
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงาน   
 

ประจําปี 2554 ไตรมาสที่ 1-4 

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 

กองวเิคราะห์และประเมินผลกองวเิคราะห์และประเมินผลกองวเิคราะห์และประเมินผล                           ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์   



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)    

 

กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¤íÒ¹íÒ    
 

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ ¡¿À. ©ºÑº¹Õé¨Ñ´·íÒ¢Öé¹ÁÒ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍÃÇºÃÇÁáÅÐ
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ ¢Í§ ¡¿À. ãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§áÅÐ¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ä Œ́ãªŒà»š¹¢ŒÍÁÙÅ â´ÂÁÕ
ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞáº‹§à»š¹ 5 Œ́Ò¹¤×Í 

 Œ́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 

 Œ́Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒ 

 Œ́Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 

 Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

 Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

¨Ò¡¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§áµ‹ÅÐÊÒÂ§Ò¹µ‹Ò§æ à¾×èÍ¨Ñ´·íÒË¹Ñ§Ê×Í©ºÑº¹Õé  
¡Í§ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÍÂ‹Ò§ ṌÂÔè§ ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ã¹¡ÒÃª‹ÇÂÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ 
¾ÃŒÍÁ·Ñé§¨Ñ´Ê‹§à¾×èÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à»š¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡äµÃÁÒÊ «Öè§¡Í§ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
¢Í¢Íº¤Ø³ÍÂ‹Ò§ÊÙ§ÁÒ ³ âÍ¡ÒÊ¹Õé 

¡Í§ÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À.  
¨ÐÁÕ»ÃÐâÂª¹�µ‹Í¼ÙŒãªŒ§Ò¹ºŒÒ§äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍÂ áÅÐËÒ¡ÁÕ¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´»ÃÐ¡ÒÃã´ ¢Íä Œ́â»Ã´á¨Œ§¡Í§ÇÔà¤ÃÒÐË�
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å·ÃÒº à¾×èÍ¨Ðä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃá¡Œä¢»ÃÑº»ÃØ§ãËŒÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§µ‹Íä» 



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)    

 

กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ÊÒÃºÑÞ    
 

Ë¹ŒÒ 

1. ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ÀÒÃ¡Ô¨ áÅÐà»‡ÒËÁÒÂàªÔ§¡ÅÂØ·¸� 1 

2. ¹âÂºÒÂ 2 

3. ¾×é¹·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 3 

4. â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 4 

5. ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹» Ô̄ºÑµÔ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 5  

 äµÃÁÒÊ 1 – 4 »‚ 2554  

 Œ́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 6 

 Œ́Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒ 10 

 Œ́Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 19 

 Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 30 

 Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 31 

 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹  34  
 12¢Í§ ¡¿À. 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

 
 

 

 

 
 

 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� (Vision) 

¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤à»š¹Í§¤�¡ÃªÑé¹¹íÒã¹ÃÐ Ñ́ºÊÒ¡Å ã¹¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ ¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨·Õè
à¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ 

ÀÒÃ¡Ô¨ (Mission) 

¨Ñ´ËÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐ»ÃÐà·È¢ŒÒ§à¤ÕÂ§   
ä Œ́µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨·Ñé§ Œ́Ò¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐºÃÔ¡ÒÃ 
â´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàªÔ§¸ØÃ¡Ô¨·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§
¡ÑºÊÀÒ¾µÅÒ´ ÃÇÁ·Ñé§¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

à»‡ÒËÁÒÂàªÔ§¡ÅÂØ·¸� (Strategic Objectives) 

 Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÊÁÃÃ¶¹ÐÊÙ§áÅÐãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÍÂ‹Ò§àµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ (Performance & Utilization) Œ́ÇÂ¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ø¹Á¹ØÉÂ�áÅÐ·Ø¹·Ò§»˜ÞÞÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ    
áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ãËŒà»š¹ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ    
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ â´Â¡ÒÃ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁ‹à¢ŒÒÁÒãªŒ
ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ 

 Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÅÙ¡¤ŒÒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ (Customer – Centric Organization) ·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁä Œ́à»ÃÕÂº     
ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ áÅÐ¾Ñ²¹Ò
¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ 
¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ Ê‹§ÁÍº¤Ø³¤‹ÒãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒä Œ́àËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ 

 Í§¤�¡Ã·ÕèàµÔºâµÍÂ‹Ò§à¡×éÍ¡ÙÅ (Growth & Ecosystem) â´ÂáÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́¨Ò¡
¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹ æ ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
ÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ áÅÐà»š¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãä Œ́ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃ 
Synergy ¸ØÃ¡Ô¨µ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§à¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¹âÂºÒÂ (Policy) 

1) ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ¢Í§Í§¤�¡ÃãËŒÁÕ°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÑè¹¤§áÅÐÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµÍÂ‹Ò§
ÂÑè§Â×¹ â´Â¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ à¾ÔèÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� ·ÕèÁÕÍÂÙ‹
ÍÂ‹Ò§àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È¼‹Ò¹
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í  áÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ 

2) ÁØ‹§ä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÅÙ¡¤ŒÒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ (Customer – Centric Organization) â´Âà¹Œ¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ãËŒ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ
ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹ÊÁÃÃ¶¹Ðã¹¡ÒÃÊ‹§ÁÍººÃÔ¡ÒÃ¼‹Ò¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ 

3) ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ Œ́Ò¹ä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐà¾ÔèÁ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§»ÃÐà·ÈµÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ÁØ‹§¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart 
Grid) ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ à¾×èÍãËŒºÃÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òä Œ́ÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹àªÔ§µŒ¹·Ø¹ µÅÍ´¨¹ÁÕ
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐàª×èÍ¶×Íä Œ́µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 

4) Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ áÅÐ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
à¾×èÍÊ¹Í§µÍºµ‹ÍÇÔ¡ÄµÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ áÅÐà»š¹¡Åä¡¢Í§ÃÑ°ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹áÅÐÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·Èä»ÊÙ‹¡ÒÃ¡ÒÃà»š¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÕà¢ÕÂÇ (Green Economy) ã¹Í¹Ò¤µ 

5) ÁØ‹§ä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹Í§¤�¡ÃàÊÁ×Í¹ÁÕªÕÇÔµ (Live Organization) ·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ø¹Á¹ØÉÂ�áÅÐ
·Ø¹·Ò§»˜ÞÞÒ Ê‹§àÊÃÔÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã       
à¹Œ¹ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ãËŒ¾ÃŒÍÁÃÑº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ‹ÊÃŒÒ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹·ÕèµÍºÊ¹Í§µ‹Íà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§Í§¤�¡Ã 

6) ¹íÒËÅÑ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºŒÒ¹àÁ×Í§·Õè ṌáÅÐËÅÑ¡¸ÃÃÁÀÔºÒÅÁÒãªŒà»š¹á¡¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ
¢Ñºà¤Å×èÍ¹Í§¤�¡Ã ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃàµÔºâµ
ÍÂ‹Ò§ÊÁ ǾÅáÅÐÂÑè§Â×¹ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¾×é¹·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

 

 

¾×é¹·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº :   510,000 µÃ.¡Á. 
 99.9 % ¢Í§¾×é¹·Õè·Ñé§»ÃÐà·È 
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 74 ¨Ñ§ËÇÑ́  
 866 ÍíÒàÀÍ 
 7,105 µíÒºÅ 
 73,203 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ 
»ÃÐªÒ¡Ã 60.88 ÅŒÒ¹¤¹ 
¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò  16.02 ÅŒÒ¹ÃÒÂ 
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ 901 áË‹§ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 

 

คณะกรรมการ กฟภ. 

ผู้ว่าการ 

กลุ่มธุรกจิเครือข่าย 

รองผู้ว่าการ 

วางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายวางแผน 

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายวิจัยและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายมาตรฐานและ

ความปลอดภัย 

รองผู้ว่าการ

ปฏิบัติการเครือข่าย 

ฝ่ายควบคุม 

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายปฏิบัติการ

เครือข่าย(12 เขต) 

กลุ่มธุรกจิจําหน่ายและบริการ 

รองผู้ว่าการ 

จําหน่ายและบริการ 

ภาค 1 - 4 

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ 

การไฟฟ้า 12 เขต 

กลุ่มพฒันาองค์กร 

รองผู้ว่าการ 

พฒันาองค์กร 

ฝ่ายนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายนโยบาย

เศรษฐกิจพลังงาน 

ฝ่ายบริหารความ

เส่ียง 

กลุ่มธุรกจิลงทุน 

รองผู้ว่าการ 

ธุรกิจก่อสร้างและ

บํารุงรักษา 

ฝ่ายก่อสร้างและ

บํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า 

ฝ่ายก่อสร้าง 

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายบํารุงรักษา 

ฝ่ายบํารุงรักษาระบบผลิต 

รองผู้ว่าการ 

ธุรกิจวิศวกรรม 

ฝ่ายออกแบบสถานี

และสายส่ง 

ฝ่ายออกแบบงานโยธา 

ฝ่ายบริการ

วิศวกรรมและ

ทดสอบ 

รองผู้ว่าการ 

ธุรกิจสารสนเทศ

และส่ือสาร 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

สารสนเทศและส่ือสาร 

ฝ่ายสารสนเทศ 

ฝ่ายส่ือสารและ

โทรคมนาคม 

กลุ่มสนับสนุนและบริการ 

รองผู้ว่าการ

อํานวยการ 

ฝ่ายจัดหา 

ฝ่ายพสัดุ 

ฝ่ายธุรการ 

รองผู้ว่าการ 

บัญชีและการเงิน 

ฝ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงิน 

รองผู้ว่าการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายพฒันา

บุคคลากร 

ฝ่ายสวัสดิการ 

รองผู้ว่าการ 

กิจการสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

ฝ่ายสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

สํานักตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการ

ตรวจสอบ 

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ

กระบวนการสนับสนุน 

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ

กระบวนการหลัก 

สํานักผู้ว่าการ 

สํานักกฏหมาย 

สายงานบริหารโครงการ 

ฝ่ายบริหารโครงการ 

ฝ่ายจัดการโครงการ

สถานีไฟฟ้าและสายส่ง

(ภาคกลาง) 

ฝ่ายจัดการโครงการ

สถานีไฟฟ้าและสายส่ง

(ภาคเหนือ, 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ, ใต้) 

ฝ่ายจัดการโครงการ

ระบบจําหน่าย 

ฝ่ายจัดการโครงการ

พเิศษ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร กฟภ. 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดแีละความรับผดิชอบต่อสังคม 

 รองผู้ว่าการ 

คาํสัง่ท่ี พ(ท) 10/2553 

สัง่ ณ 18 ต.ค. 2553 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
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¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¢Í§ ¡¿À. 

»ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 
 

äµÃÁÒÊ 1 - 4 
 

(1 Á¡ÃÒ¤Á – 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554) 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ 

ÁÕà»‡ÒËÁÒÂà¾×èÍãËŒ ¡¿À. ÁÕ°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÑè¹¤§ ÁÕÊÀÒ¾¤Å‹Í§ 
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·íÒ¡íÒäÃ·Õèà»š¹ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁµ‹ÍÍ§¤�¡Ã   
¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤�¡Ãã¹ÃÐËÇ‹Ò§ 1 Á.¤. - 31 ¸.¤. 2554 
¡¿À .  ÁÕ ¡í Ò ä Ã ¨ Ò¡¡ Ò Ã í́ Ò à ¹Ô ¹ § Ò¹ 1 5 ,973 ÅŒ Ò ¹ºÒ· 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚·ÕèáÅŒÇ ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹¨íÒ¹Ç¹ 16,650 
ÅŒÒ¹ºÒ· Å´Å§ÃŒÍÂÅÐ 4.07 áÅÐ¡íÒäÃÊØ·¸Ô¨íÒ¹Ç¹ 13,343 

ÅŒÒ¹ºÒ· à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚·ÕèáÅŒÇã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹¨íÒ¹Ç¹ 14,763 ÅŒÒ¹ºÒ· Å´Å§ÃŒÍÂÅÐ 9.62 
à¹×èÍ§¨Ò¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚·ÕèáÅŒÇã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹ 1,794 ÅŒÒ¹ºÒ· 
áÅÐ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº»‚·ÕèáÅŒÇã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà ṌÂÇ¡Ñ¹ ¨íÒ¹Ç¹ 809 ÅŒÒ¹ºÒ· 

ÃÒÂ¡ÒÃ Ë¹‹ÇÂ á¼¹§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹äµÃÁÒÊ 4 % à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
»‚ 2554 »‚ 2554 »‚ 2553 (Å´Å§) 

ÃÒÂä Œ́¤‹Òä¿¿‡ÒÊØ·¸Ô (ÅŒÒ¹ºÒ·) 336,197 313,840 313,634 0.07 

ÃÒÂä Œ́Í×è¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 9,842 9,871 9,028 9.34 

ÃÒÂä Œ́Í×è¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 825 1,225 833 47.06 

ÃÒÂä´ŒÃÇÁ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 346,864 324,936 323,495 0.45 

¤‹Ò«×éÍ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò (ÅŒÒ¹ºÒ·) 287,338 266,372* 266,440 (0.03) 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹  
(äÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò«×éÍ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò) 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) 43,931 41,366 39,572 4.53 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍ×è¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 3,022 3,262 2,936 11.10 

¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂÃÇÁ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 334,291 311,000 308,948 0.66 

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 
(ÃÇÁ early retirement) 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) 14,770 15,973 16,650 (4.07) 

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹  
(äÁ‹ÃÇÁ early retirement) 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) 15,500 16,961 17,878 (5.13) 

EBITDA (ÅŒÒ¹ºÒ·) 29,029 29,818 29,993 (0.58) 

¡íÒäÃ/(¢Ò´·Ø¹) ¨Ò¡ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 601 (593) 216 (374.54) 

¡íÒäÃÊØ·¸Ô (ÃÇÁ early retirement) (ÅŒÒ¹ºÒ·)  13,174   13,343   14,763  (9.62) 

Early Retirement (ÅŒÒ¹ºÒ·)  730   988  1,228  (19.54) 

¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹¡ÙŒàºÔ¡ã¹»‚ (ÅŒÒ¹ºÒ·)  20,702   23,636   25,611  (7.71) 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ (ÅŒÒ¹ºÒ·)  304,321   303,958   283,997  7.03 

Ë¹ÕéÊÔ¹ÃÇÁ (ÅŒÒ¹ºÒ·)  189,321   197,421   175,565  12.45 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ÃÒÂ¡ÒÃ Ë¹‹ÇÂ á¼¹§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹äµÃÁÒÊ 4 % à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
»‚ 2554 »‚ 2554 »‚ 2553 (Å´Å§) 

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹à§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  
(Current Ratio) 

(à·‹Ò)  1.21   1.22   1.23  (0.81) 

ÃÐÂÐàÇÅÒ¶ÑÇà©ÅÕèÂã¹¡ÒÃà¡çºË¹Õé  
(Collection Period) 

(ÇÑ¹)  28   31   27  14.81 

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â� 
(Debt Ratio) 

(à·‹Ò)  0.60   0.62   0.60  3.33 

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹Ë¹ÕéÊÔ¹µ‹ÍÊ‹Ç¹·Ø¹  
(Debt to Equity Ratio : DER) 

(à·‹Ò)  0.64   0.70   0.67  4.48 

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé 
(Debt Service Coverage Ratio : 
DSCR) 

(à·‹Ò)  1.63   1.94   2.16  (10.19) 

¡íÒäÃÊØ·¸Ôµ‹ÍÂÍ´¢ÒÂ  
(Net Profit Margin) 

(%)  3.92   4.25   4.71  (0.46) 

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¼ÅµÍºá·¹µ‹ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 
(Return On Assets : ROA) 
ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹          
(Return On Investment Capital : 
ROIC) 

(%) 
 

(%) 

 4.72 
 

4.63 
  

 4.81 
 

5.01  

 5.57 
 

5.36  

(0.76) 
 

(0.35) 
 
 

ÁÙÅ¤‹Ò¡íÒäÃ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� 
(Economic Profit ; EP) 

(ÅŒÒ¹ºÒ·) (6,106.09) (5,061.62) (5,205.99) 2.77 

ÍÑµÃÒ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ 
(Total Assets Turnover) 

(ÃÍº)  1.24   1.17   1.22  (4.10) 

ËÁÒÂàËµØ : * ¤‹Ò«×éÍ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò»‚ 2554 à»š¹µÑÇàÅ¢àº×éÍ§µŒ¹áÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹»‚ 2554 ÂÑ§äÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§§ºÏ¨Ò¡ Êµ§. 
·ÕèÁÒ     :   ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ ¡Í§ÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃà§Ô¹·Ø¹ ³ 7 ¡.¾. 2555 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¡ÒÃãªŒ̈ ‹ÒÂà§Ô¹§ºÅ§·Ø¹    Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

  Ç§à§Ô¹ Á.¤. – ¸.¤  2554 % ¢Í§à»‡ÒËÁÒÂ   

ÃÒÂ¡ÒÃ 
§º»ÃÐÁÒ³ à»‡ÒËÁÒÂ

àºÔ¡¨‹ÒÂ 
¨‹ÒÂ¨ÃÔ§ ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ ¤§àËÅ×Í 

  »‚ 2554 (1) (2) (2)/(1) (1)-(2) 
§ºÅ§·Ø¹ 
à¾×èÍ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»¡µÔ 

          

 - ¼Ù¡¾Ñ¹ 4,594.440 2,953.370 2,278.565 77.151 674.805 

 - Å§·Ø¹ 7,108.919 3,556.533 2,439.764 68.600 1,116.769 

ÃÇÁ 11,703.359 6,509.903 4,718.329 72.479 1,791.574 

§ºÅ§·Ø¹ 
·Õè·íÒà»š¹â¤Ã§¡ÒÃ 

          

 - ¼Ù¡¾Ñ¹ 4,456.978 3,388.478 3,311.368 97.724 77.110 

 - Å§·Ø¹ 14,368.741 8,078.919 8,610.285 106.577 (531.366) 

ÃÇÁ 18,825.719 11,467.397 11,921.653 103.961 (454.256) 

ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹           

 - ¼Ù¡¾Ñ¹ 9,051.418 6,341.848 5,589.933 88.144 751.915 

 - Å§·Ø¹ 21,477.660 11,635.452 11,050.049 94.969 585.403 

ÃÇÁ 30,529.078 17,977.300 16,639.982 92.561 1,337.318 

ËÁÒÂàËµØ : ã¹»‚ 2554 ÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ/¨Ñ´¨ŒÒ§µèíÒ¡Ç‹Ò§º»ÃÐÁÒ³Ç§à§Ô¹ 267.940 ÅŒÒ¹ºÒ· ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ÍØ·¡ÀÑÂ·íÒãËŒ
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àºÔ¡¨‹ÒÂ§ºÅ§·Ø¹ä Œ́ Ç§à§Ô¹ÃÇÁ 987.143 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅÐËÑ¡¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ§ºÊíÒÃÍ§ÃÒ¤Ò 0.897 ÅŒÒ¹ºÒ· àÁ×èÍ¹íÒÁÒ¤íÒ¹Ç³
»ÃÑºÅ´à»‡ÒËÁÒÂ ·íÒãËŒ¼Å¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂà·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 99.5 ¢Í§à»‡ÒËÁÒÂàºÔ¡¨‹ÒÂ 
·ÕèÁÒ :  ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ ¡Í§»ÃÐàÁÔ¹¼Å§º»ÃÐÁÒ³ ³ 16 Á.¤. 2555 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ÃÒÂä´Œ̈ Ò¡¸ØÃ¡Ô̈ àÊÃÔÁ 

   6»‚ 2554 (Á.¤ . - ¸.¤ .) ¡¿À. ÁÕ à»‡ÒËÁÒÂÃÒÂä Œ́¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨ àÊÃÔÁ 3,460.12 ÅŒÒ¹ºÒ·            
ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 1 - 4 (Á.¤. – ¸.¤. 2554) ¡¿À. ÁÕÃÒÂä Œ́¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨àÊÃÔÁ¨íÒ¹Ç¹ 4,495.09  ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹
ÃŒÍÂÅÐ 129.91 àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂã¹»‚ 2554 

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 

 
»‚ 2553 

»‚ 2554 

à»‡ÒËÁÒÂ Á.¤. – ¸.¤. 2554 
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
à»‡ÒËÁÒÂ 

- ¡¿¹. 1 - 3 
- ¡¿©. 1 - 3 
- ¡¿¡. 1 - 3 
- ¡¿µ. 1 - 3 
- Ê¹Þ. 

835.80 

859.60 

1,056.78 

811.67 

64.02 

855.17 

852.81 

915.93 

836.21 

* 

1,064.91 

952.06 

1,360.43 

1,057.44 

60.25 

124.53 

111.64 

148.53 

126.46 

- 

ÃÇÁ 3,627.87 3,460.12 4,495.09 129.91 

ËÁÒÂàËµØ * ¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ Ê¹Þ. ¶Ù¡¼¹Ç¡ÃÇÁ¡Ñº ¡¿¢. áÅŒÇ 

          40Ê¹Þ. ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ áÅÐÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊ×èÍÊÒÃ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ŒÒ¹ÅÙ¡¤ŒÒ 

ÁÒµÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ºÃÔ¡ÒÃ 

µÑÇªÕéÇÑ́  à»‡ÒËÁÒÂ 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 – 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2553 

1. Ñ́ª¹Õ¤‹Òà©ÅÕèÂ¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§ä¿¿‡Ò Ñ́º (SAIFI) (¤ÃÑé§/ÃÒÂ/»‚)  8.49* 8.43 8.85 

2. Ñ́ª¹Õ¤‹Òà©ÅÕèÂÃÐÂÐàÇÅÒä¿¿‡Ò Ñ́º (SAIDI)  (¹Ò·Õ/ÃÒÂ/»‚)  319.74* 319.41 350.06 

3. ¨Ñ´Ê‹§ãºá¨Œ§Ë¹Õé¤‹Òä¿¿‡Òã¹áµ‹ÅÐà ×́Í¹ (ÃŒÍÂÅÐ) > 90 99.62 99.41 

4. ¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹‹ÇÂä¿¿‡Ò·ÕèãªŒ¨ÃÔ§ (ÃŒÍÂÅÐ)    

   - ¼ÙŒãªŒä¿¿‡Òã¹à¢µª¹º·Í‹Ò¹Ë¹‹ÇÂ·Ø¡ 2 à ×́Í¹       < 25 0 0 

   - ¼ÙŒãªŒä¿¿‡Òã¹à¢µàÁ×Í§Í‹Ò¹Ë¹‹ÇÂ·Ø¡à ×́Í¹ ·Ø¡ÃÒÂ 100 100 100 

5. ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò¤×¹ËÅÑ§¨Ò¡à¡Ô´àËµØ¢Ñ´¢ŒÍ§ (ÃŒÍÂÅÐ)    

   - ÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂä¿¿‡Ò¤×¹ÀÒÂã¹ 4 ªÁ. ËÅÑ§¨Ò¡ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ
¢Ñ´¢ŒÍ§ ¹Ñº¨Ò¡àÇÅÒ·Õèä Œ́ÃÑºá¨Œ§ Â¡àÇŒ¹¡Ã³Õ©Ø¡à©Ô¹ 

> 90 99.59 99.71 

   - ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒä¿¿‡Ò Ñ́º ÀÒÂã¹ 24 ªÁ. ÊíÒËÃÑº¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò
ã¹à¢µà·ÈºÒÅËÃ×Íà¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèµÔ´µÑé§ËÁŒÍá»Å§¢¹Ò´
ÃÇÁ¡Ñ¹µÑé§áµ‹ 300 à¤ÇÕàÍ ¢Öé¹ä» Â¡àÇŒ¹ ¡Ã³Õ©Ø¡à©Ô¹ 

100 99.87** 100 

6. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐá¡Œä¢¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº 
   50áÃ§ Ñ́¹áÅÐä¿¡ÃÐ¾ÃÔº (ÃŒÍÂÅÐ) 

   

   - ÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ã¹àÃ×èÍ§áÃ§ Ñ́¹ä¿¿‡ÒÀÒÂã¹      
6 à ×́Í¹(ÃŒÍ§àÃÕÂ¹à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃ) 

> 80 99.56 100 

   - ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºáÃ§ Ñ́¹ä¿¿‡ÒáÅÐä¿¿‡Ò
¡ÃÐ¾ÃÔº â´Â¾º¼ÙŒãªŒä¿¿‡ÒÀÒÂã¹ 5 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 

100 100 100 

7. ¡ÒÃµÍº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹ (ÃŒÍÂÅÐ)    

   - µÍº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹¨Ò¡¼ÙŒãªŒä¿¿‡ÒËÅÑ§¨Ò¡ä Œ́ÃÑº¤íÒÃŒÍ§ÀÒÂã¹ 
30 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 

> 95 100 100 

   - ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÍ‹Ò¹à¤Ã×èÍ§ÇÑ´Ë¹‹ÇÂ 100.00 100 100 

8. ¡ÒÃá¨Œ§¢Í Ñ́ºä¿¿‡ÒÅ‹Ç§Ë¹ŒÒà¾×èÍ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹ÊíÒËÃÑº¼ÙŒãªŒ
ä¿¿‡Ò·ÕèµÔ´µÑé§ËÁŒÍá»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡Ñ¹µÑé§áµ‹ 300 à¤ÇÕàÍ ¢Öé¹ä» 
Â¡àÇŒ¹¡Ã³Õ©Ø¡à©Ô¹ (ÃŒÍÂÅÐ) 

   

   - ¡ÒÃá¨Œ§ Ñ́ºä¿Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 3 ÇÑ¹ 100 100 100 

   - ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Ñ¹µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèá¨Œ§äÇŒ 100 99.96** 99.88 

 ËÁÒÂàËµØ : * ¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂµÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À. »‚ 2554 
          ** í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä Œ́µèíÒ¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂàÅç¡¹ŒÍÂÊÒàËµØà¹×èÍ§¨Ò¡à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕÁÃÊØÁã¹ÀÒ¤ãµŒËÅÒÂ¨Ñ§ËÇÑ´·íÒãËŒ¹éíÒ·‹ÇÁ¾×é¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
á¡Œä¢ä¿¿‡Ò Ñ́ºä Œ́·Ñ¹ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

µÑÇªÕéÇÑ́  à»‡ÒËÁÒÂ 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 – 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2553 

9. ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼ÙŒ¢ÍãªŒä¿¿‡ÒÃÒÂãËÁ‹¢ÍãªŒä¿¿‡Ò (¹Ñº¶Ñ´¨Ò¡ÇÑ¹·Õè¼ÙŒ
¢ÍãªŒä¿¿‡ÒªíÒÃÐà§Ô¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¤Ãº¶ŒÇ¹) 

      

   ¡Ã³ÕÁÕÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ¾ÃŒÍÁÍÂÙ‹áÅŒÇ (ÃŒÍÂÅÐ)       

   - ÃÐººáÃ§ Ñ́¹µèíÒ (380/220 âÇÅµ�)       

 ¼ÙŒ¢ÍãªŒä¿¿‡Ò·Õè¢ÍµÔ´µÑé§ÁÔàµÍÃ�¢¹Ò´äÁ‹à¡Ô¹ 30 áÍÁ»Š 
3 à¿Ê  

      

• à¢µàÁ×Í§  100 100 99.88 

• ¹Í¡à¢µàÁ×Í§  100 100 99.88 

 ¼ÙŒ¢ÍãªŒä¿¿‡Ò·Õè¢ÍµÔ´µÑé§ÁÔàµÍÃ�¢¹Ò´à¡Ô¹ 30 áÍÁ»Š 3 à¿Ê        

• à¢µàÁ×Í§  100 100 100 

• ¹Í¡à¢µàÁ×Í§  100 100 100 

   - ÃÐººáÃ§ Ñ́¹ÊÙ§ (22/33 à¤ÇÕ) (ÃŒÍÂÅÐ)       

 ¼ÙŒ¢ÍãªŒä¿¿‡Ò·Õè¢ÍµÔ´µÑé§ËÁŒÍá»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡Ñ¹äÁ‹à¡Ô¹ 
250 à¤ÇÕàÍ 

100 100 99.97 

 ¼ÙŒ¢ÍãªŒä¿¿‡Ò·Õè¢ÍµÔ´µÑé§ËÁŒÍá»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡Ñ¹à¡Ô¹¡Ç‹Ò 
250 à¤ÇÕàÍ áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ 2,000 à¤ÇÕàÍ   

100 100 100 

10. ÃÐÂÐàÇÅÒ¨‹ÒÂä¿¤×¹¡ÅÑº ¡Ã³Õ¶Ù¡§´¨‹ÒÂä¿¿‡Ò (¹Ñº¶Ñ´¨Ò¡
ÇÑ¹·Õè¼ÙŒãªŒä¿¿‡ÒªíÒÃÐà§Ô¹áÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢¤Ãº¶ŒÇ¹) 

      

   - ¼ÙŒãªŒä¿ÃÒÂàÅç¡        

 à¢µàÁ×Í§ ¨‹ÒÂä¿¤×¹¡ÅÑºÀÒÂã¹ 1 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 100 99.99** 99.98 

 ¹Í¡à¢µàÁ×Í§ ¨‹ÒÂä¿¤×¹¡ÅÑºÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 100 100 100 

   - ¼ÙŒãªŒä¿ÃÒÂãËÞ‹ ¨‹ÒÂä¿¤×¹¡ÅÑºÀÒÂã¹ 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 100 100 100 

11.  ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹¤‹Ò»ÃÑº·Õè¨‹ÒÂâ´Âàªç¤ËÃ×Íà§Ô¹Ê´µÒÁ·ÕèÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹
ÀÒÂã¹ 10 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ 

> 85 100.0 100.0 

 ËÁÒÂàËµØ : * ¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂµÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À. »‚ 2554 
          ** í́Òà¹Ô¹¡ÒÃä Œ́µèíÒ¡Ç‹Òà»‡ÒËÁÒÂàÅç¡¹ŒÍÂÊÒàËµØà¹×èÍ§¨Ò¡à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕÁÃÊØÁã¹ÀÒ¤ãµŒËÅÒÂ¨Ñ§ËÇÑ´·íÒãËŒ¹éíÒ·‹ÇÁ¾×é¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
á¡Œä¢ä¿¿‡Ò Ñ́ºä Œ́·Ñ¹ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ 

µÑÇªÕéÇÑ́  äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 – 4  
»‚ 2553 

% à¾ÔèÁ 
(Å´) 

1. ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò (ÃÒÂ) 16,021,339 15,560,761 2.96 

   - ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 14,525,698 14,106,154 2.97 

   - ¸ØÃ¡Ô¨ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 1,174,388 1,143,925 2.66 

   - Í×è¹ æ 321,253 310,682 3.40 

2. Ë¹‹ÇÂ¨íÒË¹‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁä¿¿ÃÕ (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 101,180.07 100,750.06 0.43 

   - ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 22,677.57 22,501.33 0.78 

   - ¸ØÃ¡Ô¨ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 72,105.34 71,735.40 0.52 

   - Í×è¹ æ 6,397.16 6,513.33 (1.78) 

3. Ë¹‹ÇÂä¿¿ÃÕ (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 1,824.17 1,721.87 5.94 

4. ÃÒ¤Ò¢ÒÂä¿¿‡Òà©ÅÕèÂ (ºÒ·/Ë¹‹ÇÂ) 3.1357 3.1106 0.81 

5. ÃÒ¤Ò«×éÍä¿¿‡Òà©ÅÕèÂ (ºÒ·/Ë¹‹ÇÂ) 2.5025 2.4670 1.44 

6. Ë¹‹ÇÂ«×éÍ (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 107,982.37 107,756.86 0.21 

   - Ë¹‹ÇÂ«×éÍ¨Ò¡ ¡¿¼. (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 106,024.75 106,402.41 (0.35) 

   - Ë¹‹ÇÂ«×éÍ¨Ò¡ ¾¾. (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 110.45 100.77 9.61 

   - Ë¹‹ÇÂ«×éÍ¨Ò¡¼ÙŒ¼ÅÔµ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡ (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 1,734.95 1,150.81 50.76 

7. ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§ä¿¿‡ÒÊÙ§ÊØ´à©¾ÒÐÊ‹Ç¹·Õè«×éÍ¨Ò¡ ¡¿¼.    

(àÁ¡ÐÇÑµµ�)* 

14,970 15,201 (1.52) 

8. Ë¹‹ÇÂ·Õè ¡¿À. ¼ÅÔµàÍ§ (ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ) 112.22 102.88 9.08 

9. Ë¹‹ÇÂÊÙÞàÊÕÂ (ÃŒÍÂÅÐ) 4.62 4.92 (6.10) 

ËÁÒÂàËµØ  * ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§ä¿¿‡ÒÊÙ§ÊØ´ à©¾ÒÐÊ‹Ç¹·Õè«×éÍ¨Ò¡ ¡¿¼. áºº Co-Incident Demand 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò  Ë¹‹ÇÂ : ÃÒÂ 

µÑÇªÕéÇÑ́  äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1-4 
»‚ 2553 

% à¾ÔèÁ 
(Å´) 

1. ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿        

   - ºŒÒ¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (< 150 Ë¹‹ÇÂ) 9,813,294 9,650,387  1.69 

   - ºŒÒ¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (> 150 Ë¹‹ÇÂ) 4,712,404 4,455,767  5.76 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´àÅç¡ 1,118,315   1,091,302  2.48 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ 43,150      41,018  5.20 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´ãËÞ‹ 4,621      3,937  17.37 

   - ¡Ô¨¡ÒÃà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ 8,302      7,668  8.27 

   - Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃáÅÐÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¡íÒäÃ 128,672    142,354  (9.61) 

   - ÊÙº¹éíÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ 3,766       3,521  6.96 

   - ä¿ªÑèÇ¤ÃÒÇ 188,779    164,768  14.57 

   - ä¿ÊíÒÃÍ§ 33         36  (8.33) 

   - ÍÑµÃÒ¤‹Òä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·§´¨‹ÒÂä¿ 3           3  0 

ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 16,021,339  15,560,761       2.96  
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Ë¹‹ÇÂ¨íÒË¹‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁä¿¿ÃÕ áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ 

µÑÇªÕéÇÑ́  äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2553 

% à¾ÔèÁ 
(Å´) 

2. Ë¹‹ÇÂ¨íÒË¹‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁä¿¿ÃÕ        

   - ºŒÒ¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (< 150 Ë¹‹ÇÂ) 8,180.46 8,120.12 0.74 

   - ºŒÒ¹ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ (> 150 Ë¹‹ÇÂ) 14,497.11 14,381.21 0.81 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´àÅç¡ 8,809.13 8,726.63 0.95 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ 15,323.12 16,.061.31 (2.71) 

   - ¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´ãËÞ‹ 44,650.34 44,000.09 1.48 

   - ¡Ô¨¡ÒÃà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ 3,019.76 2,947.36 2.46 

   - Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃáÅÐÍ§¤�¡Ã·ÕèäÁ‹áÊÇ§ËÒ¡íÒäÃ 3,600.22 3,691.58 (2.47) 

   - ÊÙº¹éíÒà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ 300.31 335.29 (10.43) 

   - ä¿ªÑèÇ¤ÃÒÇ 809.56 761.98 6.24 

   - ä¿ÊíÒÃÍ§ 68.57 82.09 (16.47) 

   - ÍÑµÃÒ¤‹Òä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·§´¨‹ÒÂä¿ 1,618.49 1,642.39 (1.46) 

ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 101,180.07 100,750.06      0.43  
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò áÂ¡ÃÒÂà¢µ Ë¹‹ÇÂ : ÃÒÂ 

µÑÇªÕéÇÑ́  äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1-4 
»‚ 2553 

% à¾ÔèÁ 
(Å´) 

1. ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿        

   - ¡¿¹.1 1,556,378  1,516,060  2.66 

   - ¡¿¹.2 1,314,801  1,283,337  2.45 

   - ¡¿¹.3 1,040,907  1,015,654  2.49 

   - ¡¿©.1 1,831,623   1,788,680  2.40 

   - ¡¿©.2 1,957,856   1,911,853  2.41 

   - ¡¿©.3 1,644,205   1,598,617  2.85 

   - ¡¿¡.1 1,253,072   1,218,987  2.80 

   - ¡¿¡.2 1,260,445   1,208,718  4.28 

   - ¡¿¡.3 964,797   932,777  3.43 

   - ¡¿µ.1 817,927   787,788  3.83 

   - ¡¿µ.2 1,303,602  1,259,754  3.48 

   - ¡¿µ.3 1,075,726  1,038,536  3.58 

ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 16,021,339 15,560,761  2.96 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Ë¹‹ÇÂ¨íÒË¹‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁä¿¿ÃÕ áÂ¡ÃÒÂà¢µ Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹Ë¹‹ÇÂ 

µÑÇªÕéÇÑ́  äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2554 

äµÃÁÒÊ 1 - 4 
»‚ 2553 

% à¾ÔèÁ 
(Å´) 

2. Ë¹‹ÇÂ¨íÒË¹‹ÒÂäÁ‹ÃÇÁä¿¿ÃÕ        

   - ¡¿¹.1 5,393.29 5,353.29 0.75 

   - ¡¿¹.2 3,867.39 3,844.68 0.59 

   - ¡¿¹.3 4,850.07 4,810.00 0.83 

   - ¡¿©.1 4,475.74 4,406.77 1.57 

   - ¡¿©.2 3,754.65 3,671.88 2.25 

   - ¡¿©.3 6,111.96 5,943.31 2.84 

   - ¡¿¡.1 19,838.51 20,874.44 (4.96) 

   - ¡¿¡.2 22,116.12 21,939.53 0.80 

   - ¡¿¡.3 13,234.77 13,247.38 (0.10) 

   - ¡¿µ.1 5,639.38 5,250.82 7.40 

   - ¡¿µ.2 7,190.36 6,907.03 4.10 

   - ¡¿µ.3 4,707.83 4,500.93 4.60 

ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 101,180.07 100,750.06 0.43 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ŒÒ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 

¡¿À. ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ ·Ñ¹ÊÁÑÂ 
¢ÂÒÂ¢Íºà¢µ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 

â´ÂÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂä¿¿‡ÒãËŒºŒÒ¹àÃ×Í¹ã¹ª¹º·ã¹ÃÐ Ñ́ºËÁÙ‹ºŒÒ¹ÃÇÁ 73,204 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¤Ô´à»š¹   
ÃŒÍÂÅÐ 99.98 ¢Í§¨íÒ¹Ç¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹·ÑèÇ»ÃÐà·È â´ÂáÂ¡à»š¹ÃÒÂÀÒ¤ Ñ́§¹Õé 

ËÁÒÂàËµØ ¢ŒÍÁÙÅäµÃÁÒÊ 3 »ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 (¢ŒÍÁÙÅäµÃÁÒÊ 4 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨) 

áÅÐÊÒÁÒÃ¶¨‹ÒÂä¿¿‡ÒãËŒºŒÒ¹àÃ×Í¹ã¹ª¹º·ÃÐ Ñ́º¤ÃÑÇàÃ×Í¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 15.891 ÅŒÒ¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¤Ô´à»š¹
ÃŒÍÂÅÐ 98.87 ¢Í§¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹·Ñé§»ÃÐà·È â´ÂáÂ¡à»š¹ÃÒÂÀÒ¤ Ñ́§¹Õé 

ËÁÒÂàËµØ ¢ŒÍÁÙÅäµÃÁÒÊ 3 »ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 (¢ŒÍÁÙÅäµÃÁÒÊ 4 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨) 

 
 

ÀÒ¤ ËÁÙ‹ºŒÒ¹·Ñé§ËÁ´ 
(ËÁÙ‹ºŒÒ¹) 

ËÁÙ‹ºŒÒ¹·ÕèÁÕä¿¿‡ÒãªŒ 
(ËÁÙ‹ºŒÒ¹) 

¤Ố à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 
 

àË¹×Í 18,598 18,597 99.99 

µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 32,091 32,091 100.00 

¡ÅÒ§ 11,616 11,609 99.94 

ãµŒ 10,911 10,907 99.96 

ÃÇÁ/à©ÅÕèÂ 73,216 73,204 99.98 

ÀÒ¤ ¤ÃÑÇàÃ×Í¹·Ñé§ËÁ´ 
(¤ÃÑÇàÃ×Í¹) 

¤ÃÑÇàÃ×Í¹·ÕèÁÕä¿¿‡ÒãªŒ 
(¤ÃÑÇàÃ×Í¹) 

¤Ố à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 
 

àË¹×Í 4,085,619 4,010,842 98.17 

µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 5,196,585 5,159,897 99.29 

¡ÅÒ§ 3,806,654 3,772,514 99.10 

ãµŒ 2,985,061 2,948,386 98.77 

ÃÇÁ/à©ÅÕèÂ 16,073,919 15,891,639 98.87 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃà¾×èÍÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹ÒàªÔ§àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�  
(Economic Value Management: EVM) 

 ÃÐÂÐ·Õè 1 – 5 ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2549 – 2553 ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í¾Ñ²¹ÒÃÐºº 
ÇÑ´¼Å§Ò¹¤‹Ò EP (Economic Profit) àª×èÍÁâÂ§ÃÐºº EVM à¢ŒÒ¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ ¡¿À. áÅÐ¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÃÐºº Balanced Scorecard (BSC) ¢Í§áµ‹ÅÐÈÙ¹Â� EVM 

 ÃÐÂÐ·Õè 6 ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2554 à»š¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº EVM ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ
í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÐÂÐ·Õè 5 »‚ 2553 ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ·º·Ç¹ »ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãËŒàËÁÒÐÊÁ 

ä Œ́¹íÒàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ EVM äµÃÁÒÊ 3 »‚ 2554 µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
¡¿À. àÁ×èÍ 21 ¸.¤. 2554 »˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃ EVM äµÃÁÒÊ 4    
»‚ 2554 à¾×èÍ¹íÒàÊ¹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡¿À. ÀÒÂã¹äµÃÁÒÊ 1 »‚ 2555 

§Ò¹¡ÒÃ¹íÒÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ÁÒãªŒã¹Í§¤�¡Ã 
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)  

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (Ê¤Ã.) ä Œ́¡íÒË¹´¡ÃÍº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ
í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À. Ñ́§¹Õé   

»‚ 2554 à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ SEPA ¤Çº¤Ù‹¡ÑºÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å»˜¨¨ØºÑ¹ 
»‚ 2555 à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ SEPA ¤Çº¤Ù‹¡ÑºÃÐºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å»˜¨¨ØºÑ¹ 

áÅÐÍÒ¨¹íÒ¼Å§Ò¹ºÒ§ËÁÇ´¢Í§ÃÐºº SEPAÁÒ¡íÒË¹´à»š¹µÑÇªÕéÇÑ´ 
»‚ 2556 »ÃÐàÁÔ¹¼ÅµÒÁÃÐºº SEPA 100% 
ä Œ́¨Ñ´·íÒÃ‹Ò§ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Í§¤�¡Ã (Organizational Performance Report: OPR) 

áÅÐáºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (Self Assessment Worksheet) µÒÁÃÐºº SEPA »ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 
áÅŒÇàÊÃç¨ áÅÐ ¼Ç¡. ÁÕÍ¹ØÁÑµÔàÁ×èÍ 26 ¸.¤. 2554 áµ‹§µÑé§¤³Ð·íÒ§Ò¹¨Ñ´·íÒ
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Í§¤�¡Ã (OPR) áÅÐÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹µ¹àÍ§ (Self 
Assessment Report: SAR) µÒÁÃÐºº SEPA »ÃÐ¨íÒ»‚ 2555  

§Ò¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãã¹ÀÒ¾ÃÇÁ 
¡¿À. ä Œ́Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§ºÃÔÉÑ· àÎÂ�¡ÃØ�» ¨íÒ¡Ñ´ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹    

·Õè»ÃÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹ÃÒª¡ÒÃ (Ê»Ã.) à»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ àÁ×èÍ 9 ¸.¤. 2554 áÅÐ 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ ä Œ́Ê‹§ÁÍºÃÒÂ§Ò¹àÃÔèÁµŒ¹â¤Ã§¡ÒÃ (Inception Report) àÁ×èÍ 19 ¸.¤. 2554 



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)  - 21 -   ด้านกระบวนการภายใน 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ áÅÐ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÁÔàµÍÃ�ÍÑ¨©ÃÔÂÐ  
(PEA Smart Grids and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 

ÁÕ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 
19 Ê.¤. 2554 :  ¡¿À . ä Œ́¨Ñ´§Ò¹ “¡ŒÒÇÊÙ‹ âÅ¡¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òà¾×èÍÍ¹Ò¤µ” â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�      

à¾×èÍ»ÃÐ¡ÒÈá¼¹·Õè¹íÒ·Ò§ (Roadmap) ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ¢Í§ ¡¿À. 
(PEA Smart Grid Roadmap) ³ âÃ§áÃÁÃÍÂÑÅ¤ÅÔ¿ºÕªÏ ¾Ñ·ÂÒ ¨.ªÅºØÃÕ µ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂã¹ 
áÅÐÀÒÂ¹Í¡¢Í§ ¡¿À. â´ÂÁÕÃ‹Ò§á¼¹·Õè¹íÒ·Ò§ Ñ́§ÃÙ» 

 
1. »ÃÐâÂª¹�·Õè¨Ðä Œ́ÃÑº¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹·ÕèÊÁÒÃ�· 
  10- ¨Ðà¡Ô´¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
  11- à¾ÔèÁÊÁÃÃ¶¹Ð¢Í§ÃÐººä¿¿‡ÒáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò 
  12- à¾ÔèÁÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ Å´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´Í�Í¡ä« �́ (CO2) 
  13- ªÐÅÍ¡ÒÃÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¢¹Ò´ãËÞ‹ Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ¾ÅÑ§§Ò¹ÃÐººä¿¿‡Ò  
    14ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ ä¿ Ñ́ºÅ´¹ŒÍÂÅ§ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèä¿ Ñ́ºÊÑé¹Å§ 
2. »ÃÐâÂª¹�·Õè¨Ðä Œ́ÃÑºÊíÒËÃÑºªÕÇÔµ·ÕèÊÁÒÃ�· 
   16- ¼ÙŒãªŒä¿ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡·Õè̈ ÐºÃÔËÒÃ¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÀÒÂã¹ºŒÒ¹àÃ×Í¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×Í ÍÒ¤ÒÃµ‹Ò§ æ ä Œ́  
     17ÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹ÒµÒÁÃÙ»áºº·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¤‹Òä¿¿‡Òä Œ́ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ 
   18- ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÃÒÂä Œ́à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡¢ÒÂä¿ãËŒ¡ÒÃä¿¿‡Ò 
   19- ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ãªŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐµÔ´µÒÁ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ä Œ́ÍÂ‹Ò§ÊÐ´Ç¡·Ø¡·Õè·Ø¡àÇÅÒ 
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3. »ÃÐâÂª¹�·Õè¨Ðä Œ́ÃÑºÊíÒËÃÑºÊÑ§¤Á·ÕèÊÁÒÃ�· 
   21- ¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò »ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» Í§¤�¡ÃáÅÐ¸ØÃ¡Ô¨µ‹Ò§æ ÊÒÁÒÃ¶ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐÃÇ´àÃçÇã¹¡ÒÃ  
     22ªÒÃ�¨ä¿¨Ò¡Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊÒ¸ÒÃ³Ð (Public Charging Station) 
   23- ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐËÂÑ´¤‹Òàª×éÍà¾ÅÔ§ÂÒ¹¾ÒË¹Ð¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹ 
   24- ÁÕÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè Ṍ¢Öé¹ 
   25- ÁÕ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áà¾×èÍ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ à¾×èÍÅ´¡ÒÃãªŒ¹éíÒÁÑ¹áÅÐ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ 
   26- ªØÁª¹áÅÐÊÁÒªÔ¡ÁÕ¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃä Œ́ÍÂ‹Ò§ÍÔÊÃÐ¼‹Ò¹ÊÑ§¤Áà¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ố¨ÔµÍÅ 

¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹·Õè¹íÒ·Ò§ PEA Smart Grids áÅÐ AMI 
1. ¡ÒÃÊ‹§ÁÍºÃÒÂ§Ò¹ 
27 ¸.¤. 2554    :    ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏä Œ́Ê‹§ÁÍºÃÒÂ§Ò¹©ºÑº·Õè 7 áÅÐ 9 
 
2. ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÒÂ§Ò¹ 
16 ¾.Â. 2554    : ¨‹ÒÂà§Ô¹§Ç´·Õè 2 ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÒÂ§Ò¹©ºÑº·Õè 2 áÅÐ 3 
 
3. ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 
22 ¸.¤. 2554   :  »ÃÐªØÁ kick off à¾×èÍªÕéá¨§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§áÅÐ

¤³Ð·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ªØ´ãËÁ‹ 
4. ¡ÒÃáµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
11 µ.¤. 2554   :  Í¹ØÁÑµÔ ¼Ç¡. áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ (Steering Committee) §Ò¹¾Ñ²¹Ò

â¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ â´ÂÁÕ ¼Ç¡. à»š¹»ÃÐ¸Ò¹, Ã¼¡ .(Ç) à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹ (Planning committee) áÅÐ Ã¼¡.(») à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ (Implementation committee) 

7 ¸.¤. 2554   :  Í¹ØÁÑµÔ ¼Ç¡. à»ÅÕèÂ¹á»Å§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§ áÅÐ¤³Ð·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº
·Õè »ÃÖ¡ÉÒ 

19 ¸.¤. 2554   :  áµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹ (Planning Committee) §Ò¹¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡Ò
ÍÑ¨©ÃÔÂÐ 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡Ò·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� ÃÐÂÐ·Õè 2 (¤Ê¿.2) 
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage :GISP.2) 

 40»˜¨¨ØºÑ¹ ¡¿À. ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ÃÐººµÒÁ ¤Ê¿.2 áÅŒÇàÊÃç¨à¡×Íº·Ñé§ËÁ´ ä Œ́á¡‹ §Ò¹µÔ´µÑé§
ÃÐººÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·È·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ ¡¿¢., ¡¿¨., ¡¿Í., ¡¿Ê. áÅÐ ¡¿Â.,§Ò¹¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅá¼¹·Õè°Ò¹, 
¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡ÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ò´ÊÒÂÊ×èÍÊÒÃã¹¾×é¹·Õè 70 ¨Ñ§ËÇÑ´ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ
¼ÙŒãªŒ§Ò¹¤Ãº¶ŒÇ¹áÅŒÇ·Ñé§ 8 §Ç´ ÃÇÁ¨íÒ¹Ç¹ 6,105 ¤¹  Â¡àÇŒ¹ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅÀÙÁÔ
ÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡Òã¹¾×é¹·Õè 3 ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµŒáÅÐ 4 ÍíÒàÀÍã¹¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ «Öè§ ¡¿À.ä Œ́
Ç‹Ò¨ŒÒ§ºÃÔÉÑ·¨ÕâÍàÁµÔ¡à·¤â¹âÅÂÕ ¨íÒ¡Ñ´ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒáÅÐ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡·Õè ¡¿À. ÁÕÍÂÙ‹ 
»˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ ÃÐËÇ‹ Ò §¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº¢Í§ ¡¿À .  «Öè §¤Ò´Ç‹ Ò¨ÐáÅŒ Ç àÊÃç ¨ ã¹ à ×́ Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2555             
ÁÕ¼Å¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¤Ô´à»š¹ ÃŒÍÂÅÐ 99.50 

 
¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒÃÐºº GIS ¡ÑºÃÐºº§Ò¹¢Í§ ¡¿À. 

¡¿À. ä Œ́àÃÔèÁà»�´ãªŒ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡ÒáÅŒÇ·Ñé§ËÁ´ ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÁÙÅáÅŒÇàÊÃç¨ 
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº§Ò¹ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒãªŒä¿ã¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§ æ ä Œ́á¡‹ 

1. §Ò¹ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃ¢ÍãªŒä¿ 
2. §Ò¹¢ÂÒÂà¢µÃÐººä¿¿‡ÒáÅÐµÔ´µÑé§ÁÔàµÍÃ� 
3. §Ò¹ÍÍ¡áºº »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ 
4. §Ò¹ºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒáÅÐá¡Œä¢ä¿¿‡Ò¢Ñ´¢ŒÍ§ 
5. ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅá¡‹ÃÐºº§Ò¹Í×è¹ àª‹¹ SCADA, OMS 
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨·Ò§¸ØÃ¡Ô̈   
(Business Intelligence and Data Warehouse) 

 2¡¿À. Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§ ºÃÔÉÑ· áÍç´ÇÒ¹«� ÍÔ¹¿ÍÃ�àÁªÑè¹ à·¤â¹âÅÂÕ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
ãËŒà»š¹¼ÙŒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Ï àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 24 ¾.¤. 2553  ä Œ́ í́Òà¹Ô¹§Ò¹áÅŒÇàÊÃç¨ â´ÂÊ‹§ÁÍº 
ÃÐºº¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È (Data Warehouse)  
ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ (Business Intelligence) 
ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅÂØ·¸�áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹  
(Balanced Scored Card)  

ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ (Risk Management) 
ÃÐººàËÁ×Í§¢ŒÍÁÙÅ (Data Mining)  
áÅÐÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·ÕèáÅŒÇàÊÃç¨ÊÁºÙÃ³� ¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹ä Œ́·Ñé§ÃÐºº  

 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐµÔ´µÑé§ÃÐººª‹Í§·Ò§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áºº¨Ø´à´ÕÂÇàºç´àÊÃç¨ 
áÅÐºÙÃ³Ò¡ÒÃÃÐººÊÒÃÊ¹à·È  
(e-One Portal Service and Enterprise Application Integration System) 

¼Ç¡.  Í¹ØÁÑµÔËÅÑ¡¡ÒÃàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 31 Ê.¤. 2552  ãËŒÃÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐµÔ´µÑé§ÃÐºº   
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áºº¨Ø´à ṌÂÇàºç´àÊÃç¨ (e-One Portal Service) áÅÐºÙÃ³Ò¡ÒÃÃÐºº
ÊÒÃÊ¹à·È (Enterprise Application Integration System: EAI) â´Âä Œ́¨ŒÒ§ ºÃÔÉÑ· àÍçÁàÍ¿ÍÕ«Õ ¨íÒ¡Ñ´ 
(ÁËÒª¹) à»š¹¼ÙŒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Ï ä Œ́Ê‹§ÁÍº¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§§Ò¹¾Ñ²¹ÒÃÐººÂ×¹ÂÑ¹µÑÇºØ¤¤ÅáÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
à¢ŒÒ¶Ö§ÃÐºº§Ò¹ §Ò¹¾Ñ²¹ÒÃÐºº·ÕèäÁ‹ÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ Ã«¸. áÅÐ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÃÐººµÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·íÒ§Ò¹¢Í§ÃÐºº ä Œ́á¡‹ÃÐºº IDM&ACM, Internet/Intranet Enterprise Portal, e-Form 

and Work Flow áÅÐ EAI áÅŒÇàÊÃç¨ 
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§Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡áººáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ (Data Center) 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ   

ä Œ́¨Ñ´·íÒ¢ŒÍÊÃØ» Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤¢Í§áººÃ‹Ò§¢Ñé¹µŒ¹ áÅŒÇàÊÃç¨   
ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¹íÒàÊ¹Í ¼Ç¡. ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔáººÃ‹Ò§¢Ñé¹µŒ¹ áÅÐ 
¢ŒÍ¡íÒË¹´¢Íºà¢µ§Ò¹¨ŒÒ§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ (Term of Reference 
:TOR) ÍÍ¡áººÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ (Detail Design)  
 

 

á¼¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¹íÒÃÐºº§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡Ô̈ ¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ (IS-U) ÍÍ¡ãªŒ§Ò¹  

¡¿À. ä Œ́¹íÒÃÐºº§Ò¹ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ (IS-U) ÍÍ¡ãªŒ§Ò¹¹íÒÃ‹Í§·Õè¡ÒÃä¿¿‡Ò
à¢µ ¡¿¡.1 ¨.ÍÂØ¸ÂÒ áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 20 µ.¤. 2551 â´Â ¼Ç¡. áÅÐ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡íÒ¡Ñº Ù́áÅâ¤Ã§¡ÒÃ Ã«¸. (Steering Committee) àËç¹ªÍºÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8 ¡.¾. 2554 ãËŒ¹íÒ
ÃÐºº SAP IS-U ÍÍ¡ãªŒ§Ò¹¨ÃÔ§ (GO LIVE) ã¹ 11 ¡ÒÃä¿¿‡Òà¢µ·ÕèàËÅ×ÍÀÒÂã¹»‚ 2554 »˜¨¨ØºÑ¹
ä Œ́¹íÒÃÐºº§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ (SAP IS-U) ÍÍ¡ãªŒ§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¤Ãº·Ñé§ 12 
à¢µ àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 21 ¾.Â. 2554 «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹¡ÒÃ¹íÒÃÐºº SAP ãªŒ§Ò¹¤Ãº·Ø¡ÃÐºº·ÑèÇ
·Ñé§Í§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§àµçÁÃÙ»áºº 
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â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ´ŒÇÂÊÒÂà¤àºÔÅãµŒ¹éíÒä»ÂÑ§à¡ÒÐµ‹Ò§ æ ·ÕèÁÕä¿¿‡ÒãªŒáÅŒÇ (¡¤¹.) 

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ à¡ÒÐÁØ¡ à¡ÒÐÊØ¡Ã áÅÐà¡ÒÐÅÔº§ ¨.µÃÑ§ â´ÂàÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃµÑé§áµ‹»‚ 
2552-2554 ¼ÙŒÃÑº¨ŒÒ§¤×Í ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒÃ‹ÇÁ INTERLINK ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§àÅ¢·Õè ¨.255/2552 ÅÇ. 25 ¾.Â. 
2552 Ç§à§Ô¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ 337.5 ÅŒÒ¹ºÒ· ÁÕ¼Å§Ò¹ÊÐÊÁ·Ñé§â¤Ã§¡ÒÃ¶Ö§äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2554 à·‹Ò¡Ñº       
ÃŒÍÂÅÐ 99.01 ÊÒÁÒÃ¶àºÔ¡¨‹ÒÂä»áÅŒÇ 299.52 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 88 ¢Í§Ç§à§Ô¹àºÔ¡¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´  
â´ÂáÂ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé 

 à¡ÒÐÁØ¡ ¨.µÃÑ§ ÃÐºº 33 à¤ÇÕ. ÃÐÂÐ·Ò§ 7 ¡Á.    
¼Å§Ò¹ÊÐÊÁ¶Ö§äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2554 à·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 99 Ç§à§Ô¹¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ñé§ËÁ´ 137.16 ÅŒÒ¹ºÒ· 

àºÔ¡¨‹ÒÂáÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 137.34 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 100.13 ¢Í§Ç§à§Ô¹àºÔ¡¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´ 
àÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨‹ÒÂä¿º¹à¡ÒÐÁØ¡áÅŒÇ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 15 ¾.¤. 2554 »˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¼Å§Ò¹ 3 »‚ â´ÂàÃÔèÁ¹ÑºµÑé§áµ‹ 14 ¾.¤. 2554  
 à¡ÒÐÅÔº§ ¨.µÃÑ§ ÃÐºº 33 à¤ÇÕ. ÃÐÂÐ·Ò§ 5 ¡Á.    
¼Å§Ò¹ÊÐÊÁ¶Ö§äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2554 à·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 99 Ç§à§Ô¹¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ñé§ËÁ´ 100.17 ÅŒÒ¹ºÒ· 

àºÔ¡¨‹ÒÂáÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 62.80 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 62.80 ¢Í§Ç§à§Ô¹àºÔ¡¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´  
ºÃÔÉÑ ·Ï ËÂØ ´ í́ Ò à¹Ô ¹¡ÒÃ¡‹ ÍÊÃŒ Ò §  àÁ×è Í ÇÑ ¹·Õè  4 ¡ . ¾ . 2554 â ´Â¡ÃÐ·ÃÇ §

·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¢ÍãËŒ·º·Ç¹ÁµÔ ¤ÃÁ. à¹×èÍ§¨Ò¡à¢µ¾×é¹·ÕèËŒÒÁÅ‹ÒÊÑµÇ�»†ÒËÁÙ‹à¡ÒÐÅÔº§
à»š¹¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹éíÒ áÅÐÁÕºÒ§¾×é¹·Õè¾Ò´¼‹Ò¹à¢µ»†ÒªÒÂàÅ¹ 

 à¡ÒÐÊØ¡Ã ¨.µÃÑ§ ÃÐºº 33 à¤ÇÕ. ÃÐÂÐ·Ò§ 5 ¡Á.    
¼Å§Ò¹ÊÐÊÁ ¶Ö§äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2554 à·‹Ò¡ÑºÃŒÍÂÅÐ 99 Ç§à§Ô¹¡‹ÍÊÃŒÒ§·Ñé§ËÁ´ 100.17 ÅŒÒ¹ºÒ· 

àºÔ¡¨‹ÒÂáÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 100.07 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 99.91 ¢Í§Ç§à§Ô¹àºÔ¡¨‹ÒÂ·Ñé§ËÁ´  
àÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨‹ÒÂä¿º¹à¡ÒÐÊØ¡ÃáÅŒÇ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ¡.¾. 2554 »˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ

ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¼Å§Ò¹ 3 »‚ â´ÂàÃÔèÁ¹ÑºµÑé§áµ‹ 14 ¾.¤. 2554  
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§Ò¹Å´¾ÑÊ´Ø¤§¤ÅÑ§·ÕèäÁ‹à¤Å×èÍ¹äËÇáÅÐà¤Å×èÍ¹äËÇªŒÒ 

¤³Ð·íÒ§Ò¹ºÃÔËÒÃ¾ÑÊ Ǿ - ÍØ»¡Ã³�·ÕèäÁ‹à¤Å×èÍ¹äËÇáÅÐà¤Å×èÍ¹äËÇªŒÒ ä Œ́ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¾ÑÊ Ǿ         
·ÕèäÁ‹à¤Å×èÍ¹äËÇáÅÐà¤Å×èÍ¹äËÇªŒÒ ³ ÇÑ¹·Õè 1 Á.¤. 2554 ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ¾ÑÊ Ǿ¨íÒ¹Ç¹ 271 ÃÒÂ¡ÒÃ ¤Ô´à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò
ÃÇÁ 76.05 ÅŒÒ¹ºÒ· (ÁÙÅ¤‹Ò¾ÑÊ Ǿ¤§¤ÅÑ§ ³ µŒ¹»‚ 2554) ÃÒÂ¡ÒÃáÅÐÁÙÅ¤‹Ò¾ÑÊ Ǿ·ÕèäÁ‹à¤Å×èÍ¹äËÇáÅÐ
à¤Å×èÍ¹äËÇªŒÒäµÃÁÒÊ 1 - 4 (Á.¤. – ¸.¤. 2554) ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ¾ÑÊ ǾÅ´Å§ ¨íÒ¹Ç¹ 215 ÃÒÂ¡ÒÃ ÁÙÅ¤‹ÒÃÇÁ 
23.73 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 31.20           

§Ò¹µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃ¹íÒÃÐºº RFID áÅÐ Barcode ÁÒãªŒã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
¤ÅÑ§¾ÑÊ´ØÃ‹ÇÁ¡ÑºÃÐºº SAP 

¡Ô¨¡ÒÃÃ‹ÇÁ¤ŒÒ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· SS Consotium ä Œ́¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹ Œ́ÇÂ
â»Ãá¡ÃÁ«Í¿µ�áÇÃ�ÊíÒàÃç¨ÃÙ»áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÃÐºº” áÅÐ·íÒ¡ÒÃ·´ÊÍº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§
ÍØ»¡Ã³�áÅÐ¡ÒÃàª×èÍÁ¢Í§ÍØ»¡Ã³�·ÕèµÔ´µÑé§ã¹à¢µ ¡¿¹. 1 - 3 , ¡¿©. 1 - 2 ,¡¿µ. 1 - 3 áÅŒÇ            
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä Œ́            

§Ò¹¹íÒÃÐººâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�áÅÐ«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ÁÒãªŒ¡Ñº§Ò¹¤ÅÑ§¾ÑÊ´Ø 

¡¿À. Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§ºÑ³±ÔµÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ
¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕÈÖ¡ÉÒµŒ¹·Ø¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�¢Í§ ¡¿À . áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÃÐËÇ‹Ò§¤ÅÑ§¾ÑÊ Ǿ                      
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 28 àÁ.Â. 2553 ·Õè»ÃÖ¡ÉÒä Œ́Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³� (Final Report) áÅŒÇ »˜¨¨ØºÑ¹ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§Ï 
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á¼¹§Ò¹ Smart & Green Office 

¡¿À. ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�à»š¹µŒ¹áººã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ã¹ÍÒ¤ÒÃ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÀÒ¾ÅÑ¡É³�
¢Í§Í§¤�¡Ã·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐà»š¹µŒ¹áººã¹¡ÒÃª‹ÇÂÅ´µŒ¹·Ø¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·È 
ÍÕ¡·Ñé§à¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ ¡¿À. 

â´ÂÁÕ¡ÒÃáµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¡ÃÍº·ÔÈ·Ò§ (Road Map) á¼¹§Ò¹ Smart & Green Office, 
¤³Ð·íÒ§Ò¹¨Ñ´·íÒ¡ÃÍº·ÔÈ·Ò§ (Road Map) á¼¹§Ò¹ Smart & Green Office ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ Green Office 
áÅÐ¤³Ð·íÒ§Ò¹¨Ñ´·íÒá¼¹§Ò¹ Smart & Green Office ã¹Ê‹Ç¹µŒÍ§µÔ´µ‹Í¡Ñº»ÃÐªÒª¹ (Front Office) 
áÅÐ ¼Ç¡.ä Œ́Í¹ØÁÑµÔ ÅÇ. 6 ¡.Â. 2554 ãËŒ¨ŒÒ§ÈÙ¹Â�àªÕèÂÇªÒÞ¾ÔàÈÉà©¾ÒÐà·¤â¹âÅÂÕä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§áË‹§
¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¨Ñ´·íÒá¼¹¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒâ´ÂÇÔ¸Õµ¡Å§µÒÁ¢ŒÍºÑ§¤Ñº 
¡¿À. Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃ¨ŒÒ§ ¾.È. 2543 ¢ŒÍ 80 (5) ã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 18 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¨ŒÒ§»ÃÐÁÒ³ 
6 à ×́Í¹ »˜¨¨ØºÑ¹ÈÙ¹Â�àªÕèÂÇªÒÞ¾ÔàÈÉ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Â×è¹¢ŒÍàÊ¹Í¨Ñ´·íÒá¼¹¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ
ÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ ¡¿À. ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁ¢ŒÍàÊ¹ÍáÅÐà̈ Ã¨Òµ‹ÍÃÍ§ÃÒ¤Ò à¾×èÍ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íä»ã¹»‚ 2555 
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¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººä¿¿‡Ò 

ÁÕ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹à»š¹ä»µÒÁá¼¹§Ò¹ Ñ́§¹Õé 

ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ ÃŒÍÂÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 6.1 (¤¾Ê.6.1) 
ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 15 »‚ (2541 - 2556) ¾×é¹·ÕèÀÒ¤¡ÅÒ§ 

 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 6.2 (¤¾Ê.6.2) 
  8ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 12 »‚ (2544 - 2556) ¾×é¹·ÕèÀÒ¤ãµŒ 

3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 8.1 (¤¾Ê.8.1) 
ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 9 »‚ (2548 - 2557) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

4. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 8.2 (¤¾Ê.8.2) 
  12ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 8 »‚ (2549 - 2557) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

5. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§àÊÃÔÁÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ ÃÐÂÐ·Õè 7(¤Ê¨.7) 
  14ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 7 »‚ (2551 - 2558) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

6. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä Œ́¢Í§ÃÐººä¿¿‡Ò ÃÐÂÐ·Õè 2 (¤ª¿.2) 
  16ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 7 »‚ (2549 - 2556) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

7. â¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂà¢µä¿¿‡ÒãËŒ¾×é¹·Õè·íÒ¡Ô¹·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ (¤¢¡.) 
  18ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 3 »‚ (2552 - 2555) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

8. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ (¤»¨.) 
  20ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 5 »‚ (2553 - 2558) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

9. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¤àºÔéÅãµŒ Ố¹ÊíÒËÃÑºàÁ×Í§ãËÞ‹ (¤¤´.) 
  22ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 9 »‚ (2546 - 2555) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

10. â¤Ã§¡ÒÃàÃ‹§ÃÑ´¢ÂÒÂà¢µÃÐººä¿¿‡ÒãËŒ¤ÃÑÇàÃ×Í¹·ÕèäÁ‹ÁÕä¿¿‡ÒãªŒ (Ã¿¤.) 
  24ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 2 »‚ (2553 - 2555) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

¢ŒÍÁÙÅ : ½†ÒÂºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ŒÒ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¾Ñ²¹Ò 

â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§ (Talent Management) 
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº ¤Ù‹Á×ÍÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã       

¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÊÙ§ (PEA Talent Management: MS) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 26 ¡.¤. 2554 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¹íÒàÊ¹Í
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¼¹Ê×º·Í´µíÒáË¹‹§¼ÙŒºÃÔËÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ (Succession Plan)  

ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ Competency ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃµíÒáË¹‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¶Ö§¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ
áÅŒÇ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅÃÒÂª×èÍ¼ÙŒÊ×º·Í´µíÒáË¹‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂã¹ÊÑ§¡Ñ´ «Öè§à»š¹¢ŒÍÁÙÅÊíÒ¤ÑÞã¹
¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹Ê×º·Í´µíÒáË¹‹§  
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ŒÒ¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¡¿À. ä Œ́ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�·Õè Ṍ áÅÐµÍºÊ¹Í§ÊÑ§¤Á

µÅÍ´¨¹¾Ñ²¹ÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒ Ṍ¢Öé¹à¾×èÍ¤§ÍÂÙ‹¡ÑºªØÁª¹µÅÍ´ä» â´ÂÁÕâ¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æ Ñ́§¹Õé 

â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñ¡»ÃÐËÂÑ´µÑÇ¹ŒÍÂ 
¡¿À. ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ãËŒá¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹Ê‹Ç¹

ÀÙÁÔÀÒ¤ â´ÂãËŒ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ·Ñé§ 4 Ê‹Ç¹ (4 ÀÒ¤Õ) ä Œ́á¡‹ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ 
¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¨ÔµÍÒÊÒ ä Œ́µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§»ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´
¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò à»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§»ÃÐËÂÑ´ »ÅÍ´ÀÑÂáÅÐ¶Ù¡ÇÔ¸Õ         
¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã¹»‚ 2554 à»š¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒËÅÑ¡¡ÒÃá¼¹·Õè¼ÅÅÑ¾¸� (Outcome Mapping : OM) ä» í́Òà¹Ô¹
â¤Ã§¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¤Ãº·Ñé§ 12 ¢Ñé¹µÍ¹Â‹ÍÂä Œ́à»š¹
¼ÅÊíÒàÃç¨  
 1 4 í́ Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Ñé¹µÍ¹Â‹ÍÂ·Õè 1-8 áÅŒÇàÊÃç¨ÃÇÁ
¨íÒ¹Ç¹âÃ§àÃÕÂ¹ 69 áË‹ § ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 7,897 ¤¹ áÅÐ
¤³Ð·íÒ§Ò¹ Audit ¢Í§ ¡¿À. Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ·Õè 
8 - 12 áÅŒÇàÊÃç¨ 
 

â¤Ã§¡ÒÃ»ÅÙ¡»†Òà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ 84 ¾ÃÃÉÒ
(¡¿À. ´ÙáÅÃÑ¡É�µŒ¹äÁŒà·Ô´ä·ŒÍ§¤�ÃÒªÑ¹Â�) 

 1 6à¹×èÍ§ã¹ÇâÃ¡ÒÊ·Õè¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇÁÕ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ 84 ¾ÃÃÉÒ ¡¿À. ä Œ́¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ
»ÅÙ¡»†Òà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ 84 ¾ÃÃÉÒ à¾×èÍÊ¹Í§¾ÃÐÃÒª í́ÒÃÔ à»š¹
¡ÒÃÊÃŒÒ§¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔ ÃÑ¡ÉÒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ »†ÒäÁŒáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ ¡¿À. ·ÕèÁÕµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÅÙ¡ áÅÐ Ù́áÅºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒµŒ¹äÁŒ ã¹¾×é¹·Õè 
¡¿¹.1 - 3 ¨íÒ¹Ç¹ 41 áË‹§, ¡¿©.1 - 3 ¨íÒ¹Ç¹ 3 áË‹§, ¡¿¡.1 - 3 ¨íÒ¹Ç¹ 3 áË‹§ áÅÐ ¡¿µ.1 - 3 
¨íÒ¹Ç¹ 3 áË‹§  
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

á¼¹¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ÀÒÂã¹ ¡¿À. áÅÐá¼¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ÀÒÂ¹Í¡ ¡¿À. 

í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¢Í§ ¡¿À. à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ
à¡Ô´¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã Ñ́§¹Õé 

ÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã 
 ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼ÅµÍºá·¹ Œ́Ò¹àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹Ï áÅŒÇàÊÃç¨ 
 ¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡¢Í§ ¡¿À. »‚ 2550 – 2552 áÅŒÇàÊÃç¨ 
 ¨Ñ´·íÒÃ‹Ò§á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ ¡¿À. áÅŒÇàÊÃç¨ 
 ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè    
19, 22 áÅÐ 23 ¸.¤. 2554 

 

ÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã 
 â¤Ã§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
í́Òà¹Ô¹§Ò¹ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 37 áË‹§  

 â¤Ã§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹á¡‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÍ§¤�¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹à·ÈºÒÅ¨íÒ¹Ç¹ 6 áË‹§ 
áÅÐ¨Ñ´·íÒá¼¹¸ØÃ¡Ô¨ÊíÒËÃÑº§Ò¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹áÅŒÇàÊÃç¨ 
 â¤Ã§¡ÒÃàÂÒÇª¹ÃÑ¡É�âÅ¡ Å´ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹¾×é¹·Õè ¡¿¿.
¤Ãº 12 à¢µ â´ÂÁÕ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÃÇÁ 1,200 ¤¹  
 â¤Ã§¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¨Ò¡¢ÂÐªØÁª¹ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ (ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¹àÃÈÇÃ) ä Œ́¨Ñ´Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ©ºÑºÊÁºÙÃ³�áÅŒÇ  
 â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éíÒ¢¹Ò´àÅç¡·Õè»ÃÐµÙÃÐºÒÂ¹éíÒáÅÐÍ‹Ò§à¡çº¹éíÒ¢Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ÁÕ¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¼ÅáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�àº×éÍ§µŒ¹ ÁÕ¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨áÅÐÊÃØ»ÅíÒ Ñ́º
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅŒÇ  
 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÃÑº«×éÍä¿¿‡Ò¨Ò¡¼ÙŒ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡ (VSPP) ÁÕ¡ÒÃÃÑº«×éÍ
ä¿¿‡ÒäµÃÁÒÊ 1 - 4 ¨íÒ¹Ç¹ 131.36 MW 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¤àºÔÅãµŒ́ Ô¹ÊíÒËÃÑºàÁ×Í§ãËÞ‹ 

¡¿À . ä Œ́»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººä¿¿‡ÒàË¹×Í Ố¹ãËŒà»š¹ÃÐººãµŒ Ố¹ ã¹¾×é¹·Õè àÁ×Í§ãËÞ‹ àÁ×Í§ÊíÒ¤ÑÞ    
àÁ×Í§¸ØÃ¡Ô¨·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÁÕá¼¹§Ò¹áÅŒÇ ã¹»‚ 2554 «Öè§ÁÕ·Ñé§ËÁ´ 4 ª‹Ç§ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ 3 ª‹Ç§ 
áÅŒÇàÊÃç¨áÅŒÇ 1 ª‹Ç§ Ñ́§¹Õé 

 
1) ¶¹¹Ë¹ŒÒàÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ ÃÐÂÐ·Ò§ 1.4 ¡Á. í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨·Ñé§â¤Ã§¡ÒÃáÅŒÇ 
2) ¶¹¹à¾ªÃà¡ÉÁ ¨.Ê§¢ÅÒ ÃÐÂÐ·Ò§ 4 ¡Á. ¡‹ÍÊÃŒÒ§§Ò¹ Œ́Ò¹âÂ¸ÒáÅŒÇàÊÃç¨ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ

¡‹ÍÊÃŒÒ§ÃÐººä¿¿‡Ò  
3) ¶¹¹ ṌºØ¡ ¶¹¹ÀÙà¡çµ ¶¹¹à·¾¡ÉÑµÃÕ ¶¹¹¡ÃÐºÕè .̈ÀÙà¡çµ ÃÐÂÐ·Ò§ 1.2 ¡Á. ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§

§Ò¹âÂ¸Ò í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨»ÃÐÁÒ³ 80%  
4) ¶¹¹ÇÔàÈÉ¡ØÅ ¨.µÃÑ§ ÃÐÂÐ·Ò§ 2.7 ¡Á. ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÍà«ç¹ÊÑÞÞÒ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À. »ÃÐ¨íÒ»‚ 2554 
 

»˜¨¨ØºÑ¹ ¡¿À. ÁÕ¤Ðá¹¹»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ 12 à ×́Í¹ (Á.¤. – ¸.¤. 2554) à·‹Ò¡Ñº 4.7969 

 
              

 

 
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈  10 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2553 

¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ ¡¿À. áº‹§à»š¹ 3 ËÑÇ¢ŒÍ ¤×Í ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âÂºÒÂ 
¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¡Ã ã¹»‚ 2553 ¡¿À. ä́ Œ 4.7337 ¤Ðá¹¹ à»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 
5 ¨Ò¡ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Ñé§ 54 áË‹§ áÅÐà»š¹¤Ðá¹¹ Ṍ·ÕèÊØ´µÑé§áµ‹Í Ṍµ¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ 

â´Âã¹áµ‹ÅÐËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¡¿À. ÁÕ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨Í×è¹ æ 
Ñ́§µ‹Íä»¹Õé 

 
 

 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554e 

4.2809 
4.0986 

4.3089 4.2817 

4.5414 4.6156 4.7142 4.7337 4.7969 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

¡¿À. ÍÍÁÊÔ¹ ¡¿¹. ¸ÍÊ. ¸¾Ç. ·ÕâÍ·Õ »³· Ê¡Â. ¡»¹. ¡¿¼. 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.9853 4.9561 

¼Å¤Ðá¹¹ »‚ 2545 - 2554 

ËÑÇ¢ŒÍ·Õè 1 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âÂºÒÂ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ËÑÇ¢ŒÍ·Õè 2 ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô̈  

ËÑÇ¢ŒÍ·Õè 3 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÍ§¤�¡Ã 

 

 
 

 
 
 

    ÊÒ¢Ò¾ÅÑ§§Ò¹-ä¿¿‡Ò-¹éíÒÁÑ¹  

  ¡¿À.  ¡¿¼.  ¡¿¹.  »µ·.  

3. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¡Ã (35%)  4.2391 4.4448 4.5926 4.6758 

3.1 º·ºÒ·¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ (6%)  4.4538 4.3210 4.6256 4.7913 

3.2 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ (7%) 4.3600 4.5580 4.6220 4.6820 

3.3 ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ (4%)  4.2025 4.6275 4.6450 4.6275 

3.4 ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ (6%)  4.0609 4.4644 4.6240 4.5342 

3.5 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã (6%)  4.0447 4.3564 4.5125 4.5300 

3.6 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å (6%)  4.2806 4.3838 4.5388 4.8728 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

¡¿À. ÍÍÁÊÔ¹ ¡»À. ºÊÂ. »µ·. ¸ÍÊ. ÍÀ. ¡»¹. ¡¹Í. ¸Í·. 

5.0000 5.0000 5.0000 4.9959 4.9773 4.9412 4.9404 4.8563 4.8561 4.8493 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

»µ·. ¡¿¹. ¡»¹. ÍÍÁÊÔ¹ ¡Ã§ä·Â ¡¿¼. ¡¹Í. ¡¿À. ·ÕâÍ·Õ ºÒ§¨Ò¡ 

4.6758 4.5926 4.4983 4.4574 4.4496 4.4448 
4.2734 4.2391 4.2306 4.1938 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ³ ÊÔé¹»‚ 2553 ÃÐËÇ‹Ò§ ¡¿À. ¡Ñº ¡¿¹. 

  ¡¿¹.  ¡¿À.  

SAIFI (¤ÃÑé§/ÃÒÂ/»‚) 1.715 5.16* 

SAIDI (¹Ò·Õ/ÃÒÂ/»‚) 46.919 161.88* 

¡íÒäÃÊØ·¸Ô (ÅŒÒ¹ºÒ·) 5,026 14,570 

Net Profit Margin  3.3% 4.5% 

EBITDA (ÅŒÒ¹ºÒ·) 11,449 29,815 

¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒãªŒä¿/¾¹Ñ¡§Ò¹ (ÃÒÂ/¤¹) 372.0731 559.3501 
ËÁÒÂàËµØ * ¢ŒÍÁÙÅã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§ 
·ÕèÁÒ¢ŒÍÁÙÅ ¡¿¹. : - State Enterprise Review ¨Ò¡ www.sepo.go.th 
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	แผนงาน
	หน่วย
	รายการ
	(ลดลง)
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2554
	(เท่า)
	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
	(0.81)
	 1.23 
	 1.22 
	 1.21 
	(Current Ratio)
	14.81
	 27 
	 31 
	 28 
	(วัน)
	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ 
	(Collection Period)
	(เท่า)
	อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
	3.33
	 0.60 
	 0.62 
	 0.60 
	(Debt Ratio)
	4.48
	 0.67 
	 0.70 
	 0.64 
	(เท่า)
	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน 
	(Debt to Equity Ratio : DER)
	(เท่า)
	อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
	(10.19)
	 2.16 
	 1.94 
	 1.63 
	(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
	(%)
	กำไรสุทธิต่อยอดขาย 
	(0.46)
	 4.71 
	 4.25 
	 3.92 
	(Net Profit Margin)
	(0.76)
	 5.57
	 4.81
	 4.72
	(%)
	อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
	(Return On Assets : ROA)
	(0.35)
	5.36 
	5.01 
	4.63
	อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน         
	(%)
	(Return On Investment Capital : ROIC)
	(ล้านบาท)
	มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
	2.77
	(5,205.99)
	(5,061.62)
	(6,106.09)
	(Economic Profit ; EP)
	(4.10)
	 1.22 
	 1.17 
	 1.24 
	(รอบ)
	อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
	(Total Assets Turnover)
	หมายเหตุ : * ค่าซื้อกระแสไฟฟ้าปี 2554 เป็นตัวเลขเบื้องต้นและงบการเงินปี 2554 ยังไม่ได้รับการรับรองงบฯจาก สตง.
	ที่มา     :   ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 7 ก.พ. 2555
	การใช้จ่ายเงินงบลงทุน    หน่วย : ล้านบาท
	 
	% ของเป้าหมาย
	ม.ค. – ธ.ค  2554
	วงเงิน
	 
	คงเหลือ
	การเบิกจ่าย
	จ่ายจริง
	เป้าหมายเบิกจ่าย
	งบประมาณ
	รายการ
	ปี 2554
	 
	(1)-(2)
	(2)/(1)
	(2)
	(1)
	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
	 
	 
	 
	 
	 
	674.805
	77.151
	2,278.565
	2,953.370
	4,594.440
	 - ผูกพัน
	1,116.769
	68.600
	2,439.764
	3,556.533
	7,108.919
	 - ลงทุน
	1,791.574
	72.479
	4,718.329
	6,509.903
	11,703.359
	รวม
	 
	 
	 
	 
	 
	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ
	97.724
	3,311.368
	3,388.478
	4,456.978
	77.110
	 - ผูกพัน
	(531.366)
	106.577
	8,610.285
	8,078.919
	14,368.741
	 - ลงทุน
	(454.256)
	103.961
	11,921.653
	11,467.397
	18,825.719
	รวม
	 
	 
	 
	 
	 
	รวมทั้งสิ้น
	751.915
	88.144
	5,589.933
	6,341.848
	9,051.418
	 - ผูกพัน
	585.403
	94.969
	11,050.049
	11,635.452
	21,477.660
	 - ลงทุน
	1,337.318
	92.561
	16,639.982
	17,977.300
	30,529.078
	รวม
	หมายเหตุ : ในปี 2554 มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่ำกว่างบประมาณวงเงิน 267.940 ล้านบาท มีผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ วงเงินรวม 987.143 ล้านบาทและหักการเบิกจ่ายงบสำรองราคา 0.897 ล้านบาท เมื่อนำมาคำนวณปรับลดเป้าหมาย ทำให้ผลการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ 99.5 ของเป้าหมายเบิกจ่าย
	ที่มา :  ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ 16 ม.ค. 2555

	10.P9 ด้านการเงิน (ธุรกิจเสริม)(pop)
	รายได้จากธุรกิจเสริม
	หน่วย : ล้านบาท
	ปี 2554
	ปี 2553
	หน่วยงาน
	ร้อยละของเป้าหมาย
	ม.ค. – ธ.ค. 2554
	เป้าหมาย
	124.53
	1,064.91
	855.17
	835.80
	- กฟน. 1 - 3
	- กฟฉ. 1 - 3
	111.64
	952.06
	852.81
	859.60
	- กฟก. 1 - 3
	148.53
	1,360.43
	915.93
	1,056.78
	- กฟต. 1 - 3
	126.46
	1,057.44
	836.21
	811.67
	-
	60.25
	*
	64.02
	- สนญ.
	129.91
	4,495.09
	3,460.12
	3,627.87
	รวม
	หมายเหตุ * ค่าเป้าหมายของ สนญ. ถูกผนวกรวมกับ กฟข. แล้ว
	/
	          สนญ. หมายถึง สายงานธุรกิจวิศวกรรม และสายงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
	   ปี 2554 (ม.ค. - ธ.ค.) กฟภ. มีเป้าหมายรายได้จากธุรกิจเสริม 3,460.12 ล้านบาท            ในไตรมาสที่ 1 - 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2554) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริมจำนวน 4,495.09  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 129.91 เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2554

	11.P10-18 ด้านลูกค้า(อ๋อง)
	ด้านลูกค้า
	มาตรฐานคุณภาพบริการ
	8.85
	8.43
	8.49*
	1. ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) 
	350.06
	319.41
	319.74*
	2. ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/ปี) 
	99.41
	99.62
	> 90
	3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ)
	4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)
	0
	0
	< 25
	   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุก 2 เดือน      
	100
	100
	100
	   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย
	5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)
	99.71
	99.59
	> 90
	   - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
	100
	99.87**
	100
	   - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
	6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	100
	99.56
	> 80
	   - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน      6 เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
	100
	100
	100
	   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ
	7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)
	100
	100
	> 95
	   - ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับคำร้องภายใน 30 วันทำการ
	100
	100
	100.00
	   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
	8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ)
	   - การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
	100
	100
	100
	99.88
	99.96**
	100
	   - การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้
	 หมายเหตุ : * ค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2554
	          ** ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยสาเหตุเนื่องจากเนื่องจากมีมรสุมในภาคใต้หลายจังหวัดทำให้น้ำท่วมพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขไฟฟ้าดับได้ทัน
	   แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ)
	ไตรมาส 1 - 4
	ไตรมาส 1 – 4
	เป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2554
	 
	 
	 
	9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
	   กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)
	 
	 
	 
	   - ระบบแรงดันต่ำ (380/220 โวลต์)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส 
	 เขตเมือง 
	99.88
	100
	100
	 นอกเขตเมือง 
	99.88
	100
	100
	 
	 
	 
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส 
	100
	100
	100
	 เขตเมือง 
	100
	100
	100
	 นอกเขตเมือง 
	 
	 
	 
	   - ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ร้อยละ)
	99.97
	100
	100
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ
	100
	100
	100
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ  
	 
	 
	 
	10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
	   - ผู้ใช้ไฟรายเล็ก 
	 
	 
	 
	99.98
	99.99**
	100
	 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทำการ
	100
	100
	100
	 นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทำการ
	100
	100
	100
	   - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทำการ
	100.0
	100.0
	> 85
	11.  การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันภายใน 10 วันทำการ
	 หมายเหตุ : * ค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2554
	          ** ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อยสาเหตุเนื่องจากเนื่องจากมีมรสุมในภาคใต้หลายจังหวัดทำให้น้ำท่วมพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขไฟฟ้าดับได้ทัน
	/
	/
	/
	/
	การให้บริการลูกค้า
	% เพิ่ม (ลด)
	ไตรมาส 1 – 4 
	ไตรมาส 1 - 4
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	2.96
	15,560,761
	16,021,339
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
	   - ที่อยู่อาศัย
	2.97
	14,106,154
	14,525,698
	   - ธุรกิจ อุตสาหกรรม
	2.66
	1,143,925
	1,174,388
	   - อื่น ๆ
	3.40
	310,682
	321,253
	0.43
	100,750.06
	101,180.07
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)
	   - ที่อยู่อาศัย
	0.78
	22,501.33
	22,677.57
	   - ธุรกิจ อุตสาหกรรม
	0.52
	71,735.40
	72,105.34
	   - อื่น ๆ
	(1.78)
	6,513.33
	6,397.16
	5.94
	1,721.87
	1,824.17
	3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)
	0.81
	3.1106
	3.1357
	4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
	1.44
	2.4670
	2.5025
	5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
	0.21
	107,756.86
	107,982.37
	6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย)
	   - หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย)
	(0.35)
	106,402.41
	106,024.75
	   - หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย)
	9.61
	100.77
	110.45
	   - หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย)
	50.76
	1,150.81
	1,734.95
	(1.52)
	15,201
	14,970
	7. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.    (เมกะวัตต์)*
	9.08
	102.88
	112.22
	8. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย)
	(6.10)
	4.92
	4.62
	9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ)
	หมายเหตุ  * ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. แบบ Co-Incident Demand
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  หน่วย : ราย
	% เพิ่ม (ลด)
	ไตรมาส 1-4
	ไตรมาส 1 - 4
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	 
	 
	 
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟ 
	1.69
	9,650,387 
	9,813,294
	   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
	5.76
	4,455,767 
	4,712,404
	   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
	2.48
	  1,091,302 
	1,118,315
	   - กิจการขนาดเล็ก
	5.20
	     41,018 
	43,150
	   - กิจการขนาดกลาง
	17.37
	     3,937 
	4,621
	   - กิจการขนาดใหญ่
	8.27
	     7,668 
	8,302
	   - กิจการเฉพาะอย่าง
	(9.61)
	   142,354 
	128,672
	   - ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
	6.96
	      3,521 
	3,766
	   - สูบน้ำเพื่อการเกษตร
	14.57
	   164,768 
	188,779
	   - ไฟชั่วคราว
	(8.33)
	        36 
	33
	   - ไฟสำรอง
	0
	          3 
	3
	   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
	     2.96 
	15,560,761 
	16,021,339 
	รวมทั้งหมด
	/
	หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วย : ล้านหน่วย
	% เพิ่ม (ลด)
	ไตรมาส 1 - 4
	ไตรมาส 1 - 4
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	 
	 
	 
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี 
	0.74
	8,120.12
	8,180.46
	   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
	0.81
	14,381.21
	14,497.11
	   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
	0.95
	8,726.63
	8,809.13
	   - กิจการขนาดเล็ก
	(2.71)
	16,.061.31
	15,323.12
	   - กิจการขนาดกลาง
	1.48
	44,000.09
	44,650.34
	   - กิจการขนาดใหญ่
	2.46
	2,947.36
	3,019.76
	   - กิจการเฉพาะอย่าง
	(2.47)
	3,691.58
	3,600.22
	   - ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
	(10.43)
	335.29
	300.31
	   - สูบน้ำเพื่อการเกษตร
	6.24
	761.98
	809.56
	   - ไฟชั่วคราว
	(16.47)
	82.09
	68.57
	   - ไฟสำรอง
	(1.46)
	1,642.39
	1,618.49
	   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
	     0.43 
	100,750.06
	101,180.07
	รวมทั้งหมด
	/
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายเขต หน่วย : ราย
	% เพิ่ม (ลด)
	ไตรมาส 1-4
	ไตรมาส 1 - 4
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	 
	 
	 
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟ 
	2.66
	 1,516,060 
	1,556,378
	   - กฟน.1
	2.45
	 1,283,337 
	1,314,801
	   - กฟน.2
	2.49
	 1,015,654 
	1,040,907
	   - กฟน.3
	2.40
	  1,788,680 
	1,831,623
	   - กฟฉ.1
	2.41
	  1,911,853 
	1,957,856
	   - กฟฉ.2
	2.85
	  1,598,617 
	1,644,205
	   - กฟฉ.3
	2.80
	  1,218,987 
	1,253,072
	   - กฟก.1
	4.28
	  1,208,718 
	1,260,445
	   - กฟก.2
	3.43
	  932,777 
	964,797
	   - กฟก.3
	3.83
	  787,788 
	817,927
	   - กฟต.1
	3.48
	 1,259,754 
	1,303,602
	   - กฟต.2
	3.58
	 1,038,536 
	1,075,726
	   - กฟต.3
	2.96
	15,560,761 
	16,021,339
	รวมทั้งหมด
	/
	หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต หน่วย : ล้านหน่วย
	% เพิ่ม (ลด)
	ไตรมาส 1 - 4
	ไตรมาส 1 - 4
	ตัวชี้วัด
	ปี 2553
	ปี 2554
	 
	 
	 
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี 
	0.75
	5,353.29
	5,393.29
	   - กฟน.1
	0.59
	3,844.68
	3,867.39
	   - กฟน.2
	0.83
	4,810.00
	4,850.07
	   - กฟน.3
	1.57
	4,406.77
	4,475.74
	   - กฟฉ.1
	2.25
	3,671.88
	3,754.65
	   - กฟฉ.2
	2.84
	5,943.31
	6,111.96
	   - กฟฉ.3
	(4.96)
	20,874.44
	19,838.51
	   - กฟก.1
	0.80
	21,939.53
	22,116.12
	   - กฟก.2
	(0.10)
	13,247.38
	13,234.77
	   - กฟก.3
	7.40
	5,250.82
	5,639.38
	   - กฟต.1
	4.10
	6,907.03
	7,190.36
	   - กฟต.2
	4.60
	4,500.93
	4,707.83
	   - กฟต.3
	0.43
	100,750.06
	101,180.07
	รวมทั้งหมด
	/

	12.P19 ด้านกระบวนการภายใน (ขยายเขต + จำนวนหมู่บ้าน + ครัวเรือน)(บอส)
	ด้านกระบวนการภายใน
	กฟภ. ให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทในระดับหมู่บ้านรวม 73,204 หมู่บ้าน คิดเป็น   ร้อยละ 99.98 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้
	คิดเป็นร้อยละ
	หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้
	หมู่บ้านทั้งหมด
	ภาค
	(หมู่บ้าน)
	(หมู่บ้าน)
	99.99
	18,597
	18,598
	เหนือ
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	100.00
	32,091
	32,091
	99.94
	11,609
	11,616
	กลาง
	ใต้
	99.96
	10,907
	10,911
	99.98
	73,204
	73,216
	รวม/เฉลี่ย
	หมายเหตุ ข้อมูลไตรมาส 3 ประจำปี 2554 (ข้อมูลไตรมาส 4 อยู่ระหว่างการสำรวจ)
	และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 15.891 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้
	คิดเป็นร้อยละ
	ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
	ครัวเรือนทั้งหมด
	ภาค
	(ครัวเรือน)
	(ครัวเรือน)
	98.17
	4,010,842
	4,085,619
	เหนือ
	99.29
	5,159,897
	5,196,585
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	99.10
	3,772,514
	3,806,654
	กลาง
	98.77
	2,948,386
	2,985,061
	ใต้
	98.87
	15,891,639
	16,073,919
	รวม/เฉลี่ย
	หมายเหตุ ข้อมูลไตรมาส 3 ประจำปี 2554 (ข้อมูลไตรมาส 4 อยู่ระหว่างการสำรวจ)

	13.P20 ด้านกระบวนการภายใน (EVM + SEPA + ปรับโครงสร้าง)(pop)
	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
	(Economic Value Management: EVM)
	 ระยะที่ 1 – 5 การดำเนินงานในปี 2549 – 2553 มีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือพัฒนาระบบ วัดผลงานค่า EP (Economic Profit) เชื่อมโยงระบบ EVM เข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. และการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC) ของแต่ละศูนย์ EVM
	 ระยะที่ 6 การดำเนินงานในปี 2554 เป็นการพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานในระยะที่ 5 ปี 2553 รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงระบบ และการประยุกต์ให้เหมาะสม
	ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ EVM ไตรมาส 3 ปี 2554 ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อ 21 ธ.ค. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ EVM ไตรมาส 4    ปี 2554 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ภายในไตรมาส 1 ปี 2555
	งานการนำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ในองค์กร
	(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ดังนี้  
	ปี 2554 เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ควบคู่กับระบบประเมินผลปัจจุบัน
	ปี 2555 เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA ควบคู่กับระบบประเมินผลปัจจุบัน และอาจนำผลงานบางหมวดของระบบ SEPAมากำหนดเป็นตัวชี้วัด
	ปี 2556 ประเมินผลตามระบบ SEPA 100%
	ได้จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานองค์กร (Organizational Performance Report: OPR) และแบบฟอร์มการประเมินตนเอง (Self Assessment Worksheet) ตามระบบ SEPA ประจำปี 2554 แล้วเสร็จ และ ผวก. มีอนุมัติเมื่อ 26 ธ.ค. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานองค์กร (OPR) และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามระบบ SEPA ประจำปี 2555 
	งานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
	กฟภ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับสถาบัน    ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาฯ เมื่อ 9 ธ.ค. 2554 และ
	ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบรายงานเริ่มต้นโครงการ (Inception Report) เมื่อ 19 ธ.ค. 2554

	14.P21-23 ด้านกระบวนการภายใน (SMART GRIDS และ AMI + GIS)(นนท์)) 
	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
	(PEA Smart Grids and Advanced Metering Infrastructure: AMI)
	มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
	19 ส.ค. 2554 :  กฟภ. ได้จัดงาน “ก้าวสู่โลกพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อประกาศแผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. (PEA Smart Grid Roadmap) ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีชฯ พัทยา จ.ชลบุรี ต่อบุคคลภายใน และภายนอกของ กฟภ. โดยมีร่างแผนที่นำทาง ดังรูป
	1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากพลังงานที่สมาร์ท
	2. ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับชีวิตที่สมาร์ท
	  - เพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้าและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
	  - จะเกิดการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	  - เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2)
	 ปัจจุบัน กฟภ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบตาม คสฟ.2 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด ได้แก่ งานติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศที่สำนักงานใหญ่ กฟข., กฟจ., กฟอ., กฟส. และ กฟย.,งานจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน, จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าและการพาดสายสื่อสารในพื้นที่ 70 จังหวัด พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานครบถ้วนแล้วทั้ง 8 งวด รวมจำนวน 6,105 คน  ยกเว้นในส่วนของการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่ง กฟภ.ได้ว่าจ้างบริษัทจีโอเมติกเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการนำเข้าและปรับโครงสร้างข้อมูลจากที่ กฟภ. มีอยู่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับของ กฟภ. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2555             มีผลความก้าวหน้าคิดเป็น ร้อยละ 99.50
	   - ชุมชนและสมาชิกมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างอิสระผ่านสังคมเครือข่ายดิจิตอล
	   - มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
	   - มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
	   - สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะขนส่งมวลชน
	   - ผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป องค์กรและธุรกิจต่างๆ สามารถได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ 
	   - สามารถเลือกใช้บริการและติดตามงานบริการของตนเองได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา
	   - สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากขายไฟให้การไฟฟ้า
	     อย่างคุ้มค่าตามรูปแบบที่ต้องการ สามารถควบคุมค่าไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
	   - ผู้ใช้ไฟสามารถเลือกที่จะบริหารการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน สำนักงาน หรือ อาคารต่าง ๆ ได้ 
	    มีความมั่นคง ไฟดับลดน้อยลง และระยะเวลาที่ไฟดับสั้นลง
	  - ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าพลังงานระบบไฟฟ้า 
	     ชาร์จไฟจากสถานีบริการไฟฟ้าสาธารณะ (Public Charging Station)
	3. ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับสังคมที่สมาร์ท
	ความคืบหน้าการจัดทำแผนที่นำทาง PEA Smart Grids และ AMI
	1. การส่งมอบรายงาน
	27 ธ.ค. 2554    :    ที่ปรึกษาฯได้ส่งมอบรายงานฉบับที่ 7 และ 9
	2. การตรวจรับรายงาน
	16 พ.ย. 2554    : จ่ายเงินงวดที่ 2 สำหรับการตรวจรับรายงานฉบับที่ 2 และ 3
	3. การประชุม
	22 ธ.ค. 2554   :  ประชุม kick off เพื่อชี้แจงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษา ชุดใหม่
	4. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
	11 ต.ค. 2554   :  อนุมัติ ผวก. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล (Steering Committee) งานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยมี ผวก. เป็นประธาน, รผก.(ว) เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผน (Planning committee) และ รผก.(ป) เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ (Implementation committee)
	7 ธ.ค. 2554   :  อนุมัติ ผวก. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะทำงานร่วมกับที่ ปรึกษา
	19 ธ.ค. 2554   :  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน (Planning Committee) งานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
	โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2)
	(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage :GISP.2)
	/
	การประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับระบบงานของ กฟภ.
	กฟภ. ได้เริ่มเปิดใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าแล้วทั้งหมด ในพื้นที่ที่จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ โดยสามารถรองรับงานให้บริการผู้ใช้ไฟในด้านต่าง ๆ ได้แก่
	1. งานให้บริการการขอใช้ไฟ
	2. งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์
	3. งานออกแบบ ประมาณการ
	4. งานบำรุงรักษาและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
	5. การให้บริการข้อมูลแก่ระบบงานอื่น เช่น SCADA, OMS

	15.P24-25 ด้านควบคุมภายใน (พี่หนุ่ย)
	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
	(Business Intelligence and Data Warehouse)
	ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (Data Warehouse) 
	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence)
	ระบบบริหารจัดการกลยุทธ์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
	(Balanced Scored Card) 
	ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
	ระบบเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
	และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทั้งระบบ 
	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
	และบูรณาการระบบสารสนเทศ 
	(e-One Portal Service and Enterprise Application Integration System)
	ผวก.  อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2552  ให้รวมโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ   ช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (e-One Portal Service) และบูรณาการระบบสารสนเทศ (Enterprise Application Integration System: EAI) โดยได้จ้าง บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานฯ ได้ส่งมอบพร้อมติดตั้งงานพัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลและควบคุมการเข้าถึงระบบงาน งานพัฒนาระบบที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับโครงการ รซธ. และงานพัฒนาระบบตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของระบบ ได้แก่ระบบ IDM&ACM, Internet/Intranet Enterprise Portal, e-Form and Work Flow และ EAI แล้วเสร็จ
	กฟภ. ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2553  ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยส่งมอบ
	งานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
	ได้จัดทำข้อสรุปด้านเทคนิคของแบบร่างขั้นต้น แล้วเสร็จ  
	อยู่ระหว่างนำเสนอ ผวก. ขออนุมัติแบบร่างขั้นต้น และ
	ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference
	:TOR) ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) 
	แผนงานสนับสนุนการนำระบบงานสำหรับกิจการด้านสาธารณูปโภค (IS-U) ออกใช้งาน 
	กฟภ. ได้นำระบบงานสำหรับกิจการด้านสาธารณูปโภค (IS-U) ออกใช้งานนำร่องที่การไฟฟ้าเขต กฟก.1 จ.อยุธยา และสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2551 โดย ผวก. และ คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ รซธ. (Steering Committee) เห็นชอบร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554 ให้นำระบบ SAP IS-U ออกใช้งานจริง (GO LIVE) ใน 11 การไฟฟ้าเขตที่เหลือภายในปี 2554 ปัจจุบันได้นำระบบงานสาธารณูปโภค (SAP IS-U) ออกใช้งานในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบทั้ง 12 เขต เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554 ซึ่งถือว่าเป็นการนำระบบ SAP ใช้งานครบทุกระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ

	16.P26 ด้านกระบวนการภายใน (เคเบิ้ลใต้น้ำ)(พี่กุ้ง)_4.54
	โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (กคน.)
	โครงการประกอบด้วย เกาะมุก เกาะสุกร และเกาะลิบง จ.ตรัง โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2552-2554 ผู้รับจ้างคือ กิจการค้าร่วม INTERLINK สัญญาจ้างเลขที่ จ.255/2552 ลว. 25 พ.ย. 2552 วงเงินก่อสร้าง 337.5 ล้านบาท มีผลงานสะสมทั้งโครงการถึงไตรมาส 4 ปี 2554 เท่ากับ       ร้อยละ 99.01 สามารถเบิกจ่ายไปแล้ว 299.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งหมด  โดยแยกรายละเอียดดังนี้
	 เกาะมุก จ.ตรัง ระบบ 33 เควี. ระยะทาง 7 กม.   
	ผลงานสะสมถึงไตรมาส 4 ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 99 วงเงินก่อสร้างทั้งหมด 137.16 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 137.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.13 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งหมด
	เริ่มดำเนินการจ่ายไฟบนเกาะมุกแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับประกันผลงาน 3 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่ 14 พ.ค. 2554 
	 เกาะลิบง จ.ตรัง ระบบ 33 เควี. ระยะทาง 5 กม.   
	ผลงานสะสมถึงไตรมาส 4 ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 99 วงเงินก่อสร้างทั้งหมด 100.17 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 62.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งหมด 
	บริษัทฯ หยุดดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2554 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทบทวนมติ ครม. เนื่องจากเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และมีบางพื้นที่พาดผ่านเขตป่าชายเลน
	 เกาะสุกร จ.ตรัง ระบบ 33 เควี. ระยะทาง 5 กม.   
	ผลงานสะสม ถึงไตรมาส 4 ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 99 วงเงินก่อสร้างทั้งหมด 100.17 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 100.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งหมด 
	เริ่มดำเนินการจ่ายไฟบนเกาะสุกรแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับประกันผลงาน 3 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่ 14 พ.ค. 2554 

	17.P27 ด้านกระบวนการภายใน (พัสดุเคลื่อนไหวช้า โลจิสติก RFID)(อร)
	งานลดพัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า
	คณะทำงานบริหารพัสดุ - อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ได้รวบรวมข้อมูลพัสดุ         ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ วันที่ 1 ม.ค. 2554 มีรายการพัสดุจำนวน 271 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 76.05 ล้านบาท (มูลค่าพัสดุคงคลัง ณ ต้นปี 2554) รายการและมูลค่าพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้าไตรมาส 1 - 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2554) มีรายการพัสดุลดลง จำนวน 215 รายการ มูลค่ารวม 23.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.20          
	งานติดตามความก้าวหน้าในการนำระบบ RFID และ Barcode มาใช้ในการบริหารจัดการ คลังพัสดุร่วมกับระบบ SAP
	กิจการร่วมค้ากลุ่มบริษัท SS Consotium ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบงานด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและการรักษาความปลอดภัยในระบบ” และทำการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการเชื่อมของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเขต กฟน. 1 - 3 , กฟฉ. 1 - 2 ,กฟต. 1 - 3 แล้ว            สามารถใช้งานได้           
	งานนำระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาใช้กับงานคลังพัสดุ
	กฟภ. ลงนามในสัญญาจ้างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของ กฟภ. และพัฒนารูปแบบการขนส่งระหว่างคลังพัสดุ                      เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553 ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ

	18.P28 ด้านกระบวนการภายใน (Smart & Green Office)(ตั๋ง)2
	แผนงาน Smart & Green Office
	กฟภ. มีความประสงค์เป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบในการช่วยลดต้นทุนด้านการนำเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน กฟภ.
	โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบทิศทาง (Road Map) แผนงาน Smart & Green Office, คณะทำงานจัดทำกรอบทิศทาง (Road Map) แผนงาน Smart & Green Office ในส่วนของ Green Office และคณะทำงานจัดทำแผนงาน Smart & Green Office ในส่วนต้องติดต่อกับประชาชน (Front Office) และ ผวก.ได้อนุมัติ ลว. 6 ก.ย. 2554 ให้จ้างศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา จัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าโดยวิธีตกลงตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. 2543 ข้อ 80 (5) ในวงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างประมาณ 6 เดือน ปัจจุบันศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยื่นข้อเสนอจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าของ กฟภ. พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดตามข้อเสนอและเจรจาต่อรองราคา เพื่อดำเนินการต่อไปในปี 2555

	19.P29 ด้านกระบวนการภายใน (โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า)(Aea)
	ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
	มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้
	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ
	ชื่อโครงการ
	/
	1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 6.1 (คพส.6.1)
	ระยะเวลาดำเนินงาน 15 ปี (2541 - 2556) พื้นที่ภาคกลาง
	2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 6.2 (คพส.6.2)
	3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)
	ระยะเวลาดำเนินงาน 9 ปี (2548 - 2557) พื้นที่ทั่วประเทศ
	4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)
	5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7(คสจ.7)
	6. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 (คชฟ.2)
	7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.)
	8. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)
	9. โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (คคด.)
	10. โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (รฟค.)
	ข้อมูล : ฝ่ายบริหารโครงการ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (2549 - 2557) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (2553 - 2555) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (2553 - 2558) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2552 - 2555) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี (2549 - 2556) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี (2551 - 2558) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 12 ปี (2544 - 2556) พื้นที่ภาคใต้
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 9 ปี (2546 - 2555) พื้นที่ทั่วประเทศ

	20.P30 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Talent Succession Plan)(ปอ)
	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
	โครงการจัดทำระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management)
	คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างองค์กร ให้ความเห็นชอบ คู่มือระบบการบริหารบุคลากร       ผู้มีความสามารถสูง (PEA Talent Management: MS) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2554 อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา 
	โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) 
	ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล Competency ของผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองถึงผู้ช่วยผู้ว่าการแล้ว อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายในสังกัด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง 

	21.P31-32 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (นักประหยัดตัวน้อย ปลูกป่า ก๊าซเรือนกระจก)(ปริม)
	ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	กฟภ. ได้ดำเนินงานโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอบสนองสังคมตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อคงอยู่กับชุมชนตลอดไป โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
	โครงการนักประหยัดตัวน้อย
	กฟภ. ได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการอบรมการประหยัดพลังงานให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทั้ง 4 ส่วน (4 ภาคี) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานจิตอาสา ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นการสร้างเครือข่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและถูกวิธี         การดำเนินงานในปี 2554 เป็นการประยุกต์ใช้หลักการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) ไปดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมครบทั้ง 12 ขั้นตอนย่อยได้เป็นผลสำเร็จ 
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 84 พรรษา(กฟภ. ดูแลรักษ์ต้นไม้เทิดไท้องค์ราชันย์)
	 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 84 พรรษา กฟภ. ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อสนองพระราชดำริ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบของ กฟภ. ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปลูก และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ กฟน.1 - 3 จำนวน 41 แห่ง, กฟฉ.1 - 3 จำนวน 3 แห่ง, กฟก.1 - 3 จำนวน 3 แห่ง และ กฟต.1 - 3 จำนวน 3 แห่ง 
	ดำเนินกิจกรรมขั้นตอนย่อยที่ 1-8 แล้วเสร็จรวมจำนวนโรงเรียน 69 แห่ง นักเรียน 7,897 คน และคณะทำงาน Audit ของ กฟภ. ส่วนกลาง ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 8 - 12 แล้วเสร็จ
	แผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน กฟภ. และแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอก กฟภ.
	ดำเนินงานตามแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟภ. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
	ภายในองค์กร
	 สรุปผลการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนฯ แล้วเสร็จ
	 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ กฟภ. ปี 2550 – 2552 แล้วเสร็จ
	 จัดทำร่างแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลของ กฟภ. แล้วเสร็จ
	 จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่    19, 22 และ 23 ธ.ค. 2554
	ภายนอกองค์กร
	 โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดำเนินงานให้บริการแล้วจำนวน 37 แห่ง 
	 โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายงานสรุปผลการตรวจวัดการใช้พลังงานเทศบาลจำนวน 6 แห่ง และจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานแล้วเสร็จ
	 โครงการเยาวชนรักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ กฟฟ.ครบ 12 เขต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 1,200 คน 
	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่ปรึกษาฯ (ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้จัดส่งรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์แล้ว 
	 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีการรวบรวมผลและวิเคราะห์เบื้องต้น มีผลการสำรวจและสรุปลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้ว 
	การสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีการรับซื้อไฟฟ้าไตรมาส 1 - 4 จำนวน 131.36 MW

	22.P33 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เคเบิ้ลใต้ดิน)(พี่กุ้ง)_4.54
	โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่
	กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเหนือดินให้เป็นระบบใต้ดิน ในพื้นที่เมืองใหญ่ เมืองสำคัญ    เมืองธุรกิจท่องเที่ยวที่มีแผนงานแล้ว ในปี 2554 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ช่วง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ช่วง แล้วเสร็จแล้ว 1 ช่วง ดังนี้
	1) ถนนหน้าเมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.4 กม. ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการแล้ว
	2) ถนนเพชรเกษม จ.สงขลา ระยะทาง 4 กม. ก่อสร้างงานด้านโยธาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
	3) ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต ถนนเทพกษัตรี ถนนกระบี่ จ.ภูเก็ต ระยะทาง 1.2 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธา ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80% 
	4) ถนนวิเศษกุล จ.ตรัง ระยะทาง 2.7 กม. อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

	23.P34-36 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ติว)
	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2554
	ปัจจุบัน กฟภ. มีคะแนนประมาณการ 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2554) เท่ากับ 4.7969
	 /
	ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับแรก ประจำปี 2553
	ข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. แบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ การดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร ในปี 2553 กฟภ. ได้ 4.7337 คะแนน เป็นอันดับ 5 จากรัฐวิสาหกิจทั้ง 54 แห่ง และเป็นคะแนนดีที่สุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
	โดยในแต่ละหัวข้อการประเมินผล กฟภ. มีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
	/
	- รายงานสถิติผู้ใช้ไฟ จาก www.mea.or.th
	/
	/    สาขาพลังงาน-ไฟฟ้า-น้ำมัน 
	ปตท. 
	กฟน. 
	กฟผ. 
	กฟภ. 
	 
	3. การบริหารจัดการองค์กร (35%) 
	4.6758
	4.5926
	4.4448
	4.2391
	4.7913
	4.6256
	4.3210
	4.4538
	3.1 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (6%) 
	3.2 การบริหารความเสี่ยง (7%)
	4.6820
	4.6220
	4.5580
	4.3600
	3.3 การควบคุมภายใน (4%) 
	4.6275
	4.6450
	4.6275
	4.2025
	3.4 การตรวจสอบภายใน (6%) 
	4.5342
	4.6240
	4.4644
	4.0609
	4.5300
	4.5125
	4.3564
	4.0447
	3.5 การบริหารจัดการทรัพยากร (6%) 
	3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล (6%) 
	4.8728
	4.5388
	4.3838
	4.2806
	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2553 ระหว่าง กฟภ. กับ กฟน.
	กฟภ. 
	กฟน. 
	 
	SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี)
	5.16*
	1.715
	161.88*
	46.919
	SAIDI (นาที/ราย/ปี)
	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
	14,570
	5,026
	4.5%
	3.3%
	Net Profit Margin 
	EBITDA (ล้านบาท)
	29,815
	11,449
	จำนวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน)
	559.3501
	372.0731
	หมายเหตุ * ข้อมูลในเขตเทศบาลเมือง
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