก. แล้ว 

งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

จั ดท ำคู่ มื อกำรด ำ เนิ นงำนตำมนโยบำยมำตรฐำน        
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 แล้ว อยู่ระหว่ำงรวบรวมผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนจำกกำรไฟฟ้ำเขต 12 เขต 
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ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2558 
ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กฟภ. ประจ าปี 2558 เท่ากับ 4.6846 

ปี 2558 ในแต่ละหัวข้อการประเมินผล กฟภ. มีผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน  ๆ 
ดังต่อไปนี้  

ที่มา : www.sepo.go.th  สถานะ 3 มิ.ย. 2559

กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู่ อันดับที่ 7 จากจ านวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 25 รัฐวิสาหกิจ  
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ที่มา : www.sepo.go.th  สถานะ 3 มิ.ย. 2559 

กฟภ. มีคะแนนหมวดผลลัพธ์อยู่ อันดับที่ 5 จากจ านวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 25 รัฐวิสาหกิจ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี 2558 ระหว่าง กฟภ. กบั กฟน. 

กฟน. กฟภ. 

SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี) 1.369 1.915* 

SAIDI (นาที/ราย/ปี) 35.700 28.018* 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 11,448 21,200 

Net Profit Margin (%) 5.73 4.66 

EBITDA (ล้านบาท) 17,749 38,399 

จ านวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน) 427 529** 
หมายเหต ุ * ข้อมูลดัชนคีวามเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่ 

** ข้อมูลจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจ านวนบุคลากร (พนกังาน + ลกูจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี) 

ที่มาข้อมูล กฟน. : - State Enterprise Review จาก www.sepo.go.th 
- ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า จาก www.mea.or.th และรายงานประจ าปี 2557 

จ านวนผู้ใช้ไฟ จ านวนผู้ใช้ไฟ กฟน. ธค 3,522,038   จ านวนผู้ใช้ไฟ กฟน. มิ.ย. (59) 3,571,281 
จ านวนพนักงาน กฟน. 8,352  

3.50

3.75

4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

กฟผ ออมสิน กฟน รฟม. กฟภ บตท. ปณท ปตท ธอส รยส. 

4.9251 4.91 4.8669 4.8276 4.7743

4.3424 
4.22 4.1727 4.1234 4.0813

หัวข้อที่ 2 หมวดผลลัพธ ์
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กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 

ประจ าปี 2559 
 

ไตรมาส 1-4 

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

- งานบริหารผลอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA)  4.51
(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

6.54

- แผนการบริหารค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานขององค์กร (CPI-X)  29,989 ล้านบาท
(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

 29,687.42  ล้านบาท

- โครงการส ารวจเพื่อการเรียนรู้เกีย่วกบัลูกค้าและการตลาดประจ าปี 2559 ค่าเป้าหมายระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 86 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.93

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ «

     : ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วมปีระสิทธภิาพ โดยน ามาตรฐานใหมข่องกฟภ. มาใช้ในการด าเนินงาน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : ก ากบัดูแลและติดตามประเมนิประสิทธผิลของการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่
ของ กฟภ.

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุ่มลูกค้า 
     : งานพัฒนาขอ้มลูบริการประชาชนทาง Website PEA ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : งานสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าด้วย KAM ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ร้อยละ 100

- แผนพัฒนาการบริการลูกค้า 
     : งานเปิดศูนยบ์ริการ (Front Office) ไตรมาส 1-4 

1. เพิ่มศูนยบ์ริการลูกค้า (Front Office) ในศูนยก์ารค้าให้กบั
 กฟฟ. กลุ่มเป้าหมาย 46 แห่ง
2. จดัหาอตัราลูกจา้งประจ า (ปวส.) จ านวน 92 คน

 
ด าเนินการได้ร้อยละ 100

     : งานขยายผลการพัฒนาขอ้ตกลงระดับการให้บริการ (SLA)  ระยะท่ี 1-2 ไตรมาส 1-4 
     ติดตามประเมนิผลการใช ้SLA (โครงการ QA For SLA) 
จดุรวมงานทุกแห่ง

 
ด าเนินการครบทุกจดุรวมงานคิดเป็น ร้อยละ 100

- งานจดัท าระบบการบริหารความสัมพันธก์บัลูกค้า (CRM) ไตรมาส 1-4 
                               ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ร้อยละ 100

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

CR1 พัฒนาผลติภณัฑ์เพ่ือสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูค้า

CR2 ยกระดบัการให้บริการอยา่งครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าอยา่งยัง่ยนื

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 29 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการให้บริการลูกค้าผ่าน Applications และ Website แบบครบวงจร (PEA Smart 
Application for Customer Services) 

1. น าระบบท่ีพัฒนาแล้วเสร็จในเฟสท่ี 1 ให้ผู้ใชไ้ฟฟ้า 
Download Application เพื่อใชง้าน
2. ศึกษาวธิใีนการเชือ่มโยงขอ้มลูส าหรับการรับช าระเงินค่า
ไฟฟ้าและการแจง้แผนดับไฟ 
บน Mobile Application
3. รวบรวมความต้องการเพิ่มเติมจากคณะท างานท่ีเกีย่วขอ้ง
4. จดัท า TOR หลังจากท่ีได้รับความต้องจากคณะท างาน
ท่ีเกีย่วขอ้งภายใน 2 เดือน
5. น าเสนอขออนุมติั TOR 
6. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
7. น าระบบออกใช้

- ปรับปรุง Service SMS เรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหวา่งจดัท า TOR ในเฟส ต่อไป

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service  ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100 ด าเนินการได้ร้อยละ 100

- งานพัฒนาการให้บริการท่ีดีแกลู่กค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า

     : ถา่ยทอดผลการทบทวนการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ด าเนินการได้ร้อยละ 100

     : ถา่ยทอดผลการทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าให้กบัผู้ปฏบิัติงาน หน่วยงานใน
สังกดั

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ด าเนินการได้ร้อยละ 100

     : จดัท าฐานขอ้มลูลูกค้า SPP ทุกราย ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : วเิคราะห์ขอ้มลูเสียงของลูกค้าในแต่ละช่องทาง  (ขอ้ร้องเรียน 
ความต้องการ ความคาดหวงั ขอ้เสนอแนะ ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ) พร้อมน าเสนอ ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการท างาน

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : น าขอ้เสนอแนะจากโครงการส ารวจเพื่อการเรียนรู้เกีย่วกบัการลูกค้าและ
การตลาด มาพิจารณาจดัท าแผนการพัฒนาการให้บริการ

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงาน ภ.3 และ กฟข. ด าเนินการเอง 
จ าแนกตามกลุ่มลูกค้าท่ีสอดคล้องตามแนวทาง SEPA

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : การติดตามขอ้มลูป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับบริการ ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : วเิคราะห์ความพึงพอใจ/ความไมพ่ึงพอใจ/ขอ้คิดเห็น/ความต้องการ/ขอ้เสนอแนะ จาก
การส ารวจขอ้มลูป้อนกลับ

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : น าผลวเิคราะห์การประเมนิความพึงพอใจและการติดตามขอ้มลูป้อนกลับ มาปรับปรุง
ประสิทธภิาพ การให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการท างาน ในกรณี ผลการประเมนิความพึง
พอใจต่ ากวา่ค่าเฉล่ีย 4.00

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : จดัให้มรีะบบการรับฟังเสียงลูกค้าด้วยการส ารวจแยกตามกลุ่มลูกค้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : จดัให้มรีะบบขอ้มลูป้อนกลับจากลูกค้า (โทรศัพท์ สอบถามความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการ 15 วนั)

 
ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : จดัให้มรีะบบสารสนเทศกลุ่มลูกค้าท่ีมาช าระเงิน ค่าไฟฟ้าท่ีส านักงานเพื่อเรียนรู้และ
น ามาใช้บริหารจดัการประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management 
(CEM))

ไตรมาส 1-4 
                     ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

- งานพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจดัการขอ้ร้อเรียน/งานบริการ จดัท าสรุปผลการวเิคราะห์การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนของ
 กฟภ.

อยูร่ะหวา่งการจดัท าสรุปผลการวเิคราะห์การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนของ กฟภ. ประจ าปี 2559

- แผนงานจดัการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Demand Side Management of PEA) - มรีายงานสรุปผลการด าเนินงาน - อนุมติัแผนงานด้าน DSM เมื่อ 18 พ.ย. 2559
- มรีายงานสรุปผลการด าเนินงาน

SR1 สง่เสริม/ร่วมพัฒนาเรือ่ง DSM (Demand Side Management)

SR2 ร่วมด าเนินการให้มีการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน                                                   ก าหนดเป็นตวัชี้วดัระดบัสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนท่ีลงทุนท้ังหมดท่ีได้รับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการ บริษัท พีอเีอ เอน็คอม อนิเตอร์ เนช่ันเนล จ ากดั

- ส ารวจ รวบรวมขอ้มลูโครงการ/เจรจากบัพันธมติร
- จดัท าบันทึกขอ้ตกลง/บันทึกความเขา้ใจ
ความร่วมมอื (MOU)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

- บริษัท พีอเีอ เอน็คอมฯ มโีครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการดังนี้
     1) การศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
         - บริษัท พีอเีอ เอน็คอมฯ และบริษัท อโีค เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ได้ลงนามบันทึกความ
เขา้ใจความร่วมมอืในการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนากอ่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
เมื่อวนัท่ี 16 พ.ย. 2559
         - อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
     2) แผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยบ์นหลังคา
         - คณะกรรมการบริษัท พีอเีอ เอน็คอมฯ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน เมื่อวนัท่ี 1 ธ.ค. 2559
     3) แผนงานร่วมลงทุนธรุกจิ ผลิต จดัหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
         - จดัท าแผนงานร่วมลงทุนธรุกจิ ผลิต จดัหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยพันธมติร
ได้รับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) จากคณะกรรมาธกิารการลงทุนแห่งเมยีนมาแล้ว 
อยูร่ะหวา่งการร่างสัญญาบันทึกความร่วมมอืพัฒนาโครงการ (JDA)

- แผนงานแสวงหาโอกาสและพันธมติรทางธรุกจิกบักลุ่มประเทศ AEC - ศึกษาธรุกจิท่ีเกีย่วเนื่องกบัอตุสาหกรรมพลังงาน/พลังงาน
ไฟฟ้าในต่างประเทศ
- สร้างพันธมติรและแสวงหาโอกาสทางธรุกจิให้กบั กฟภ. 
และบริษัทในเครือ
- จดัท าและน าเสนอแนวคิดทางธรุกจิ (Business Concept)

- ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ร่วมกบั บจก.เฟรเกรนท์ พาวเวอร์ เดินทางเขา้พบและประชมุหารือกบัรัฐมนตรี
ด้านพลังงานของเมอืงอริวดี เพื่อแนะน าองค์กร ประสบการณ์และโครงการท่ีส าคัญของ กฟภ. และส ารวจพื้นท่ี
เบื้องต้นในการร่วมมอืพัฒนาปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ณ เมอืงอริวดี เมยีนมา ระหวา่งวนัท่ี 
9-10 ธ.ค. 2559 และมรีายงานการประชมุหารือแจง้ให้ ผวก. ทราบ
- ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นร่วมกบั กพอ. เกีย่วกบัการลงทุนในธรุกจิผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นเมยีน
มา เพื่อเตรียมหารือร่วมกบัพันธมติร
- ประชมุเพื่อหารือขอบเขตความร่วมมอืระหวา่ง กฟภ. และ GIZ ในการจดัท าบันทึกความเขา้ใจ (MOU) ร่วมกนั
 กบัองค์กรความร่วมมอืระหวา่งประเทศเยอรมนั (GIZ) และมรีายงานการประชมุแจง้ให้ รผก.(ย) ทราบ
- อยูร่ะหวา่งการร่างบันทึกความเขา้ใจ (MOU) ความร่วมมอืระหวา่ง กฟภ. และ GIZ เพื่อให้ GIZ พิจารณา

NM1 สง่เสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและตา่งประเทศ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนพัฒนาการบริหารจดัการด้าน logistics ของศูนยก์ระจายพัสดุ (Distribution 
Center)

1. ศึกษาและก าหนดแนวทางบริหารจดัการพัสดุ Safety 
Stock ของศูนยก์ระจายพัสดุ (กคพ.1-4) เพื่อเป็น Buffer 
ให้กบัคลังพัสดุในภมูภิาค
2. จดัเกบ็ขอ้มลูค่าใชจ้า่ยกจิกรรมหลักด้านโลจติิกส์เพื่อ
ประเมนิวเิคราะห์ผลต้นทุน Logistics ท่ีเกดิขึน้ในปี 2558 
3. จดัเกบ็ขอ้มลูค่าใชจ้า่ยกจิกรรมหลักด้านโลจติิกส์เพื่อ
ประเมนิวเิคราะห์ผลต้นทุน Logistics ท่ีเกดิขึน้ในปี 2559
4. รายงานผลการวเิคราะห์ค่าใชจ้า่ยต้นทุน Logistics

- คณะท างานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลัง ได้จดัเกบ็ขอ้มลูต้นทุนโลจสิติกส์ประจ าปี 2559 
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.99 เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าของยอดแผนจดัหาประจ าปี 2559

- งานพัฒนาระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้ เทคโนโลย ีRFID และ Barcode เพื่อพัฒนา
คลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse 

ไตรมาส 1-4
1. ด าเนินการจดัหา
2. กฟจ.สกลนคร ด าเนินการจดัหาโครงหลังคา
3. ฝจห.ด าเนินการจดัหาระบบฯ

 
- อยูร่ะหวา่งด าเนินการด้านวศิวกรรมส่ิงกอ่สร้าง และการจดัหาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 8 ส่วนท่ี 1 (คพส.8.1)
     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 17 ร้อยละ 29

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างระบบสายส่ง 115 kV. ปริมาณเต็มโครงการ 14.89
 วงจร-กม.

ร้อยละ 35 ร้อยละ 55.65

     : ออกแบบกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า

- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จ านวน 
1 สถานี

- ยา้ยไปปี 2560

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ลงนามในสัญญา 3 สถานี แบ่งเป็น
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จ านวน 2 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560 
จ านวน 1 สถานี

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 2 สถานี
- ขายแบบวนัท่ี 1 - 9 พ.ย. 2559 และเปิดซอง 24 พ.ย. 2559 อยูร่ะหวา่งพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิค

OM1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ

OM2 เพ่ิมขีดความสามารถระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสทิธิภาพและทั่วถึง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 8 ส่วนท่ี 2 (คพส.8.2)
     : ออกแบบกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จ านวน 1 สถานี - ออกแบบแล้วเสร็จ

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จ านวน 1 สถานี - ชะลอการประกวดราคา เนื่องจากวงเงินประกวดราคาเกนิกวา่วงเงินคงเหลือเบิกจา่ย

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 1 (คพส.9.1)

     : เร่งรัดประสานงาน งานจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 60 ร้อยละ 86

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสายส่งระบบ 115 kV ปริมาณเต็มโครงการ 21 
วงจร-กม.

ร้อยละ 55.65 ร้อยละ 55.65

     : ออกแบบกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จ านวน 
3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จ านวน 
1 สถานี

- ออกแบบแล้วเสร็จ จ านวน 4 สถานี

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญา 9 สถานี แบ่งเป็น
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จ านวน 
3 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 
3 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560 
จ านวน 3 สถานี

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 3 สถานี
- อยูร่ะหวา่งเสนอขออนุมติัจา้ง จ านวน 3 สถานี 
- คณะกรรมการบริหาร กฟภ. อนุมติัผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคแล้ว จ านวน 2 สถานี และอยูร่ะหวา่ง
  พิจารณารายละเอยีดทางเทคนิค จ านวน 1 สถานี

     : งานจา้งเหมากอ่สร้างสายส่งระบบ 115 kV. และ งานกอ่สร้างปรับปรุงระบบจ าหน่าย 
22 kV.

ไตรมาส 1-4
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 3 งาน
- ขายแบบภายในไตรมาส 4 จ านวน 1 งาน

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 3 งาน
- ขายแบบแล้ว

     : งานจา้งเหมาพาดสาย OPGW พร้อมวสัดุอปุกรณ์ งานกอ่สร้างสายส่งระบบ 115 kV. ลงนามในสัญญา จ านวน 1 งาน ลงนามในสัญญาแล้ว
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 2 (คพส.9.2)
     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างเพิ่ม Bay ระบบ 115 kV. ร้อยละ 63 ร้อยละ 63

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสายส่ง  ระบบ 115 kV. ปริมาณเต็มโครงการ 
24.422 วงจร-กม.

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : ออกแบบกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า ไตรมาส 2-3
ออกแบบแล้วเสร็จ 5 สถานี แบ่งเป็น
     -  ออกแบบแล้วเสร็จ 2 จ านวน 1 สถานี
     - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จ านวน 
4 สถานี

 
- รผก.(วศ) อนุมติัปรับแผนปฏบิัติการประจ าปี 2559 ของ ฝสฟ. เมื่อวนัท่ี 7 ก.ค. 2559

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 kV. - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560  จ านวน 2 สถานี - อยูร่ะหวา่งพิจารณารายละเอยีดทางเทคนิค จ านวน 2 สถานี

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมาจดัหาพร้อมติดต้ังสวติช์เกยีร์ระบบ 115 kV. สวติชเ์กยีร์
ระบบ 22 kV. และหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลัง 115-22 kV.

ไตรมาส 1-4
     ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 
4 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 4 สถานี

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 3 (คพส.9.3)

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV ร้อยละ 33 ร้อยละ 38

     : เร่งรัดประสานงานกอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV. ร้อยละ 24.6 ร้อยละ 24.6

     : เร่งรัดประสานงานจดัหาพร้อมติดต้ัง MDS 115-22 kV. ร้อยละ 67.62 ร้อยละ 67.62

     : ออกแบบกอ่สร้างสถานีไฟฟ้า ออกแบบแล้วเสร็จ จ านวน 3 สถานี  ออกแบบแล้วเสร็จ จ านวน 3 สถานี

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญา 9 สถานี แบ่งเป็น
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 จ านวน 
3 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จ านวน 
1 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 
5 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 
จ านวน 5 สถานี

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 9 สถานี 
- อยูร่ะหวา่งพิจรณารายละเอยีดทางเทคนิค จ านวน3 สถานี
- รผก.(วศ) อนุมติั TOR และราคากลางแล้วเมื่อวนัท่ี 22 ธ.ค. 2559 จ านวน 4 สถานี และ
วนัท่ี 27 ธ.ค. 2559 จ านวน 1 สถาน,ี อยูร่ะหวา่งจดัท า TOR และราคากลาง จ านวน 2 สถานี
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะท่ี 9 ส่วนท่ี 4 (คพส.9.4)

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115-33 kV. ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV ไตรมาส 1-4
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 1 
สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จ านวน 2 
สถานี

 
- รผก.(วศ) อนุมติั TOR และราคากลางแล้วเมื่อวนัท่ี 22 ธ.ค. 2559 
- อยูร่ะหวา่งพิจารณารายละเอยีดทางเทคนิค จ านวน 2 สถานี

     : งานกอ่สร้างสายส่งระบบ 115 kV. ไตรมาส 1-4
      อนุมติั TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4   จ านวน 
1 งาน

 
- ล่าชา้เนื่องจากอยูร่ะหวา่งรอประมาณการใหมจ่าก กองออกแบบระบบไฟฟ้า 
  (ภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ. ภาคใต้)

- โครงการเพิ่มความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้าระยะท่ี 3 (คชฟ.3) 
     : ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ปริมาณเต็มโครงการ 4,970.26
 วงจร-กม.

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16

     : ปรับปรุงระบบจ าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินระบบ 22 kV ปริมาณเต็มโครงการ 100.31 
วงจร-กม.

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

     : กอ่สร้างระบบสายส่ง 115 kV (Loop line) ปริมาณเต็มโครงการ 292.50 วงจร-กม. ร้อยละ 2 ร้อยละ 6

     : งานติดต้ังสวติซ์เกยีร์ระบบ 115 kV เพิ่มเติม ปริมาณท้ังหมดจ านวน 16 Bay ร้อยละ 8 ร้อยละ 8

     : งานปรับปรุงอปุกรณ์ตัดตอนระบบ 115 kV  จาก Air Break Switch เป็น Circuit 
Switcher  ปริมาณเต็มโครงการ 129 ชุด

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

     : ออกแบบติดต้ัง Capacitor bank 115 kV. ไตรมาส 3-4
ออกแบบแล้วเสร็จ 3 สถานี แบ่งเป็น
     - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จ านวน 
1 สถานี
     - ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จ านวน 
1 สถานี 
ไตรมาส 1 ปี 2560
     - ออกแบบแล้วเสร็จ จ านวน 1 สถานี

 
- รผก.(วศ) อนุมติัปรับแผนปฏบิัติการประจ าปี 2559 ของ ฝสฟ. เมื่อวนัท่ี 7 ก.ค. 2559
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมาติดต้ังสวติช์เกยีร์  ระบบ 115 kV ไตรมาส 1-4
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 4 สถานี 
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จ านวน 4 สถานี

 
- อยูร่ะหวา่งพิจารณารายละเอยีดทางเทคนิค จ านวน 4 สถานี

     : ออกประกวดราคาจา้งเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้า จาก Outdoor เป็น Indoor ลงนามในสัญญาจ านวน 8 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 2 สถานี
     - ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 
จ านวน 6 สถานี

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 2 สถานี 
- รผก.(วศ) อนุมติ TOR และราคากลางแล้วเมื่อวนัท่ี 2 ธ.ค. 2559 จ านวน 2 สถานี และวนัท่ี 16 ธ.ค. 2559 
จ านวน 4 สถานี

     : ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 22 kV. เป็นเคเบิลใต้ดิน ไตรมาส 1-4
     ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 1 งาน

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 1 งาน

     : ปรับปรุงระบบจ าหน่าย 33 kV. เป็นเคเบิลใต้ดิน ลงนามในสัญญา จ านวน 1 งาน - ลงนามในสัญญาแล้ว

     : ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นท่ีเขตอทุยาน
ประวติัศาสตร์และเขตพระต าหนัก

ไตรมาส 1-4
     ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 8 งาน

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 6 งาน
- อนุมติัจา้งแล้วแล้วจ านวน 2 งาน การลงนามในสัญญาล่าชา้เนื่องจากเพิ่มขัน้ตอนโดยผู้รับจา้ง
  ขอให้ กฟภ. อนุมติัขอเปล่ียนค าน าหน้าชือ่

     : จา้งเหมากอ่สร้างติดต้ังระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเรียบหาดเฉ
วง

ไตรมาส 1-4
     e-Auction ภายในไตรมาส 4 จ านวน 1 งาน

 
- ยืน่ซองเทคนิคแล้ว เกดิความล่าชา้เนื่องจากเพิ่มขัน้ตอนการประชาพิจารณ์จ านวน 2 คร้ัง

     : จา้งเหมาจดัหาพร้อมติดต้ังอปุกรณ์ตัดตอน   ระบบ 115 kV. จาก Air Break Switch 
เป็น  Load Break Switch (เพิ่มเติม)

ไตรมาส 1-4
     e-Auction ภายในไตรมาส 4 จ านวน 1 งาน

 
- ประกาศประกวดราคาแล้ว เกดิความล่าชา้เนื่องจากเพิ่มขัน้ตอนการประชาพิจารณ์ จ านวน 3 คร้ัง

- โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงเสริมระบบจ าหน่ายระยะท่ี 7 (คสจ.7)

     : กอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง ปริมาณเต็มโครงการ 14,430.430 วงจร-กม. ร้อยละ 9.3 ร้อยละ 9.3

     : กอ่สร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า ปริมาณเต็มโครงการ 1,365 วงจร-กม. ร้อยละ 18 ร้อยละ 18

     : ติดตามการติดต้ัง Circuit Breaker ร้อยละ 26 ร้อยละ 26

     : จา้งเหมากอ่สร้างติดต้ังสายหุ้มฉนวนเต็มพิกดั ตีเกลียว Twisted Aerial Cable ไตรมาส 1-4
     อนุมติั TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4 จ านวน 1 
งาน

 
- อนุมติัหลักการประกวดราคาแล้ว เกดิความล่าชา้เนื่องจากรอประมาณการใหมจ่าก กฟน.2

- โครงการกอ่สร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยงัเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 65 ร้อยละ 74.78

- งานทบทวนมาตรฐานการกอ่สร้างระบบไฟฟ้าให้มคีวามมั่นคงแขง็แรงและความปลอดภยั
เทียบเท่าระดับสากล

ร้อยละ 100 ร้อยละ 60

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 37 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- งานค่าดัชนีความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. จดัท าค่าเป้าหมาย,ค่าเกณฑ์วดัและประมวลผลเพื่อจดัท า
รายงานประจ าเดือน

- รผก.(ป) อนุมติัเมื่อวนัท่ี 26 พ.ค. 2559 การจดัท าค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของค่าดัชนี 
SAIFI&SAIDI ของ กฟภ.และ กฟข. โดยได้ประมวลผลและจดัท ารายงานประจ าเดือน รวมท้ังหมด 12 รายงาน

- งานค่าดัชนีความเช่ือถอืได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมอืงใหญ่ จดัท าค่าเป้าหมาย,ค่าเกณฑ์วดัและประมวลผลเพื่อจดัท า
รายงานประจ าเดือน

- รผก.(ป) อนุมติัเมื่อวนัท่ี 26 พ.ค.2559 การจดัท าค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของค่าดัชนี 
SAIFI&SAIDI ของ กฟภ.และ กฟข. โดยได้ประมวลผลและจดัท ารายงานประจ าเดือน รวมท้ังหมด 12 รายงาน

- แผนงานปรับปรุงประสิทธภิาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS 
ระยะท่ี 2

จดัท า TOR และราคากลาง - จดัท า TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ อยูร่ะหวา่งคณะกรรมการฯ น าเสนอขออนุมติัจาก รผก.(ป)

- งานควบคุมการจา่ยไฟให้มคีวามมั่นคงและมปีระสิทธภิาพ ด าเนินการขออนุมติัเปล่ียนแปลงการจา่ยไฟภายใน 30 วนั - ด าเนินการขออนุมติัแล้ว 4 สถานีไฟฟ้า ได้แก ่ล าลูกกา, เชยีงใหม่3, บ้านใหม,่ พานทอง1

- งานปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบศูนยส่ั์งการจา่ยไฟ/ระบบส่ือสาร - คจฟ.1   บริหารสัญญา
- คจฟ.2   บริหารสัญญา

- คจฟ.1  อยูใ่นขัน้ตอนบริหารสัญญา
- คจฟ.2 อยูใ่นขัน้ตอนบริหารสัญญา

- งานความส าเร็จในการจดัท าแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจดัการในสภาวะวกิฤต 
(Emergency Response Arrangency)  ด้านพลังงานไฟฟ้า

จดัท าแผนแล้วเสร็จ - กฟผ. ได้จดัส่งแผนรองรับกรณีไฟฟ้าดับท้ังประเทศ (Blackout) ให้ กฟภ. แล้ว ตามบันทึก
เลขท่ี กฟผ. 973100/4015 ลว.18 ม.ค. 2559

- งานความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างบริหาร และจดัการวกิฤตด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ไตรมาส 1-4
     การซักซ้อมแผนรองรับสภาวะวกิฤตด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟภ.

 
- ร่วมด าเนินการฝึกซ้อมกบั ฝบส.ในงานซักซ้อมแผน BCM กรณีรับรองการกอ่จราจลในพื้นท่ีบริเวณ 
กฟภ. ซ่ึงจะกระทบต่อการปฏบิัติงานศูนยส่ั์งการระบบไฟฟ้า เมื่อวนัท่ี 13 ก.ย. 2559

- งานตรวจสอบและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในสถานีไฟฟ้า      ตรวจสอบและบ ารุงรักษาร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- งานบ ารุงรักษาระบบจ าหน่ายและอปุกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า      ตรวจสอบและบ ารุงรักษาร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- แผนงานการพัฒนา Strong Grid

     : แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพของระบบไฟฟ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนินการร่วมกนักบั
หน่วยงานอืน่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนงานตรวจสอบบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
     : แผนงานปรับปรุงและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนงานติดต้ังอปุกรณ์ในระบบไฟฟ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนงานบ ารุงรักษาเครือขา่ยส่ือสาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนงานเพิ่มขดีความสามารถของระบบไฟฟ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : แผนเพิ่มคุณภาพระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 38 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : งานปรับปรุงระบบควบคุมการจา่ยไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง ไตรมาส 1-4 
                               ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าท่ีมคีวามพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned 
Substation «

ไตรมาส 1-4 
                               ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษเมอืงใหญ่ « ไตรมาส 1-4 
                               ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : แผนงานเร่งรัดการปรับปรุงศูนยส่ั์งการจา่ยไฟ  การไฟฟ้าหน้างานให้มคีวามทันสมยั
และมปีระสิทธภิาพในการวเิคราะห์แกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้งได้อยา่งรวดเร็วในพื้นท่ี «

ไตรมาส 1-4 
                               ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

- งานตรวจสอบมเิตอร์แรงต่ า จ านวน 100,000 เคร่ือง - จ านวน 136,741 เคร่ือง

- งานตรวจสอบมเิตอร์แรงสูง  จ านวน 450 เคร่ือง - จ านวน 794 เคร่ือง

- โครงการกอ่สร้างเคเบิลใต้ดินส าหรับเมอืงใหญ่ (คคด.) ไตรมาส 1-4
     ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 2 งาน และ 
e-Auction จ านวน 2 งาน

 
- ลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 2 งาน
- อนุมติัจา้งแล้ว จ านวน 1 งาน
- ขายแบบแล้ว จ านวน 1 งาน เกดิความล่าชา้เนื่องจากเพิ่มขัน้ตอนการประชาพิจารณ์จ านวน 3 คร้ัง

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ระยะแรก 
(คพพ.1) 

ไตรมาส 1-4
     ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จ านวน 
3 สถานี

 
- อยูร่ะหวา่งน าเสนอขออนุมติัจา้ง 1 สถานี
- รผก.(วศ) ลงนามในสัญญาส่ังจา้ง เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 จ านวน 1 สถานี
- e-Auction เมื่อวนัท่ี 26 ธ.ค. จ านวน 1 สถานี

- โครงการกอ่สร้างสายส่งด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ า ระบบ 115 kV. (วงจรท่ี 3) ไปยงัเกาะสมยุ จ.
สุราษฎร์ธานี (คกม.)

     : เร่งรัดประสานงานจา้งเหมากอ่สร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV. ร้อยละ 24 ร้อยละ 24

     : งานจา้งเหมากอ่สร้างสายส่งระบบ 115 kV. ไตรมาส 1-4
     อนุมติั TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4  
จ านวน 1 งาน

 
- เกดิความล่าชา้เนื่องจากรอ ฝคพ. น าเสนอขออนุมติัแยกงานจา้งเหมากอ่สร้างสายส่งแบบ 115 kV (วงจรท่ี 3) 
ไปยงัเกาะสมยุ จ.สุราษฎร์ธานี และงานกอ่สร้างสายเคเบิลใต้น้ า 33 เคว ี(วงจร 4)  ไปยงัเกาะเต่า จ.สุราษฎร์
ธานี ออกจากกนั

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่(คฟม.)  - ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม ่จ านวน 
22,000 ครัวเรือน

- จ านวน 29,924 ครัวเรือน

- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกล (คฟก.) - ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ีห่างไกล จ านวน 3,000 
ครัวเรือน

- จ านวน 3,647 ครัวเรือน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 39 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นท ากนิทางการเกษตร ระยะท่ี 2 (คขก.2)  - กอ่สร้างขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร จ านวน 2,000 ราย - จ านวน 59 ราย ต่ ากวา่เป้าหมายเนื่องจากโครงการ คขก.2 ได้รับอนุมติั ครม. เมื่อ 31 พ.ค. 2559 และตาม
หลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการก าหนดให้เป็นเกษตรกรรายยอ่ย โดยต้องมเีอกสาร
ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของโครงการอยา่งแท้จริง เพื่อใชป้ระกอบการยืน่ขอค าร้องในการเขา้ร่วมโครงการ
จงึท าให้ล่าชา้

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นท่ีเกาะต่างๆ  (12 เกาะ) - จดัท ารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 
ฉบับสมบูรณ์ (รวมรายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื้องต้น)

- อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม

- โครงการกอ่สร้างสายเคเบิลใต้น้ าไปยงัเกาะพีพี จ.กระบี่ วงจรท่ี 2 - จดัท ารายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น - อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น

- โครงการกอ่สร้างระบบจ าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ าไปยงัเกาะสีชัง 
จ.ชลบุรี (วงจรท่ี 2)

- จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE)

- อยูร่ะหวา่งขออนุมติัหลักการรายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) พร้อมท้ัง
จา้งท่ีปรึกษาส ารวจออกแบบแนววางสายเคเบิลใต้น้ า เนื่องจากพื้นท่ีบริเวณเกาะสีชงัเป็นบริเวณท่ีมกีาร
ทอดสมอขนาดใหญ่ ท าให้สายเคเบิลใต้น้ าช ารุดบ่อยคร้ัง หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งของ กฟภ. จงึมคีวามเห็นให้มกีาร
จา้งท่ีปรึกษาเพื่อส ารวจออกแบบแนววางสายเคเบิลใต้น้ าท่ีมคีวามปลอดภยัและไมเ่กดิความเสียหายจาก
สมอเรือกอ่นท่ีจะขออนุมติัโครงการ จงึเล่ือนการจา้ง  ท่ีปรึกษาเพื่อจดัท ารายงาน IEE ออกไปกอ่น

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ระยะท่ี 2 - มบีันทึกน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขอความ
เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ

- คณะกรรมการ กฟภ. มมีติเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ 
เมื่อวนัท่ี 27 ก.ค. 2559 และ กฟภ. มบีันทึกถงึกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นเกีย่วกบัโครงการฯ จาก
หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เมื่อวนัท่ี 30 ก.ย. 2559

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ - การวเิคราะห์หน่วยสูญเสียแล้วเสร็จ - วเิคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้าประจ าปี 2558, แนวทางการ
ประเมนิผลและก าหนดวธิกีารประเมนิผลกระบวนการค านวณ Technical Loss ท่ีเกดิจาก SPP/VSPP และ
ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (P.F.)  ท่ีจดุส่งมอบพลังงานไฟฟ้าระหวา่ง กฟผ.-กฟภ.

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย

     : แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานการด าเนินการจดัท า SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. 
(ระดับสายงาน)

- ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน SLA & QA for 
SLA
- ส่ือสาร ถา่ยทอด สร้างความรู้ ความขา้ใจ
- หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งจดัท าขอ้ตกลงระดับการให้บริการ 
ประกอบด้วย การจดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
ประกาศนโยบาย จดัท าขอ้ตกลงฯ

- ก าหนดกรอบและแนวทางการจดัท า SLA และ QA for SLA ตามห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ของ กฟภ.
-  จดัท าแผนส่ือสาร (Communication Plan) ร่วมกบั ฝ่ายบริหารความเส่ียง เพื่อส่ือสารและถา่ยทอด
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเขา้ใจผ่านชอ่งทางต่างๆ ท่ัวท้ังองค์กร
- เผยแพร่โปสเตอร์ประกาศนโยบาย SLA ของ ผวก. และระบบงานโดยรวมของ กฟภ. ตาม Value Chain เพื่อ
สร้างการรับรู้ท้ังองค์กรให้แกร่ะดับสายงาน, กฟข., ฝ่าย, กอง และ กฟฟ. ชัน้ 1-3
- หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งจดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ประกาศนโยบาย และจดัท าขอ้ตกลงฯ
- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงคู่มอืการปฏบิัติงานปี 2558 และจดัท าคู่มอืการปฏบิัติงานปี 2559 ตามแนวทาง
การด าเนินงานตาม BSC
- บันทึกแจง้เวยีนให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานละจดัท าขอ้เสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
ตาม BSC องค์กร ปี 2559 ตามตัวชีว้ดั OM3
- รผก. 14 สายงาน และผู้อ านวยการ 3 ส านัก ลงนามบันทึกขอ้ตกลงระดับการให้บริการระหวา่งสายงานตาม
ห่วงโซ่อปุทานของ กฟภ. แล้ว
- ผวก. ลงนามบันทึกขอ้ตกลงระดับการให้บริการ ระหวา่งสายงาน ตามห่วงโซ่อปุทานของ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 16 
ก.ย. 2559
- อยูร่ะหวา่งสรุปขอ้เสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน ให้คณะกรรมการก ากบั
การด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพบริการ

     : ขยายผลการใช้ SLA และ QA for SLA ท้ัง สนญ., กฟข., กฟฟ.ช้ัน 1-3 และกฟส. ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : ส่ือสาร ถา่ยทอด จดัฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหารผู้ปฏบิัติงาน ผู้บริหาร
ผู้ปฏบิัติงาน และจดัอบรม Smart Coach ให้ท าหน้าท่ีถา่ยทอดความรู้ใน กฟข. เพื่อให้มี
การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง และยัง่ยนื รวมท้ังจดัท าส่ือ และคู่มอืเผยแพร่ช่องทางต่างๆ

ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : ติดตามผลการใช้ SLA และ QA for SLA อยา่งต่อเนื่อง ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

     : มแีนวทางขอ้เสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานสามารถน าไปพัฒนามาตรฐาน
การปฏบิัติงาน

ไตรมาส 1-4 
                        ร้อยละ 100

 
ร้อยละ 100

OM3 พัฒนาการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการ วางแผนจดัหาพัสดุ 
การจดัซ้ือ จดัจา้ง จนถงึการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ

1. แต่งต้ังคณะท างาน
2. คัดเลือกโครงการลดระยะเวลาด าเนินการ
จดัซ้ือ จดัจา้ง
3. ด าเนินโครงการ
4. รายงาน ผวก. ทราบผลการด าเนินงาน

- คณะท างานฯ ได้ปรับแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของแผนงาน อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามแผนงานท่ี
ก าหนด

- แผนงานการด าเนินงานท่ีได้รับบริการเร็วกวา่มาตรฐาน (Guaranteed Standards) ไตรมาส 1-4
- ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน
- ส่ือสาร ถา่ยทอด สร้างความรู้ ความเขา้ใจ
- ติดตามและประเมนิผล

 
- ผลการด าเนินงานเดือน ก.ค.- พ.ย. 2559 ร้อยละ 97.76
- อยูร่ะหวา่งด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานเดือน ธ.ค. 2559

- งานวจิยัและพัฒนาเคร่ืองมอืวดักระแสร่ัวในกบัดักฟ้าผ่า 22 kV และ 
33 kV (ระยะท่ี 2 : การสร้างเคร่ืองต้นแบบ และทดลองใช้งาน) 

มรีายงานฉบับสมบูรณ์ - น าเสนอการใชเ้คร่ืองวดัชนิด ON-Line ในงาน PEACON 2016 อยูร่ะหวา่งสรุปผลการใชง้านเคร่ืองวดัฯ ท้ัง 2
 ชนิด และตรวจรับรายงานผลการศึกษาฉบับท่ี 3

- งานศึกษาปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อการใช้งานของสายเคเบิลอากาศส าหรับระบบจ าหน่าย  
22 kV และ 33 kV ของ กฟภ. 

ขออนุมติ้จา้งท่ีปรึกษา - รผก.(ว) อนุมติั TOR และราคากลาง เมื่อวนัท่ี 21 ธ.ค. 2559

- งานศึกษาและจดัท าขอ้ก าหนดการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง  ขออนุมติัให้ทุนท่ีปรึกษา - ผวก. อนุมติัหลักการจา้งศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  เป็นท่ีปรึกษา 
เมื่อวนัท่ี 22 ม.ิย. 2559 
- รผก. (ว) อนุมติั TOR และราคากลาง เมื่อ  30 ก.ย. 2559 อยูร่ะหวา่งขออนุมติัจา้งท่ีปรึกษา

- งานศึกษาวจิยัการท าฐานขอ้มลูคุณภาพไฟฟ้า  (Power Quality Database 
Management) 

ขออนุมติัให้ทุนท่ีปรึกษา - ผวก. อนุมติัหลักการจา้งศูนยเ์ชีย่วชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าก าลัง
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นท่ีปรึกษา เมื่อวนัท่ี 12 ก.ย. 2559
- อยูร่ะหวา่งการก าหนด  TOR  และราคากลาง

- งานการวจิยั Cable Spacer ชนิด Polyethylene ส าหรับระบบจ าหน่าย 22 kV และ 33 
kV ของ กฟภ.

- - ยกเลิกงานวจิยั ตามอนุมติั รผก.(ว) เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เนื่องจาก พิจารณาจากผลการออกแบบปรับปรุง 
HDPE Cable Spacer ในโครงการวจิยัระยะท่ี 1 มคีวามเหมาะสมในระบบของ กฟภ. และราคาต้นทุนแล้ว

- งานการวจิยั Cable Spacer ชนิด Ceramic  ส าหรับระบบจ าหน่าย 
22 kV และ 33 kV ของ กฟภ. 

- - ยกเลิกงานวจิยั ตามอนุมติั รผก.(ว) เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เนื่องจาก มกีารเปล่ียนแปลงทิศทางการด าเนินงาน
วจิยั โดยค านึงถงึประโยชน์ท่ี กฟภ. จะได้รับสูงสุด

- งานวจิยัเพื่อกูคื้นระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง ให้มคีวามรวดเร็ว โดยใช้ Fault  Indicator  มรีายงานฉบับท่ี  3 - อยูร่ะหวา่งทบทวนความเหมาะสมในการด าเนินงาน

- งานศึกษาและจดัท าต้นแบบตู้ NGR ท่ีเหมาะสมส าหรับระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ.

- - เปล่ียนจากงานศึกษาวจิยัเป็นการจา้งท าของเพื่อทดลองภาคสนาม

IP1 มุ่งเน้นพัฒนาและนวตักรรม Smart Grid & Strong Grid
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- งานวจิยัเพื่อพัฒนาฐานขอ้มลูไฟฟ้าขดัขอ้ง ส าหรับการท า Fault Location และ Fault  
Signature 

- - ยกเลิกงานศึกษาวจิยั เนื่องจากท่ีปรึกษาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย แจง้วา่ ไมส่ามารถด าเนินงานวจิยัได้ 
เนื่องจากทีมงานไมม่คีวามพร้อม

- งานศึกษาการบ ารุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลัง โดยวธิกีารประเมนิสภาพ    
(Condition-Based  Management) และกบัดักฟ้าผ่าป้องกนัหมอ้แปลง 

- มรีายงานการศึกษาขัน้ต้น - มรีายงานการศึกษาขัน้ต้น

- งานศึกษาขดีจ ากดัและแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับพลังงาน
ทดแทนท่ีเพิ่มขึน้ 

- มรีายงานฉบับสมบูรณ์ - น าเสนอบทความวชิาการในงาน PEACON 2016 เนื่องจาก มภีาระงานเร่งด่วนของ กฟภ.
ซ่ึงต้องด าเนินการ ท าให้ไมส่ามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน

- งานทดลองติดต้ังใช้งานและประเมนิผล Smart Meter และ DCU ต้นแบบ  รุ่นท่ี 1พื้นท่ี
ตัวอยา่ง 

- ติดต้ัง Smart Meter และ DCU และต้ังค่าระบบให้พร้อม
ใชง้าน

- อยูร่ะหวา่งติดต้ัง Smart Meter ต้นแบบ จ านวน 57 ชดุ ใน 4 พื้นท่ี

- งานวจิยัและพัฒนาระบบตรวจวดัและบริหารจดัการหมอ้แปลงจ าหน่าย  - - ยกเลิกงานวจิยั เนื่องจาก กฟภ. มนีโยบายส่งเสริมนวตักรรมท่ีพัฒนาโดย กฟภ. เอง โดยการจดัประกวด
แขง่ขนันวตักรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบังานวจิยัดังกล่าว ซ่ึงผลการพัฒนาฯ คาดวา่จะสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดใช้
งานจริงในระบบของ กฟภ. ต่อไปได้

- งานตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้าส าหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นท่ีอตุสาหกรรม 
กลุ่มธรุกจิโรงแรมและห้างสรรพสินค้าท่ัวประเทศ 

- ติดต้ังเคร่ืองมอืตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้าและระบบส่ือสารท่ี
สถานีไฟฟ้า  เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูคุณภาพไฟฟ้าลงในฐานขอ้มลู

- กฟภ.  ส่งมอบพื้นท่ีให้ บริษัท  แอสตร้า ดิจติอล จ ากดั เขา้ด าเนินการตามสัญญาได้ต้ังแต่
วนัท่ี  16 ก.ย. 2559
- ติดต้ังเคร่ืองมอืตรวจวดัฯ แล้วเสร็จ จ านวน 47 เคร่ือง ท่ี 10  สถานีไฟฟ้า 

- งานจดัท าแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละวางแผนบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. (Asset  Management  Roadmap) 

- ขออนุมติัให้ทุนท่ีปรึกษา - ผวก. อนุมติัจา้งมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(วทิยาลัยนานาชาติ) เป็นท่ีปรึกษา เมื่อวนัท่ี 12 ก.ย. 2559

- งานขยายผลนวตักรรมของ กฟภ.  1. มกีารพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้าน
นวตักรรม
2. จดัหาส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนานวตักรรม
3. น าส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างประโยชน์ให้ กฟภ. ไปทดลอง/ขยาย
ผลใชง้าน

- จดัท ารายงานผลการขยายผลทดลองใชง้านนวตักรรมท้ัง 5 ชิน้งานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ให้ความ
เห็นชอบรายงาน และแจง้ กวป. เพื่อรวบรวมจดัส่งให้ สคร. ต่อไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 17 ม.ค. 2560

- งานศึกษาแนวทางการจดัต้ังสถาบันวจิยั พัฒนา และนวตักรรมของ กฟภ.  เผยแพร่ผลการศึกษา - อยูร่ะหวา่ง กวจ. น าเสนอร่างรายงานการจดัต้ังสถาบันวจิยัฯ ให้คณะท างานยอ่ยฯ พิจารณา  การด าเนินงาน
ล่าชา้ เนื่องจาก คณะท างานฯ ให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างสถาบันวจิยัของ กฟภ. โดยให้รับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

- งานพัฒนากระบวนงานและนวตักรรม (QC) จ านวน 18 ชิน้งาน ด าเนินการได้ 18 ชิน้งาน คิดเป็น ร้อยละ 100

IP2 สง่เสริมงานดา้นวจิยัและพัฒนา
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- งานให้ทุนจากกองทุนวจิยัการพัฒนานวตักรรม และเทคโนโลยขีอง กฟภ.  ให้ทุนวจิยั การพัฒนานวตักรรม และเทคโนโลยใีนวงเงินรวม 
10 ล้านบาท (ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- มอีนุมติัให้ทุนสนับสนุนโครงการวจิยัแล้ววงเงินรวมท้ังส้ิน 59,233,623.00 บาท
- ผวก. อนุมติัให้ทุนสนับสนุนกบัสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
ในการด าเนินงานโครงการวจิยั “ระบบโครงขา่ยเคร่ืองอดัประจไุฟฟ้าอยา่งรวดเร็วส าหรับโครงขา่ยไฟฟ้า
อจัฉริยะของ กฟภ.” ในวงเงินท้ังส้ิน 19,686,400.- บาท เมื่อวนัท่ี 6 ก.ค. 2559
- ผวก. อนุมติัให้ทุนสนับสนุนกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT)
ในการด าเนินงานโครงการวจิยั “การพัฒนาประสิทธภิาพและการประยกุต์ใชเ้คร่ืองกงัหันแบบ Impulse 
Pump-as-Turbine จากเคร่ืองสูบน้ าส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค” 
ในวงเงินรวมท้ังส้ิน 14,098,055.- บาท เมื่อวนัท่ี 22 ก.ย. 2559 
- ผวก. อนุมติัให้ทุนสนับสนุนกบัศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) ในการด าเนินงาน “โครงการ
ขยายผลการวจิยัเคเบิลสเปเซอร์และห่วงรัดสายเคเบิลอากาศของ กฟภ.” ในวงเงินรวมท้ังส้ิน 6,015,168.- บาท
 เมื่อวนัท่ี 22 ก.ย. 2559 
- ผวก. อนุมติัให้ทุนสนับสนุนกบัสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการ
ด าเนินงานโครงการวจิยั “โครงการศึกษาผลกระทบของสถานีอดัประจแุบตเตอร่ีแบบรวดเร็วท่ีส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.” ในวงเงินท้ังส้ิน 19,434,000.- บาท เมื่อวนัท่ี 21 ต.ค. 2559

- โครงการวจิยัและพัฒนาระบบตรวจหาเฟสมเิตอร์ท่ีติดต้ังในระบบไฟฟ้า (Smart Phase 
Indicator) 

มรีายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มอืการใชง้าน - ท่ีปรึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ จดัส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มอื
การใชง้าน เมื่อวนัท่ี 26 ธ.ค. 2559

- โครงการน าร่อง (Pilot Project) ขยายผลการใช้งานระบบตรวจหาเฟสท่ีมเิตอร์ติดต้ังใน
ระบบไฟฟ้า (Smart Phase Indicator) 

อนุมติัหลักการด าเนินงานโครงการน าร่อง 
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- อยูร่ะหวา่งรอผลการด าเนินงานของโครงการวจิยัและพัฒนาระบบตรวจหาเฟสท่ีมเิตอร์ท่ีติดต้ังในระบบไฟฟ้า 
(Smart Phase Indicator) จากคณะกรรมการตรวจรับ สรุปรายงานผลด าเนินการฯ

- แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 

     : งานสนับสนุนให้เกดิการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในระบบไฟถนนและไฟ
สาธารณะ

ไตรมาส 1-4 
     ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

     : งานสนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในอาคารภาครัฐ มรีายงานเบื้องต้น (ม.ค.-ธ.ค. 2559) - น าเสนอและแนะน าโครงการบริหารจดัการเพื่อการประหยดัพลังงานในภาครัฐ จ านวน 7 ราย
- อยูร่ะหวา่งจดัส่งขอ้เสนอโครงการบริหารจดัการเพื่อการประหยดัพลังงานใน
โรงพยาบาลพุทธชนิราช จ.พิษณุโลก

     : งานสนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในภาคโรงงานอตุสาหกรรม ให้บริการด้านการจดัการพลังงานให้กบัภาคธรุกจิและ
อตุสาหกรรม จ านวน 36 แห่ง 

(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- ให้บริการด้านการจดัการพลังงานให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมจ านวน 37 แห่ง

          1) ให้ค าแนะน าด้านการจดัการพลังงานหรือเสนอแนะ/แนะน า
การประหยดัพลังงานให้แกโ่รงงานอตุสาหกรรม

RS1 สนับสนุนการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ

เป็นรายละเอยีดของงานสนับสนุนการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในภาคโรงงานอตุสาหกรรม
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

          2) ให้ค าแนะน าด้านการจดัการพลังงานในภาคโรงงานอตุสาหกรรม จ านวน 9 โรง ด าเนินการได้ ร้อยละ 100

          3) ด าเนินการตรวจวดัและเสนอแนะการจดัการพลังงานส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม จ านวน 9 ราย ด าเนินการได้ ร้อยละ 100

          4) จดัท าฐานขอ้มลูคุณภาพไฟฟ้าในพื้นท่ีการแขง่ขนัและเขตเศรษฐกจิพิเศษกลุ่ม
ซูเปอร์ คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี  ชลบุรี ระยอง ฉะเชงิเทรา 
และปราจนีบุรี) โดนตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี ก าหนดแผน  และปรับปรุงให้
เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจดัท ารายงานเพื่อส่ือสารกบัลูกค้า

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

               - ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าท่ีจา่ยไฟให้กบันิคม
อตุสาหกรรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

               - ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกจิการของแต่ละนิคมฯ 
(อาทิ ยานยนต์ อเิล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคม ีส่ิงทอ หลอมโลหะ แปรรูปอาหาร)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

          5) จดัทีมงานรับปรึกษา/บริการจดัการพลังงานให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ านวน 6 ราย ด าเนินการได้ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

     : งานสนับสนุนการใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในอาคารส านักงาน กฟภ. - มสีรุปผลรายงานการด าเนินงาน ม.ค.-ธ.ค. 2559 - สรุปรายงานการใชพ้ลังงานของส านักงานระหวา่งเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2559

     : งานสนับสนุนการใช้พลังงงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในอาคารภาคธรุกจิและครัวเรือน มรีายงานการตรวจสอบการท างาน 
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- ตรวจวดัการใชพ้ลังงานแล้วจ านวน 7 รายดังนี้ 
   1. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากดั (มหาชน)
   2. โตโยต้าเป็นหนึ่ง นครราชสีมา
   3. แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า
   4. เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเต็ม จ ากดั
   5. ธรรมวทิยามลูนิธิ
   6. สตรีอสิลามวทิยามลูนิธิ
   7. สยามแมค็โคร

          1) ให้ค าแนะน าด้านการจดัการพลังงานหรือเสนอแนะ/แนะน าการประหยดัพลังงาน
ให้แกบ่ริษัท/หน่วยงาน

เป็นรายละเอยีดของงานสนับสนุนการใชพ้ลังงงานอยา่งมปีระสิทธภิาพในอาคารภาคธรุกจิและครัวเรือน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนแกไ้ข พ.ร.บ. กฟภ. ด าเนินการเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด น าส่งร่าง พ.ร.บ. กฟภ. ท่ีขอแกไ้ขไปกระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัท่ี 29 ม.ิย. 2559 และประชมุท่ีมหาดไทยเพื่อ
ชีแ้จง เมื่อวนัท่ี 16 พ.ย. 2559

- แผนงานจดัท า ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วธิปีฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับหรือ
กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งในการด าเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ
ปฏบิัติงาน

     : งานจดัท า ปรับปรุงหรือวางแนวทางวธิปีฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับหรือ
กฎหมาย ท่ีเกีย่วขอ้งในการด าเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ
ปฏบิัติงาน

ด าเนินการเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 12 เร่ือง

       : งานท่ีมส่ีวนร่วมในการจดัท า ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วธิปีฏบิัติหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง ในการด าเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ. 
ใช้ประกอบในการปฏบิัติงานกบัหน่วยงานอืน่ 

ด าเนินการเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 26 เร่ือง

- โครงการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
การปฏบิัติงานให้มปีระสิทธภิาพและโปร่งใส

- รวบรวมขอ้มลูจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และ ส านักงานใหญ่ 
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าเป็นสถติิเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้
ทราบ ลงใน Home Page ของ สกม. ภายใน 30 วนั ของ
ไตรมาสถดัไป

รวบรวมแล้วเสร็จ จ านวน 101 ราย

- งานก ากบัติดตามการด าเนินงานของบริษัทในเครือ ไตรมาส 1-4
- หารือร่วมกบับริษัทในเครือ เพื่อจดัท าแผนงานและตัวชีว้ดั
ผลการด าเนินงานท่ีบริษัทในเครือจะต้องรายงานให้ กฟภ. 
ทราบ และก าหนดระยะเวลาท่ีต้องส่งรายงาน
- จดัท าตัวชีว้ดัและค าจ ากดัความในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในเครือ
- ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ

 
- จดัท าเกณฑ์การติดตามผลการด าเนินงานกบั บริษัท พีอเีอ เอน็คอมฯ แล้ว
- จดัส่งขอ้มลูท่ีต้องรายงานให้ สคร. ทันตามเวลาท่ีได้ก าหนดไว้
- น าเสนอคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเมื่อวนัท่ี 27 ธ.ค. 2559

RS2 สง่เสริมการปฏบิัตติามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและตา่งประเทศรวมถึงการก ากับตดิตามการด าเนินงานของบริษัทในเครือ

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 46 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่
ละกลุ่มของ กฟภ. 

ไตรมาส 1-4
1. จา้งท่ีปรึกษาศึกษา ทบทวนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพัน และก าหนดปัจจยัเพิ่มเติม 
2. ส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร 
3. สรุปผลความพึงพอใจและผูกพันภาพรวมและวเิคราะห์
ขอ้มลูปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปก าหนดแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของปีถดัไป 
4. น าเสนอรายงานสรุปเพื่อขอความเห็นชอบจาก 
รผก. (ท)

 
- ผวก. เห็นชอบผลส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ. ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 
17 พ.ย. 2559 อยูร่ะหวา่งจดัท าแผนเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน ประจ าปี 2560

- โครงการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ตามโครงสร้างต าแหน่งงานในอนาคต - ติดตามและปรับปรุงแผนงานเส้นทางความกา้วหน้าสาย
อาชพีของพนักงานในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ต าแหน่งงานใหม ่
- จดัท า Training Roadmap จ านวน 7 กลุ่ม ตาม HR 
Blueprint

- จดัท า Job Family ใหม ่ตามมติท่ีประชมุ, จดัท าหลักเกณฑ์การโอนยา้ย (Job Rotation)  ของ สตภ., และ 
จดัท า Career Development Plan ของสายงาน ป.
- ปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งของ ผจก., รจก. และ ชจก. กฟฟ.ชัน้ 3  และแจง้เวยีนให้ทุกหน่วยงานแล้ว

- โครงการปรับปรุงการจดัท ากรอบ/หลักเกณฑ์อตัราก าลัง ก าหนดปัจจยัเพื่อปรับปรุงกรอบอตัราก าลังท่ีสอดคล้องกบั
กระบวนงานของสายงานทรัพยากรบุคคล และ กฟข. 

- เชญิคณะท างานยอ่ยฯ ฝพท. เขา้ร่วมติดตามความคืบหน้า และพิจารณาระบบงานต้นแบบ (MPA 
Application) ร่วมกบัท่ีปรึกษาฯ เมื่อวนัท่ี  25 พ.ย. 2559 และ กฟข. เขา้ร่วมพิจารณาขอ้มลูกจิกรรมหลัก, 
กจิกรรมยอ่ย, เวลาท่ีใช,้ ปัจจยัตามปริมาณงานฯลฯ ร่วมกบัท่ีปรึกษาฯ เมื่อวนัท่ี 23 ธ.ค. 2559 พร้อมปรับปรุง
ขอ้มลูปัจจยัน าเขา้ดังกล่าวให้มคีวามถกูต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามภาระงานปัจจบุัน กอ่นน าเขา้
โปรแกรมการค านวณอตัราก าลัง (MPA Application) ต่อไป

- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งจากบุคลากรภายนอกและภายใน 1. จดัท าแนวทางและวธิปีฏบิัติการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรประจ าปี
2. จา้งผู้เชีย่วชาญเพื่อท าหน้าท่ีในการออกขอ้สอบความรู้
เฉพาะวชิาชพีท่ีจ าเป็นและสมรรถนะ (Competency) ของ
แต่ละสายอาชพี
3. ด าเนินการสรรหาพนักงานตามจ านวนและต าแหน่งท่ี
ก าหนดตามแผนอตัราก าลังและสมรรถนะท่ีก าหนด

- ให้ กฝช. พิจารณาอตัราทดแทน พชง.ฮอทไลน์ จ านวน 5 อตัรา
- ทดแทนสรรหาภายในจ านวน 1 อตัรา (ตรวจสอบผลการสอบเพิ่มเติม) 
- สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกตามแผนอตัราก าลังประจ าปี 2559 สรรหาบุคลากรได้ร้อยละ 98.11 ของแผน
อตัราก าลังประจ าปี 2559

- โครงการจดักจิกรรมเสริมสร้างการรับรู้แนวทางการท างานร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข  (Happy
 Workplace) 

- อนุมติัด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร Happy Workplace 
จ านวน 1,000 คน
- ด าเนินการจดัอบรม

- จดัโครงการ “Happy Workplace” ส่วนภมูภิาค ประจ าปี 2559 ส าหรับพนักงานทุกระดับ เขตละ 80 คน 
รวมท้ังส้ิน 960 คนระหวา่งเดือน ม.ิย.–ก.ย. 2559 เรียบร้อยแล้ว

HR1 สง่เสริมการบริหารทุนมนุษย ์(HRM)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการจดัต้ังสถาบันวชิาการ กฟภ. (PEA Academy)และสถาบันฝึกอบรม ชา่งเฉพาะทาง
 

- ท่ีปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัต้ังโครงการ PEA 
Academy และส่งรายงานศึกษาและแนวคิดการจดัต้ัง งวดท่ี
 1
- ท่ีปรึกษา ส่งรายงานผลการวเิคราะห์และออกแบบ 
งวดท่ี 2

- รผก.(ท) อนุมติัปรับ เมื่อวนัท่ี 25 ต.ค. 2559 ปรับ TOR ขยายเวลาการ Road Show เป็นวนัท่ี 4 พ.ย. 2559 
 โดยด าเนินการ Road Show จ านวน 2 คร้ัง   
- ท่ีปรึกษาน าเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. 2559 แล้ว

- โครงการสร้างความโปร่งใสและมส่ีวนร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์-  สรุป วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีได้จากการประเมนิของคณะ
กรรมการฯ รายงานต่อ รผก.(ท)เพื่อให้ขอ้เสนอแนะต่อการ
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์อง กฟภ.

- ผวก. แต่งต้ังคณะกรรมการ ด้านความโปร่งใส คุณธรรมและจริยธรรมในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยม ีรผก.(ท) เป็นประธาน เมื่อวนัท่ี 3 ส.ค. 2559 อยูร่ะหวา่งน าเสนอผลการประเมนิความโปร่งใส ต่อ
ประธานคณะกรรมการด้านความโปร่งใส

- โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ  1. จดังาน“PEA Health Lover Day” 
2. จดักจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 10 คร้ัง
3. จดักจิกรรมออกก าลังกาย "สุขภาพดีเร่ิมต้นท่ีนี่"
 (Good Health Start Here)
4. จดัให้มกีารออกก าลังกายให้แกพ่นักงานและลูกจา้ง'ใน
ส านักงานใหญ่
5. จดักจิกรรม "ประชมุได้ผล คนได้สุขภาพ" (Health 
Meeting)
6. ตรวจสุขภาพประจ าปีให้แกพ่นักงานและลูกจา้งใน
ส านักงานใหญ่ 
7. ประสานงานกบักฟข. 12 เขตเพื่อให้พนักงานและลูกจา้ง
ในส่วนภมูภิาค ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
8. ฉายเอกซเรยป์อดให้แกพ่นักงานและลูกจา้งในส านักงาน
ใหญ่ 
9. ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ให้แกพ่นักงานและลูกจา้ง
ในส านักงานใหญ่
10. ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัให้แกน่ักเรียนชา่ง กฟภ.ปี
 1 คนละ 3 เขม็ 
11. จดัตรวจปริมาณสารตะกัว่ในเลือดแกพ่นักงานและ
ลูกจา้งท่ีปฏบิัติงานสัมผัสสารตะกัว่
12. จดัอบรมหลักสูตร "Save Your Life" ใส่ใจหลอดเลือด
สมอง

-  จดังาน “PEA Health Lover Day” เมื่อวนัท่ี 1 ก.ค. 2559 
 - จดักจิกรรมแล้วจ านวน 10 คร้ัง
 - จดักจิกรรมออกก าลังกายทุกวนัพุธ (ต.ค - ธ.ค.) รวม 13 คร้ัง
 
 - จดักจิกรรมการออกก าลังกายทุกวนัท าการวนัละ 2 รอบ

 - จดัเบรกอาหารสุขภาพในการประชมุท่ี กฟภ.สนญ. คิดเป็นร้อยละ 81.19

 -  พนักงานและลูกจา้งในส านักงานใหญ่ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2559 จ านวน
2,910 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30
 - พนักงานและลูกจา้งในส่วนภมูภิาคได้รับการตรวจประจ าปี จ านวน 15,601 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.46 
- ฉายเอกซเรยป์อดแกพ่นักงาน และลูกจา้ง สนญ., กฟภ.รังสิต, กคพ. จ านวน 2,319 คน

 - ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ให้แกพ่นักงาน และลูกจา้ง  สนญ., กฟภ.รังสิต, กคพ. จ านวน    2,145 คน
- ฉดีวคัซีนป้องกนัโรคบาดทะยกัให้แกน่ักเรียนชา่ง กฟภ. เขม็ท่ี 3 เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 จ านวน 55 ราย จาก
ท้ังหมด 55 ราย 
 - เจาะเลือดส่งตรวจสารตะกัว่ให้กบัพนักงานและลูกจา้ง กพม. จ านวน  20 ราย 

 - จดัอบรมแล้วจ านวน 3 รุ่น
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการสร้างความสุขอยา่งยัง่ยนื "PEA Happy Home"  ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติัจดัโครงการ (อนุมติั ผวก. 4 ธ.ค. 2558)
2. แต่งต้ังคณะท างานโครงการฯ
3. ประสานงานผู้ท่ีเกีย่วขอ้งและจดัเตรียมการด าเนินงาน
4. จดัอบรมให้ความรู้พนักงานในส านักงานใหญ่
5. ประเมนิผลความพึงพอใจ
6. ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 300 คน

 
- จดัอบรมให้ความรู้แกพ่นักงาน กฟภ. ส านักงานใหญ่ หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน ตอน หมดหนี้มอีอม 
และ ตอน มนุษยเ์งินเดือนกม็ั่งค่ังได้” เมื่อวนัท่ี 29 ส.ค. 2559 บรรยายโดย ดร.ธนัยวงศ์ 
กรีติวานิชย ์ศูนยส่์งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มผู้ีเขา้รับ
การอบรม จ านวน 304 คน
- สรุปผลการประเมนิการจดัอบรมโครงการสร้างความสุขในท่ีท างานอยา่งยัง่ยนื (PEA Happy Home) โดยการ
แจกแบบประเมนิผลให้กบัผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 304 คน

- โครงการจดักจิกรรมคัดเลือกส านักงานการไฟฟ้าดีเด่น  - แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ.
 - ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ. 
 - ชีแ้จงหลักเกณฑ์ให้ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้า
ดีเด่น
 - การไฟฟ้าแต่ละเขตพิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเขา้รับการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ. แต่ละด้าน 
 - คณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
แต่ละด้าน Audit และรวบรวมขอ้มลูเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. 
 - สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. 
ประจ าปี 2559

-  สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจ าปี 2559 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการคัดเลือกการ
ไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 28 ธ.ค. 2559 แล้ว

- โครงการทบทวนการจา่ยค่าตอบแทน   - เขา้ร่วมโครงการส ารวจอตัราค่าจา้ง
- ต้ังคณะท างานฯ เพื่อศึกษาค่าตอบแทนเทียบกบัตลาดเพื่อ
จงูใจพนักงาน
- จดัส่งขอ้มลูอตัราค่าจา้งและสวสัดิการให้กบัท่ีปรึกษา 
- ท่ีปรึกษาด าเนินการจดัท ารายงานการเปรียบเทียบอตัรา
ค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเป็นปัจจบุัน
- น าเสนอผลการส ารวจให้ ผวก. เพื่อทราบ

- คณะท างานพิจารณาการส ารวจอตัราค่าจา้งและสวสัดิการได้เขา้ร่วมโครงการส ารวจค่าตอบแทนกบั สถาบัน
จดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 
- สถาบันได้จดัท ารายงานการเปรียบเทียบอตัราค่าจา้ง และสวสัดิการท่ีเป็นปัจจบุันและส่งผลให้เมื่อเดือน พ.ย. 
2559 อยูร่ะหวา่งน าเสนอผลการส ารวจให้ ผวก. เพื่อทราบ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งดีเด่น  - ขออนุมติัโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น และแต่งต้ัง
คณะท างานคัดเลือกพนักงานดีเด่น
- คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ และท าบันทึกแจง้ทุก
หน่วยงาน 
- แต่ละหน่วยงานคัดเลือกพนักงานดีเด่น และเสนอรายชือ่ถงึ
คณะท างาน

- ผวก. มอบโล่และประกาศเกยีรติคุณส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจา้งดีเด่นประจ าปี 2559 
จ านวน 56 คน เมื่อวนัท่ี 27 ก.ย. 2559

- โครงการพัฒนาแบบประเมนิผลการปฏบิัติงานท่ีขบัเคล่ือน/ผลการปฏบิัติงาน และ
เสริมสร้างสมรรถนะ 

- จดัต้ังคณะท างานพิจารณาระบบประเมนิผลการปฏบิัติงาน
และสมรรถนะ
- ศึกษาการประเมนิผลการปฏบิัติงานของหน่วยงานอืน่ๆ
- ทบทวนและจดัท า KPIs ระดับบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวท้ัง
องค์กร
- ทบทวนคู่มอืการประเมนิผลการปฏบิัติงานและแนวทางของ
ระบบประเมนิผลการปฏบิัติงาน
- น าเสนอขออนุมติั ผวก.

- จดัท า KPI ระดับบุคคลของทุกหน่วยงานแล้ว อยูร่ะหวา่งน าเสนอขออนุมติัหลักเกณฑ์การประเมนิผลการ
ปฏบิัติงานท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ จาก ผวก.

- โครงการกระบวนการปรับปรุงเพื่อค้นหาหลักสูตรในการอบรม ไตรมาส 1-4
1. แต่งต้ังคณะท างาน
2. วเิคราะห์ ประเมนิกระบวนการ/ขัน้ตอนการจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากร
3.  ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการโดยการน า
มาตรฐาน ISO10015 มาประยกุต์ใช้
4. น ากระบวนการท่ีได้รับการปรับปรุง พัฒนา ไปปฏบิัติ
5. ประเมนิผลผลลัพธ ์การพัฒนาบุคลากร และสรุปรายงาน
ต่อ คณะท างานเพื่อวดัและวเิคราะห์ต่อไป

 
- คณะท างานประชมุคร้ังท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 16 ม.ิย. 2559  โดยมกีารปรับปรุงขอ้มลูการน าเขา้ เพื่อด าเนินการ
จดัท าหลักสูตร และก าหนดขัน้ตอนการน า Competency GAP มาใชใ้นการจดัท าหลักสูตรในปี 2560 ต่อไป 
และมกีารเปรียบเทียบการท างานพัฒนาบุคลากรของ กฟภ. กบัมาตรฐาน ISO10015

- โครงการจดัท าระบบบริหารบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  ไตรมาส 1-4
1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง
2. ด าเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้
3. จดัท าแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
4. ติดตามและประเมนิผลความกา้วหน้าในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม Successor ท่ีถกูคัดเลือกจากปีท่ีผ่านมา เป็น
ระยะ

 
- ผวก. อนุมติัวธิปีฏบิัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวนัท่ี 30 ส.ค. 2559 
- คัดเลือก และจดัท าแผน IDP และแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งแล้ว อยูร่ะหวา่งติดตามและประเมนิผล
ความกา้วหน้าในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Successor ท่ีถกูคัดเลือกจากปีท่ีผ่านมา

HR2 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากร (HRD)
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการจดัท าระบบบริหารบุคลากรผู้มคีวามสามารถสูง (Talent Management)  1. คัดเลือกรายชือ่ ประเมนิสมรรถนะบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Management) 
2. ประเมนิสมรรถนะ ทักษะ เพื่อหาชอ่งวา่ง จดุเด่น จดุออ่น
ท่ีต้องพัฒนา
3. ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Talent ตาม
แนวทาง IDP

- ประเมนิสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1 ท่ีได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 คร้ัง
- ผวก. อนุมติัวธิปีฏบิัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Talent รุ่นท่ี 2-3 เมื่อวนัท่ี 30 ส.ค. 2559 
เพื่อน าไปประเมนิสมรรถนะและอบรมในปี 2560 ต่อไป
- รวบรวมรายชือ่กลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และ 3 ของทุกหน่วยงาน วางแผนพัฒนากลุ่ม Talent และ 
แผนมอบหมายงานให้กบักลุ่ม Talent ตามนโยบาย ผวก. เรียบร้อยแล้ว

- โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  ไตรมาส 1-4
1. ขอความเห็นชอบในการติดตามประเมนิผลการจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระดับผู้อ านวยการฝ่าย 
2. ติดตามประเมนิผลการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ส าหรับผู้อ านวยการฝ่าย 
3. อบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพนัก HR สู่การเป็น
ผู้สนับสนุนด้าน IDP 
4. ขออนุมติัส่ือสารชีแ้จงและท าขอ้ตกลง และด าเนินการ
ฝึกอบรม/พัฒนาส าหรับ รฝ.และ อก. ตามท่ีก าหนดไว ้
5. ด าเนินการจดัส่ือสารชีแ้จงและท าขอ้ตกลงเพื่อด าเนิน การ
ฝึกอบรม

 
- จดัส่ือสารชีแ้จงรวมท้ังท าขอ้ตกลงและจดัฝึกอบรม/พัฒนาส าหรับ รฝ. และ อก. จ านวน 5 รุ่น 196 คน 
ระหวา่งเดือน ก.ค.- สค. 2559  เรียบร้อยแล้ว

- โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก ่พนักงาน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถงึการส่งพนักงานเขา้ร่วมประชุมวชิาการและน าเสนอบทความในเวทีนานาชาติ 

- อนุมติัให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศแก่
พนักงาน
- อนุมติัให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศแก่
พนักงาน 
- อนุมติัส่งพนักงานเขา้ร่วมประชมุวชิาการและน าเสนอ
บทความในเวทีนานาชาติ

- ส่งพนักงานเขา้ร่วมประชมุวชิาการและน าเสนอบทความในเวทีนานาชาติ จ านวน 23 คน และให้ทุน 
ป.โท ต่างประเทศ 6 คน ป.โท ในประเทศ 26 คน

- โครงการปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏบิัติงานอยา่งต่อเนื่องให้ 
ครอบคลุมท้ังผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงานภาคสนามทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน ด้วยกจิกรรม มอืชี้
ปากย้ า หรือ KYT และ Safety Talk  

- ผู้ผ่านการอบรม 6,000 คน - จดัฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence จ านวน 106 คน ในวนัท่ี 21-23 ธ.ค. 2559 
- กฟข. เป็นผู้ด าเนินการจดักจิกรรม มอืชี ้ปากย้ า หรือ KYT และ Safety Talk ให้กบัผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงาน 
ด าเนินการปลูกฝังขยายผลให้กบัผู้ปฏบิัติงาน เขตละ 500 คน รวม 6,000 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจดัการความรู้เพื่อการพัฒนา กฟภ. อยา่งยัง่ยนื
 

- จดัท า KM Assessment
- จดัท าแผนแมบ่ทการจดัการความรู้ของ กฟภ. 
- การก าหนดและระบุองค์ความรู้ท่ีส าคัญในกระบวนงานต่างๆ
- การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียขององค์ความรู้
- การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏบิัติงาน
- การค้นหา จดัท า Best Practice 
- การจดัต้ัง PEA Think tank
- การก าหนดวธิกีารถา่ยทอดและแบ่งปันองค์ความรู้กบั
ผู้มส่ีวนได้เสียภายนอกองค์กร
- การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการเรียนรู้
- การพัฒนาและทบทวนตัวชีว้ดัประสิทธผิล
- การสร้างระบบการให้รางวลัและผลตอบแทนเชือ่มโยง KM
- การสร้างวฒันธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
- การส่ือสารและอบรมหน่วยงานและผู้เกีย่วขอ้ง
- การด าเนินกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง
- การส่ือสารและประชาสัมพันธ์

- จดัสัมมนาหลักสูตร “การติดตามประเมนิผลการจดัการความรู้ของ PEA (KM Assesment)” 
ประจ าปี 2559 ส าหรับคณะกรรมการและคณะท างานยอ่ยจดัการความรู้ประจ าสายงาน และส านัก 
จ านวน 102 คน ระหวา่งวนัท่ี 17-18 พ.ย. 2559 
- มกีารค้นหา Best Practice จากการแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน
- จดั PEA Think Tank จ านวน 7 คร้ัง

- โครงการเผยแพร่มาตรฐานอปุกรณ์ และมาตรฐานการติดต้ังของ กฟภ. แกก่ารไฟฟ้า
ประเทศเพื่อนบ้าน 3 การไฟฟ้า 

ไตรมาส 1-4
- จดัส่งก าหนดการและรายละเอยีดหลักสูตรฝึกอบรมให้ 
กรป. 
- เพื่อแจง้รัฐวสิาหกจิไฟฟ้าลาว (EDL)  12 หลักสูตร 
- ขออนุมติัจดัฝึกอบรมจ านวน 12 หลักสูตร 
- รายงานผลการฝึกอบรม จ านวน 12 หลักสูตร

 
- จดัฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเคร่ืองอลัตร้าโซนิค ระหวา่งวนัท่ี 30 พ.ย. - 
1 ธ.ค. 2559  
- จดัฝึกอบรมหลักสูตรการใชง้านกล้องส่องความร้อนและการวเิคราะห์ผล ระหวา่งวนัท่ี 28-29 พ.ย. 2559
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   - ขออนุมติัหลักการจดัสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อน า
ศักยภาพผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในและ
ต่างประเทศ และผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศมา
พัฒนาองค์กร
- จดัสัมมนาระดมความคิดเห็น  ภายใน  31 ม.ีค. 2559
- จดัท ารายงานน าเสนอแผนงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ.

- โรงเรียนชา่งการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจดัให้มกีารน าเสนอหัวขอ้โครงการต่อท่ีประชมุ Smart Grid 
Steering Committee เมื่อวนัท่ี 2 ธ.ค. 2559 จ านวน 7 โครงการ โดยมแีผนการขยายผลและ
ด าเนินการต่อในปี 2560

- โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและฝีมอืแรงงานอยา่งเป็นระบบและมมีาตรฐาน  - โครงการทบทวนการจดัท าแผนฝึกอบรม (Training 
Roadmap)
- จดัท าหลักสูตรและแผนงานเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานชา่งใหม ่
- จดัการแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน 
- การพัฒนาผู้ปฏบิัติงานระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ท้ัง 12 
เขต และ ฝกร.

- จดักจิกรรม Standard Performance Day (SPD) เพื่อ
สร้างความตระหนัก และแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) ด้านมาตรฐานการท างาน

- โครงการทบทวนการจดัท าแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) อยูร่ะหวา่งด าเนินการทบทวนการจดัท า
หลักสูตรมาตรฐานส าหรับฝึกอบรม (Training Roadmap) 
- จดัท าหลักสูตร และจดัฝึกอบรมพนักงานชา่งใหม ่จ านวน 4 รุ่น จ านวน 480 คน

- จดัแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน จ านวน 13 คร้ัง เรียบร้อยแล้ว
- จดัฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตท างานหลักสูตรผู้ปฏบิัติงานระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ท้ัง 12 เขตเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
- สรุปรายงานผลการจดัฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตท างานหลักสูตรผู้ปฏบิัติงานระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข.
 ท้ัง 12 เขต และ ฝกร. แล้ว 
- จดักจิกรรม Standard Performance Day (SPD) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหวา่งวนัท่ี 7-8 ก.ย. 2559

- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจดัการ ให้กบัผู้บริหารทุกระดับ  ไตรมาส 1-4
- ขออนุมติัด าเนินการจดัอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
บริหารจดัการให้กบัผู้บริหารทุกระดับ จ านวน 200  คน 
- ด าเนินการจดัอบรม 
- สรุปรายงานผล 

 
- ส่งผู้บริหารเขา้อบรมหน่วยงานภายนอก จ านวน 30 คน

- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานจดัซ้ือ จดัจา้ง ให้มคีวามรู้เกีย่วกบัระบบการจดัซ้ือ 
  จดัจา้งรูปแบบใหม ่e-Market, e-Bidding 

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติัด าเนินการจดัอบรมด้านระบบการจดัซ้ือ จดัจา้ง
รูปแบบใหม ่e-Market, e-Bidding จ านวน 500 คน
2. สรุปรายงานผล 
3. ด าเนินการจดัอบรม

 
- จดัการบรรยายหลักสูตร "กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งตาม พรบ.จดัซ้ือจดัจา้งเเละเเนวทาง 
e-Market เเละ e-Bidding"  ในวนัท่ี 26 ธ.ค. 2559  จ านวน 310 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการเจา้หน้าท่ี E/O และช่างแกไ้ฟฟ้าขดัขอ้งท่ีได้รับการอบรมความรู้ด้านความ
ปลอดภยั 

1. หลักสูตรและแผนงานเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานชา่งใหม ่(360 คน) และหลักสูตรการจดัการงานแก้
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง (40 คน)
2. รวบรวมเอกสารและจดัเตรียมการฝึกอบรม
3. ขออนุมติัจดัฝึกอบรม
4. ด าเนินการฝึกอบรม

- จดัฝึกอบรมแล้ว 4 รุ่น รวม 480 คน

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร  1. จดัประชมุก าหนดรายละเอยีดหลักสูตรฝึกอบรมและ
ก าหนดการจดัฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และส่ือสาร
2. ขออนุมติัจดัฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ
3. จดัฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ
4. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

- ยกเลิกการจดัฝึกอบรมตามขอ้ส่ังการ ผวก. ให้ประหยดัค่าใชจ้า่ยงบประมาณท าการ กฟภ.

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธภิาพด าเนินงานขององค์กร  จดัฝึกอบรมหลักสูตร "Change Management" ส าหรับ
ระบบ CBS เฟส 2

- คณะท างานด้านเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ไปศึกษาดูงานเกีย่วกบัการ Change Management
ณ บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) จ านวน 15 คน เมื่อวนัท่ี 27 ต.ค. 2559 และธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)
 จ านวน 25 คน เมื่อวนัท่ี 28 ต.ค. 2559
- จดัฝึกอบรมหลักสูตร Change Management ให้กบัพนักงาน ศฝฟ. จ านวน 102 คน

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจในกฏระเบียบ กฏหมายธรุกจิและ
กฏหมายอืน่ๆ 

     อนุมติัด าเนินการจดัอบรมด้านระเบียบ กฎหมายธรุกจิ
และกฎหมายอืน่ๆ จ านวน 150 คน ด าเนินการจดัอบรม 
และสรุปรายงานผล

- จดัอบรมหลักสูตร “กฎหมายเบื้องต้นส าหรับพนักงาน กฟภ.” ประจ าปี 2559 ระหวา่งวนัท่ี 19-20 ธ.ค. 2559

- โครงการพัฒนาระบบคลังสมองของ กฟภ. (PEA Think Tank)  1. ค้นหาหัวขอ้เพื่อคัดเลือกใชใ้นการด าเนินงานจากทุกสาย
งาน
2. ล าดับความส าคัญของหัวขอ้ 
3. อนุมติัหลักการด าเนินการ และมอบหมายหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
4. ด าเนินการจดัสัมมนา PEA Think Tank จ านวน 8 คร้ัง

- จดัสัมมนา PEA Think Tank แล้ว จ านวน 7 คร้ัง โดยการจดัสัมมนา PEA Think Tank คร้ังท่ี 8 ประจ าปี 
2559 ได้มบีันทึกเล่ือนก าหนดการจดังาน ไปในปี 2560
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- โครงการจดัท าแผนแมบ่ทการจดัการความรู้ (KM) ปี 2559 - 2563  ไตรมาส 1-4
1. จดัท า TOR และขออนุมติัหลักการจา้ง
ท่ีปรึกษา 
2. ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษา 
3. วเิคราะห์ ขอ้มลูเกีย่วกบัยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์
ในด้านการจดัการความรู้และเปรียบเทียบหน่วยงาน
ท่ีเป็น Best Practice/Good Practice
4. ตรวจประเมนิระดับการจดัการความรู้ของ 
กฟภ.

 
- ผวก. อนุมติัหลักการจา้งท่ีปรึกษาและ TOR เมื่อวนัท่ี 25 ม.ค. 2559 และแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาระบบการ
จดัการความรู้ของ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 15 ม.ิย. 2559

- โครงการจดัท าระบบ PEA Professional/PEA Guru  1. การก าหนดสาขาความเชีย่วชาญของ กฟภ. 
2. การส ารวจรายชือ่ผู้เชีย่วชาญในแต่ละสาขา 
3. การสอบทานรายชือ่ผู้เชีย่วชาญจากสายงานท่ีเกีย่วขอ้ง

-  ขออนุมติัก าหนดสาขาความเชีย่วชาญของ กฟภ. ก าหนดแบบฟอร์มเพื่อส ารวจรายชือ่ผู้เชีย่วชาญ
จากทุกหน่วยงาน, ส ารวจรายละเอยีดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจ เพื่อวเิคราะห์
รายชือ่ผู้เชีย่วชาญของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว

- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประดิษฐ์ คิดค้นสร้างนวตักรรม และขยายผลการใชง้าน
อยา่งเป็นระบบ 

ไตรมาส 1-4
1. ขอความเห็นชอบในการคัดเลือกนวตักรรมท่ีมี
ความเหมาะสม จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการโดยตรง
2. ขอนุมติัด าเนินการอบรม 
3. ด าเนินการจดัอบรมและสรุปรายงานผล 
4. ติดตามการขยายผลการใชง้านนวตักรรม

 
- จดัอบรมจ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร "การพัฒนานวตักรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านเคร่ืองกลและฮาร์ดแวร์" ระหวา่ง
วนัท่ี 23-27 ก.พ. 2559 จ านวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
2. หลักสูตร "การพัฒนานวตักรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์" ระหวา่งวนัท่ี 
7-11 ม.ีค. 2559 จ านวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
3. หลักสูตร "การพัฒนานวตักรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานท่ัวไป" ประจ าปี 2559 จ านวน 2 รุ่น
4. หลักสูตร "การพัฒนานวตักรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านส่ือสารและสารสนเทศ" 
ระหวา่งวนัท่ี 10-14 พ.ค.2559 จ านวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
- กวน. เป็นผู้ด าเนินการติดตามการขยายผลการใชง้านนวตักรรม

- แผนเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารบุคลากรท้ังด้านการเงินและด้านกายภาพ

     : การจดัท าแผนอตัราก าลังประจ าปีให้สอดรับกบัยทุธศาสตร์องค์กร - ผวก. อนุมติัแผนอตัราก าลังพนักงานและลูกจา้ง ประจ าปี 2560 ในภาพรวมองค์กร 
เมื่อวนัท่ี 3 ต.ค. 2559

     : วเิคราะห์ทบทวนกระบวนงานเพื่อจดัท ากรอบอตัราก าลัง (Job Analysis) 1. ติดตามและปรับปรุงกระบวนการท างานของ กฟข.
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการทบทวนและ
ออกแบบกระบวนการท างาน

- ประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจา้งในงวดท่ี 2 ตาม
โครงการวางแผนอตัราก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กรและการด าเนินธรุกจิในอนาคต
เมื่อวนัท่ี 23 ธ.ค. 2559
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : จดัท าระบบบริหารบุคลากรผู้มคีวามสามารถสูง  (Talent Management) 1. คัดเลือกรายชือ่ ประเมนิสมรรถนะบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Management) 
2. ประเมนิสมรรถนะ ทักษะ เพื่อหาชอ่งวา่ง จดุเด่น จดุออ่น
ท่ีต้องพัฒนา
3. ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Talent ตามแนวทาง 
IDP

- ประเมนิสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1 ท่ีได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 คร้ัง 
ผวก. อนุมติัวธิปีฏบิัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Talent รุ่นท่ี 2-3 เมื่อวนัท่ี 30 ส.ค. 2559 และจะ
ประเมนิสมรรถนะและอบรมในปี 2560 
- รวบรวมรายชือ่กลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ของทุกหน่วยงาน วางแผนพัฒนากลุ่ม Talent และแผน
มอบหมายงาน ให้กบักลุ่ม Talent ตามนโยบาย ผวก.

     : จดัท าระบบบริหารบุคลากรผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ไตรมาส 1-4
1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง
2. ด าเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้
3. จดัท าแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
4. ติดตามและประเมนิผลความกา้วหน้าในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม Successor ท่ีถกูคัดเลือกจากปีท่ีผ่านมา เป็น
ระยะ

 
ผวก. อนุมติัวธิปีฏบิัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวนัท่ี 30 ส.ค. 2559 คัดเลือก และ
จดัท าแผน IDP และแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งแล้ว อยูร่ะหวา่งติดตามและประเมนิผลความกา้วหน้าในการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่ม Successor ท่ีถกูคัดเลือกจากปีท่ีผ่านมา

     : เตรียมความพร้อมผู้ปฏบิัติงานให้มศัีกยภาพเพียงพอต่อการปฏบิัติงาน 1. จดัฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานชา่งใหม่
2. จดัฝึกอบรมการปฏบิัติงานส าหรับลูกจา้งชา่ง
3. จดัฝึกอบรมการปฏบิัติงานส าหรับแรงงานด้านระบบไฟฟ้า

- จดัฝึกอบรมพนักงานชา่งใหม ่จ านวน 5 รุ่น จ านวน 598 คน
- กฟข.ทุกเขต ด าเนินการจดัฝึกอบรม มผู้ีผ่านการอบรม 198 คน 
- ติดตามผลการจดัฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตท างานหลักสูตรผู้ปฏบิัติงานระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ท้ัง 
12 เขต และ ฝกร. โดยจดัอบรมแล้วเสร็จจ านวน 12 เขต มผู้ีผ่านการอบรม 17,881 คน

     : สร้างและพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้านวศิวกรรม      จดัฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวศิวกรรม จ านวน 10
 หลักสูตร

- เปล่ียนเป็น หลักสูตรใหม ่อยูร่ะหวา่งขออนุมติัจดัฝึกอบรมหลักสูตร  “Power Quality  Advance” 
แต่ยกเลิกการจดัฝึกอบรมตามนโยบาย ผวก. ให้ประหยดังบประมาณท าการ

     : ประเมนิและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร ไตรมาส 1-4
1. ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนักงานเกีย่วกบัระบบประเมนิ 
Competency 
2. ทบทวนและจดัท า KPIs ระดับบุคคลท่ีเป็นมาตรฐานท่ัวท้ัง
องค์กร
3. ทบทวนคู่มอืการประเมนิผลการปฏบิัติงาน และแนวทาง
ของระบบประเมนิผลการปฏบิัติงาน
4. ติดตามและประเมนิผลความกา้วหน้าในการพัฒนาบุคลากร

 
- สรุปรายงานผลการประเมนิสมรรถนะประจ าปี 2559 ร้อยละของบุคลากรท่ีมขีดีความสามารถหลักผ่านระดับ
ท่ีองค์กรคาดหวงัอยูท่ี่ 82.07
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : เสริมสร้างแนวทางการท างานร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข (Happy Workplace ) 1. อนุมติัด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร Happy Workplace
2. ด าเนินการจดัอบรม
3. สรุปรายงานผล

- จดัโครงการ “Happy Workplace”ส่วนภมูภิาค ประจ าปี 2559 ส าหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้าง
คุณภาพชวีติและบรรยากาศการท างานร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข เขตละ 80 คน รวมท้ังส้ิน 960 คน ระหวา่งเดือน
 ม.ิย. – ก.ย. 2559  
- จดัอบรมโครงการ PEA Happy Home หลักสูตร เงินทองต้องวางแผน จ านวน 320 คน  
เมื่อวนัท่ี 29 ส.ค. 2559

     : โครงการ PEA Happy Money  (ช่ือเดิม : สร้างความสุขในท่ีท างานอยา่งยัง่ยนื (PEA 
Happy Home)

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติัจดัโครงการ (อนุมติั ผวก. 4 ธ.ค. 2558)
2. แต่งต้ังคณะท างานโครงการฯ
3. ประสานงานผู้ท่ีเกีย่วขอ้งและจดัเตรียมการด าเนินงาน
4. จดัอบรมให้ความรู้พนักงานในส านักงานใหญ่
5. ประเมนิผลความพึงพอใจ
6. ผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 300 คน

- จดัอบรมให้ความรู้แกพ่นักงาน กฟภ. ส านักงานใหญ่  หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน ตอน หมดหนี้
มอีอม และ ตอน มนุษยเ์งินเดือนกม็ั่งค่ังได้” เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 29 ส.ค. 2559 บรรยายโดย ดร.ธนัยวงศ์ 
กรีติวานิชย ์ศูนยส่์งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มผู้ีเขา้รับ
การอบรมจ านวน 304 คน
- สรุปผลการประเมนิการจดัอบรมโครงการสร้างความสุขในท่ีท างานอยา่งยัง่ยนื (PEA Happy Home)

     : จดัท าคู่มอืมาตรฐานการท างานด้านระบบไฟฟ้า ไตรมาส 1-4
1. แต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าคู่มอืมาตรฐานการท างานด้าน
ระบบไฟฟ้า 
2. จดัท าคู่มอืมาตรฐานการท างานด้านระบบไฟฟ้า และจดัท า
ร่างคู่มอืการปฏบิัติงานด้านวศิวกรรม พร้อมอนุมติั
3. ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่คู่มอืมาตรฐานการท างานด้าน
ระบบไฟฟ้า(จดัท าเผยแพร่คู่มอืตามเป้าหมายท่ีระบุในแผน
เพิ่มประสิทธภิาพฯ ) ผ่านหนังสือเวยีนและขึน้ทางเวบ็ไซต์ 
4. จดัฝึกอบรมการใชคู่้มอืมาตรฐานการท างานด้านระบบ
ไฟฟ้า
5. ตรวจประเมนิ ทบทวน และปรับปรุงคู่มอืมาตรฐานการ
ท างาน

 
- จดัท าคู่มอืปฏบิัติงานด้านวศิวกรรม (Engineering Manual)  จ านวน 9 เล่ม ดังนี้
 1. ร่างคู่มอืระเบียบ กฟภ. วา่ด้วยการตรวจสอบมเิตอร์และมาตรการป้องกนัการละเมดิการใชไ้ฟฟ้า 
พ.ศ. 2559"
 2. ร่างคู่มอืปฏบิัติงานด้านคุณภาพไฟฟ้า ปี 2559
 3. จดัสัมมนาการจดัท าร่างคู่มอืปฏบิัติงานส าหรับสายใต้ดินและใต้น้ า
 4. คู่มอืปฏบิัติงานกอ่สร้างระบบไฟฟ้า
 5. คู่มอืปฏบิัติงานกบั Bypass Cable 
 6. คู่มอืตรวจสอบระบบงานด้านพัสดุ ซ้ือ จา้ง 
 7. คู่มอืตรวจสอบระบบงานด้านบัญช ีการเงิน
 8. คู่มอืตรวจสอบระบบงานด้านกอ่สร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 9. คู่มอืการจดัท า Green Office ของ กฟภ.

     : จดัการแขง่ขนัทักษะและเทคนิคการปฏบิัติงานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า ไตรมาส 1-4
1. จดัประชมุก าหนดรายละเอยีดและก าหนดการแขง่ขนั
ทักษะการปฏบิัติงาน 
2. ขออนุมติัจดัการแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน 
3. จดัการแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน 
4. รายงานผลการแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน

 
- จดัแขง่ขนัทักษะการปฏบิัติงาน จ านวน 13 คร้ัง เมื่อวนัท่ี 7-9 ก.ย. 2559
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : จดักจิกรรม Standard Performance Day (SPD) จดักจิกรรม Standard Performance Day (SPD) เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) ด้านมาตรฐานการท างาน

- จดักจิกรรม Standard Performance Day (SPD) ระหวา่งวนัท่ีวนัท่ี 7-8 ก.ย. 2559

     : จดัท าหลักสูตรมาตรฐานส าหรับฝึกอบรมผู้ปฏบิัติงานด้านระบบไฟฟ้า (Training 
Roadmap)

ไตรมาส 1-4
- จดัท าหลักสูตรของร่างแผนฝึกอบรมของสายงานต้นแบบ
โครงการทบทวนการจดัท าแผนฝึกอบรม (Training 
Roadmap)  
- พิจารณาและสรุปผลร่วมกบัสายงานต้นแบบเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรของร่างแผนฝึกอบรม

 
- อยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท าหลักสูตรมาตรฐานส าหรับฝึกอบรม (Training Roadmap)

     : การจดัการความรู้สู่การปฏบิัติงานด้านระบบไฟฟ้าท่ีเป็นเลิศ ไตรมาส 1-4
1. แต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ พร้อมจดัท าแผนงาน
และตัวชีว้ดั
2. การค้นหาและจดัเกบ็องค์ความรู้ท่ีส าคัญเกีย่วกบัการ
ปฏบิัติงานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า
3. จดัโครงการคลังสมอง (Think Tank) ด้าน
การปฏบิัติงานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า
4. การจดัท าวธิปีฏบิัติท่ีเป็นเลิศการปฏบิัติงานเกีย่วกบัระบบ
ไฟฟ้า
5. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างวฒันธรรม
การเรียนรู้ด้านการปฏบิัติงานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า 
6. การติดตาม ประเมนิผล และทบทวน
การด าเนินการจดัการความรู้

 
- จดัสัมมนา หลักสูตร “การติดตามประเมนิผลการจดัการความรู้ของ PEA  (KM Assessment) ระหวา่งวนัท่ี 
17-18 พ.ย. 2559 โดยมผู้ีเขา้ร่วมสัมมนาจากสายงานภาค 1-4 ประกอบด้วย ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการจดัการความรู้ของทุกเขต จ านวน 102 คน และสายงานรายงานผลการประเมนิเรียบร้อยแล้ว

     : จดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยัให้กบัผู้บริหาร และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัอยา่ง
ต่อเนื่อง

     จดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยัให้กบัผู้บริหาร และ
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง

- จดัฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence  เมื่อวนัท่ี 21-23 ธ.ค. 2559 จ านวน 106 คน

     : ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง      ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านความ
ปลอดภยัอยา่งต่อเนื่อง

- จดัฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence  เมื่อวนัท่ี 21-23 ธ.ค. 2559 จ านวน 106 คน

     : ขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity)  ในการปฏบิัติงานอยา่งต่อเนื่องให้
ครอบคลุมท้ังผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงาน

     ขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity)  ในการ
ปฏบิัติงานอยา่งต่อเนื่องให้ครอบคลุมท้ังผู้บริหารและ
ผู้ปฏบิัติงาน

- กฟข. เป็นผู้ด าเนินการจดักจิกรรม มอืชี ้ปากย้ า หรือ KYT และ Safety Talk ให้กบัผู้บริหารและผู้ปฏบิัติงาน 
ด าเนินการปลูกฝังขยายผลให้กบัผู้ปฏบิัติงาน เขตละ 500 คน รวม 6,000 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหาร ความปลอดภยั (Safety Management 
System) ตามมาตรฐานระบบการจดัการ อาชีวอนามยั และความปลอดภยั (มอก.
18001-2542)

ไตรมาส 1-4     
ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาเพื่อจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ กฟภ. (มอก. 18001)

 
- ผวก. อนุมติัลงนามจา้ง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาเพื่อจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ กฟภ. (มอก. 18001) แล้ว

     : ส ารวจเคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ท่ีส าคัญ  ในการปฏบิัติงาน และจดัท าแผน ไตรมาส 1-4
1. ส ารวจเคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และอปุกรณ์ท่ีส าคัญ
ในการปฏบิัติงาน
2. จดัหา จดัสรรเคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และอปุกรณ์ 
ท่ีส าคัญให้เพียงพอต่อการปฏบิัติงาน

 
- ส ารวจเคร่ืองมอื เคร่ืองใชแ้ละอปุกรณ์ในไตรมาส 4 /2558 แล้ว และแจง้ให้ กฟข. ด าเนินการจดัหา จดัสรร 
เคร่ืองมอืฯ ตามผลการส ารวจ
- กฟข.ได้จดัสรรเคร่ืองมอื เคร่ืองใชใ้ห้ กฟฟ.หน้างาน โดยใชง้บจ าเป็นเร่งด่วน

- โครงการพัฒนาโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉริยะในพื้นท่ีเมอืงพัทยา จ.ชลบุรี  จดัท าสัญญา และลงนามสัญญา 
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

-  ผวก. อนุมติัขยายระยะเวลาสัญญาจา้ง บริษัท เน็คแซนท์ เอเชยี จ ากดั เพื่อจดัท าเอกสารประกวด
ราคาโครงการ คอพ. เมื่อวนัท่ี 3 ต.ค. 2559 คณะกรรมการ กฟภ. อนุมติัในหลักการด าเนินงานตามโครงการ 
คอพ. โดยแยก 2 กลุ่มงาน และวธิปีระกวดราคางานจา้งเหมาท้ัง
2 โครงการ และเห็นชอบคงอ านาจให้ คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมติัด าเนินงานของท้ัง
2 กลุ่มงาน เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. 2559
- รผก.(ว) อนุมติัแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดราคากลาง, ร่างขอบเขตงาน (TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวนัท่ี 14 ธ.ค. 2559

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงขา่ยไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Micro Grid) ท่ี อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

- น าเสนอขออนุมติัเอกสารประกวดราคาจา้งเหมาด าเนินงาน
โครงการ คพล. พร้อมสเปค

- ครม. มมีติเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 1 พ.ย. 2559 อยูร่ะหวา่งจดัท ารายงานฉบับท่ี 1 เอกสารประกวดราคา

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมนุเวยีนบนพื้นท่ี เกาะกดู เกาะหมาก จ.
ตราด 

- น าเสนอ ครม. พิจารณา - อยูร่ะหวา่งน าเสนอรายงานการศึกษาความเหมาะสมให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- งานออกแบบ จดัหาพร้อมอปุกรณ์ส่ือสารเคเบิลใยแกว้น าแสงทดแทนอปุกรณ์ส่ือสัญญาณ
ความเร็วสูง (SDH เดิม) ท่ีครบอายกุารใช้งาน 10 ปี ในพื้นท่ี คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.
3) 

ไตรมาส 1-4
1. จดัท าขอ้มลูด้านเทคนิค และด้านราคา
2. ขออนุมติัแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
3. ขออนุมติั TOR และราคากลาง
4. ประกาศและขายแบบประกวดราคา
5. ยืน่ซองประกวดราคา
6. พิจารณาผลการประกวดราคาด้านเทคนิค
7. เคาะราคา (e-Auction)
8. ขออนุมติัจา้งฯ

 
- ยืน่ซองประกวดราคากลาง เมื่อวนัท่ี 29 พ.ย. 2559 อยูร่ะหวา่งตรวจเอกสาร และสรุปพิจารณาผลการ
คัดเลือกเบื้องต้น

ICT1 พัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 59 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานขยายโครงขา่ยส่ือสาร Next Generation Network และสายเคเบิล ใยแกว้น า
แสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าส่วนท่ี 1 

ไตรมาส 1-4
1. สรุปรายละเอยีดการรับมอบงานพร้อมค่าปรับ
2. ขออนุมติัปรับลดค่าปรับ
3. ขออนุมติัเบิกจา่ยเงิน

 
- ด าเนินการคิดค่าปรับและขออนุมติัเบิกจา่ยเงินงวดสุดท้าย และแจง้ กองตรวจจา่ยเรียบร้อยแล้ว

- งานปรับปรุงติดต้ังอปุกรณ์ส่ือสาร Next Generation Network ในพื้นท่ี คจฟ.1  ทดแทน
อปุกรณ์ส่ือสัญญาณความเร็วสูงท่ีมอีายกุารใช้งานประมาณ 10 ปี 

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติัเบิกจา่ยเงิน
2. ด าเนินการติดต้ังและทดสอบ
3. ส่งมอบงาน

 
- ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนงานพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภมูศิาสตร์ ระยะท่ี 3  - มรีายงานประเมนิสถานะและผลงาน คสฟ.2 - จดัประชมุ Work Shop เพื่อรวบรวมขอ้มลูความต้องการ ขอ้เสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติ จากหน่วยงาน
ส่วนกลาง  กฟข. และ กฟฟ. ท้ัง 12 เขต ระหวา่งวนัท่ี 13 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 และจดัท าแบบสอบถาม 
“ประเมนิสถานะภาพและความต้องการใชง้านระบบ GIS” เพื่อน าขอ้มลูมาประกอบ
การประเมนิการด าเนินงานของระบบ GIS ปัจจบุัน และการจดัท ารายงานความเหมาะสมของแผนงาน  ผสฟ.3 
โดยแจง้ส่วนท่ีเกีย่วขอ้ง เมื่อวนัท่ี 20 ธ.ค. 2559

- งานร้อยละความถกูต้องของขอ้มลูหมอ้แปลงในฐานขอ้มลู GIS ผลการด าเนินงานไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 97 ร้อยละ 99.28

- งานร้อยละความถกูต้องของขอ้มลูมเิตอร์ในฐานขอ้มลู GIS ผลการด าเนินงานไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 97 ร้อยละ 99.21

- งานร้อยละความถกูต้องของขอ้มลูอปุกรณ์ป้องกนัในระบบไฟฟ้า
ในฐานขอ้มลู GIS

ผลการด าเนินงานไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 92 ร้อยละ 98.80

- โครงการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารของ กฟภ. 

     : โครงการกอ่สร้างศูนยข์อ้มลู (Data Center) ของ  กฟภ.  ไตรมาส 1-4
1. ประกวดราคางานจา้งเหมากอ่สร้างฯ (ประชาพิจารณ์, 
ขายแบบ, ชีแ้จงแบบและดูสถานท่ีกอ่สร้าง, พิจารณาผลทาง
เทคนิค) 
2. ลงนามในสัญญาจา้งเหมากอ่สร้างฯ (กระบวนการ 
e-Auction, อนุมติัจา้ง,จดัท าสัญญาและลงนามในสัญญา)

 
- ผวก. อนุมติัจา้ง บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน)  กอ่สร้างศูนยข์อ้มลู (Data Center) 
เมื่อวนัท่ี 7 ธ.ค. 2559, ลงนามในสัญญาจา้งฯ เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 2559 และคณะกรรมการ กฟภ. มมีติรับทราบ
การอนุมติัจา้ง เมื่อวนัท่ี 21 ธ.ค. 2559 
คณะท างานบริหารโครงการฯ, หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งและ บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
ประชมุเพื่อเตรียมเร่ิมต้นโครงการ (Pre-Kick Off) เมื่อวนัท่ี 26 ธ.ค. 2559

ICT2 ใช้เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการด าเนินงาน (Streamline Business Process)

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 60 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : งานจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธรุกจิหลัก (รซธ.) 
ระยะท่ี 2 

ไตรมาส 1-4
1. เตรียมการจา้งท่ีปรึกษาจดัท า TOR และเตรียมยกร่าง 
TOR จดัซ้ือ CBS2 
2. จดัท า TOR ประมาณราคาจดัซ้ือ
3. ประกวดราคา

 - รผก.(ทส) อนุมติัปรับโครงสร้างการบริหารโครงการฯ แต่งต้ังคณะท างานร่วมพิจารณารายละเอยีดทาง
เทคนิคและรายละเอยีดราคาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับธรุกจิหลัก (รซธ.) ระยะท่ี 2 เมื่อวนัท่ี
 8 ธ.ค. 2559  
- ท่ีปรึกษาฯ น าเสนอร่างขอ้ก าหนดและขอบเขตงานการจดัซ้ือ รซธ. ระยะท่ี 2 (TOR) และรายงานประเมนิ
ราคาการจดัหาโครงการ ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 21 ธ.ค. 2559
- ประชมุ PMO CBS2 เพื่อติดตามงานด้านเทคนิค เมื่อวนัท่ี 28 ธ.ค. 2559 อยูร่ะหวา่งสรุปรวบรวมประมาณ
การค่าใชจ้า่ยและราคากลางการจดัซ้ือ รซธ. ระยะท่ี 2 จากบริษัทต่างๆ

     : งานจดัท า/ทบทวน ICT Training Roadmap      ติดตาม และประสานงานหน่วยงานสายงาน ทส. เพื่อ
จดัท า/ทบทวน ICT Training Roadmap

- รผก.(ทส) อนุมติัแผนการฝึกอบรมและรายละเอยีดโครงการด้าน ICT ประจ าปี 2560 และให้ ฝพบ. 
ด าเนินการบรรจใุนแผนฝึกอบรมสัมมนาของ กฟภ. ประจ าปี 2560 ของ กฟภ.

     : งานจา้งท่ีปรึกษาจดัท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และแผน
แมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารของ กฟภ. ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2561-2565

ไตรมาส 1-4
1. ประกวดราคางานจา้งเหมากอ่สร้างฯ (ประชาพิจารณ์, 
ขายแบบ, ชีแ้จงแบบและดูสถานท่ีกอ่สร้าง, พิจารณาผลทาง
เทคนิค) 
2. ลงนามในสัญญาจา้งเหมากอ่สร้างฯ (กระบวนการ 
e-Auction, อนุมติัจา้ง,จดัท าสัญญาและลงนามในสัญญา)

 
- อยูร่ะหวา่งตรวจสอบและให้ขอ้คิดเห็นต่อ ส่ิงส่งมอบงวดท่ี 2 ของท่ีปรึกษา เพื่อน าเสนอแกค่ณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้งฯ พิจารณา

     : โครงการศูนยบ์ริการขอ้มลูผู้ใช้ไฟ  (1129 PEA Call Center) ระยะท่ี 3 ไตรมาส 1-4
1. ประสานงานและให้ค าปรึกษา แกไ้ขปัญหา
การใชง้าน
2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพื่อน าเขา้ขอ้มลูให้
ทันสมยั 
3. สนับสนุนขอ้มลูของ Call Center เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์
ในการบริหารจดัการภายใน กฟภ. 
4. จา่ยเงินค่าธรรมเนียมรายปีของหมายเลข 4 หลัก ให้ 
กสทช. 
5. จดัส่งรายงานขอ้มลูประจ าปี 2558

 
- ประชมุแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ 1129 PEA Call Center ร่วมกบั กบอ. และ บมจ. วนัทู
วนั คอนแทคส์  ได้แก ่การให้บริการ Outbound (SMS, Call ) แจง้ขอ้มลูไฟฟ้าขดัขอ้งกลับหาผู้ใชไ้ฟฟ้า , การ
ให้บริการโอนสายจากห้องเวรแกก้ระแสไฟฟ้าขดัขอ้งมายงั 1129 PEA Call Center

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 61 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : งานขยายประสิทธภิาพระบบ VDO Conference ไตรมาส 1-4
1. จดัท าขอ้มลูด้านเทคนิค และด้านราคา
2. ขออนุมติัแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
3. ขออนุมติั TOR และราคากลาง
4. ประกาศและขายแบบประกวดราคา
5. ยืน่ซองประกวดราคา
6. พิจารณาผลการประกวดราคาด้านเทคนิค
7. เคาะราคา (e-Auction)
8. ขออนุมติัจา้งฯ

 
- อยูร่ะหวา่งจดัท าเอกสาร TOR และ ราคากลาง

     : งานควบคุมงานกอ่สร้าง  (อาคารศูนยข์อ้มลู) 1. จดัท า ขอ้ก าหนด ขอบเขตงานจา้ง (TOR), ราคากลางและ
ขออนุมติั
2. ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธิคัีดเลือก (คัดเลือก
ท่ีปรึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือก, ต่อรองราคา, 
สรุปผลและขออนุมติัจา้ง, ท าสัญญาและลงนามในสัญญา)

- ผวก. อนุมติัผลการคัดเลือกท่ีปรึกษาควบคุมงานกอ่สร้างศูนยข์อ้มลู (Data Center)  เมื่อวนัท่ี 13 ธ.ค. 2559
- บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้ส่งขอ้เสนอด้านเทคนิค และขอ้เสนอด้านราคาของงานจา้งท่ีปรึกษาควบคุมงานกอ่สร้าง
อาคารศูนยข์อ้มลู (Data Center) ของ กฟภ. เมื่อวนัท่ี 22 ธ.ค. 2559
- ประชมุคณะกรรมการด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาควบคุมงานฯ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอด้านเทคนิค เมื่อวนัท่ี 27 
ธ.ค. 2559 อยูร่ะหวา่งสรุปผลการพิจารณาด้านเทคนิค

     : งานการสนับสนุนการบริหารจดัการการเช่ือมโยงสารสนเทศ ไตรมาส 1-4
1. จดัประชมุร่วมกบัผู้เกีย่วขอ้งในการออกแบบระบบงาน 
(SA) เพื่อร่วมก าหนด และทบทวน Business Process
2. ร่วมกบัผู้ออกแบบระบบงาน ก าหนดชดุขอ้มลูท่ีเป็น
มาตรฐานส าหรับการเชือ่มโยงขอ้มลู 
3. ก าหนดวธิกีารรับส่งขอ้มลูของแต่ละโปรเซส
4. เชือ่มโยงขอ้มลู (ขอ้ก าหนดทางเทคนิค)
5. ประกาศขึน้ทะเบียนชดุขอ้มลูและวธิกีารรับ-ส่งขอ้มลู เป็น
มาตรฐานกลางของ กฟภ.

 
จดัท าอนุมติัประกาศรายการทะเบียนมาตรฐานการเชือ่มโยงขอ้มลูเพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2559 ดังนี้
 - ทะเบียนโปรเซสการเชือ่มโยง (Interconnection Business Process Registration) จ านวน 3 
รายการ
 - ทะเบียนขอ้มลูท่ีใชร่้วมกนั (Sharable Business Information Entity Registration) จ านวน 11 รายการ 
 - ทะเบียนรูปแบบขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Format Registration) จ านวน 5 รายการ
 - ทะเบียนขอ้ก าหนดวธิกีารรับส่งขอ้มลู (Interconnection Technical Specification Registration) จ านวน
 3 รายการ

     : แผนงานจดัช่องวงจรส่ือสารให้ส านักงาน กฟฟ.  จดุรวมงานท่ีมโีครงขา่ยเคเบิลใยแกว้
น าแสงใช้งานแล้ว มคีวามเร็วไมต่่ ากวา่ 20 Mb/s

     เพิ่มความเร็ววงจรส่ือสาร Ethernet ให้ กฟฟ. จดุรวม
งานท่ีเป็นจดุเชือ่มโยงโครงขา่ยใยแกว้น าแสงของ กฟภ. ไปยงั
 กฟฟ.ในสังกดัหลายแห่ง ให้มคีวามเร็วไมต่่ ากวา่ 20 Mbps 
(ในกรณีท่ีมกีาร์ดและอปุกรณ์ฯพร้อมใชง้าน)

- เดือน ธ.ค. 2559 ด าเนินการจดัชอ่งวงจรส่ือสารรวมสะสมจ านวน 186 แห่ง
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     :  งานพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยากร ด้านส่ือสารโทรคมนาคมของ กฟภ. (TAMS) ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติัจา้ง และจดัท าสัญญาจา้ง
2. ติดตามงาน ตรวจรับงานงวดท่ี 1 และจา่ยเงิน 
3. ติดตามงาน ตรวจรับงานงวดท่ี 2 และจา่ยเงิน 
4. รายงานความกา้วหน้า

 
- จา่ยเงินค่าจา้งท่ีปรึกษาฯ งวดท่ี 2 เสร็จเรียบร้อย 

     : งานระบบบริหารจดัการงานบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารตามมาตรฐาน 
ITIL (IT Service Management Develop by ITIL : ITSM Developed by ITIL)

ไตรมาส 1-4
1. ปรับปรุงขอ้มลูบุคลากร/ปรับแต่งค่า Config ให้กบั
เจา้หน้าท่ี Support Team 
2. ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฎบิัติของการบริหารจดัการ
เหตุการณ์ไมป่กติ
3. ทบทวน/ปรับปรุงขอ้มลูความรู้ในระบบบริหารจดัการงาน
บริการฯ ตามมาตรฐาน ITILL

4. ทบทวนและปรับปรุง แนวปฏบิัติ/กระบวนการท างานของ
การบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง(Change Management)

 

- ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏบิัติของการบริหารจดัการเหตุการณ์ไมป่กติ  (Incident Management) และส่ง
รายละเอยีดให้หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท าคู่มอืปฏบิัติงาน เรียบร้อยแล้ว 
- ทบทวนการท างานของการบริหารจดัการฐานขอ้มลูความรู้ (Knowledge Management) ในระบบบริหาร
จดัการงานบริการ ตามมาตรฐาน ITIL และจดัท าผังการไหลและขัน้ตอนการปฏบิัติงานของกระบวนการบริหาร
จดัการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว 
- ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏบิัติของการบริหารจดัการจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management) ซ่ึงได้
จดัท ารายละเอยีด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 95 %  อยูร่ะหวา่งการตรวจทานบันทึกอนุมติัใชคู่้มอืปฏบิัติงานการ
บริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management)

- งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ (โครงการพัฒนา
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภยั (IT Governance  and Information Security 
Standard Development))

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมติั TOR 
2. จดัท าร่างราคากลาง
3. ขออนุมติัราคากลาง

 
- ผชก.(ทส) อนุมติัจา้งท่ีปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ และประเมนิองค์กร
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวนัท่ี 29 พ.ย. 2559
- ท่ีปรึกษาฯ เร่ิมด าเนินการโครงการ เมื่อวนัท่ี 30 พ.ย. 2559 และส่งงานงวดท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 16 ธ.ค. 2559 
กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ICT3 ความมั่นคงปลอดภยัของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานจดัท าระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภยั (มอก.18001)  ไตรมาส 1-4     
ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาเพื่อจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ กฟภ. (มอก. 18001)

 
- ผวก. อนุมติัลงนามจา้ง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาเพื่อจดัท าระบบการจดัการ
อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของ กฟภ. (มอก. 18001) แล้ว

- งานจดัอบรมเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั  ในการท างานระดับหัวหน้างาน  ไตรมาส 1-4
จดัประชมุชีแ้จงเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
ในการท างานระดับหัวหน้างาน จ านวน 6 คร้ัง

 
ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 คร้ัง

- งานตรวจประเมนิเกีย่วกบัความปลอดภยั ในการปฏบิัติงานของพนักงานและคนงาน ไตรมาส 1-4     
ตรวจประเมนิความปลอดภยัในการปฏบิัติงานของพนักงาน
และคนงาน จ านวน 6 คร้ัง

 
ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 คร้ัง

- งานจดัหาเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ความปลอดภยั  ให้กบักฟฟ. ต่างๆ  จดัซ้ือเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ความปลอดภยัให้กบั กฟส. และ 
กฟย. ต่างๆ จ านวน 1 คร้ัง

ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวนัท่ี 4 เม.ย. 2559

- งานเสริมสร้างความรู้ด้านการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม  จดักจิกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้าน
การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏบิัติงาน

- ประชมุเชงิปฏบิัติการ "มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคโปร่งใส 2.0" เชญิผู้แทน บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั บรรยายในหัวขอ้ "กรอบ หลักการและแนวคิดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส" 
ให้กบัผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 2559
- ผลการตระหนักรับรู้และประยกุต์ใชห้ลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏบิัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน กฟภ. คือ ร้อยละ 90.25

- งานการด าเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส  ไตรมาส 1-4
      จดัสัมมนาปัญหาอปุสรรค จดัท าป้ายมาตรฐานการไฟฟ้า
โปร่งใส พร้อมท าการตรวจประเมนิ (Audit) แก ่กฟจ. 74 
แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 
- คณะอนุกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นด้านการไฟฟ้าโปร่งใส พิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ด้านความโปร่งใส (ระดับองค์กร) ดังนี้
  อนัดับ 1 กฟอ.สามพราน จ.นครปฐม กฟก.3
  อนัดับ 2 กฟจ.กาฬสินธุ ์กฟฉ.2
- ประชมุเชงิปฏบิัติการ "มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคโปร่งใส 2.0" เพื่อให้กระบวนการท างานเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัท้ังองค์กร ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 2559

- งานพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน
การทุจริตประพฤติมชิอบ

จดัท าบันทึกขอรายชือ่ผู้รับผิดชอบทุกสายงาน - อยูร่ะหวา่งจดัท ารายชือ่ผู้รับผิดชอบทุกสายงาน ในการประสานงานและติดตามเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมชิอบ

OC1 สง่เสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื

OC2 ยกระดบั CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล
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แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ไตรมาส 1-4
1. อบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้าน CSR ตาม ISO 26000 
ให้กบัผู้บริหารและพนักงาน
2. จดัท าคู่มอืการด าเนินงานตามนโยบายมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ส ารวจความต้องการและความคาดหวงัของชมุชนท่ีส าคัญ
4. จดัท าแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัความสามารถ
พิเศษขององค์กร
5. ติดตาม/ประเมนิประสิทธผิลการด าเนินงาน

 
- จดัท าคู่มอืการด าเนินงานตามนโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 แล้ว อยูร่ะหวา่ง
รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนจากการไฟฟ้าเขต 12 เขต

- แผนงานมาตรฐานรายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งยัง่ยนื (GRI)

ไตรมาส 1-4
1. ส ารวจและจดัท าแผนการพัฒนาการรายงาน
ความยัง่ยนืตามแนวทางความยัง่ยนื (GRI)
2. จดัท ารายงานความยัง่ยนืของ กฟภ. ตามแนวทางสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 (หนังสือ
รายงานความยัง่ยนืของ กฟภ. ปี 2558)

 
- เผยแพร่หนังสือรายงานความยัง่ยนืของ กฟภ. ประจ าปี 2558 ฉบับภาษาไทย เมื่อวนัท่ี 26 ส.ค. 2559
และฉบับภาษาองักฤษ เมื่อวนัท่ี 21 ต.ค. 2559

- งานส ารวจและประเมนิผลความพึงพอใจด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
ของ กฟภ.

จดัท าแบบสอบถาม ส ารวจ วเิคราะห์และประเมนิผลความ
พึงพอใจของโครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมต่างๆ และ
สรุปจดัท ารายงาน

- ส ารวจและประเมนิผลความพึงพอใจด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ PEA ประจ าปี 2559 จ านวน 3 โครงการ 
คือ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมไทย, โครงการชมุชนปลอดภยัใชไ้ฟ PEA และ
โครงการมวลชนสัมพันธ์
- ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ กฟภ. 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 85

- แผนงานเพิ่มศักยภาพการส่ือสาร ส่งเสริม การปฏบิัติงานด้วยการรับผิดชอบต่อสังคม ไตรมาส 1-4
- จดัการแสดงผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (กจิกรรม
 CSR DAY)

- ประสานงาน รวบรวมขอ้มลูเพื่อการผลิตและเผยแพร่
โครงการ CSR ท่ีส าคัญทางส่ือภายใน/ภายนอก

 
- ผวก. อนุมติังดการจดังาน CSR DAY 2016 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีแจง้เร่ืองพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช สวรรคต และให้หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิไวทุ้กขแ์ละ
งดจดังานร่ืนเริงและมหรสพต่างๆ เมื่อวนัท่ี 29 ธ.ค. 2559
- จดัส่งขา่วสารการด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ฝ่ายประชาสัมพันธเ์พื่อเผยแพร่
เดือนละ 1 คร้ัง
- เผยแพร่ขา่วสารผ่านทางเวบ็ไซต์ ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม,  สายงานสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และส่ือ Social Network ให้เป็นปัจจบุันอยูเ่สมอ
- เผยแพร่วารสาร SR Ecology Vol.19 ประจ าเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2559
- ออกแบบ Infographic เผยแพร่งานด้าน CSR ประจ าเดือน ธ.ค.

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 65 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ 

     : โครงการ PEA หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  จดักจิกรรมออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีร่วมกบันักศึกษา วปอ. 
รุ่นท่ี 27 มลูนิธแิสง-ไซ้กี
เหตระกลูและ นสพ.เดลินิวส์ ตรวจรักษาประชาชนในพื้นท่ี
ชนบทท่ีห่างไกล

จดักจิกรรมหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีฯ ประจ าปี 2559 แล้วจ านวน 12 คร้ัง รวมผู้เขา้รับการรักษาจ านวน 32,345 
คน

     : โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม ไตรมาส 1-4
1. จดัหาถงุยงัชพี เคร่ืองนุ่งห่มกนัหนาว น้ าด่ืม หรือส่ิงของ
ต่างๆ มอบให้ผู้ประสบภยัพิบัติ
2. จดักจิกรรม PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใชไ้ฟ

- ฝ่ายสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลิตน้ าด่ืม 34,800 ขวด และจดัท าถงุผ้าสปันบอล 10,000 ใบ ส าหรับแจกใน
กจิกรรมสังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว 
- กฟข. 12 เขต จดัท าน้ าด่ืม เพื่อแจกในกจิกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแล้ว

     : โครงการ PEA จติอาสา ไตรมาส 1-4
1. จดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ให้กบัชมุชน โดยให้พนักงาน
และประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรม
2. จดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกบัภาคีเครือขา่ย

 
- จดัโครงการ กฟภ. อปุสมบท 599 รูป ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช
- จดักจิกรรม กฟภ. จติอาสาแจกอาหารให้กบัประชาชนท่ีเขา้เฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล อดุลยเดช ระหวา่งวนัท่ี 
5 พ.ย. 2559 - 22 ม.ค. 2560

- แผนงานส่งเสริมความปลอดภยัทุกภาคส่วน

     : โครงการชุมชนปลอดภยัใช้ไฟ PEA ไตรมาส 1-4
1. จดักจิกรรมให้ความรู้เกีย่วกบัการใชไ้ฟฟ้าอยา่งถกูต้อง 
ปลอดภยั และประหยดัรวมถงึความรู้เบื้องต้นในการดูแล
แกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟ้าให้กบันักศึกษาชา่งไฟฟ้า ระดับ ปวช. และ
 ปวส. จ านวน 7,700 คน/ปี
2. น านักศึกษาท่ีได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบและ
แกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ 
ภายในชมุชน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. ไมน่้อยกวา่ 
300,000 ครัวเรือน/ปี

 
- จดักจิกรรมโครงการ "ชมุชนปลอดภยัใชไ้ฟ PEA" ประจ าปี 2559 อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
ถกูต้องปลอดภยัและประหยดั รวมถงึความรู้เบื้องต้นในการดูแลแกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟ้าให้กบันักศึกษาชา่งไฟฟ้า 
ปวส. และ ปวช. จ านวน 7,700 คน

- น านักศึกษาท่ีได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบและแกไ้ขอปุกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 312,150 
ครัวเรือน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 66 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวติ ไตรมาส 1-4
1. จดักจิกรรมประชาร่วมใจ ลดไฟดับ ให้ความรู้กบัเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้น าชมุชน และประชาชน
ท่ัวไป ในพื้นท่ีท่ีมปีัญหากระแสไฟฟ้าขดัขอ้งบ่อยคร้ัง กฟข. 
ละ 1 แห่ง
2. จดักจิกรรมบันทึกนักประหยดัตัวน้อย ให้ความรู้แกเ่ยาวชน
ในการใชไ้ฟฟ้าให้ประหยดัและปลอดภยั จ านวน 3,000 คน/ปี
3. จดักจิกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ให้กบัชมุชนท่ีส าคัญ โรงเรียนท่ีห่างไกลหรือ
ศาสนสถาน กฟฟ. ภาคละ 6 แห่ง

 
- ผวก.อนุมติัด าเนินการจดักจิกรรมโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชวีติประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 6 ม.ิย. 2559

- กฟข. 12 เขต ด าเนินการจดักจิกรรม PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชวีติประจ าปี 2559 แล้ว จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
รวม 3,110 คน

- แผนงานจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า

     : โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า ไตรมาส 1-4
1. ปลูกต้นไม ้ร่วมกบัชมุชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ กฟภ.
2. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- ด าเนินการจดักจิกรรมปลูกต้นไมร่้วมกบัชมุชนในพื้นท่ี 4 ภาค จ านวน 6 แห่ง คือ กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.3, 
กฟก.2 (2 พื้นท่ี) และ กฟต. 1 แล้ว

     : โครงการ PEA รักษ์น้ า สร้างฝาย ไตรมาส 1-4
1. สร้างฝายชะลอน้ า โดยใชว้สัดุคอนกรีตช ารุด เส่ือมสภาพ
ทางไฟฟ้า ในพื้นท่ี กฟภ. รวม 84 แห่ง (งานเฉลิมพระเกยีรติฯ
 สมเด็จพระราชนิี 84 พรรษา)
2. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- กฟข. ด าเนินการกอ่สร้างเสร็จและส่งมอบแล้วจ านวน 84 ฝาย

     : โครงการคนพันธุ ์PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ไตรมาส 1-4
1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เชน่ สร้าง
ปะการังเทียม ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุสั์ตวน์้ า
2. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- วางปะการังเทียม 6 คร้ัง จ านวน 1,990 ตัน ณ พื้นท่ีแหลมตาซี (อา่วปัตตาน)ี 
- ผวก. อนุมติัจดักจิกรรมปลูกหญ้าทะเล เมื่อวนัท่ี 25 พ.ย. 2559
- จดักจิกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณเกาะผี หน้าชายหาดทุ่งคลองสน บ้านพรุจดู ต.บ่อหิน อ.สิเกา 
จ.ตรัง เมื่อวนัท่ี 15 ธ.ค. 2559

     : งานสนับสนุนลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก จดัท าบัญชกีา๊ซเรือนกระจก ติดตามและสรุปประเมนิผล - รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ค านวณการปล่อย-ลดกา๊ซเรือนกระจกปี 2559 ไตรมาสท่ี 1-3 และสรุปรายงาน
เสนอ ผวก. เมื่อวนัท่ี 4 ส.ค. 2559
- อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์ค านวณการปล่อย-ลดกา๊ซเรือนกระจกปี 2559 ไตรมาสท่ี 1-4

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 67 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

- แผนงานมวลชนสัมพันธ ์
     : งานส่งเสริมการมส่ีวนร่วมกบัชุมชมท่ีได้รับผลกระทบจากด าเนินงานของ กฟภ. ไตรมาส 1-4

1. จดักจิกรรมมวลชนสัมพันธก์บัชมุชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของ PEA
2. ติดตาม/ประเมนิประสิทธภิาพผลการด าเนินงาน

 
- จดัสร้างระบบบริหารจดัการน้ าในพื้นท่ีเขือ่นบ้านขนุแปะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่แล้ว

     : แผนงานพัฒนาความร่วมมอืด้านสังคม และส่ิงแวดล้อมของ กฟภ. กบัอาเซียน  ไตรมาส 1-4
1. จดักจิกรรมต่างๆ ให้แกป่ระเทศเพื่อนบ้านท่ีซ้ือ
กระแสไฟฟ้าจาก PEA ส่งเสริมให้ความรู้ในการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง
มปีระสิทธภิาพ ประหยดั ปลอดภยั และจดักจิกรรมส่งเสริม
ให้มกีารใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. จดักจิกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ให้กบัศาสนสถาน และสถานศึกษา

 
- ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กบัโรงเรียนและท่ีท าการไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาว และศึกษาดูงานการจดัโครงการด้าน CSR ของ กฟภ.
- จดักจิกรรมความร่วมมอืด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ PEA กบัอาเซียน จ านวน 2 คร้ัง 
เมื่อวนัท่ี 14-16 ธ.ค. 2559

- แผนงานส่งเสริมการประหยดัพลังงานทุกภาคส่วน 

     : โครงการ PEA LED   ไตรมาส 1-4
1. ติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานให้กบัโบราณสถาน 
จ านวน 17 แห่ง
2. ติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานให้กบัแหล่งท่องเท่ียวและ
ชมุชนส าคัญ จ านวน 4 แห่ง
3. ติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานให้กบัชมุชนประมง 
จ านวน 100 ล า

 
- ติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานให้กบัโบราณสถานและส่งมอบแล้ว จ านวน 15 แห่ง อยูร่ะหวา่งติดต้ังจ านวน 
2 แห่ง
- ผวก. อนุมติัให้ด าเนินโครงการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงาน 1 แห่ง บริเวณรอบอา่งเกบ็น้ าเขาระก า
ตอนล่าง อ.เมอืง จ.ตราด เมื่อวนัท่ี 20 ต.ค. 2559
- ด าเนินการติดต้ังหลอดไฟประหยดัพลังงานให้กบัชมุชนประมง ต.ตะโละกาโป อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี แล้ว

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 68 -



แผนงาน/โครงการ/งาน เป้าหมายไตรมาส 1-4 ผลการด าเนินงานไตรมาส 1-4

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559

     : โครงการความร่วมมอืด้าน CSR  ระหวา่ง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกบัการ
อนุรักษ์พลังงาน)

ไตรมาส 1-4
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเขา้ใจ ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่
เยาวชน ต้ังแต่การจดัหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชือ้เพลิง
การผลิต จนถงึการจา่ยไฟฟ้าตามท่ีอยูอ่าศัย
2. ส่งเสริมให้ความรู้ในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
ประหยดั ปลอดภยั และจดักจิกรรมส่งเสริมให้มกีารใชไ้ฟฟ้า
อยา่งมปีระสิทธภิาพให้กบัเยาวชน
3. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- ให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้ากบัเยาวชน จ านวน 89 โรงเรียน แล้ว
- ประชมุคณะท างานหารือแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เมื่อวนัท่ี 8 พ.ย. 2559
- คณะท างาน 3 การไฟฟ้ามมีติให้เล่ือนเวลาการตรวจประเมนิผลการจดัท าโครงการฯ เป็น ม.ค.-ก.พ. 2560 
เนื่องจากโรงเรียนท่ีร่วมโครงการส่งขอ้มลูล่าชา้และไมค่รบถว้น

- แผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน 

     : โครงการ PEA ช่วยภยัแล้งด้วยพลังงานทดแทน ไตรมาส 1-4
1. สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบัพื้นท่ี
การเกษตรและชมุชนขาดแคลนน้ า
2. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- ด าเนินการติดต้ังชดุสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ในพื้นท่ี กฟน.3 จ านวน 18 แห่ง และ กฟฉ.3 จ านวน 22 
แห่ง รวม 40 แห่ง

     : โครงการ PEA สนับสนุนวสิาหกจิชุมชนใช้พลังงานทดแทน ไตรมาส 1-4
1. สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบั
วสิาหกจิชมุชน
2. ติดตามและสรุปประเมนิผล

 
- โครงการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบัวสิาหกจิชมุชน ด าเนินการติดต้ังแล้วเสร็จ
จ านวน 1 แห่ง คือ วสิาหกจิชมุชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
- อยูร่ะหวา่งด าเนินการกอ่สร้างจ านวน 3 แห่ง คือ วสิาหกจิชมุชนกลุ่มชาอนิทรียบ์้านปางมะกาด 
ต.แมเ่จดีย ์อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย, วสิาหกจิชมุชนแปรรูปสัตวน์้ า ต.ส าพะเนียง จ.อยธุยา 
และกลุ่มแมบ่้านหนองแซะสามคัคี ต.นาสัก อ.สว ีจ.ชมุพร

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก. - 69 -



 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 0-2590-5770 โทรสาร 0-2590-5815 
200 Ngam Wong Wan Rd. Chatuchak Bangkok 10900 
Tel 0-2590-5770 Fax 0-2590-5815 
www.pea.co.th  
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