
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงาน   
 

ประจําปี 2556 ไตรมาสที่ 1 – 4  

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 

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 2 Ê‹Ç¹ ¤×Í 

Ê‹Ç¹·Õè 1 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÃÐºº BSC 

 Œ́Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ 
 Œ́Ò¹ÅÙ¡¤ŒÒ 
 Œ́Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 
 Œ́Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
 Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

Ê‹Ç¹·Õè 2 ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ 10 ¢ŒÍ (10 Commandments) 

 Beyond to SMART GRID 
 Road to LED 
 Green Investment 
 Green Office 
 100% Electrified 
 Zero Accident 
 Community Partnership 
 Move to AEC 
 High Quality & Qualified Labor 
 PEA Rebranding 

¨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.) 

ÊÒÃºa    
 

Ë¹�Ò 

1. ÇiÊaÂ·aÈ¹ � ÀÒÃ¡i¨ æÅaÂu·¸ÈÒÊµÃ � 1 

2. ¹oÂºÒÂ 2 

3. ¾ ืé¹·Õè¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoº¢o§¡ÒÃä¿¿�ÒÊ�Ç¹ÀÙÁiÀÒ¤ 3 

4. o¤Ã§ÊÃ �Ò§¡ÒÃä¿¿�ÒÊ�Ç¹ÀÙÁiÀÒ¤ 4 

5. ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹µÒÁæ¼¹» īºaµi»Ãa¨íÒ» � 2556 5  

 äµÃÁÒÊ·Õè 1 � 4 » � 2556  

 ´ �Ò¹¡ÒÃe§i¹ 6 

 ´ �Ò¹ÅÙ¡¤�Ò 10 

 ´ �Ò¹¡ÃaºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 19 

 ´ �Ò¹¡ÒÃeÃÕÂ¹ÃÙ�æÅa¡ÒÃ¾a²¹Ò 28 

 ´ �Ò¹Êa§¤ÁæÅaÊiè§æÇ´Å�oÁ 29 

6. ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹µÒÁ¹oÂºÒÂ¼Ù�Ç�Ò¡ÒÃ 10 ¢�o 32  

 äµÃÁÒÊ·Õè 1 � 4 » � 2556  

7. ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹µÒÁºa¹·ึ¡¢�oµ¡Å§»ÃaeÁi¹¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹¢o§ ¡¿À.  45  
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� (Vision) 

ÁØ‹§ÁÑè¹ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ àª×èÍ¶×Íä Œ́ à¾×èÍ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ
ÊÑ§¤Á·ÕèÂÑè§Â×¹ 

 ÀÒÃ¡Ô¨ (Mission) 

¨Ñ´ËÒ ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒáÅÐ í́Òà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§ à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 
ãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ ·Ñé§ Œ́Ò¹¤Ø³ÀÒ¾áÅÐºÃÔ¡ÒÃ â´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
µ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

 6ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�  
 Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÊÁÃÃ¶¹ÐÊÙ§áÅÐãªŒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÍÂ‹Ò§àµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ (Performance & Utilization) à¾ÔèÁÊÁÃÃ¶¹Ð 
¢Í§Í§¤�¡ÃãËŒ ṌÂÔè§¢Öé¹ Œ́ÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§â´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¢Í§Í§¤�¡ÃãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�ÊÙ§ÊØ´ ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁ‹à¢ŒÒÁÒãªŒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ 

 Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ (Internal Process) ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÁ ǾÅáÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº
ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã â´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¡®ÃÐàºÕÂº»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
»ÃÑºÃÐºº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ Œ́Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ 
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹Í×è¹æ ãËŒà»š¹ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
ã¹Í¹Ò¤µ 

 Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÅÙ¡¤ŒÒà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ (Customer-Centric Organization) ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃà»š¹Í§¤�¡Ã·ÕèÁÕÅÙ¡¤ŒÒ
à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§â´ÂµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨â´Â¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÇÔà¤ÃÒÐË� 
áÅÐ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃÊ‹§ÁÍº¤Ø³¤‹Ò
ãËŒá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒä Œ́àËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ Value Innovation à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÀÑ¡ ṌãËŒ¡Ñº¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ 
(Customer Loyalty) à»š¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Õè ṌÃÐËÇ‹Ò§ÅÙ¡¤ŒÒáÅÐÍ§¤�¡ÃáÅÐÊÃŒÒ§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�
¢Í§Í§¤�¡ÃÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 

 Í§¤�¡Ã·ÕèàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ (Sustainable Growth) áÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹æ 
·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡ ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·Èâ´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́
ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ ¡ÒÃÊÃŒÒ§»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃ Synergy ¸ØÃ¡Ô¨µ‹Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§à¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ à¾×èÍÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ
ã¹àªÔ§¸ØÃ¡Ô¨ãËŒá¡‹¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ä Œ́ÍÂ‹Ò§ Ṍ ¡ÒÃÇÒ§º·ºÒ·àªÔ§ÃØ¡¢Í§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ãËŒÁÕ
Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´·ÔÈ·Ò§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶
ÃÍ§ÃÑº¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂãËÁ‹ËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹Í¹Ò¤µ ÃÇÁ¶Ö§·íÒãËŒ¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÊÒÁÒÃ¶
ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐä Œ́à»ÃÕÂº¨Ò¡¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ Ñ́§¡Å‹ÒÇ Œ́ÇÂ 
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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´Â¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ·Ñ´à·ÕÂÁ¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÍ§¤�¡ÃÃÐ Ñ́ºÊÒ¡Å à¾ÔèÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ
à¡Ô´¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ 

2) ¡íÒË¹´º·ºÒ·áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÍ§¤�¡Ãà¾×èÍ¡ÒÃ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ AEC áÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
áÅÐ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È Œ́ÇÂ¡ÒÃáÊÇ§ËÒâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Ñé§ 
ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È ¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊÃŒÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ºÃÔÉÑ· 
ã¹à¤Ã×Í ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕÃÐººàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍÃÑºÁ×Í¡ÑºÇÔ¡ÄµÔ Œ́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ 
áÅÐÀÑÂ¾ÔºÑµÔ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ 

3) 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 

4) ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹ Œ́Ò¹ä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍÂ¡ÃÐ Ñ́º¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ áÅÐÁØ‹§¾Ñ²¹Ò
â¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart Grid) à¾×èÍºÃÔ¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Òä Œ́ÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾ÍáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹àªÔ§
µŒ¹·Ø¹ µÅÍ´¨¹ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐàª×èÍ¶×Íä Œ́µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å 

5) 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 

6) ÁØ‹§ä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹Í§¤�¡Ã·ÕèÊÒÁÒÃ¶¾ÃŒÍÁÃÑº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ â´ÂÁÕºØ¤ÅÒ¡Ãà»š¹¡Åä¡ÊíÒ¤ÑÞã¹
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ à¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ø¹Á¹ØÉÂ�áÅÐ·Ø¹·Ò§»˜ÞÞÒ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹·Õè Ṍ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃãËŒÁÕµ‹Í
Í§¤�¡ÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¹íÒÍ§¤�¡Ãä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ Œ́Ò¹
¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ Ù́áÅÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÑ§¤ÁÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  

7) ¹íÒËÅÑ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºŒÒ¹àÁ×Í§·Õè ṌáÅÐËÅÑ¡¸ÃÃÁÀÔºÒÅÁÒãªŒà»š¹á¡¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
Í§¤�¡Ã ¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃàµÔºâµÍÂ‹Ò§ÊÁ ǾÅáÅÐ
ÂÑè§Â×¹ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¾ ืé¹·Õè¤ÇÒÁÃaº¼i´ªoº¢o§¡ÒÃä¿¿ �ÒÊ�Ç¹ÀÙÁiÀÒ¤ 

 

 

¾ ืé¹·Õè¤ÇÒÁÃaº¼í ªoº : 510,000 µÃ.¡Á. 
 99.98 % ¢o§¾ ืé¹·Õè·aé§»Ãae·È 
»Ãa¡oº´ �ÇÂ 74 ¨a§ËÇá  
 816 oíÒeÀo 
 6,999 µíÒºÅ 
 74,173 ËÁÙ�º �Ò¹ 
»ÃaªÒ¡Ã 64.457 Å �Ò¹¤¹ 
¼Ù�ãª �ä¿¿ �Ò  17.157 Å �Ò¹ÃÒÂ 
ÊíÒ¹a¡§Ò¹ 914 æË �§ 
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การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 

 

คณะกรรมการ กฟภ. 

ผู้ว่าการ 

กลุ่มธุรกจิเครือข่าย 

รองผู้ว่าการ 

วางแผนและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายวางแผน 

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายวิจัยและพฒันา

ระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายมาตรฐานและ

ความปลอดภัย 

รองผู้ว่าการ 

ควบคุมระบบไฟฟ้า 

ฝ่ายควบคุม 

ระบบไฟฟ้า 

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) 10/2555 

สัง่ ณ 29 พ.ย. 2555 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔ¢Í§ ¡¿À. 

»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 
 

äµÃÁÒÊ·Õè 1 – 4 
 

(1 Á¡ÃÒ¤Á – 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556) 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

´ �Ò¹¡ÒÃe§i¹ 
ÁÕe»�ÒËÁÒÂe¾ ืèoãË� ¡¿À. ÁÕ°Ò¹a¡ÒÃe§i¹·ÕèÁ aè¹¤§ ÁÕÊÀÒ¾¤Å�o§ æÅa 
ÁÕ ¤ Ç ÒÁÊÒÁÒÃ¶ ã¹¡ÒÃ·í Ò¡í Ò ä Ã·Õè e »�¹ÁÙ Å¤�Ò e¾iè Áµ �oo§¤�¡Ã       
¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹¢o§o§¤�¡Ãã¹ÃaËÇ �Ò§ 1 Á.¤. � 31 ¸.¤. 2556 
¡¿À. ÁÕ¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ 21,899 Å�Ò¹ºÒ· e»ÃÕÂºe·ÕÂº¡aº 
»�·ÕèæÅ�Ç ã¹ÃaÂaeÇÅÒe ṌÂÇ¡a¹ í̈Ò¹Ç¹ 15,883 Å�Ò¹ºÒ· e¾ièÁ¢ ึé¹  
Ã �oÂÅa 37.88 æÅa¡íÒäÃÊu· i̧ í̈Ò¹Ç¹ 21,093 Å�Ò¹ºÒ· e»ÃÕÂºe·ÕÂº
¡aº»�·ÕèæÅ�Çã¹ÃaÂaeÇÅÒé ÕÂÇ¡a¹ í̈Ò¹Ç¹ 14,975 Å�Ò¹ºÒ· e¾ièÁ¢ ึé¹Ã�oÂÅa 
40.85 e¹ ืèo§¨Ò¡ÃÒÂä �́o ืè¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹e¾ièÁ¢ ึé¹eÁ ืèoe»ÃÕÂºe·ÕÂº
¡aº»�·ÕèæÅ�Çã¹ÃaÂaeÇÅÒe ṌÂÇ¡a¹ 1,819 Å�Ò¹ºÒ· æÅaÃÒÂä �́o ืè¹e¾ièÁ¢ ึé¹

eÁ ืèoe»ÃÕÂºe·ÕÂº¡aº»�·ÕèæÅ�Çã¹ÃaÂaeÇÅÒe ṌÂÇ¡a¹ í̈Ò¹Ç¹ 476 Å�Ò¹ºÒ· 

ÃÒÂ¡ÒÃ Ë¹ �ÇÂ æ¼¹§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹äµÃÁÒÊ 4 % e¾ièÁ¢ ึé¹ 
» � 2556 » � 2556 » � 2555 (Å´Å§) 

ÃÒÂä �́¨Ò¡¡ÒÃ í̈ÒË¹ �ÒÂ¡ÃaæÊä¿¿�Ò (Å�Ò¹ºÒ·) 426,879 419,234 375,188 11.74 
ÃÒÂä �́o ืè¹¨Ò¡¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ (Å�Ò¹ºÒ·) 11,506 12,468 10,649 17.08 
ÃÒÂä �́o ืè¹ (Å�Ò¹ºÒ·) 1,398 2,062 1,586 30.01 

ÃÒÂä´ �ÃÇÁ (Å �Ò¹ºÒ·) 439,783 433,764 387,423 11.96 

¤�Ò«ืéo¡ÃaæÊä¿¿ �Ò (Å�Ò¹ºÒ·) 372,157 361,068 325,495 10.93 
¤�Òãª� �̈ÒÂã¹¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹  
(äÁ�ÃÇÁ¤ �Ò« ืéo¡ÃaæÊä¿¿�Ò) 

(Å�Ò¹ºÒ·) 50,570 48,735 44,459 9.62 

¤�Òãª� �̈ÒÂo ืè¹ (Å�Ò¹ºÒ·) 3,377 3,527 3,234 9.06 

¤ �Òãª �¨ �ÒÂÃÇÁ (Å �Ò¹ºÒ·) 426,104 413,330 373,188 10.76 

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ 
(ÃÇÁ early retirement) 

(Å�Ò¹ºÒ·) 15,658 21,899 15,883 37.88 

¡íÒäÃ¨Ò¡¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹  
(äÁ�ÃÇÁ early retirement) 

(Å�Ò¹ºÒ·) 16,418 22,519 16,918 33.11 

EBITDA (Å�Ò¹ºÒ·) 29,779 34,916 27,636 26.34 

¡íÒäÃ/(¢Ò´·u¹) ¨Ò¡o aµÃÒæÅ¡e»ÅÕèÂ¹ (Å�Ò¹ºÒ·) (183) 659 740 (10.95) 

¡íÒäÃÊu· i̧ (ÃÇÁ early retirement) (Å�Ò¹ºÒ·)  13,496   21,093   14,975  40.85 

Early Retirement (Å�Ò¹ºÒ·)  760  620 1,035 (40.10) 

í̈Ò¹Ç¹e§i¹¡Ù�eºi¡ã¹»� (Å�Ò¹ºÒ·)  19,000*   16,500   7,930 108.07 

Êi¹·Ãa¾Â �ÃÇÁ (Å�Ò¹ºÒ·)  332,032   327,925   309,165**  6.07 

Ë¹ÕéÊi¹ÃÇÁ (Å�Ò¹ºÒ·)  212,935   205,793   196,753**  4.59 

ËÁÒÂeËµu :  * ÃÇÁ Refinance «ึè§ä �́ í́Òe¹i¹¡ÒÃæÅ�Çã¹e´ืo¹ ¾.¤. 2556 o´ÂÁÕÇ§e§i¹ 3,500 Å �Ò¹ºÒ· 

        ** ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ ³ 31 ¸.¤. 2555 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

ÃÒÂ¡ÒÃ Ë¹ �ÇÂ æ¼¹§Ò¹ ¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹äµÃÁÒÊ 4 % e¾ièÁ¢ ึé¹ 
» � 2556 » � 2556 » � 2555 (Å´Å§) 

o aµÃÒÊ �Ç¹e§i¹·u¹ËÁu¹eÇÕÂ¹  
(Current Ratio) 

(e·�Ò)  1.26   1.34   1.12  19.64 

ÃaÂaeÇÅÒ¶ aÇe©ÅÕèÂã¹¡ÒÃe¡çºË¹Õé  
(Collection Period) 

(Ça¹)  31   28   31  (9.68) 

o aµÃÒÊ �Ç¹Ë¹ÕéÊi¹µ �oÊi¹·Ãa¾Â � 
(Debt Ratio) 

(e·�Ò)  0.64   0.63   0.64  (1.56) 

o aµÃÒÊ �Ç¹Ë¹ÕéÊi¹µ �oÊ �Ç¹·u¹  
(Debt to Equity Ratio : DER) 

(e·�Ò)  0.70   0.67   0.69  (2.90) 

o aµÃÒÊ �Ç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃaË¹Õé 
(Debt Service Coverage Ratio : 
DSCR) 

(e·�Ò)  1.85   1.98   2.03  (2.46) 

¡íÒäÃÊu· i̧µ �oÂo´¢ÒÂ  
(Net Profit Margin) 

(%)  3.16   4.84   3.94  0.90 

o aµÃÒÊ �Ç¹¼Åµoºæ·¹µ�oÊi¹·Ãa¾Â �ÃÇÁ 
(Return On Assets : ROA) 
o aµÃÒÊ �Ç¹¼Åµoºæ·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·u¹     
(Return On Investment Capital : 
ROIC) 

(%) 
 

(%) 

 4.21 
 

4.49 

  

 6.38 
 

6.12  

 4.99 
 

4.72  

1.39 
 

1.40 
 
 

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

(Å�Ò¹ºÒ·) (5,414.84) (1,458.58) (6,062.22) 75.94 

o aµÃÒ¡ÒÃËÁu¹eÇÕÂ¹¢o§Êi¹·Ãa¾Â �ÃÇÁ 
(Total Assets Turnover) 

(Ãoº)  1.37   1.36   1.30  4.62 

ËÁÒÂeËµu : ¢�oÁÙÅ �́Ò¹¡ÒÃe§i¹e»�¹µaÇeÅ¢eº ืéo§µ�¹ Âa§äÁ �ä �́Ãaº¡ÒÃÃaºÃo§¨Ò¡ Êµ§. 
·ÕèÁÒ  : ¢ �oÁÙÅ¨Ò¡ ¡o§Çie¤ÃÒaË �¡ÒÃe§i¹æÅa¨ a´¡ÒÃe§i¹·u¹ ³ 6 ¡.¾. 2557    
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล(กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¡ÒÃãª �̈ �ÒÂe§i¹§ºÅ§·u¹    Ë¹ �ÇÂ : Å�Ò¹ºÒ· 

  Ç§e§i¹ Á.¤. � ¸.¤. 2556 % ¢o§e» �ÒËÁÒÂ
¡ÒÃeºi¡¨ �ÒÂ 

 
(2)/(1) 

  

ÃÒÂ¡ÒÃ §º»ÃaÁÒ³ 
e» �ÒËÁÒÂ
eºi¡¨ �ÒÂ 

¨ �ÒÂ¨Ãi§ ¤§eËÅoื 

  » � 2556 (1) (2) (1)-(2) 
§ºÅ§·u¹ 
e¾ ืèo¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹»¡µi 

          

 - ¼Ù¡¾ a¹ 7,572.787 3,578.157 3,322.792 92.86 255.365 

 - Å§·u¹ 5,890.618 2,855.198 3,072.775 107.62 (217.577) 

ÃÇÁ 13,463.405 6,433.355 6,395.567 99.41 37.788 

§ºÅ§·u¹ 
·Õè·íÒe» �¹o¤Ã§¡ÒÃ 

          

 - ¼Ù¡¾ a¹ 10,724.677 4,611.279 4,737.904 102.75 (126.625) 

 - Å§·u¹ 12,659.620 6,034.403 5,945.566 98.53 88.837 

ÃÇÁ 23,384.297 10,645.682 10,683.470 100.35 (37.788) 

ÃÇÁ· aé§Êié¹           

 - ¼Ù¡¾ a¹ 18,297.464 8,189.436 8,060.696 98.43 128.740 

 - Å§·u¹ 18,550.238 8,889.601 9,018.341 101.45 (128.740) 

ÃÇÁ * 36,847.702 17,079.037 17,079.037 100.00 0.000 

ËÁÒÂeËµu :  * Áµi ¤ÃÁ. 19 ¾.Â. 2556 eËç¹ªoºo¤Ã§¡ÒÃ¢ÂÒÂe¢µä¿¿�ÒãË�º �Ò¹eÃืo¹ÃÒÉ¯ÃÃÒÂãËÁ� ·íÒãË�Ç§e§i¹§º»ÃaÁÒ³»� 2556 e¾ièÁ¢ึé¹oÕ¡ 110 Å�Ò¹ºÒ·
¨Ò¡e´iÁ 36,737.702 Å�Ò¹ºÒ· e»�¹ 36,847.702 Å�Ò¹ºÒ· 

·ÕèÁÒ     :    ¢�oÁÙÅ¨Ò¡ ¡o§»ÃaeÁi¹¼Å§º»ÃaÁÒ³ ³ 22 Á.¤. 2557 
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ÃÒÂä´Œ̈ Ò¡¸ØÃ¡Ô̈ àÊÃÔÁ 

    1»‚ 2556 ¡¿À. ÁÕà»‡ÒËÁÒÂÃÒÂä Œ́¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨àÊÃÔÁ 4,615 ÅŒÒ¹ºÒ· äµÃÁÒÊ·Õè 1 – 4       
(Á.¤. – ¸.¤. 2556) ¡¿À. ÁÕÃÒÂä Œ́¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨àÊÃÔÁ 5,037.37 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 109.15   
àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂã¹»‚ 2556 

                                            2Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ »‚ 2555 
»‚ 2556 

à»‡ÒËÁÒÂ Á.¤. – ¸.¤. 2556 
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§
à»‡ÒËÁÒÂ 

¡¿¹. 1-3 1,153.52 877.29 1,075.69 122.62 

¡¿©. 1-3 971.72 846.68 1,027.84 121.40 

¡¿¡. 1-3 1,801.15 1,111.91 1,595.31 143.47 

¡¿µ. 1-3 1,128.09 897.69 1,220.67 135.98 

Ê¹Þ.* 77.28 881.43 117.86 13.37 

ÃÇÁ 5,131.76 4,615 5,037.37 109.15 

ËÁÒÂàËµØ * Ê¹Þ. ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô̈ ¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅÐºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ áÅÐÊÒÂ§Ò¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊ×èÍÊÒÃ 
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´ �Ò¹ÅÙ¡¤ �Ò 
ÁÒµÃ°Ò¹¤u³ÀÒ¾ºÃi¡ÒÃ 

µaÇªÕéÇá  e» �ÒËÁÒÂ 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2555 

1. áª¹Õ¤�Òe©ÅÕèÂ í̈Ò¹Ç¹¤Ãaé§ä¿¿ �Ò áº (SAIFI) (¤Ãaé§/ÃÒÂ/»�)  7.49* 7.15 7.81 
2. áª¹Õ¤�Òe©ÅÕèÂÃaÂaeÇÅÒä¿¿ �Ò áº (SAIDI)  (¹Ò·Õ/ÃÒÂ/»�)  256.83* 249.45 281.19 
3. ä´Ê �§ãºæ �̈§Ë¹Õé¤�Òä¿¿ �Òã¹æµ�Åae´ืo¹ (Ã�oÂÅa) > 90 99.82 99.69 
4. ¡ÒÃo �Ò¹Ë¹ �ÇÂä¿¿ �Ò·Õèãª�¨Ãi§ (Ã�oÂÅa)    
   - ¼Ù�ãª�ä¿¿ �Òã¹e¢µª¹º·o �Ò¹Ë¹ �ÇÂ·u¡ 2 e´ืo¹       < 25 0 0 
   - ¼Ù�ãª�ä¿¿ �Òã¹e¢µeÁ ืo§o �Ò¹Ë¹ �ÇÂ·u¡e´ืo¹ ·u¡ÃÒÂ 100 100 100 
5. ¡ÒÃ �̈ÒÂ¡ÃaæÊä¿¿ �Ò¤ื¹ËÅa§¨Ò¡e¡i´eËµu¢a´¢ �o§ (Ã�oÂÅa)    
   - ÊÒÁÒÃ¶ �̈ÒÂä¿¿ �Ò¤ื¹ÀÒÂã¹ 4 ªÁ. ËÅa§¨Ò¡Ãaºº í̈ÒË¹ �ÒÂ

¢a´¢ �o§ ¹aº¨Ò¡eÇÅÒ·Õèä �́Ãaºæ �̈§ Â¡eÇ�¹¡Ã³Õ©u¡e©i¹ 
> 90 99.82 99.65 

   - ¡ÒÃæ¡�ä¢»�ËÒä¿¿ �Ò áº ÀÒÂã¹ 24 ªÁ. ÊíÒËÃaº¼Ù�ãª�ä¿¿ �Ò
ã¹e¢µe·ÈºÒÅËÃืoe¢µouµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèµi´µaé§ËÁ �oæ»Å§¢¹Ò´
ÃÇÁ¡a¹µaé§æµ � 300 e¤ÇÕeo ¢ ึé¹ä» Â¡eÇ�¹ ¡Ã³Õ©u¡e©i¹ 

100 100 100 

6. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊoºæÅaæ¡�ä¢¢ �oÃ �o§eÃÕÂ¹e¡ÕèÂÇ¡aº 
   æÃ§ á¹æÅaä¿¡Ãa¾Ãiº (Ã�oÂÅa) 

   

   - ÊÒÁÒÃ¶æ¡�ä¢¢ �oÃ �o§eÃÕÂ¹ã¹eÃ ืèo§æÃ§ á¹ä¿¿ �ÒÀÒÂã¹      
6 e´ืo¹(Ã�o§eÃÕÂ¹e»�¹ÅÒÂÅa¡É³ �oa¡ÉÃ) 

> 80 100 99.85 

   - ¡ÒÃµÃÇ¨Êoº¢�oÃ �o§eÃÕÂ¹e¡ÕèÂÇ¡aºæÃ§ á¹ä¿¿ �ÒæÅaä¿¿ �Ò
¡Ãa¾Ãiº o´Â¾º¼Ù�ãª�ä¿¿ �ÒÀÒÂã¹ 5 Ça¹·íÒ¡ÒÃ 

100 100 100 

7. ¡ÒÃµoº¢ �oÃ �o§eÃÕÂ¹ (Ã�oÂÅa)    
   - µoº¢ �oÃ �o§eÃÕÂ¹¨Ò¡¼Ù�ãª�ä¿¿ �ÒËÅa§¨Ò¡ä �́Ãaº¤íÒÃ �o§ÀÒÂã¹ 

30 Ça¹·íÒ¡ÒÃ 
> 95 99.82 99.77 

   - ¡ÒÃµÃÇ¨Êoº¢�oÃ �o§eÃÕÂ¹e¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃo �Ò¹e¤Ã ืèo§Ça´Ë¹ �ÇÂ 100 99.38** 98.98 
8. ¡ÒÃæ �̈§¢o áºä¿¿ �ÒÅ�Ç§Ë¹ �Òe¾ ืèo» īºaµi§Ò¹µÒÁæ¼¹ÊíÒËÃaº¼Ù�ãª�
ä¿¿ �Ò·Õèµi´µaé§ËÁ �oæ»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡a¹µaé§æµ � 300 e¤ÇÕeo ¢ ึé¹ä» 
Â¡eÇ�¹¡Ã³Õ©u¡e©i¹ (Ã�oÂÅa) 

   

   - ¡ÒÃæ �̈§ áºä¿Å�Ç§Ë¹ �ÒäÁ �¹ �oÂ¡Ç �Ò 3 Ça¹ 100 99.97*** 99.99 
   - ¡ÒÃ» īºaµi§Ò¹·a¹µÒÁÃaÂaeÇÅÒ·Õèæ �̈§äÇ� 100 99.82*** 99.94 

 ËÁÒÂeËµu : * ¤ �Òe» �ÒËÁÒÂµÒÁºa¹·ึ¡¢ �oµ¡Å§»ÃaeÁi¹¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹¢o§ ¡¿À. »� 2556 
         ** ¤ �ÒµèíÒ¡Ç�ÒÁÒµÃ°Ò¹e¹ ืèo§¨Ò¡ ã¹e¢µ ¡¿¹.1 ¼Ù�ãª�ä¿oÂÙ�ä¡Å¨Ò¡ÊíÒ¹a¡§Ò¹ÁÒ¡æÅaÊÀÒ¾¾ืé¹·Õè·uÃ¡a¹´ÒÃe» �¹ÀÙe¢ÒÊÙ§ªa¹ 
        *** ¤ �ÒµèíÒ¡Ç�ÒÁÒµÃ°Ò¹e¹ ืèo§¨Ò¡ã¹e¢µ ¡¿µ.3 »�ËÒ¤ÇÒÁäÁ�Ê§ºã¹¾ืé¹·ÕèªÒÂæ´¹ÀÒ¤ãµ � 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

µaÇªÕéÇá  e» �ÒËÁÒÂ 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2555 

9. ÃaÂaeÇÅÒ·Õè¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �ÒÃÒÂãËÁ �¢oãª�ä¿¿ �Ò (¹aº¶a´¨Ò¡Ça¹·Õè 
¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �ÒªíÒÃae§i¹æÅa» īºaµiµÒÁe§ ืèo¹ä¢¤Ãº¶�Ç¹) 

      

   ¡Ã³ÕÁÕÃaºº í̈ÒË¹ �ÒÂ¾Ã�oÁoÂÙ�æÅ�Ç (Ã �oÂÅa)       
   - ÃaººæÃ§ á¹µèíÒ (380/220 oÇÅµ �)       

 ¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �Ò·Õè¢oµi´µaé§ÁieµoÃ�¢¹Ò´äÁ �e¡i¹ 30 æoÁ»� 
3 e¿Ê  

      

 e¢µeÁ ืo§  100 97.76**** 98.08 
 ¹o¡e¢µeÁ ืo§  100 98.37**** 99.86 

 ¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �Ò·Õè¢oµi´µaé§ÁieµoÃ�¢¹Ò é¡i¹ 30 æoÁ»� 3 e¿Ê        

 e¢µeÁ ืo§  100 96.49**** 97.06 
 ¹o¡e¢µeÁ ืo§  100 99.40**** 99.17 

   - ÃaººæÃ§ á¹ÊÙ§ (22/33 e¤ÇÕ) (Ã �oÂÅa)       

 ¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �Ò·Õè¢oµi´µaé§ËÁ �oæ»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡a¹äÁ �e¡i¹ 
250 e¤ÇÕeo 

100 100 99.92 

 ¼Ù�¢oãª �ä¿¿ �Ò·Õè¢oµi´µaé§ËÁ �oæ»Å§¢¹Ò´ÃÇÁ¡a¹e¡i¹¡Ç�Ò 
250 e¤ÇÕeo æµ �äÁ �e¡i¹ 2,000 e¤ÇÕeo   

100 100 99.93 

10. ÃaÂaeÇÅÒ �̈ÒÂä¿¤ื¹¡Åaº ¡Ã³Õ¶Ù¡§´ �̈ÒÂä¿¿ �Ò (¹aº¶a´¨Ò¡
Ça¹·Õè¼Ù�ãª�ä¿¿ �ÒªíÒÃae§i¹æÅa» īºaµiµÒÁe§ ืèo¹ä¢¤Ãº¶�Ç¹) (Ã �oÂÅa) 

      

   - ¼Ù�ãª�ä¿ÃÒÂeÅç¡        

 e¢µeÁ ืo§ �̈ÒÂä¿¤ื¹¡ÅaºÀÒÂã¹ 1 Ça¹·íÒ¡ÒÃ 100 100 100 

 ¹o¡e¢µeÁ ืo§ �̈ÒÂä¿¤ื¹¡ÅaºÀÒÂã¹ 3 Ça¹·íÒ¡ÒÃ 100 100 100 

   - ¼Ù�ãª�ä¿ÃÒÂãË� �̈ÒÂä¿¤ื¹¡ÅaºÀÒÂã¹ 2 Ça¹·íÒ¡ÒÃ 100 100 100 

11.  ¡ÒÃ �̈ÒÂe§i¹¤�Ò»Ãaº·Õè �̈ÒÂo´Âeªç¤ËÃืoe§i¹Ê´µÒÁ·ÕèÃaº»Ãa¡a¹
ÀÒÂã¹ 10 Ça¹·íÒ¡ÒÃ (Ã �oÂÅa) 

> 85 100 100 

 ËÁÒÂeËµu : **** ¤ �ÒµèíÒ¡Ç�Òe» �ÒËÁÒÂe¹ ืèo§¨Ò¡¢Ò´æ¤Å¹ÁieµoÃ �ã¹e¢µ ¡¿¹.1 æÅa ¡¿µ.3 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¡ÒÃãË �ºÃi¡ÒÃÅÙ¡¤ �Ò 
µaÇªÕéÇá  äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 

» � 2556 
äµÃÁÒÊ·Õè 1-4  
» � 2555 

% e¾ièÁ  
(Å´) 

1. í̈Ò¹Ç¹¼Ù�ãª�ä¿¿ �Ò (ÃÒÂ) 17,156,693 16,600,769 3.35 

   - ·ÕèoÂÙ�oÒÈaÂ 15,468,337 15,007,329 3.07 

   - u̧Ã¡i¨ ouµÊÒË¡ÃÃÁ 1,431,294 1,369,103 4.54 

   - o ืè¹ æ 257,062 224,337 14.59 

2. Ë¹ �ÇÂ í̈ÒË¹ �ÒÂäÁ �ÃÇÁä¿¿ÃÕ (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 112,606.77 109,892.41 2.47 

   - ·ÕèoÂÙ�oÒÈaÂ 26,236.98 25,050.13 4.74 

   - u̧Ã¡i¨ ouµÊÒË¡ÃÃÁ 83,318.87 78,580.97 6.03 

   - o ืè¹ æ 3,050.92 6,261.31 (51.27) 

3. Ë¹ �ÇÂä¿¿ÃÕ (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 2,012.61 1,833.76 9.78 

4. ÃÒ¤Ò¢ÒÂä¿¿ �Òe©ÅÕèÂ (ºÒ·/Ë¹ �ÇÂ) 3.7314 3.4603 7.83 

5. ÃÒ¤Ò«ืéoä¿¿ �Òe©ÅÕèÂ (ºÒ·/Ë¹ �ÇÂ) 3.0019 2.8072 6.94 

6. Ë¹ �ÇÂ«ืéo (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 120,709.39 118,643.67 1.74 

   - Ë¹ �ÇÂ«ืéo¨Ò¡ ¡¿¼. (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 116,805.37 116,025.45 0.67 

   - Ë¹ �ÇÂ«ืéo¨Ò¡ ¾¾. (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 99.07 102.30 (3.16) 

   - Ë¹ �ÇÂ«ืéo¨Ò¡¼Ù�¼Åiµ¢¹Ò´eÅç¡ÁÒ¡ (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 3,804.95 2,515.92 51.23 

7. ¤ÇÒÁµ �o§¡ÒÃ¾Åa§ä¿¿ �ÒÊÙ§Êu´e©¾ÒaÊ �Ç¹·Õè«ืéo¨Ò¡ ¡¿¼.    

(eÁ¡aÇaµµ �)* 

17,293.50 16,748.83 3.25 

8. Ë¹ �ÇÂ·Õè ¡¿À. ¼Åiµeo§ (Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ) 100.15 94.09 6.44 

9. Ë¹ �ÇÂÊÙeÊÕÂ (Ã �oÂÅa) 5.12 5.91 (0.79) 

ËÁÒÂeËµu * ¤ÇÒÁµ �o§¡ÒÃ¾Åa§ä¿¿�ÒÊÙ§Êu´ e©¾ÒaÊ �Ç¹·Õè« ืéo¨Ò¡ ¡¿¼. æºº Co-Incident Demand 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¨íÒ¹Ç¹¼Ù�ãª �ä¿¿ �Ò æÂ¡µÒÁ»ÃaeÀ·¼Ù�ãª �ä¿¿ �Ò  Ë¹ �ÇÂ : ÃÒÂ 

ÃÒÂ¡ÒÃ äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

Ê¶Ò¹a ¸.¤. 
» � 2555 

% e¾ièÁ 
(Å´) 

1. í̈Ò¹Ç¹¼Ù�ãª�ä¿        

   - º �Ò¹oÂÙ�oÒÈaÂ (< 150 Ë¹ �ÇÂ) 10,002,803 9,979,537 0.23 

   - º �Ò¹oÂÙ�oÒÈaÂ (> 150 Ë¹ �ÇÂ) 5,465,534 5,027,792 8.71 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´eÅç¡ 1,353,565 1,297,345 4.33 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ 62,226 57,313 8.57 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´ãË� 5,534 5,170 7.04 

   - ¡i¨¡ÒÃe©¾ÒaoÂ �Ò§ 9,969 9,275 7.48 

   - Ê �Ç¹ÃÒª¡ÒÃæÅao§¤�¡Ã·ÕèäÁ �æÊÇ§ËÒ¡íÒäÃ 1,433 1,019 40.63 

   - ÊÙº¹éíÒe¾ ืèo¡ÒÃe¡ÉµÃ 4,796 4,208 13.97 

   - ä¿ªaèÇ¤ÃÒÇ 250,789 219,075 14.48 

   - ä¿ÊíÒÃo§ 41 32 28.13 

   - oaµÃÒ¤�Òä¿¿ �Ò»ÃaeÀ·§´ �̈ÒÂä¿ 3 3 0 

ÃÇÁ·aé§ËÁ´ 17,156,693  16,600,769 3.35 

ËÁÒÂeËµu oaµÃÒ»ÃaeÀ·Ê �Ç¹ÃÒª¡ÒÃ e»ÅÕèÂ¹ä»¤i´e» �¹»ÃaeÀ·¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´eÅç¡ ¡ÅÒ§ ãË� æÅ �Çæµ �¡Ã³Õ µaé§æµ �e´ ืo¹ µ.¤. 2555 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Ë¹ �ÇÂ¨íÒË¹ �ÒÂäÁ �ÃÇÁä¿¿ÃÕ æÂ¡µÒÁ»ÃaeÀ·¼Ù�ãª �ä¿¿ �Ò Ë¹ �ÇÂ : Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ 

ÃÒÂ¡ÒÃ äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2555 

% e¾ièÁ  
(Å´) 

2. Ë¹ �ÇÂ í̈ÒË¹ �ÒÂäÁ �ÃÇÁä¿¿ÃÕ        

   - º �Ò¹oÂÙ�oÒÈaÂ (< 150 Ë¹ �ÇÂ) 8,159.31 8,339.13 (2.16) 

   - º �Ò¹oÂÙ�oÒÈaÂ (> 150 Ë¹ �ÇÂ) 18,077.66 16,711.00 8.18 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´eÅç¡ 10,987.50 9,803.78 12.07 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ 18,580.22 16,757.18 10.88 

   - ¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´ãË� 50,166.20 48,599.80 3.22 

   - ¡i¨¡ÒÃe©¾ÒaoÂ �Ò§ 3,584.95 3,420.21 4.82 

   - Ê �Ç¹ÃÒª¡ÒÃæÅao§¤�¡Ã·ÕèäÁ �æÊÇ§ËÒ¡íÒäÃ 54.10 2,749.18 (98.03) 

   - ÊÙº¹éíÒe¾ ืèo¡ÒÃe¡ÉµÃ 353.62 377.11 (6.23) 

   - ä¿ªaèÇ¤ÃÒÇ 950.58 870.52 9.20 

   - ä¿ÊíÒÃo§ 51.77 586.00 (91.16) 

   - oaµÃÒ¤�Òä¿¿ �Ò»ÃaeÀ·§´ �̈ÒÂä¿ 1,640.84 1,678.51 (2.24) 

ÃÇÁ·aé§ËÁ´ 112,606.77 109,892.41 2.47 

ËÁÒÂeËµu oaµÃÒ»ÃaeÀ·Ê �Ç¹ÃÒª¡ÒÃ e»ÅÕèÂ¹ä»¤i´e» �¹»ÃaeÀ·¡i¨¡ÒÃ¢¹Ò´eÅç¡ ¡ÅÒ§ ãË� æÅ �Çæµ �¡Ã³Õ µaé§æµ �e´ ืo¹ µ.¤. 2555 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

¨íÒ¹Ç¹¼Ù�ãª �ä¿¿ �Ò æÂ¡ÃÒÂe¢µ Ë¹ �ÇÂ : ÃÒÂ 

ÃÒÂ¡ÒÃ äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

Ê¶Ò¹a ¸.¤. 
» � 2555 

% e¾ièÁ  
(Å´) 

1. í̈Ò¹Ç¹¼Ù�ãª�ä¿        

   - ¡¿¹.1 1,660,551 1,606,688 3.35 

   - ¡¿¹.2 1,392,401 1,355,607 2.71 

   - ¡¿¹.3 1,100,225 1,072,835 2.55 

   - ¡¿©.1 1,955,734 1,895,354 3.19 

   - ¡¿©.2 2,088,148 2,027,251 3.00 

   - ¡¿©.3 1,748,326 1,700,398 2.82 

   - ¡¿¡.1 1,346,175 1,303,077 3.31 

   - ¡¿¡.2 1,390,522 1,319,418 5.39 

   - ¡¿¡.3 1,031,645 999,996 3.16 

   - ¡¿µ.1 877,894 848,681 3.44 

   - ¡¿µ.2 1,410,785 1,356,433 4.01 

   - ¡¿µ.3 1,154,287 1,115,031 3.52 

ÃÇÁ·aé§ËÁ´ 17,156,693 16,600,769 3.35 
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

Ë¹ �ÇÂ¨íÒË¹ �ÒÂäÁ �ÃÇÁä¿¿ÃÕ æÂ¡ÃÒÂe¢µ Ë¹ �ÇÂ : Å�Ò¹Ë¹ �ÇÂ 

ÃÒÂ¡ÒÃ äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2556 

äµÃÁÒÊ·Õè 1-4 
» � 2555 

% e¾ièÁ  
(Å´) 

2. Ë¹ �ÇÂ í̈ÒË¹ �ÒÂäÁ �ÃÇÁä¿¿ÃÕ        

   - ¡¿¹.1 6,052.93 5,813.36 4.12 

   - ¡¿¹.2 4,627.61 4,426.49 4.54 

   - ¡¿¹.3 5,346.21 5,375.46 (0.54) 

   - ¡¿©.1 5,244.29 5,044.86 3.95 

   - ¡¿©.2 4,409.03 4,212.25 4.7 

   - ¡¿©.3 7,074.73 6,835.15 3.51 

   - ¡¿¡.1 21,839.05 21,131.21 3.35 

   - ¡¿¡.2 24,731.30 24,060.23 2.79 

   - ¡¿¡.3 14,267.87 14,259.81 0.06 

   - ¡¿µ.1 5,945.77 5,966.81 (0.35) 

   - ¡¿µ.2 8,053.55 7,760.25 3.78 

   - ¡¿µ.3 5,014.43 5,006.53 0.16 

ÃÇÁ·aé§ËÁ´ 112,606.77 109,892.41 2.47 
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´ �Ò¹¡ÃaºÇ¹¡ÒÃÀÒÂã¹ 

¡¿À. ãË �¤ÇÒÁÊíÒ¤ aã¹¡ÒÃãË �ºÃi¡ÒÃ¡aºÅÙ¡¤�ÒoÂ�Ò§·aèÇ¶ึ§ ´ �ÇÂ¤ÇÒÁÃÇ´eÃçÇ ÁÕ¤u³ÀÒ¾ · a¹ÊÁ aÂ 
¢ÂÒÂ¢oºe¢µ¡ÒÃãË �ºÃi¡ÒÃæÅaµoºÊ¹o§¤ÇÒÁµ�o§¡ÒÃ¢o§ÅÙ¡¤�Ò 

¨ �ÒÂä¿¿�ÒãË �º �Ò¹eÃ ืo¹ã¹ª¹º·Ãa áºËÁÙ�º �Ò¹ÃÇÁ 74,156 ËÁÙ�º �Ò¹ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 99.98 ¢o§¨íÒ¹Ç¹
ËÁÙ�º �Ò¹·aèÇ»Ãae·È ´ a§¹Õé 

ËÁÒÂeËµu ¢ �oÁÙÅ¨Ò¡¡o§o¤Ã§¡ÒÃ ³ ¡.Â. 2556 
  

¨ �ÒÂä¿¿�ÒãË �º �Ò¹eÃ ืo¹ã¹ª¹º·Ãa áº¤Ã aÇeÃ ืo¹ÃÇÁ 19.102 Å �Ò¹¤Ã aÇeÃ ืo¹ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 99.48 
¢o§¨íÒ¹Ç¹¤Ã aÇeÃ ืo¹·aé§»Ãae·È ´ a§¹Õé 

ËÁÒÂeËµu  ¢ �oÁÙÅ¨Ò¡¡o§o¤Ã§¡ÒÃ ³ ¡.Â. 2556 
 
  

 

 
 
 

ÀÒ¤ ËÁÙ�º �Ò¹· aé§ËÁ´ 
(ËÁÙ�º �Ò¹) 

ËÁÙ�º �Ò¹·ÕèÁÕä¿¿ �Òãª � 
(ËÁÙ�º �Ò¹) 

Ã �oÂÅa¢o§e» �ÒËÁÒÂ 

eË¹ ืo 18,548 18,547 99.99 

µaÇa¹oo¡e©ÕÂ§eË¹ ืo 33,089 33,086 99.99 

¡ÅÒ§ 11,484 11,474 99.91 

ãµ� 11,052 11,049 99.97 

ÃÇÁ/e©ÅÕèÂ 74,173 74,156 99.98 

ÀÒ¤ ¤Ã aÇeÃoื¹· aé§ËÁ´ 
(¤Ã aÇeÃoื¹) 

¤Ã aÇeÃoื¹·ÕèÁÕä¿¿ �Òãª � 
(¤Ã aÇeÃoื¹) 

Ã �oÂÅa¢o§e» �ÒËÁÒÂ 

eË¹ ืo 4,752,613 4,706,247 99.02 

µaÇ a¹oo¡e©ÕÂ§eË¹ ืo 6,233,840 6,213,033 99.67 

¡ÅÒ§ 4,405,392 4,393,826 99.74 

ãµ� 3,811,816 3,789,606 99.42 

ÃÇÁ/e©ÅÕèÂ 19,203,463 19,102,712 99.48 
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æ¼¹§Ò¹¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃe¾ ืèoÊ �§eÊÃiÁ¡ÒÃµÅÒ´eªi§Ãu¡o´Âe©¾Òa¡Åu�ÁÅÙ¡¤ �Ò·Õè
ÊÃ �Ò§¤u³¤ �ÒÊÙ§ 
 ¡¿À. ´íÒe¹i¹¡ÒÃµÒÁæ¼¹§Ò¹ºa¹·ึ¡¢�oÁÙÅÅÙ¡¤�Ò¡Åu�ÁÅÙ¡¤�Ò·ÕèÊÃ �Ò§¤u³¤ �ÒÊÙ§ (High Value) æÅa
ÅÙ¡¤�ÒÃÒÂÊíÒ¤ a ¨íÒ¹Ç¹ 4,301 ÃÒÂ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 130.49 ¨Ò¡¨íÒ¹Ç¹æ¼¹§Ò¹»Ãa¨íÒ» � 2556 o´Â
æÂ¡e» �¹ÃÒÂÀÒ¤ ´ a§¹Õé 

Ë¹ �ÇÂ : ÃÒÂ 
ÀÒ¤ e» �ÒËÁÒÂ 

(Á.¤. � ¸.¤.) 
¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹ 
(Á.¤. � ¸.¤.) 

Ã �oÂÅa¢o§e» �ÒËÁÒÂ 

eË¹ ืo 600 802 133.66 
µaÇa¹oo¡e©ÕÂ§eË¹ ืo 852 921 108.10 
¡ÅÒ§ 1,244 1,786 143.57 
ãµ � 600 792 132.00 

ÃÇÁ/e©ÅÕèÂ 3,296 4,301 130.49 

 ¡¿À. ´íÒe¹i¹¡ÒÃµÒÁæ¼¹§Ò¹eÂÕèÂÁeÂÕÂ¹¡Åu�ÁÅÙ¡¤�Ò·ÕèÊÃ �Ò§¤u³¤ �ÒÊÙ§ (High Value) æÅaÅÙ¡¤�ÒÃÒÂÊíÒ¤ a 
¨íÒ¹Ç¹ 3,778 ÃÒÂ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 157.41 ¨Ò¡¨íÒ¹Ç¹æ¼¹§Ò¹»Ãa¨íÒ» � 2556 o´ÂæÂ¡e»�¹ÃÒÂÀÒ¤ ´ a§¹Õé 

Ë¹ �ÇÂ : ÃÒÂ 
ÀÒ¤ e» �ÒËÁÒÂ 

(Á.¤. � ¸.¤.) 
¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹ 
(Á.¤. � ¸.¤.) 

Ã �oÂÅa¢o§e» �ÒËÁÒÂ 

eË¹ ืo 600 1,112 185.33 
µaÇa¹oo¡e©ÕÂ§eË¹ ืo 600 737 122.83 
¡ÅÒ§ 600 1,137 189.50 
ãµ � 600 792 132.00 

ÃÇÁ/e©ÅÕèÂ 2,400 3,778 157.41 

¡¿À. í́Òe¹i¹¡ÒÃµÒÁæ¼¹§Ò¹ºa¹·ึ¡» �ËÒ/¤ÇÒÁµ�o§¡ÒÃ¢o§ÅÙ¡¤�Ò¡Åu�ÁÅÙ¡¤�Ò·ÕèÊÃ �Ò§¤u³¤ �ÒÊÙ§ 
(High Value) æÅaÅÙ¡¤�ÒÃÒÂÊíÒ¤ a ¨íÒ¹Ç¹ 3,675 ÃÒÂ ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 153.13 ¨Ò¡¨íÒ¹Ç¹æ¼¹§Ò¹
»Ãa¨íÒ» � 2556 o´ÂæÂ¡e»�¹ÃÒÂÀÒ¤´ a§¹Õé 

Ë¹ �ÇÂ : ÃÒÂ 
ÀÒ¤ e» �ÒËÁÒÂ 

(Á.¤. � ¸.¤.) 
¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹ 
(Á.¤. � ¸.¤.) 

Ã �oÂÅa¢o§e» �ÒËÁÒÂ 

eË¹ ืo 600 1,047 174.50 
µaÇa¹oo¡e©ÕÂ§eË¹ ืo 600 728   121.33 
¡ÅÒ§ 600 1,108 184.67 
ãµ � 600 792   132.00 

ÃÇÁ/e©ÅÕèÂ 2,400 3,675 153.13 
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§Ò¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãã¹ÀÒ¾ÃÇÁ 
 4ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 áÅÐ 24 ¸.¤. 2556 áÅÐÃÒÂ§Ò¹
¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ãã¹ÀÒ¾ÃÇÁ»‚ 2556 ¹íÒàÊ¹Íµ‹Í Ã¼¡(¾.) 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ áÅÐ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÁÔàµÍÃ�ÍÑ¨©ÃÔÂÐ  
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI) 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑºÃÒÂ§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹·Õè¹íÒ·Ò§ (Roadmap) áÅÐÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 
â¤Ã§¡ÒÃ PEA Smart Grid áÅÐ AMI ©ºÑº·Õè 7 ¢Í§·Õè»ÃÖ¡ÉÒÈÙ¹Â�àªÕèÂÇªÒÞ¾ÔàÈÉà©¾ÒÐ Œ́Ò¹
à·¤â¹âÅÂÕä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§  

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡Ò·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� ÃÐÂÐ·Õè 2 (¤Ê¿.2) 
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage :GISP.2) 

à»�´ãªŒ§Ò¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈáÅŒÇ â´ÂãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§áÅÐ¡ÒÃä¿¿‡Ò¨Ø´ÃÇÁ§Ò¹ ¹íÒà¢ŒÒáÅÐ 
»ÃÑº»ÃØ§¢ŒÍÁÙÅµÒÁ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ ÃÇÁ·Ñé§ä Œ́Ê‹§¢ŒÍÁÙÅÃÐººä¿¿‡Òà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÐºº§Ò¹ OMS áÅÐ 
SCADA «Öè§¾ºÇ‹Ò¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÐºº GIS ¡Ñº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÍ×è¹¢Í§ ¡¿À. ÂÑ§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÃ§¡Ñ¹ ¡Í§á¼¹·ÕèÃÐººä¿¿‡Ò 
(¡¼Ã.) ¨Ö§ä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́§¹Õé 

1. ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ GIS ãËŒá¡‹ ¡¿¢. áÅÐ¡ÒÃä¿¿‡Ò¨Ø´ÃÇÁ§Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁ 
à¾×èÍ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃãËŒáÅŒÇàÊÃç¨ÀÒÂã¹ 31 ¸.¤. 2556 «Öè§Ê¶Ò¹Ðà ×́Í¹ ¸.¤. 2556 ¹Õé ¤ÇÒÁ¤Ãº¶ŒÇ¹¢Í§
¢ŒÍÁÙÅ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 93.67  

2. ¨Ñ´¨ŒÒ§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÃÐººÀÙÁÔÊÒÃÊ¹à·ÈÃÐººä¿¿‡Ò à¾×èÍãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒã¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº ¤íÒá¹Ð¹íÒ Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅÂŒÍ¹ËÅÑ§ 
(Backlog) áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ (Change Management) ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ¤Ê¿.2 
»˜¨¨ØºÑ¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨   
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æ¼¹§Ò¹¾a²¹ÒÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿ �Ò ÃaÂa·Õè 3 
æ¼¹§Ò¹¾a²¹ÒÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿�Ò ÃaÂa·Õè 3 ´íÒe¹i¹¡ÒÃÀÒÂãµ �¡Ãoºæ¼¹¾a²¹ÒÃaººä¿¿�Ò

ã¹ª�Ç§æ¼¹¾a²¹ÒeÈÃÉ°¡i¨æÅaÊa§¤ÁæË �§ªÒµi©ºaº·Õè 11 o´ÂÁÕÈÙ¹Â�ºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃæË �§¨uÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ 
e» �¹·Õè»Ã ึ¡ÉÒÈึ¡ÉÒ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁæ¼¹§Ò¹ ¤³aÃa°Á¹µÃÕãË �¤ÇÒÁeËç¹ªoºeÁ ืèoÇa¹·Õè 15 µ.¤. 2556 
æÅaÁµi¨Ò¡¡ÒÃ»ÃaªuÁ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃiËÒÃ eÁ ืèoÇa¹·Õè 1 Ê.¤. 2556 ãË�ªaÅo¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹o¤Ã§¡ÒÃ
¾a²¹ÒÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿�ÒÃaÂa·Õè 3 o´ÂãË �»ÃaeÁi¹¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹ã¹o¤Ã§¡ÒÃ GIS ÃaÂa·Õè 2 
¡ �o¹¨ ึ§¨a´íÒe¹i¹¡ÒÃo¤Ã§¡ÒÃ GIS ÃaÂa·Õè 3 æÅaã¹ÃaËÇ�Ò§ªaÅoo¤Ã§¡ÒÃÃaÂa·Õè 3 ÁÕ¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹ 
´a§¹Õé 

1. ¼Ç¡. o¹uÁaµi¨a´ËÒÅi¢Êi· i̧ì«oÃ �¿æÇÃ �ÃaººÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿ �Ò Ê�Ç¹·Õè 1 ¨íÒ¹Ç¹    
36 licenses eÁ ืèoÇa¹·Õè 11 ¾.Â. 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¡ÒÃ¢oo¹uÁaµi¨a´« ืéo  

2. ¨a´ËÒÅi¢Êi· i̧ì«oÃ �¿æÇÃ � Ê�Ç¹·Õè 2 ¨íÒ¹Ç¹ 143 licenses ¾Ã �oÁ¨a´ËÒ Server ·´æ·¹¢o§e íÁ 
oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¹íÒeÊ¹oo¹uÁaµiËÅa¡¡ÒÃ 

3. ÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤i´eËç¹¢o§¼Ù�ãª�§Ò¹ÃaººÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿�Ò ã¹ÊíÒ¹a¡§Ò¹ãË� ÊíÒ¹a¡§Ò¹
¡ÒÃä¿¿�Òe¢µ æÅa¡ÒÃä¿¿�Ò¨u´ÃÇÁ§Ò¹·aèÇ»Ãae·È e¾ ืèo¹íÒeÊ¹o¢o¤ÇÒÁeËç¹ªoº¡Ãoºæ¼¹§Ò¹¾a²¹Ò
ÀÙÁiÊÒÃÊ¹e·ÈÃaººä¿¿�ÒÃaÂa·Õè 3 ¨Ò¡¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃiËÒÃ ¡¿À. o´ÂoÂÙ�ÃaËÇ�Ò§ÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁ¤i´eËç¹ 
æÅa» �¨¨aÂ·ÕèÁÕ¼Åµ �o¤ÇÒÁÊíÒeÃç¨o¤Ã§¡ÒÃ ¤Ê¿.2 ã¹ÃÙ»¢o§æººÊoº¶ÒÁã¹Ãaºº Intranet  
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â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨·Ò§¸ØÃ¡Ô̈   
(Business Intelligence and Data Warehouse) 

¡¿À. ä Œ́¨ŒÒ§ ºÃÔÉÑ· áÍç´ÇÒ¹«� ÍÔ¹¿ÍÃ�àÁªÑè¹ à·¤â¹âÅÂÕ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ãËŒà»š¹¼ÙŒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹Ï 
»˜¨¨ØºÑ¹ä Œ́µÃÇ¨ÃÑº¤Ãº 4 ÃÐººáÅŒÇ Ñ́§¹Õé 

- ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§¸ØÃ¡Ô¨  
- ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÅÂØ·¸� áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´¡ÒÃ

í́Òà¹Ô¹§Ò¹ (Balanced Scorecard) 
- ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ (Risk Management) 
- ÃÐººàËÁ×Í§¢ŒÍÁÙÅ (Data Mining)  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂà§Ô¹ 

 
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) 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÊÍºâ»Ãá¡ÃÁàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ
ªØ´¢ŒÍÁÙÅËÅÑ¡ FI-CA, ªØ´¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃË¹Õé¤§¤ŒÒ§ (¢ŒÍÁÙÅµÑé§µŒ¹), 
ªØ´¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃË¹Õé¤§¤ŒÒ§·Ø¡»ÃÐàÀ· (äÁ‹ÃÇÁ¤‹Òä¿), ªØ´¢ŒÍÁÙÅ 
ÃÒÂ¡ÒÃË¹Õé¼‹Í¹ªíÒÃÐ, ªØ´¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃ¡ÒÃÃÑºªíÒÃÐà§Ô¹,  
ªØ´¢ŒÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ËÑ¡¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ, ªØ´¢ŒÍÁÙÅ
à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ áÅÐªØ´¢ŒÍÁÙÅ»ÃÑº»ÃØ§Ë¹Õéä¿¿‡Ò 

 

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒÍÍ¡áººáÅÐ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ (Data Center) 

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ (ºÃÔÉÑ·ÍÒ¤Ôàµ¤Ê� áÍ¹ �́ àÍÊâ««ÔàÍ·Ê� ¨íÒ¡Ñ´) 
»ÃÑºá¡ŒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§Ò¹§Ç´·Õè 4 (ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§)
àÊÃç¨àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¤³Ð·íÒ§Ò¹à¾×èÍºÃÔËÒÃ§Ò¹
¡‹ÍÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÃÇ¨ÊÍº 
 



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)  - 24 -   ด้านกระบวนการภายใน 
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o¤Ã§¡ÒÃ¡ �oÊÃ �Ò§Ãaºº¨íÒË¹ �ÒÂ´ �ÇÂÊÒÂe¤eºiÅãµ �¹éíÒä»Â a§e¡Òaµ �Ò§ æ ·ÕèÁÕä¿¿ �Òãª �æÅ �Ç (¡¤¹.) 
 e¡ÒaÁa¾Ã �ÒÇ æÅa e¡Òa¹Ò¤ÒãË� ¨.ÀÙe¡çµ Ã¼¡.(º¡) o¹uÁ aµieÁ ืèoÇa¹·Õè 23 Ê.¤. 2556 Â¡eÅi¡
»Ãa¡Ç´ÃÒ¤Ò§Ò¹¨ �Ò§eËÁÒ¡ �oÊÃ �Ò§ÊÒÂe¤eºiÅãµ �¹éíÒ (¤Ã aé§·Õè 2) e¹ืèo§¨Ò¡äÁ �ÁÕ¼Ù�ÁÒÂ ืè¹«o§»Ãa¡Ç´ÃÒ¤Ò 
 e¡Òa¾Ãa·o§ ¨.¾ a§§Ò oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¨ a´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇie¤ÃÒaË �¼Å¡Ãa·ºÊiè§æÇ´Å�oÁ (EIA)  

 
 
 

 

§Ò¹Å´¾ aÊ´u¤§¤Å a§·ÕèäÁ �e¤Å ืèo¹äËÇæÅae¤Å ืèo¹äËÇª �Ò 
¤³a·íÒ§Ò¹ºÃiËÒÃ¾ aÊ´u-o u»¡Ã³ �·ÕèäÁ �e¤Å ืèo¹äËÇæÅae¤Å ืèo¹äËÇª�Ò ä´ �ÃÇºÃÇÁ¢�oÁÙÅ¾ aÊ´u      

·ÕèäÁ �e¤Å ืèo¹äËÇæÅae¤Å ืèo¹äËÇª�Ò ³ Ça¹·Õè 1 Á.¤. 2556 ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ¾ aÊ´u¨íÒ¹Ç¹ 214 ÃÒÂ¡ÒÃ ¤i´e» �¹ 
ÁÙÅ¤ �ÒÃÇÁ 134.31 Å �Ò¹ºÒ· (ÁÙÅ¤ �Ò¾ aÊ´u¤§¤Å a§ ³ µ �¹» � 2556) ÃÒÂ¡ÒÃæÅaÁÙÅ¤ �Ò¾ aÊ´u·ÕèäÁ �e¤Å ืèo¹äËÇ 
æÅae¤Å ืèo¹äËÇª�ÒäµÃÁÒÊ 1 - 4 (Á.¤. � ¸.¤. 2556) ÁÕÃÒÂ¡ÒÃ¾ aÊ´uÅ´Å§ ¨íÒ¹Ç¹ 121 ÃÒÂ¡ÒÃ     
ÁÙÅ¤ �ÒÃÇÁ 60.54 Å �Ò¹ºÒ· ¤i´e» �¹Ã �oÂÅa 45.08           

§Ò¹¾ a²¹Ò¡ÒÃ¨ a´¡ÒÃÃaººoÅ¨iÊµi¡Ê �æÅa« a¾¾ÅÒÂeª¹ 
¼Ç¡. o¹uÁ aµiËÅ a¡¡ÒÃ¨ a´ËÒÃaºº¡ÒÃ¨ a´e¡çº¾ aÊ´uæºº Pallet Racking System ¾Ã �oÁÃ¶Â¡ 

¿oÃ �¤Åi¿· �ä¿¿�Ò o´Âãª�§ºÊíÒÃo§¡Ã³Õ¨íÒe» �¹eÃ �§´ �Ç¹ eÁืèoÇa¹·Õè 2 eÁ.Â. 2556 ¡o§»ÃaeÁi¹¼Å§º»ÃaÁÒ³ 
ãË �Ë¹�ÇÂ§Ò¹ í́Òe¹i¹¡ÒÃ¨ a´« ืéo/¨ a´¨ �Ò§ä´ �µÒÁÃaeºÕÂº ¨ ึ§æ¨ �§½ �ÒÂ¨ a´ËÒe¾ ืèo´íÒe¹i¹¡ÒÃ¨ a´« ืéo/¨ a´¨ �Ò§µÒÁÃaeºÕÂº 
oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¡o§ÁÒµÃ°Ò¹Ãaººä¿¿ �Ò¨ a´·íÒÂ¡Ã �Ò§Êe»¤  

§Ò¹¨ a´ËÒ¾ aÊ´uËÅ a¡æÅa¾ aÊ´uÃo§  
¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡¿À. o¹uÁ aµiæ¼¹¨ a´ËÒ¾ aÊ´u»Ãa¨íÒ» � 2557 Ç§e§i¹ 14,190.857 Å �Ò¹ºÒ· 

eÁ ืèoÇa¹·Õè 21 Ê.¤. 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¹íÒeÊ¹o¢oo¹uÁ aµiæ¼¹¨ a´ËÒ¾ aÊ´uÃo§» � 2557 ¨Ò¡ ¼Ç¡.    
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กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

 

 

 

 

 

 

 
æ¼¹§Ò¹ Smart & Green Office 

¡¿À. µ�o§¡ÒÃe» �¹µ �¹æººã¹ �́Ò¹¡ÒÃo¹uÃ a¡É�¾Å a§§Ò¹ã¹oÒ¤ÒÃ e¾ ืèoÊ�§eÊÃ iÁÀÒ¾Å a¡É³�    
¢o§o§¤ �¡Ã·Õèe» �¹Á iµÃ¡ aºÊiè§æÇ´Å�oÁæÅae» �¹µ �¹æººã¹¡ÒÃª�ÇÂÅ´µ �¹·u¹´ �Ò¹¡ÒÃ¹íÒe¢�Ò¾Å a§§Ò¹¢o§»Ãae·È 
oÕ¡·aé§e¾ ièÁ¤u³ÀÒ¾ªÕÇiµ¢o§¾¹a¡§Ò¹ ¡¿À. o´Âã¹»� 2556 ÁÕo¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¤ a´ a§¹Õé 

 

o¤Ã§¡ÒÃ PEA Green Office ÃaÂa·Õè 1 oo¡æºº»Ã aº»Ãu§oÒ¤ÒÃ¹íÒÃ �o§ 4 oÒ¤ÒÃµ aÇoÂ �Ò§      
ãË �e» �¹ Green Building ÁÒµÃ°Ò¹ LEED Ãa´ aº Certified  

 ·Õè»Ã¡ึÉÒ (ÈÙ¹Â�ºÃ i¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃ ¨uÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇi·ÂÒÅ aÂ) ¨ á ·íÒæºº¡�oÊÃ �Ò§æÅ�ÇeÊÃç¨ ä´ �Ê�§Áoº 
ÃÒÂ§Ò¹©º aºÊÁºÙÃ³ � eÁ ืèoÇa¹·Õè 25 ¸.¤. 2556 
 

o¤Ã§¡ÒÃ¨ a´·íÒæ¼¹¾ a²¹ÒÈÙ¹Â �ºÃ i¡ÒÃÅÙ¡¤ �Ò  

 ¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨Ãaº§Ò¹¨ �Ò§ãË �¤ÇÒÁeËç¹ªoºÃÒÂ§Ò¹©º aºÊu´·�ÒÂ (Final Report) eÁ ืèoÇa¹·Õè   
26 ¡.Â. 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¹íÒeÊ¹o¢o¤ÇÒÁeËç¹ªoº¨Ò¡¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃ iËÒÃ ¡¿À. e¾ ืèoÁoºËÁÒÂãË �
¼Ù�e¡ÕèÂÇ¢�o§Ã aºä» í́Òe¹i¹¡ÒÃ 
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â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ¡¿À. ã¹Ê‹Ç¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ (Front Office) ãËŒà»š¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ·Ñ¹ÊÁÑÂ ·Ñé§´ŒÒ¹ÀÒ¾ÅÑ¡É³�áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÍ¹ØÁÑµÔ ¼Ç¡. ÇÑ¹·Õè 12 ¾.¤. 2556 Ñ́§¹Õé  

 81. §Ò¹¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ Front Office ¡¿À. ¡ÅØ‹Á B  ãËŒ·Ñ¹ÊÁÑÂ (Modern Office) 
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ 42 áË‹§ 

 92. §Ò¹¨Ñ´ªØ´àÊ×éÍáÊ´§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�Í§¤�¡Ã ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ Front Office í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨ 
 3. §Ò¹½ƒ¡ÍºÃÁ “PEA ºÃÔ¡ÒÃ¶Ù¡ã¨ ÁÔµÔãËÁ‹ §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¢ÍÁÔàµÍÃ�ãªŒä¿” ÊíÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ 

Front Office í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨  
 

â¤Ã§¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËŒºÃÔ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè ¡¿À. (Mobile Office) »‚ 2556 – 2560  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¨Ñ´·íÒ»ÃÐªÒ¾Ô¨ÒÃ³� à¾×èÍ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¢ŒÍ¡íÒË¹´·Ò§à·¤¹Ô¤¨Ò¡ ¼Ç¡. µ‹Íä» 

 

  

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hmo5CZdqbCzdJM&tbnid=SZ3coSdTzOp_hM:&ved=&url=http://www.marchpr.com/blog/2009/07/how-to-keep-the-office-green/&ei=B4R4UqDhBsbHrQeN_IDADQ&psig=AFQjCNHxHUi59YTFC9g9GfjgMPihQLvCUQ&ust=1383716231199423
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rjhKOW8mVY3fqM&tbnid=H7x7vKMGVbuTvM:&ved=0CAgQjRwwADhB&url=http://www.silaplus4cons.com/index.php?mo=3&art=42085096&ei=1IR4UrHbBsz9rAeIs4Aw&psig=AFQjCNG7pleowEHr0Eb8GCaU4faoLZtk1w&ust=1383716436196252
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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 17 »‚ (2541 - 2558) ¾×é¹·ÕèÀÒ¤¡ÅÒ§ 

 

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 6.2 (¤¾Ê.6.2) 
  7ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 14 »‚ (2544 - 2558) ¾×é¹·ÕèÀÒ¤ãµŒ 
3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 8.1 (¤¾Ê.8.1) 
ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 10 »‚ (2548 - 2558) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

4. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 8.2 (¤¾Ê.8.2) 
  11ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 10 »‚ (2549 - 2559) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 9.1 (¤¾Ê.9.1) 
  13ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 8 »‚ (2554 - 2562) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
6. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 9.2 (¤¾Ê.9.2) 
  15ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 7 »‚ (2554 - 2561) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
7. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 9.3 (¤¾Ê.9.3) 
  17ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 8 »‚ (2554 - 2562) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
8. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊÒÂÊ‹§áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡ÒÂ‹ÍÂ ÃÐÂÐ·Õè 9.4 (¤¾Ê.9.4) 
  19ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 6 »‚ (2554 - 2560) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
9. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§àÊÃÔÁÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ ÃÐÂÐ·Õè 7(¤Ê¨.7) 
  21ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 7 »‚ (2551 - 2558) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
10. â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä Œ́¢Í§ÃÐººä¿¿‡Ò ÃÐÂÐ·Õè 2 (¤ª¿.2) 
  23ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 8 »‚ (2549 - 2557) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
11. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¤àºÔÅãµŒ¹éíÒÃÐºº 115 à¤ÇÕ(Ç§̈ Ã·Õè3) ä»ÂÑ§à¡ÒÐÊÁØÂ (¤¡Á.) 
  25ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 3 »‚ (2554 - 2557) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
12. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂ (¤»¨.) 
  27ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 5 »‚ (2553 - 2558) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 
13. â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¤àºÔéÅãµŒ Ố¹ÊíÒËÃÑºàÁ×Í§ãËÞ‹ (¤¤´.) 
  29ÃÐÂÐàÇÅÒ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ 11 »‚ (2546 - 2557) ¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È 

¢ŒÍÁÙÅ : ½†ÒÂºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ 
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´ �Ò¹¡ÒÃeÃÕÂ¹ÃÙ�æÅa¾ a²¹Ò 
o¤Ã§¡ÒÃÊíÒÃÇ¨» �¨¨ aÂ·ÕèÊ �§¼Åµ �o¤ÇÒÁ¾ ึ§¾oã¨æÅa¤ÇÒÁ¼Ù¡¾ a¹µ �oo§¤ �¡Ã¢o§ºu¤ÅÒ¡Ãæµ �Åa¡Åu�Á
¢o§ ¡¿À. 

¼Ç¡. ãË�¤ÇÒÁeËç¹ªoºÃÒÂ§Ò¹ÊÃu»¼Å¤ÇÒÁ¾ึ§¾oã¨æÅa¤ÇÒÁ¼Ù¡¾ a¹µ �oo§¤�¡Ã¢o§ºu¤ÅÒ¡Ã   
¾Ã �oÁ»Ãae´ç¹·Õè¤ÇÃ¹íÒä»»Ãaº»Ãu§æÅa¾ a²¹ÒºÃiËÒÃ§Ò¹ eÁ ืèoÇa¹·Õè 3 Á.¤. 2557 

o¤Ã§¡ÒÃ¾ a²¹Òæ¼¹Ê ืº·o´µíÒæË¹ �§¼Ù�ºÃiËÒÃ·ÕèÁÕ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾ (Succession Plan)  
Ã¼¡.(Á) o¹uÁ aµiãË �´íÒe¹i¹¡ÒÃ·º·Ç¹¡Åu�Á¼Ù�Êืº·o´µíÒæË¹�§ã¹µíÒæË¹�§¼Ù�o íÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂ oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§ 

ÃÇºÃÇÁÃÒÂªืèo¼Ù�Êืº·o´µíÒæË¹�§¨Ò¡·u¡ÊÒÂ§Ò¹ 

o¤Ã§¡ÒÃoo¡æººæÅa»Ã aº»Ãu§¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ e¾ ืèoãË �Êo´¤Å �o§¡ aºo¤Ã§ÊÃ �Ò§o§¤ �¡Ãã¹o¹Ò¤µ 
Ã¼¡.(Á) e» �¹»Ãa¸Ò¹¡ÒÃ»ÃaªuÁæ¼¹¡ÒÃ·º·Ç¹¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¡íÒË¹´¡ÃoºoaµÃÒ¡íÒÅ a§æÅa

ÇÒ§æ¼¹oaµÃÒ¡íÒÅ a§ eÁ ืèoÇa¹·Õè 29 µ.¤. 2556 o´Âeªi·Õè»Ã ึ¡ÉÒ¨Ò¡ Á.e¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ÁÒ¹íÒeÊ¹o
ÃÒÂÅaeo ÕÂ´¢o§Ãaºº¹Çaµ¡ÃÃÁ OSP (One Stop Performance) e¾ ืèoãª�ã¹¡ÒÃÇÒ§æ¼¹oaµÃÒ¡íÒÅ a§ æÅa
»Ã aº»Ãu§ËÅ a¡e¡³±�oaµÃÒ¡íÒÅ a§·ÕèÊo´¤Å �o§¡ aºÀÒÃa§Ò¹æÅa¡ÃaºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ãËÁ � 

oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ �Ò§¢oºe¢µ¢o§§Ò¹æÅa¡íÒË¹´ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§»ÃaÊÒ¹§Ò¹¡ aº·Õè»Ã ึ¡ÉÒe¾ ืèo
¾i¨ÒÃ³Ò¡íÒË¹´¢oºe¢µ¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹Ã �ÇÁ¡a¹ e¾ ืèo¹íÒeÊ¹o¢oo¹uÁ aµi TOR ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§ æÅa¢oo¹uÁ aµi
¨ �Ò§·Õè»Ã ึ¡ÉÒµ �oä» 
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´ŒÒ¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¡¿À. ä Œ́ í́Òà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�·Õè Ṍ áÅÐµÍºá·¹ÊÑ§¤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¡àÃÕÂ¹  
ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¨ÔµÊíÒ¹Ö¡ãËŒà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò 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·Õè 
à¢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 ¡íÒË¹´à»‡ÒËÁÒÂã¹»‚ 2556 »ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ 
ËÅÑ¡¡ÒÃá¼¹·Õè¼ÅÅÑ¾¸� (Outcome Mapping: OM) ä» í́Òà¹Ô¹
â¤Ã§¡ÒÃ Œ́Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹à¢µ¾×é¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ ¡¿À. 
¨íÒ¹Ç¹ 12 à¢µ¡íÒË¹´¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÊÁÑ¤Ãã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ 
à¢µÅÐ 500 ¤¹ áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2 âÃ§àÃÕÂ¹  
 1 2¡ÒÃä¿¿‡Òà¢µ·Ø¡à¢µä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ  
ÁÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 100 ¢Í§à»‡ÒËÁÒÂ 
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒÃÏ µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃá¼¹·Õè¼ÅÅÑ¾¸�àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 

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. »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 à¾×èÍà»š¹
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒà¡Ô´¡ÒÃÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã Ñ́§¹Õé 

ÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã 
 ¨Ñ´·íÒºÑÞªÕ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡àÊÃç¨àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡ Ù́áÅÃÑ¡É�»†Ò Å´ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒáÅŒÇ ¨íÒ¹Ç¹ 17,200 µŒ¹  
 â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§âÃ§¨Ñ¡Ã Ṍà«Å µÑé§à»‡ÒËÁÒÂ¤‹Ò¡ÒÃãªŒ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§
ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹µ‹ÍË¹‹ÇÂ·Õè 0.310 ÅÔµÃ/Ë¹‹ÇÂ (kWh) ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ    
ÍÑµÃÒÊÔé¹à»Å×Í§Ï ä Œ́ 0.310 ÅÔµÃ/Ë¹‹ÇÂ (kWh)  
 á¼¹§Ò¹à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ¨íÒ¹Ç¹ 700 à¤Ã×èÍ§ 
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÑé§áÅŒÇ 176 à¤Ã×èÍ§ ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä Œ́ 447,292 Ë¹‹ÇÂ/»‚  
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 â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍËÅÍ´ä¿»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹áºº LED áÅÐÍØ»¡Ã³�»ÃÐ¡Íº¾ÃŒÍÁµÔ´µÑé§
ã¹ÍÒ¤ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ 5,000 ªØ´ ³ ÍÒ¤ÒÃ LED ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ PEA í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨ 
ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä Œ́ 372,032 Ë¹‹ÇÂ/»‚  

ÀÒÂ¹Í¡Í§¤�¡Ã 
 â¤Ã§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
ãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅŒÇ¨íÒ¹Ç¹ 36 ÃÒÂ 
 ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÃÑº«×éÍä¿¿‡Ò¨Ò¡¼ÙŒ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡ (VSPP) ÃÑº«×éÍä¿¿‡ÒáÅŒÇ 
474.94 MW  
 â¤Ã§¡ÒÃ ¡¿À. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒËÅÍ´ LED ã¹âºÃÒ³Ê¶Ò¹ µÔ´µÑé§ËÅÍ´ LED ºÃÔàÇ³
ÇÑ´¾ÃÐ¸ÒµØËÃÔÀØÞªÑÂ ¨.ÅíÒ¾Ù¹ áÅÐÇÑ´ËŒÇÂ»ÅÒ¡Ñé§ ¨.àªÕÂ§ÃÒÂ áÅŒÇàÊÃç¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á ISO 26000 

¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Œ́Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ ¡¿À. µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ISO 26000 ã¹»‚ 2556 
à»š¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·ÑèÇ·Ñé§Í§¤�¡Ã  

¨Ñ´ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ¹íÒÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á ISO 26000 ÁÒãªŒã¹ ¡¿À. 
¨íÒ¹Ç¹ 5 ÃØ‹¹ ÊÒ¹àÊÇ¹ÒÃÑº¿̃§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂ¢Í§ ¡¿À. áÅÐ¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹
à¾×èÍÊ¹Í§¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂã¹»‚ 2557 àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 
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â¤Ã§¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§à¤àºÔÅãµŒ́ Ô¹ÊíÒËÃÑºàÁ×Í§ãËÞ‹ 

¡¿À. ä Œ́»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂª¹Ô´»˜¡àÊÒ¾Ò´ÊÒÂà»š¹ÃÐººà¤àºÔÅãµŒ Ố¹ã¹¾×é¹·ÕèàÁ×Í§ãËÞ‹   
à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÃÐººä¿¿‡Ò µÅÍ´¨¹ÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ·ÑÈ¹ÕÂÀÒ¾¢Í§àÁ×Í§      
ãËŒÊÇÂ§ÒÁµÒÁ¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ÁÕ¾×é¹·Õè í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ 14 ¨Ñ§ËÇÑ´ ä Œ́á¡‹ àªÕÂ§ãËÁ‹ ¾ÔÉ³ØâÅ¡ 
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ªÅºØÃÕ ¹¤Ã»°Á à¾ªÃºØÃÕ ÀÙà¡çµ Ê§¢ÅÒ ¢Í¹á¡‹¹ ÁØ¡´ÒËÒÃ ¹¤Ã¾¹Á     
ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ áÅÐµÃÑ§ ÁÕ¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃµÑé§áµ‹àÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃ¶Ö§ÊÔé¹»‚ 2556 ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 69.39 
»˜¨¨ØºÑ¹¤§àËÅ×Í§Ò¹·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́§¹Õé 

 

1. ¶¹¹¹Ò¨ÍÁà·ÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ¡¿À.¨Ñ´«×éÍÊÒÂà¤àºÔÅãµŒ Ố¹àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃá¡Œä¢§Ò¹âÂ¸Ò¨Ò¡à·ÈºÒÅÏ  

2. ¶¹¹·ÇÕÇ§È� áÅÐ ¶¹¹àÂÒÇÃÒª ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÙà¡çµ Í¹ØÁÑµÔáººáÅÐá¨Œ§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ 

á¡‹à·ÈºÒÅÏ áÅŒÇ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§à·ÈºÒÅÏ 
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¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¹âÂºÒÂ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ 10 ¢ŒÍ 

»ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 
 

äµÃÁÒÊ·Õè 1 – 4 

(1 Á¡ÃÒ¤Á – 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556) 
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1. ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒãËŒà»š¹â¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ̈ ©ÃÔÂÐ·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ·Ñ¹ÊÁÑÂ  
(Beyond to SMART GRID) 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (SMART GRID) ã¹à¢µ¾×é¹·ÕèàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ ̈ .ªÅºØÃÕ 
µÔ´µÑé§ÃÐººÁÔàµÍÃ�ÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart Meter) ãËŒ¡Ñº¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò·ÑèÇ¾×é¹·ÕèàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ »ÃÐÁÒ³ 

116,308 ÃÒÂ (Â¡àÇŒ¹ ¼ÙŒãªŒ·ÕèµÔ´µÑé§ÁÔàµÍÃ�µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍ‹Ò¹Ë¹‹ÇÂä¿¿‡ÒÍÑµâ¹ÁÑµÔÊíÒËÃÑº¼ÙŒãªŒä¿¿‡Ò 
ÃÒÂãËÞ‹ Automatic Meter Reading: AMR) áÅÐµÔ´µÑé§ÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart Grid) Í×è¹æ 
ã¹¾×é¹·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÒÃä¿¿‡Ò áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡Ò·Õè¨‹ÒÂä¿ãËŒ¡Ñº¾×é¹·ÕèàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ ¨íÒ¹Ç¹ 3 Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò 
¤×Í Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò¾Ñ·ÂÒàË¹×Í Ê¶Ò¹Õä¿¿‡Ò¾Ñ·ÂÒãµŒ áÅÐÊ¶Ò¹Õä¿¿‡Ò¨ÍÁà·ÕÂ¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹ (Planning Committee) ä Œ́»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ TOR ¨ŒÒ§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÃÒ¤Ò¨ŒÒ§àËÁÒ¨Ñ´ËÒ¼ÙŒ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃÏ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 áÅÐ
¤³Ð·íÒ§Ò¹¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart Grid) ä Œ́ãËŒ
¤ÇÒÁàËç¹ªÍºá¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¹íÒÃ‹Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡ÒÍÑ¨©ÃÔÂÐ (Smart Grid) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 
23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556  

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººä¿¿‡Ò´ŒÇÂ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹º¹¾×é¹·Õèà¡ÒÐ¡Ù´ à¡ÒÐËÁÒ¡ ¨.µÃÒ´ 
(Micro Grid) 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ (Ê¶ÒºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒ¤Ø³·ËÒÃÅÒ´¡ÃÐºÑ§) ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹
ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ ©ºÑº·Õè 3 (Ã‹Ò§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³�) 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººä¿¿‡Òáººâ¤Ã§¢‹ÒÂä¿¿‡Ò¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡ (Micro Grid) ·Õè Í.áÁ‹ÊÐàÃÕÂ§ 
¨.áÁ‹Î‹Í§ÊÍ¹ 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§ ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃ‹Ò§ÃÒÂ§Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁâ¤Ã§¡ÒÃÏ
©ºÑº·Õè 3 ©ºÑº·Õè 4 áÅÐÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³� 
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2. e» �¹¼Ù�¹íÒã¹¡ÒÃãª �¾Åa§§Ò¹oÂ �Ò§ÁÕ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾´ �ÇÂe·¤o¹oÅÂÕ LED ã¹·u¡ÀÒ¤Ê �Ç¹  
(Road to LED) 

o¤Ã§¡ÒÃ¹íÒÃ �o§µi´µaé§o¤Áä¿¶¹¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED 
 o¤Ã§¡ÒÃ¹íÒÃ �o§µi´µaé§o¤Áä¿¶¹¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED ¡íÒË¹´ãË�ÁÕ¡ÒÃµi´µaé§   

o¤Áä¿¶¹¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED ·´æ·¹o¤Áä¿ËÅo´ HID e´iÁ ¨íÒ¹Ç¹ 16,000 ËÅo´ 
Ç§e§i¹ 314.40 Å �Ò¹ºÒ· ã¹ºÃieÇ³¾ ืé¹·Õèµ �Ò§æ ¢o§¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ ¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ª¹º· æÅa¡ÃÁÊ�§eÊÃiÁ
¡ÒÃ»¡¤Ão§·�o§¶iè¹ « ึè§eÁ ืèo´íÒe¹i¹§Ò¹o¤Ã§¡ÒÃ¹ÕéæÅ �ÇeÊÃç¨ »ÃaoÂª¹�·Õè¤Ò´Ç�Ò¨aä´ �Ãaº ¤ืo ÊÒÁÒÃ¶»ÃaËÂa´ 
¾Åa§§Ò¹ä¿¿�Òä´ �äÁ �¹�oÂ¡Ç�Ò 15.56 Å �Ò¹Ë¹�ÇÂµ �o» �ËÃ ืo 38.43 Å �Ò¹ºÒ·µ�o» � Å´»ÃiÁÒ³¡ÒÃ»Å �oÂ
¡ �Ò«eÃ ืo¹¡Ãa¨¡ä´ �äÁ �¹�oÂ¡Ç�Ò 6,988 µa¹¤ÒÃ �ºo¹ä´oo¡ä« �́ ÃÇÁ·aé§¤ÇÒÁÊÇ�Ò§æÅa¤ÇÒÁ¶Ù¡µ �o§¢o§ 
¡ÒÃÁo§eËç¹´Õ¢ึé¹  

 Ã¼¡.(Ç) Å§¹ÒÁã¹ÊaÒ eÁ ืèoÇa¹·Õè 18 ¸. ¤. 2556 ¨ �Ò§ºÃiÉa·äÅ·�µié§æo¹´ �oÕ¤Çi»eÁ �¹·� ¨íÒ¡a´ 
´íÒe¹i¹§Ò¹¡Åu�Á·Õè 1 æÅa 2 æÅa ¡i¨¡ÒÃ¤�ÒÃ �ÇÁ ¨ÕoÃ � � ¿�¹Åi»Ê� ´íÒe¹i¹§Ò¹¡Åu�Á·Õè 3 æÅa 4              

o¤Ã§¡ÒÃµi´µaé§o¤Áä¿¶¹¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED 
¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡¿À. ÁÕÁµieÁ ืèoÇa¹·Õè 23 Á.¤. 2556 eËç¹ªoº¡ÒÃ í́Òe¹i¹¡ÒÃo¤Ã§¡ÒÃµi´µaé§ 

o¤Áä¿¶¹¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED  
eÅ¢Ò i̧¡ÒÃ¤³aÃa°Á¹µÃÕä´ �ÁÕË¹a§Êืo æ¨ �§ãË � ¡¿À. ·º·Ç¹ÃÒÂÅaeoÕÂ´¡ÒÃ í́Òe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃÏ 

µÒÁ¤ÇÒÁeËç¹¢o§¡Ãa·ÃÇ§¡ÒÃ¤Åa§ o´Âä´ �»ÃaªuÁËÒÃ ืo¡aº¼Ù�æ·¹¡Ãa·ÃÇ§¡ÒÃ¤Åa§ æÅaÊíÒ¹a¡§Ò¹
¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃeÈÃÉ°¡i¨æÅaÊa§¤ÁæË �§ªÒµi e¾ ืèo¡íÒË¹´æ¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ í́Òe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃeÁ ืèoÇa¹·Õè 24 µ.¤. 2556 
oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¡ÒÃ¨a´·íÒeo¡ÊÒÃe¾ ืèo¹íÒeÊ¹o¤³aÃa°Á¹µÃÕµ �oä» 

o¤Ã§¡ÒÃe¾ièÁ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾o¤Áä¿¶¹¹»ÃaeÀ·ËÅo´¿ÅÙooeÃÊe«¹µ � 
¡ÒÃ í́Òe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃÏ ¨a·íÒ¡ÒÃ»Ãaº»Ãu§»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾o¤Áä¿¶¹¹»ÃaeÀ·ËÅo´¿ÅÙooeÃÊe«¹µ � 

(T8) e´iÁ ã¹¾ ืé¹·Õè¢o§o§¤�¡Ã»¡¤Ão§Ê�Ç¹·�o§¶iè¹ (oº¨., oºµ. æÅae·ÈºÒÅ) ·aé§ 4 ÀÒ¤ ¨íÒ¹Ç¹  
3 Å �Ò¹ËÅo´ Ç§e§i¹ 4,722 Å �Ò¹ºÒ· Ê �§¼ÅãË �Å´»ÃiÁÒ³¡ÒÃãª�¾Åa§§Ò¹ä¿¿�Òä´ �» �ÅaäÁ �¹�oÂ¡Ç�Ò    
370 Å �Ò¹Ë¹�ÇÂµ �o» �ËÃ ืo 909 Å �Ò¹ºÒ·µ �o» � æÅaÅ´»ÃiÁÒ³¡ÒÃ»Å�oÂ¡ �Ò«eÃ ืo¹¡Ãa¨¡äÁ �¹�oÂ¡Ç�Ò   
2 æÊ¹µa¹¤ÒÃ �ºo¹ä´oo¡ä« �́µ �o» � oÕ¡·aé§Âa§e» �¹¡ÒÃÊ¹aºÊ¹u¹æ¼¹¡ÒÃo¹uÃa¡É�¾Åa§§Ò¹ 20 » �    
(¾.È. 2554 � 2573) ·Õè¡íÒË¹´ãË �»Ãae·Èä·ÂÅ´¡ÒÃãª�¾Åa§§Ò¹ãË �ä´ �Ã �oÂÅa 25 ã¹» � 2573    
eÁ ืèoe·ÕÂº¡aº¡ÒÃãª�¾Åa§§Ò¹» � 2554 

ä´ �ÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁ MOU ÃaËÇ�Ò§ ¡¿À. æÅa¡ÒÃ»¡¤Ão§·�o§¶iè¹ eÁ ืèoÇa¹·Õè 9 Ê.¤. 2556  
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¼Ç¡. ä �́o¹uÁaµiã¹ËÅa¡¡ÒÃãË �´íÒe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃ¹íÒÃ �o§¡ÒÃe¾ièÁ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾o¤Áä¿¶¹¹»ÃaeÀ·
ËÅo´¿ÅÙooeÃÊe«¹µ � æÅao¹uÁaµi¨a´« ืéoËÅo´ä¿»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ª¹i´ËÅo´ LED Tube T8 ¨íÒ¹Ç¹ 
200,000 ËÅo´ eÁ ืèoÇa¹·Õè 22 µ.¤. 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¹íÒ¢�o¡íÒË¹´¢oºe¢µ§Ò¹æÅaeo¡ÊÒÃ»Ãa¡Ç´ÃÒ¤Ò 
eÊ¹o¢oo¹uÁaµi¨Ò¡ ¼Ç¡. 

§Ò¹¹íÒËÅo´ LED »ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ÁÒãª �§Ò¹ã¹ÃaººæÊ§ÊÇ �Ò§ÀÒÂã¹oÒ¤ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ ¡¿À.  
µi´µaé§ËÅo´ LED ¨íÒ¹Ç¹ 5,000 ËÅo´ ã¹¾ืé¹·ÕèoÒ¤ÒÃ 4 ÊíÒ¹a¡§Ò¹ãË� ¡¿À. eÊÃç¨eÃÕÂºÃ �oÂ

æÅ �Ç eÁ ืèoÇa¹·Õè 22 ¡.¾. 2556 ¼Ç¡. ä �́o¹uÁaµiã¹ËÅa¡¡ÒÃ¨a´« ืéoËÅo´»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹æºº LED ¨íÒ¹Ç¹ 
217,500 ËÅo´ ã¹Ç§e§i¹ 174 Å �Ò¹ºÒ· eÁ ืèoÇa¹·Õè 14 Ái.Â. 2556 

¼Ç¡. o¹uÁaµiãË �´íÒe¹i¹¡ÒÃ»Ãa¡Ç´ÃÒ¤Ò¨a´« ืéoËÅo´»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹æºº LED ¾Ã �oÁªu´µi´µaé§
ËÅo´ ¨íÒ¹Ç¹ 84,000 ËÅo´ æÅa¨a´« ืéo¾Ã �oÁµi´µaé§ËÅo´»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹æºº LED ¾Ã �oÁªu´µi´µaé§
ËÅo´ ¨íÒ¹Ç¹ 17,438 ËÅo´ eÁ ืèoÇa¹·Õè 28 ¾.Â. 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¢o§¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»Ãa¡Ç´ÃÒ¤Ò 

o¤Ã§¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃe¾ ืèo¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ã¹oÒ¤ÒÃÀÒ¤Ãa° 
 ¡ÒÃ í́Òe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃe¾ ืèo»Ãaº»Ãu§æÅae¾ièÁ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾¡ÒÃãª�¾Åa§§Ò¹ã¹ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ o´Â ¡¿À. 

e» �¹¼Ù�¨a´ËÒæÅaµi´µaé§ou»¡Ã³�»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ ãË �æ¡ �ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂµ �Ò§ æ ´a§¹Õé 

1. o¤Ã§¡ÒÃ»Ãaº»Ãu§æÅae¾ièÁ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ã¹ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ �   
(ÈÙ¹Â �Ãa§Êiµ) 

o´Â Á¸. (ÈÙ¹Â�Ãa§Êiµ) ¨a¨ �ÒÂ¤ �Ò¨ �Ò§¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃaËÂa´·Õèe¡i´¢ึé¹ ÃaÂaeÇÅÒo¤Ã§¡ÒÃ 5 » �      
ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ÁÕÃÒÂÅaeoÕÂ´´a§¹Õé 

1.1 e»ÅÕèÂ¹e» �¹e¤Ã ืèo§»ÃaºoÒ¡ÒÈ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾ÊÙ§ ¨íÒ¹Ç¹ 1,766 e¤Ã ืèo§ 
1.2 e»ÅÕèÂ¹o¤Áä¿¶¹¹e» �¹o¤ÁËÅo´ä¿¶¹¹ LED ¨íÒ¹Ç¹ 454 o¤Á 
1.3 e»ÅÕèÂ¹e» �¹ Chiller »ÃaÊi· i̧ÀÒ¾ÊÙ§ (¢¹Ò´ 400 µa¹) ¨íÒ¹Ç¹ 2 e¤Ã ืèo§ 

e§i¹Å§·u¹ÃÇÁ·aé§Êié¹ 118.202 Å �Ò¹ºÒ· ¼Å»ÃaoÂª¹�·Õèä´ �Ãaº¨Ò¡o¤Ã§¡ÒÃ ¤ ืo ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃãª�
¾Åa§§Ò¹ä´ �» �Åa 28 Å �Ò¹ºÒ·  

oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¤a´eÅ ืo¡¼Ù�ÃaºeËÁÒª �Ç§Ã �ÇÁ¡aº¡o§ÇiÈÇ¡ÃÃÁä¿¿�ÒæÅa·´Êoº 
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2. o¤Ã§¡ÒÃ»Ãaº»Ãu§æÅae¾ièÁ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ã¹ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂÃÒªÀa¯
¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª (ÁÃ.¹È.) 

o´Â ÁÃ.¹È. ¨a¨ �ÒÂ¤ �Ò¨ �Ò§¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃaËÂa´·Õèe¡i´¢ึé¹ ÁÕÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹¤ ืo  
2.1  e»ÅÕèÂ¹ËÅo´ FL ¢¹Ò´ 36 Çaµµ � e» �¹ËÅo´ LED ¢¹Ò´ 20 Çaµµ � ¨íÒ¹Ç¹ 11,846 ËÅo´ 
2.2 e»ÅÕèÂ¹ËÅo´ FL ¢¹Ò´ 18 Çaµµ � e» �¹ËÅo´ LED ¢¹Ò´ 10 Çaµµ � ¨íÒ¹Ç¹ 1,258 ËÅo´ 
2.3  e»ÅÕèÂ¹ËÅo´ä¿¶¹¹æÅao¤Áä¿¶¹¹ e»�¹ËÅo´ LED ¢¹Ò´ 3 - 195 Çaµµ � ¨íÒ¹Ç¹ 

2,673 ËÅo´ 

e§i¹Å§·u¹ÃÇÁ·aé§Êié¹ 27.573 Å �Ò¹ºÒ· ¼Å»ÃaoÂª¹�·Õèä´ �Ãaº¨Ò¡o¤Ã§¡ÒÃ¤ืo ÊÒÁÒÃ¶Å´¡ÒÃ
ãª�¾Åa§§Ò¹ä´ �» �Åa 3.476 Å �Ò¹ºÒ· ËÃืo 869,324 Ë¹ �ÇÂ/» �  

oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§ ÁÃ.¹È. ¾i¨ÒÃ³Ò¨a´·íÒÊaÒ¨ �Ò§ÃaËÇ�Ò§ ¡¿À. æÅa ÁÃ.¹È.  
  

» �¨¨uºa¹ÁÕË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤Ãa°¨íÒ¹Ç¹äÁ�¹�oÂ¡Ç�Ò 40 æË �§ Ê¹ã¨æÅae¢�ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃ´a§¡Å �ÒÇ « ึè§
» �¨¨uºa¹ ¡¿À. ä �́Ç�Ò¨ �Ò§¨uÌÒÅ§¡Ã³ �ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe» �¹·Õè»Ã ึ¡ÉÒ e¾ ืèoe¢ �ÒÊíÒÃÇ¨æÅa¨a´·íÒ¢�oeÊ¹oãË �Ë¹�ÇÂ§Ò¹
·Õèe¢�ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Òµ �oä» 
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o¤Ã§¡ÒÃouµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃaËÂa´ä¿ª �ÇÂä·Â Å´ãª �¾Åa§§Ò¹ 
 e» �¹o¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ �ÇÁÁ ืo¢o§ 3 Ë¹�ÇÂ§Ò¹ ä �́æ¡ � ¡Ãa·ÃÇ§ouµÊÒË¡ÃÃÁ ÊíÒ¹a¡§Ò¹¹oÂºÒÂ

æÅaæ¼¹¾Åa§§Ò¹ (Ê¹¾.) ¡Ãa·ÃÇ§¾Åa§§Ò¹ æÅa ¡¿À. e¾ืèoÊ�§eÊÃiÁãË �e¡i´¡ÒÃ»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ä¿¿�Òã¹
oÃ§§Ò¹ouµÊÒË¡ÃÃÁ·aèÇ»Ãae·È æÅaÊ¹aºÊ¹u¹ãË �ÁÕ¡ÒÃãª�¾Åa§§Ò¹ä¿¿�ÒÃaººæÊ§ÊÇ�Ò§oÂ�Ò§ÁÕ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾ 
o´Â ¡¿À. ¨aãË �e§i¹Ê¹aºÊ¹u¹¼Ù�»Ãa¡oº¡ÒÃã¹¡ÒÃe»ÅÕèÂ¹ÁÒãª�ËÅo´»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹·´æ·¹     
ËÅo´¿ÅÙooeÃÊe«¹µ �¢¹Ò´ 36 Çaµµ � ¡íÒË¹´oaµÃÒe§i¹Ê¹aºÊ¹u¹ 1 ºÒ·µ �o 1 kWh ·Õè»ÃaËÂa´ä´ �ã¹
ÃaÂaeÇÅÒ 1 » � « ึè§ ¡¿À. µaé§e» �ÒËÁÒÂ·Õè¨ae»ÅÕèÂ¹e» �¹ËÅo´»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹¨íÒ¹Ç¹·aé§Êié¹ 5 Å �Ò¹ËÅo´   

ÃaÂaeÇÅÒã¹¡ÒÃ í́Òe¹i¹o¤Ã§¡ÒÃ 1 » � ¹aºµaé§æµ �Å§¹ÒÁã¹Ë¹a§ÊืoÂื¹Âa¹ (Å§¹ÒÁeÁ ืèo 18 .̧¤. 2555) 
ä´ �e» �´ÃaºÊÁa¤Ã¼Ù�e¢�ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃµaé§æµ �Ça¹·Õè 1 eÁ.Â. 2556 » �¨¨uºa¹ÁÕ¼Ù�ÊÁa¤Ãe¢�ÒÃ �ÇÁo¤Ã§¡ÒÃ 283 ÃÒÂ 
¨íÒ¹Ç¹ËÅo´·Õèµ �o§e»ÅÕèÂ¹·aé§Êié¹ 417,699 ËÅo´ ¤i´e» �¹¼Å»ÃaËÂa´ 59.67 Å �Ò¹Ë¹�ÇÂ 

3. eÃ �§Ãa´¡ÒÃÅ§·u¹ã¹¸uÃ¡i¨´ �Ò¹¾Åa§§Ò¹·´æ·¹« ึè§e» �¹µ �¹·Ò§¢o§æËÅ �§¾Åa§§Ò¹ÊaoÒ´  
(Green Investment) 

o¤Ã§¡ÒÃ¾a²¹ÒÃaºº¼Åiµä¿¿ �Ò´ �ÇÂ·u�§¡a§Ëa¹ÅÁã¹¾ ืé¹·ÕèÀÒ¤ãµ � 
·Õè»Ã ึ¡ÉÒ (ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂ·a¡Éi³ Çi·ÂÒe¢µ¾a·Åu§) ä´ �Ê�§ÃÒÂ§Ò¹Èึ¡ÉÒ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁ©ºaº·Õè 1  

æÅ �Ç oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¢o§¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨Ãaº§Ò¹¨ �Ò§ 

o¤Ã§¡ÒÃoÃ§ä¿¿ �Ò¾Åa§¹éíÒªuÁª¹ 
·Õè»Ã ึ¡ÉÒ (ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂeªÕÂ§ãËÁ �) ä´ �Ê�§ÃÒÂ§Ò¹Èึ¡ÉÒ¤ÇÒÁeËÁÒaÊÁ©ºaº·Õè 1 æÅ �ÇoÂÙ�ÃaËÇ�Ò§

¡ÒÃ¾i¨ÒÃ³Ò¢o§¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨Ãaº§Ò¹¨ �Ò§   
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4. ¡ÒÃ¾a²¹ÒÊíÒ¹a¡§Ò¹ ¡¿À. ãË �e» �¹ÊíÒ¹a¡§Ò¹»ÃaËÂa´¾Åa§§Ò¹ (Green Office) 

o¤Ã§¡ÒÃ "ºÃ i¡ÒÃ¶Ù¡ã¨ Á iµ iãËÁ � §Ò¹ºÃ i¡ÒÃ¢oÁ ieµoÃ �ãª �ä¿" 
¡ÒÃ´íÒe¹ i¹§Ò¹ äµÃÁÒÊ·Õè 1 � 4 (Á.¤. � ¸.¤. 2556)  
 1. »Ãaº»Ãu§¡ÃaºÇ¹¡ÒÃãË �ºÃ i¡ÒÃÅÙ¡¤�Ò o´Â¡ÒÃ¹íÒÃaºº GIS Ã �ÇÁ¡aº PEA MAP ÁÒãª�ã¹¡ÒÃ
ãË �ºÃ i¡ÒÃÃaº¤íÒÃ �o§§Ò¹¢oµ i´µaé§Á ieµoÃ � æÅa¢ÂÒÂe¢µ¢oãª�ä¿¾Ã �oÁµ i´µaé§Á ieµoÃ � « ึè§ä´ �·´Åo§¹íÒÃ �o§·Õè 
¡¿À.Ãa§Êiµ eÁ ืèoÇa¹·Õè 1 eÁ.Â. 2556 
 2. æµ �§µaé§¤³a·íÒ§Ò¹¾ i¨ÒÃ³Ò¤ i´¤�Ò§Ò¹¢ÂÒÂe¢µæºº Package e¾ ืèo¾ i¨ÒÃ³Ò¡ÒÃ»ÃaÁÒ³¡ÒÃ
¤i´¤�Òãª�¨ �ÒÂÅÙ¡¤�Òæººeºç´eÊÃç¨ eÁ ืèoÇa¹·Õè 20 ÁÕ.¤. 2556 

3. ¾ i¨ÒÃ³Ò»Ãaº»Ãu§¡ÃaºÇ¹§Ò¹ ¾Ã�oÁ¨a´·íÒ¤Ù�Á ืo»¯ iºaµ i§Ò¹ 
 4. »ÃaªuÁªÕéæ¨§æ¹Ç·Ò§¡ÒÃ í́Òe¹ i¹§Ò¹ãË �¡aº¼Ù�ºÃ iËÒÃ¾ ืé¹·ÕèÀÒ¤¡ÅÒ§ ¼�Ò¹Ãaºº Video Conference  

5. ¼Ç¡. o¹uÁaµ iãË �¹íÒ¡ÃaºÇ¹§Ò¹ �PEA ºÃ i¡ÒÃ¶Ù¡ã¨ Á iµ iãËÁ � §Ò¹ºÃ i¡ÒÃ¢oÁ ieµoÃ �ãª�ä¿� ÁÒãª�
¡aº ¡¿À. eÁ ืèoÇa¹·Õè 21 ¾.¤. 2556  
 6. ½ �¡oºÃÁËÅa¡ÊÙµÃ �PEA ºÃ i¡ÒÃ¶Ù¡ã¨ Áiµ iãËÁ � §Ò¹ºÃ i¡ÒÃ¢oÁ ieµoÃ �ãª�ä¿� ãË �¡aº¾¹a¡§Ò¹¢o§
¡ÒÃä¿¿�Ò·aé§ 12 e¢µ ¨íÒ¹Ç¹ 8 Ãu�¹ (Ê.¤. - µ.¤. 2556)  
 7. ¼Ç¡. o¹uÁaµ iËÅa¡¡ÒÃÇi Õ̧»¯ iºaµ ie¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒÃ»ÃaÁÒ³¡ÒÃ§Ò¹¢ÂÒÂe¢µæÃ§µèíÒÊíÒËÃaºº �Ò¹oÂÙ�oÒÈaÂ 
¢¹Ò´Á ieµoÃ �äÁ �e¡ i¹ 15 æoÁ» � 1 e¿Ê (2 ÊÒÂ) ÃaÂa·Ò§äÁ �e¡ i¹ 200 eÁµÃ eÁ ืèoÇa¹·Õè 12 ¾.Â. 2556 
ãË � ¡¿À. ¨u´ÃÇÁ§Ò¹ æÅa ¡ÒÃä¿¿ �ÒÊÒ¢Ò ã¹¾ ืé¹·ÕèÀÒ¤ 3 ¹íÒÇi Õ̧»¯ iºaµ i´a§¡Å �ÒÇä»·´Åo§ãª� æÅaãË �
¤³a·íÒ§Ò¹ One Touch Service ¾ i¨ÒÃ³Ò»ÃaeÁ i¹e¾ ืèo¢ÂÒÂ¼Åµ �oä» 
 8. ¼Ç¡. o¹uÁaµ iãË �¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ í́Òe¹ i¹§Ò¹ �PEA ºÃ i¡ÒÃ¶Ù¡ã¨ Á iµ iãËÁ � §Ò¹ºÃ i¡ÒÃ¢oÁ ieµoÃ �ãª�ä¿� 
eÁ ืèoÇa¹·Õè 14 ¾.Â. 2556 ÁÒãª�¡aº ¡¿À. ¨u´ÃÇÁ§Ò¹æÅa¡ÒÃä¿¿�ÒÊÒ¢Ò·u¡æË �§ ´a§¹Õé 

- Âืè¹¢oãª�ä¿¢¹Ò´Á ieµoÃ �äÁ �e¡ i¹ 30 æoÁ» � ¾Ã �oÁªíÒÃa¤�Ò¸ÃÃÁe¹ÕÂÁä´ �ÀÒÂã¹ 15 ¹Ò·Õ 
- e¢µeÁ ืo§ ¢¹Ò´Á ieµoÃäÁ �e¡ i¹ 30 æoÁ» � µ i´Á ieµoÃ �ä´ �ÀÒÂã¹ 24 ªÁ. 
ãË �¡ÒÃä¿¿�Òe¢µ¨a´Ãaºº¤Çº¤uÁÀÒÂã¹æÅaµÃÇ¨µ i´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´íÒe¹ i¹§Ò¹µÒÁe» �ÒËÁÒÂ     

e¾ ืèoãË �¡ÒÃ´íÒe¹ i¹§Ò¹ºÃ i¡ÒÃÅÙ¡¤�Òe» �¹ä» �́ÇÂ¤ÇÒÁ·a¹ÊÁaÂ ÁÕ»ÃaÊi· i̧ÀÒ¾ æÅaÃÇ´eÃçÇ 

5. e¾ ièÁ¤u³ÀÒ¾æÅa¤ÇÒÁeª ืèo¶ ืoä´ �¢o§Ãaººä¿¿ �Ò ãË �¤Ãoº¤ÅuÁ·aèÇ»Ãae·È  
(100% Electrified) 

æ¼¹§Ò¹¢ÂÒÂe¢µÃaººä¿¿ �ÒãË �¤Ãoº¤ÅuÁ·aèÇ¶ ึ§ã¹¾ ืé¹·Õèª¹º· 
¡ÒÃä¿¿�Òe¢µä´ �¨a´Ê�§¢�oÁÙÅ¤ÃaÇeÃ ืo¹·ÕèäÁ �ÁÕä¿¿�Òãª� ãË �¤³a·íÒ§Ò¹¨a´·íÒæ¼¹§Ò¹¢ÂÒÂe¢µ    

Ãaººä¿¿�ÒãË �¤Ãoº¤ÅuÁ·aèÇ¶ึ§ã¹¾ ืé¹·Õèª¹º·æÅ�Ç ÁÕ¤ÃaÇeÃ ืo¹·ÕèäÁ �ÁÕä¿¿�Òãª�¨íÒ¹Ç¹ 107,051 ¤ÃaÇeÃ ืo¹ 
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6. Â¡ÃÐ´ÑºàÃ×èÍ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËŒà»š¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� (Zero Accident) 

â¤Ã§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹â´Â»ÃÒÈ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ ¡¿À. 
 9ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 4 ä Œ́ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ Ñ́§¹Õé 

1. ¨Ñ´»ÃÐªØÁªÕéá¨§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ§Ò¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡ÒÃä¿¿‡Òµ‹Ò§æ ¨íÒ¹Ç¹ 
120 ¤¹ 

2. »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÍØºÑµÔÀÑÂ ¡¿À. »ÃÐ¨íÒäµÃÁÒÊ 
3. ¨Ñ´Ê‹§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊØ‹ÁµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ªØ´» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹áÅÐÂÒ¹¾ÒË¹Ð·ÕèãªŒ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¢Í§

¡ÒÃä¿¿‡Òà¢µáÅÐ¡ÒÃä¿¿‡Òã¹ÊÑ§¡Ñ´ 
4. ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃ Ñ́ºà¾ÅÔ§¢Ñé¹µŒ¹ ãËŒ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡ÒÃä¿¿‡Òµ‹Ò§æ ¨íÒ¹Ç¹ 240 ¤¹ 
5. µÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

¢Í§¡ÒÃä¿¿‡Òµ‹Ò§æ 

§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ PEA »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Ñ¡ÉÐ·Ò§ª‹Ò§ ´ŒÒ¹ÁÒµÃ°Ò¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 

¨Ñ´§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ PEA ¤ÃÑé§·Õè 25 »ÃÐ¨íÒ»‚ 2556 áÅŒÇ Ñ́§¹Õé 

- á¢‹§¢Ñ¹·Ñ¡ÉÐ·Ò§ª‹Ò§ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 5 – 6 ¡.Â. 2556 ³ ÈÙ¹Â�½ƒ¡» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§ 
Í.¹¤ÃªÑÂÈÃÕ ¨.¹¤Ã»°Á áº‹§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÍÍ¡à»š¹ 10 »ÃÐàÀ· àª‹¹ á¢‹§¢Ñ¹ÎÍ·äÅ¹�¡ÃÐàªŒÒ©Õ´¹éíÒ áÅÐ
á¢‹§¢Ñ¹ª‹Ò§àª×èÍÁÊÒÂ à»š¹µŒ¹ 

- §Ò¹ÁË¡ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ PEA ÇÑ¹·Õè 25 ¡.Â. 2556 »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ ¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÔÇ«Õ 
¼Å§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÊØ´ÂÍ´ 5 Ê              

 

        12  
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7. àµÔºâµÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹Ã‹ÇÁ¡ÑºªØÁª¹ ÊÑ§¤Á áÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ (Community Partnership) 

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ÊÙ‹ªØÁª¹ 
 2ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§µÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§§Ç´·Õè 3 ¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐºº¼ÅÔµä¿¿‡Ò Œ́ÇÂ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹áÅÐ
ÃÐºº¨íÒË¹‹ÒÂä¿¿‡Ò¨Ò¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ (ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹)  

â¤Ã§¡ÒÃ PEA Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒËÅÍ´ LED ã¹âºÃÒ³Ê¶Ò¹ 

     4»‚ 2555 – 2556 ¡¿À. ä Œ́µÔ´µÑé§ÃÐººä¿¿‡Ò Œ́ÇÂËÅÍ´ LED áÅŒÇàÊÃç¨ ¨íÒ¹Ç¹ 3 áË‹§ ¤×Í  
ÇÑ´¾ÃÐ¸ÒµØ¾¹Á ¨.¹¤Ã¾¹Á ÇÑ´¾ÃÐ¸ÒµØËÃÔÀØÞªÑÂ ¨.ÅíÒ¾Ù¹ áÅÐÇÑ´ËŒÇÂ»ÅÒ¡Ñé§ ¨.àªÕÂ§ÃÒÂ  

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃµÔ´µÑé§ËÅÍ´»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ LED à¾×èÍªØÁª¹»ÃÐÁ§ 

     6¡íÒË¹´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Ò§à·¤¹Ô¤ (Spec) ¢Í§ËÅÍ´ LED ·Õè¨Ð¹íÒÁÒ·´á·¹ËÅÍ´ä¿ª¹Ô´ Metal Halide 

áÅÐ Mercury áÅŒÇ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍËÅÍ´ LED 

â¤Ã§¡ÒÃªØÁª¹»ÅÍ´ÀÑÂãªŒä¿ PEA 
      8¨Ñ´ÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ »ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐ»ÃÐËÂÑ´ â´ÂÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ò¡ 
¡¿À. áÅÐ¡ÃÁ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ (»À.) ãËŒ¡Ñº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¼ÙŒ¹íÒªØÁª¹ áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒª‹Ò§ä¿¿‡Ò 
ÃÐ Ñ́º »Çª. »ÇÊ. ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ (ÊÍÈ.) 
¨íÒ¹Ç¹ 74 ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐ¹íÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁãËŒºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº áÅÐá¡Œä¢ÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò  
ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ/ºŒÒ¹àÃ×Í¹¢Í§»ÃÐªÒª¹ÀÒÂã¹ªØÁª¹áÅŒÇäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100,000 ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
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8. ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹·Ø¡´ŒÒ¹ à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨
ÍÒà«ÕÂ¹ (Move to AEC) 

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒá¼¹§Ò¹¾Ñ²¹ÒÃÐººä¿¿‡ÒµÒÁ¨Ø´¼‹Ò¹á´¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑº»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨
ÍÒà«ÕÂ¹ (AEC) 

 2ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡Í§á¼¹§Ò¹ÃÐººä¿¿‡Ò (¡¼¿.) ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§á¼¹§Ò¹
¾Ñ²¹ÒÃÐººä¿¿‡ÒµÒÁ¨Ø´¼‹Ò¹á´¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑº»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (AEC)   

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒä¿¿‡Òâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃ¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ (ÊÈª.) ãËŒ ¡¿À. ·º·Ç¹
á¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ â´ÂãËŒµÔ´µÒÁáÅÐÃÍ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á   

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèàÈÃÉ°¡Ô̈ àª×èÍÁâÂ§½˜›§µÐÇÑ¹µ¡¡ÑºÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°áË‹§ÊËÀÒ¾
àÁÕÂ¹ÁÒÃ� (â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·‹ÒàÃ×Í¹éíÒÅÖ¡áÅÐ¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÇÒÂ)  

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡Í§á¼¹§Ò¹ÃÐººä¿¿‡Ò (¡¼¿.) ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§§Ò¹
ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨àª×èÍÁâÂ§½˜›§µÐÇÑ¹µ¡¡ÑºÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°áË‹§ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒÃ� 
(â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·‹ÒàÃ×Í¹éíÒÅÖ¡áÅÐ¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÇÒÂ)     

§Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´ŒáÅÐ¨Ñ´·íÒáºº¡‹ÍÊÃŒÒ§â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººä¿¿‡Òã¹àÁ×Í§
Â‹Ò§¡ØŒ§ (à¢µ North Okkalapa áÅÐà¢µ North Dagon) ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°áË‹§ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒÃ� 

 8 Œ́ÇÂ YESB (Yangon city Electricity Supply Board) «Öè§ÍÂÙ‹ÀÒÂãµŒ¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ¢Í§ 
¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒàÁÕÂ¹ÁÒÃ� ¢Í¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§ Œ́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃÁÒÂÑ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¾Ñ²¹Ò
àÈÃÉ°¡Ô¨¡Ñº»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ (Ê¾¾.) ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́áÅÐ¨Ñ´·íÒáºº¡‹ÍÊÃŒÒ§â¤Ã§¡ÒÃ
»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººä¿¿‡Òã¹àÁ×Í§Â‹Ò§¡ØŒ§ â´ÂàÅ×Í¡à¢µ North Okkalapa áÅÐà¢µ North Dagon à»š¹à¢µ¾×é¹·Õè
â¤Ã§¡ÒÃ Ê¾¾. ä Œ́¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨ŒÒ§ ¡¿À. à»š¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ Å§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¨ŒÒ§
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ÃÐËÇ‹Ò§ ¡¿À. áÅÐ Ê¾¾. àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 3 àÁ.Â. 2556  

 9¡¿À. ä Œ́¨Ñ´Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³�ãËŒ Ê¾¾. àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 14 µ.¤. 2556 ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃá¡Œä¢
ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³�µÒÁ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¢Í§ Ê¾¾.  

 



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)  - 42 -   10 commandments 
 

กองวเิคราะห์และประเมนิผล (กวป.) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) 

o¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ �ÇÁÁ ืoÃaËÇ �Ò§ ¡¿À. ¡ aº Ã a°ÇiÊÒË¡i¨ä¿¿ �ÒÅÒÇ (EDL) 
      » � 2556 ¡¿À. ¨ a´½ �¡oºÃÁãË �¡ aº¾¹a¡§Ò¹ EDL æÅ �Ç¨íÒ¹Ç¹ 10 ËÅ a¡ÊÙµÃ æÅaæ¨ �§ÃÒÂªืèo
ËÅ a¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½�¡oºÃÁ»Ãa¨í Ò» � 2557 ãË�¡ aº EDL e¾ ืèo¤ a´eÅ ืo¡ËÅ a¡ÊÙµÃ¡ÒÃ½ �¡oºÃÁ      
« ึè§ EDL ä´ �¤ a´eÅ ืo¡æÅ �Ç¨íÒ¹Ç¹ 10 ËÅ a¡ÊÙµÃ oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§¹íÒeÊ¹o¢oo¹uÁ aµi¨Ò¡ ¼Ç¡. 

  

 
 

 

o¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾ a²¹Ò· a¡Éa´ �Ò¹ÀÒÉÒ 
o¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾ a²¹Ò·a¡Éa´�Ò¹ÀÒÉÒ ÁÕ¨u´»ÃaÊ§¤�e¾ ืèoÊ�§eÊÃiÁÊ¹ aºÊ¹u¹ãË �¾¹a¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¡Å�Ò

æÅaÊÃ �Ò§¤ÇÒÁ¤u�¹e¤Âã¹¡ÒÃãª�ÀÒÉÒoa§¡ÄÉ e¾ ืèoeµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã �oÁÊÙ�»ÃaªÒ¤ÁeÈÃÉ°¡i¨oÒe«ÕèÂ¹
»Ãa¡oº´ �ÇÂ 

1. o¤Ã§¡ÒÃ½ �¡oºÃÁÀÒÉÒoa§¡ÄÉãË �æ¡ �¾¹a¡§Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹ 1,835 ¤¹ o´Âãª�Ãaºº e-Learning 
æÅaæºº In-Class Training ´íÒe¹i¹¡ÒÃæÅ�ÇeÊÃç¨¨íÒ¹Ç¹ 11 ËÅ a¡ÊÙµÃ 

2. ¡ÒÃ¨ a´·íÒæººÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´ �Ò¹ÀÒÉÒµ �Ò§»Ãae·È¢o§ºu¤ÅÒ¡Ã PEA ÃÇÁ·aé§¡ÒÃ¾ a²¹Ò 
·a¡Éa´ �Ò¹ÀÒÉÒoa§¡ÄÉæÅaÀÒÉÒoÒe«ÕÂ¹o ืè¹æ ä �́¨ a´oºÃÁÀÒÉÒoÒe«ÕÂ¹ãË�æ¡ �¾¹a¡§Ò¹ ÃaËÇ�Ò§Ça¹·Õè  
11 � 20 ¸.¤. 2556 æº �§e» �¹ 

- ÀÒÉÒeÁÕÂ¹ÁÒÃ � ¨íÒ¹Ç¹ 21 ¤¹ 
- ÀÒÉÒe¢ÁÃ ¨íÒ¹Ç¹ 20 ¤¹ 

3. o¤Ã§¡ÒÃ·´Êoº¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢o§ºu¤ÅÒ¡Ã´ �Ò¹ÀÒÉÒoa§¡ÄÉ e¾ ืèoeµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã �oÁ
ÊÙ�»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹ ÁÕ¼Ù�ÁÒÃ �ÇÁe¢�ÒÃ aº¡ÒÃ·´Êoº·aé§ËÁ´ 580 ¤¹  
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o¤Ã§¡ÒÃãË �¤ÇÒÁÃÙ�æÅaÊÃ �Ò§¤ÇÒÁµÃaË¹ a¡¶ ึ§¤ÇÒÁÊíÒ¤ a¢o§»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹ 
¨ a´ºÃÃÂÒÂ �¡ÒÃÇie¤ÃÒaË �¼ÅÅ a¾ �̧æÅa¼Å¡Ãa·º¨Ò¡ AEC ·ÕèÁÕµ �o¡ÒÃ¡íÒË¹´Âu·¸ÈÒÊµÃ �¢o§ PEA� 

o´ÂÇi·ÂÒ¡Ã¨Ò¡Ë¹ �ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹o¡ ãË �æ¡ �¼Ù�ºÃiËÒÃÃa´ aº¼Ù�o íÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½ �ÒÂ ¨íÒ¹Ç¹ 60 ¤¹ eÁืèoÇa¹·Õè  
13 Ái.Â. 2556          

 

 

 

 

o¤Ã§¡ÒÃãË �¤ÇÒÁÃ �ÇÁÁ ืo·Ò§ÇiªÒ¡ÒÃ ¡ÒÃãË �·u¹¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒæÅaÈ ึ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ 
¨ a´½ �¡oºÃÁËÅ a¡ÊÙµÃÃaÂaÊaé¹´ �Ò¹ÇiÈÇ¡ÃÃÁæÅa´ �Ò¹ºÃiËÒÃ ãË �æ¡ �¾¹a¡§Ò¹Ã a°ÇiÊÒË¡i¨ä¿¿ �ÒÅÒÇ 

(Electricite du Laos : EDL) ¨íÒ¹Ç¹ 10 ¤¹ ´ a§¹Õé 
- ËÅ a¡ÊÙµÃ �SCADA System Operation� Ça¹·Õè 15 � 17 µ.¤. 2556 ³ ÈÙ¹Â�½ �¡»¯iº aµi¡ÒÃ

ä¿¿�ÒæÃ§ÊÙ§ ¨.¹¤Ã»°Á 
- ËÅ a¡ÊÙµÃ �Customer Service� Ça¹·Õè 5 � 9 ¾.Â. 2556 ³ oÃ§æÃÁäoÂÃÒæ¡Ã¹´ � oÎeµçÅ 

¨.ªÅºuÃÕ 
- ËÅ a¡ÊÙµÃ �Protective Relay Basic Course� Ça¹·Õè 16 � 20 ¸.¤. 2556 ³ oÃ§æÃÁ 

ÀÙe¢Ò§ÒÁÃÕÊoÃ �· ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡ 

o¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃeµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã �oÁe¾ ืèoÃo§Ã aºÊÒ¸ÒÃ³Ù»oÀ¤¾ ืé¹°Ò¹ 

¨ a´ÊaÁÁ¹Ò �PEA moves forward to High Speed Train� ¤Ã aé§·Õè 2 ¨íÒ¹Ç¹ 81 ¤¹ eÁ ืèoÇa¹·Õè    
11 ¾.Â. 2556 ³ Ë �o§e Õ̧ÂeµoÃ � ªaé¹ 5 oÒ¤ÒÃ LED  
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9. ¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÃ§§Ò¹áÅÐ¨´·ÐàºÕÂ¹áÃ§§Ò¹  

(High Quality & Qualified Labor) 

â¤Ã§¡ÒÃ¨ŒÒ§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº·´ÊÍº »ÃÐàÁÔ¹ÃÑºÃÍ§ÊÁÃÃ¶¹ÐáÅÐÍÍ¡
ãºÍ¹ØÞÒµ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ãËŒ¡Ñº ¡¿À. 

ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§·º·Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ¨ŒÒ§·Õè»ÃÖ¡ÉÒ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº·´ÊÍº»ÃÐàÁÔ¹ÃÑºÃÍ§ÊÁÃÃ¶¹Ð
áÅÐÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµ¼ÙŒ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ãËŒ¡Ñº ¡¿À. 

 

 

 

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ·Ñ¡ÉÐ¤¹§Ò¹¨ŒÒ§àËÁÒáÃ§§Ò¹ 
¡¿À . ä Œ́¡íÒË¹´á¼¹¾Ñ²¹Ò¤¹§Ò¹¨ŒÒ§àËÁÒáÃ§§Ò¹·Õè» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ Œ́Ò¹ÃÐººä¿¿‡Ò ¨íÒ¹Ç¹ 

15,449 ¤¹ â´Â¡íÒË¹´ËÅÑ¡ÊÙµÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×Í¤¹§Ò¹à»š¹ 3 ÃÐ Ñ́º ¤×Í    

1. ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁ¤¹§Ò¹ ÃÐ Ñ́º¾×é¹°Ò¹ ¨íÒ¹Ç¹ 8,551 ¤¹  
2. ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁ¤¹§Ò¹ ÃÐ Ñ́º½‚Á×Í ¨íÒ¹Ç¹ 4,334 ¤¹ 
3. ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁ¤¹§Ò¹ ÃÐ Ñ́ºªíÒ¹ÒÞ¾ÔàÈÉ ¨íÒ¹Ç¹ 2,564 ¤¹  

 
            
 
      
 
  

10. »ÃÑºÀÒ¾ÅÑ¡É³�Í§¤�¡Ãà¾×èÍÊÃŒÒ§¡ÒÃÃÑºÃÙŒáÅÐÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾Í§¤�¡Ã  
(PEA Rebranding) 

¨Ñ´»ÃÐªØÁªÕéá¨§¡ÒÃãªŒµÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¡ÒÃä¿¿‡ÒÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐáººÍÑ¡ÉÃ PEA à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
ãËŒ¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ â´Â·Õè»ÃÖ¡ÉÒÏ (ºÃÔÉÑ· 124 ¤ÍÁÁÔÇ¹Ôà¤ªÑè¹Ê 
¤Í¹«ÑÅµÔé§ ¨íÒ¡Ñ´) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 6 ¸.¤. 2556 
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2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556e

4.2809
4.0986

4.3089 4.2817

4.5414 4.6156
4.7142 4.7337 4.7220 4.7209

4.6051

¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁºa¹· ึ¡¢ �oµ¡Å§»ÃaeÁi¹¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹¢o§ ¡¿À. »Ãa¨íÒ» � 2555 
 

» �¨¨uºa¹ ¡¿À. ÁÕ¤aæ¹¹»ÃaÁÒ³¡ÒÃ 12 e´ ืo¹ (Á.¤. � ¸.¤. 2556) e·�Ò¡aº 4.5741  
 
              

 

  
ËÁÒÂeËµu  ¤aæ¹¹»ÃaÁÒ³¡ÒÃ ³ Êié¹» � 2556 oÂÙ�ÃaËÇ�Ò§»Ãaºe»ÅÕèÂ¹¤íÒ¨íÒ¡a´¤ÇÒÁ µaÇªÕéÇa´ 2.5, µaÇªÕéÇa´ 2.8 æÅaµaÇªÕéÇa´ 2.10 

e¹ ืèo§¨Ò¡ä �́Ãaº¼Å¡Ãa·º¨Ò¡» �¨¨aÂÀÒÂ¹o¡  

» � 2555 ã¹æµ�ÅaËaÇ¢�o¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¼Å ¡¿À. ÁÕ¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹o´Âe»ÃÕÂºe·ÕÂº¡aº
Ãa°ÇiÊÒË¡i¨o ืè¹æ ´a§µ �oä»¹Õé 
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4.5414 4.6156
4.7142 4.7337 4.7220 4.7209

4.5741
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ooÁÊi¹ »³· ¡»¹. ¡¿À. ¡¹o. ¡»À. ¡Ê·. º¢Ê. o¾Çª. o.Ê.Â.

5.0000
4.8667 4.8333 4.8333 4.8152 4.8049

4.7517
4.6111 4.5853

4.4179

¼Å¤aæ¹¹ » � 2546 � 2556e 

ËaÇ¢ �o·Õè 1 ¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹µÒÁ¹oÂºÒÂ 
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ËaÇ¢ �o·Õè 2 ¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹Ãa°ÇiÊÒË¡ï  

ËaÇ¢ �o·Õè 3 ¡ÒÃºÃiËÒÃ¨á ¡ÒÃo§¤ �¡Ã 
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5.00

ooÁÊi¹ ¡¿À. ºÊÂ. ¡»¹. ¡Ãu§ä·Â º¢Ê. o¾Çª. ¡¹o. ÇÇ. ¡·¾.

5.0000 5.0000 4.9470
4.9389 4.8646 4.7863

4.7138 4.7111 4.6599 4.6102
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4.00

4.25

4.50

4.75

5.00

ooÁÊi¹ ¡»¹. ¡Ãu§ä·Â ¡¿À. ºÒ§¨Ò¡ ¡·¾. ¡»À. ·Õoo·Õ ¡¹o. ¸Ê¹.

4.5372 4.5314 4.4618

4.3026 4.2959
4.1679 4.1525 4.1247

4.0312 3.9742
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ÊÒ¢Ò¾Åa§§Ò¹-ä¿¿ �Ò-¹éíÒÁa¹  

  ¡¿À.  ºÒ§¨Ò¡  
3. ¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃo§¤�¡Ã (35%)  4.3026 4.2959 

3.1 º·ºÒ·¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃÃa°ÇiÊÒË¡i¨ (6%)  4.4981 4.6200 

3.2 ¡ÒÃºÃiËÒÃ¤ÇÒÁeÊÕèÂ§ (7%) 4.3890 3.7710 

3.3 ¡ÒÃ¤Çº¤uÁÀÒÂã¹ (4%)  4.2975 4.2626 

3.4 ¡ÒÃµÃÇ¨ÊoºÀÒÂã¹ (6%)  4.0328 4.5208 

3.5 ¡ÒÃºÃiËÒÃ¨a´¡ÒÃÊÒÃÊ¹e·È (6%)  4.2713 4.3750 

3.6 ¡ÒÃºÃiËÒÃ·Ãa¾ÂÒ¡Ãºu¤¤Å (6%)  4.3109 4.3023 

ËÁÒÂeËµu  ¡ÒÃ ä´ÅíÒ´aº¹ÕéäÁ�ÃÇÁ ¡¿¼. ¡¿¹. »µ·. ·Õèe¢ �ÒÊÙ�Ãaºº»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾Ãa°ÇiÊÒË¡i¨ (State Enterprise Performance 
Appraisal: SEPA) 

e»ÃÕÂºe·ÕÂº¼Å¡ÒÃ´íÒe¹i¹§Ò¹ ³ Êié¹» � 2555 ÃaËÇ �Ò§ ¡¿À. ¡aº ¡¿¹. 

  ¡¿¹.  ¡¿À.  
SAIFI (¤Ãaé§/ÃÒÂ/» �) 1.831 2.96* 

SAIDI (¹Ò·Õ/ÃÒÂ/» �) 49.448 57.47* 

¡íÒäÃÊu· i̧ (Å �Ò¹ºÒ·) 9,367.33 15,338 

Net Profit Margin  5.28% 4.08% 

EBITDA (Å �Ò¹ºÒ·) 15,366 28,116 

¨íÒ¹Ç¹¼Ù�ãª�ä¿/¾¹a¡§Ò¹ (ÃÒÂ/¤¹) 403 592 

ËÁÒÂeËµu  * ¢�oÁÙÅ´aª¹Õ¤ÇÒÁeªืèo¶ืoä �́¢o§Ãaººä¿¿ �Ò¢o§ 12 eÁืo§ãË�  
·ÕèÁÒ¢ �oÁÙÅ ¡¿¹. : - State Enterprise Review ¨Ò¡ www.sepo.go.th  
 - ÃÒÂ§Ò¹Ê¶iµi¼Ù�ãª�ä¿, ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃe§i¹ æÅa´aª¹Õ¤ÇÒÁeªืèo¶ืoä �́¢o§Ãaººä¿¿ �Ò ¨Ò¡ www.mea.or.th 
 

จาํนวนผูใ้ชไ้ฟ กฟน. 3,194,167 ส้ินปี 55 

จาํนวนพนกังาน กฟน. 7,932 ส้ินปี 55 
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	4.P1 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
	วิสัยทัศน์ (Vision)
	มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน
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	 องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ (Performance & Utilization) เพิ่มสมรรถนะ ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนานวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม
	 องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความสมดุล (Internal Process) สร้างความสมดุลและการปรับระบบบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการปรับปรุงกฎระเบียบปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการด้านงบประมาณ และปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
	 องค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Organization) มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางโดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจโดยการศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจ กับพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้เหมาะสมที่สุด ตามหลักการ Value Innovation เพื่อสร้างความภักดีให้กับผู้ใช้บริการ (Customer Loyalty) เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
	 องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) แสวงหาโอกาสการลงทุนและสร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวม การสร้างประโยชน์จากการ Synergy ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อย่างดี การวางบทบาทเชิงรุกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนากิจการพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องและได้เปรียบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
	ยุทธศาสตร์ 

	5. P2 นโยบาย(Policy)
	นโยบาย (Policy)
	1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล เพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ
	2) กำหนดบทบาทและเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC แสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการลงทุนของบริษัท ในเครือ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านพลังงาน และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
	3) มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) โดยเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม
	4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อบริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
	5) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อน และเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนและรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในอนาคต
	6) มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา สร้างความผูกพันที่ดีของบุคลากรให้มีต่อองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้านการเงินการดูแลลูกค้าและการรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม 
	7) นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

	6. P3 แผนที่ประเทศไทย(เข็คก่อน)
	พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	7. P4 ผังโครงสร้าง
	8. P5 ใบคั่นผลตามบันทึกข้อตกลง
	9. P6-8 ด้านการเงิน(อร) ฟอร์มใหม่
	ด้านการเงิน
	มีเป้าหมายเพื่อให้ กฟภ. มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่อง และ มีความสามารถในการทำกำไรที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร               การดำเนินงานขององค์กรในระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 กฟภ. มีกำไรจากการดำเนินงาน 21,899 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปีที่แล้ว ในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 15,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 37.88 และกำไรสุทธิจำนวน 21,093 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันจำนวน 14,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.85 เนื่องจากรายได้อื่นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน 1,819 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน จำนวน 476 ล้านบาท
	(ล้านบาท)
	รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
	11.74
	375,188
	419,234
	426,879
	(ล้านบาท)
	รายได้อื่นจากการดำเนินงาน
	17.08
	10,649
	12,468
	11,506
	(ล้านบาท)
	รายได้อื่น
	30.01
	1,586
	2,062
	1,398
	(ล้านบาท)
	รายได้รวม
	11.96
	387,423
	433,764
	439,783
	(ล้านบาท)
	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
	10.93
	325,495
	361,068
	372,157
	9.62
	44,459
	48,735
	50,570
	(ล้านบาท)
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
	(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า)
	(ล้านบาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น
	9.06
	3,234
	3,527
	3,377
	(ล้านบาท)
	ค่าใช้จ่ายรวม
	10.76
	373,188
	413,330
	426,104
	37.88
	15,883
	21,899
	15,658
	(ล้านบาท)
	กำไรจากการดำเนินงาน
	(รวม early retirement)
	(ล้านบาท)
	กำไรจากการดำเนินงาน 
	33.11
	16,918
	22,519
	16,418
	(ไม่รวม early retirement)
	26.34
	27,636
	34,916
	29,779
	(ล้านบาท)
	EBITDA
	(10.95)
	740
	659
	(183)
	(ล้านบาท)
	กำไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
	40.85
	 14,975 
	 21,093 
	 13,496 
	(ล้านบาท)
	กำไรสุทธิ (รวม early retirement)
	(40.10)
	1,035
	620
	 760 
	(ล้านบาท)
	Early Retirement
	108.07
	 7,930
	 16,500 
	 19,000* 
	(ล้านบาท)
	จำนวนเงินกู้เบิกในปี
	6.07
	 309,165** 
	 327,925 
	 332,032 
	(ล้านบาท)
	สินทรัพย์รวม
	4.59
	 196,753** 
	 205,793 
	 212,935 
	(ล้านบาท)
	หนี้สินรวม
	หมายเหตุ :  * รวม Refinance ซึ่งได้ดำเนินการแล้วในเดือน พ.ค. 2556 โดยมีวงเงิน 3,500 ล้านบาท
	        ** ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2555
	% เพิ่มขึ้น
	ผลการดำเนินงานไตรมาส 4
	แผนงาน
	หน่วย
	รายการ
	(ลดลง)
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2556
	(เท่า)
	อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
	19.64
	 1.12 
	 1.34 
	 1.26 
	(Current Ratio)
	(9.68)
	 31 
	 28 
	 31 
	(วัน)
	ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ 
	(Collection Period)
	(เท่า)
	อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
	(1.56)
	 0.64 
	 0.63 
	 0.64 
	(Debt Ratio)
	(2.90)
	 0.69 
	 0.67 
	 0.70 
	(เท่า)
	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน 
	(Debt to Equity Ratio : DER)
	(เท่า)
	อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
	(2.46)
	 2.03 
	 1.98 
	 1.85 
	(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
	(%)
	กำไรสุทธิต่อยอดขาย 
	0.90
	 3.94 
	 4.84 
	 3.16 
	(Net Profit Margin)
	1.39
	 4.99
	 6.38
	(%)
	อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
	 4.21
	(Return On Assets : ROA)
	อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน         
	1.40
	4.72 
	6.12 
	4.49
	(%)
	(Return On Investment Capital : ROIC)
	(ล้านบาท)
	มูลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
	75.94
	(6,062.22)
	(1,458.58)
	(5,414.84)
	(Economic Profit ; EP)
	4.62
	 1.30 
	 1.36 
	 1.37 
	(รอบ)
	อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
	(Total Assets Turnover)
	ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 6 ก.พ. 2557
	การใช้จ่ายเงินงบลงทุน    หน่วย : ล้านบาท
	 
	% ของเป้าหมายการเบิกจ่าย
	ม.ค. – ธ.ค. 2556
	 
	วงเงิน
	เป้าหมายเบิกจ่าย
	คงเหลือ
	จ่ายจริง
	งบประมาณ
	รายการ
	(2)/(1)
	(1)-(2)
	(2)
	(1)
	ปี 2556
	 
	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
	 
	 
	 
	 
	 
	255.365
	92.86
	3,322.792
	3,578.157
	7,572.787
	 - ผูกพัน
	2,855.198
	 - ลงทุน
	(217.577)
	107.62
	3,072.775
	5,890.618
	37.788
	99.41
	6,395.567
	6,433.355
	13,463.405
	รวม
	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ
	 
	 
	 
	 
	 
	(126.625)
	102.75
	4,737.904
	4,611.279
	10,724.677
	 - ผูกพัน
	 - ลงทุน
	88.837
	98.53
	5,945.566
	6,034.403
	12,659.620
	(37.788)
	100.35
	10,683.470
	10,645.682
	23,384.297
	รวม
	รวมทั้งสิ้น
	 
	 
	 
	 
	 
	128.740
	98.43
	8,060.696
	8,189.436
	18,297.464
	 - ผูกพัน
	 - ลงทุน
	(128.740)
	101.45
	9,018.341
	8,889.601
	18,550.238
	0.000
	100.00
	17,079.037
	17,079.037
	* 36,847.702
	รวม
	หมายเหตุ :  * มติ ครม. 19 พ.ย. 2556 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฏรรายใหม่ ทำให้วงเงินงบประมาณปี 2556 เพิ่มขึ้นอีก 110 ล้านบาทจากเดิม 36,737.702 ล้านบาท เป็น 36,847.702 ล้านบาท
	ที่มา    :    ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ 22 ม.ค. 2557

	10.P9 ด้านการเงิน (ธุรกิจเสริม)(เอ็ม)
	รายได้จากธุรกิจเสริม
	หมายเหตุ * สนญ. หมายถึง สายงานธุรกิจวิศวกรรม สายงานธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา และสายงานธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร
	/
	    ปี 2556 กฟภ. มีเป้าหมายรายได้จากธุรกิจเสริม 4,615 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 – 4       (ม.ค. – ธ.ค. 2556) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 5,037.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.15   เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายในปี 2556
	                                            หน่วย : ล้านบาท

	11.P10-18 ด้านลูกค้า ไตรมาส4 56
	ด้านลูกค้า
	มาตรฐานคุณภาพบริการ
	7.81
	7.15
	7.49*
	1. ดัชนีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) 
	281.19
	249.45
	256.83*
	2. ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI)  (นาที/ราย/ปี) 
	99.69
	99.84
	> 90
	3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ)
	4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)
	0
	0
	< 25
	   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุก 2 เดือน      
	100
	100
	100
	   - ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย
	5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)
	99.65
	99.86
	> 90
	   - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจำหน่ายขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
	100
	100
	100
	   - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
	6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
	99.85
	100
	> 80
	   - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน      6 เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
	100
	100
	100
	   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ
	7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)
	99.77
	99.76
	> 95
	   - ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับคำร้องภายใน 30 วันทำการ
	98.98
	99.15**
	100
	   - การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
	8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ)
	   - การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
	99.99
	99.96***
	100
	99.94
	99.91***
	100
	   - การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้
	 หมายเหตุ : * ค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ปี 2556
	         ** ค่าต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจาก ในเขต กฟน.1 ผู้ใช้ไฟอยู่ไกลจากสำนักงานมากและสภาพพื้นที่ทุรกันดารเป็นภูเขาสูงชัน
	        *** ค่าต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
	 หมายเหตุ : **** ค่าต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1 และ กฟต.3
	   แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ)
	ไตรมาสที่ 1-4
	ไตรมาสที่ 1-4
	เป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2556
	 
	 
	 
	9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่  ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
	   กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)
	 
	 
	 
	   - ระบบแรงดันต่ำ (380/220 โวลต์)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส 
	 เขตเมือง 
	98.08
	98.41****
	100
	 นอกเขตเมือง 
	99.86
	99.62****
	100
	 
	 
	 
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส 
	97.06
	94.21****
	100
	 เขตเมือง 
	99.17
	98.71****
	100
	 นอกเขตเมือง 
	 
	 
	 
	   - ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ร้อยละ)
	99.92
	100
	100
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ
	99.93
	100
	100
	 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ  
	 
	 
	 
	10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) (ร้อยละ)
	   - ผู้ใช้ไฟรายเล็ก 
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทำการ
	100
	100
	100
	 นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทำการ
	100
	100
	100
	   - ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทำการ
	100
	100
	> 85
	11.  การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันภายใน 10 วันทำการ (ร้อยละ)
	/
	/
	/
	/
	การให้บริการลูกค้า
	ไตรมาสที่ 1-4 
	ไตรมาสที่ 1-4
	ตัวชี้วัด
	% เพิ่ม 
	ปี 2555
	ปี 2556
	(ลด)
	3.35
	16,600,769
	17,156,693
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
	   - ที่อยู่อาศัย
	3.07
	15,007,329
	15,468,337
	   - ธุรกิจ อุตสาหกรรม
	4.54
	1,369,103
	1,431,294
	   - อื่น ๆ
	14.59
	224,337
	257,062
	2.47
	109,892.41
	112,606.77
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี (ล้านหน่วย)
	   - ที่อยู่อาศัย
	4.74
	25,050.13
	26,236.98
	   - ธุรกิจ อุตสาหกรรม
	6.03
	78,580.97
	83,318.87
	   - อื่น ๆ
	(51.27)
	6,261.31
	3,050.92
	9.78
	1,833.76
	2,012.61
	3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)
	7.83
	3.4603
	3.7314
	4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
	6.94
	2.8072
	3.0019
	5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
	1.74
	118,643.67
	120,709.39
	6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย)
	   - หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย)
	0.67
	116,025.45
	116,805.37
	   - หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย)
	(3.16)
	102.30
	99.07
	   - หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย)
	51.23
	2,515.92
	3,804.95
	3.25
	16,748.83
	17,293.50
	7. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.    (เมกะวัตต์)**
	6.44
	94.09
	100.15
	8. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย)
	(0.79)
	5.91
	5.12
	9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ)
	หมายเหตุ * ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. แบบ Co-Incident Demand
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  หน่วย : ราย
	สถานะ ธ.ค.
	ไตรมาสที่ 1-4
	รายการ
	% เพิ่ม (ลด)
	ปี 2555
	ปี 2556
	 
	 
	 
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟ 
	0.23
	9,979,537
	10,002,803
	   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
	8.71
	5,027,792
	5,465,534
	   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
	4.33
	1,297,345
	1,353,565
	   - กิจการขนาดเล็ก
	8.57
	57,313
	62,226
	   - กิจการขนาดกลาง
	7.04
	5,170
	5,534
	   - กิจการขนาดใหญ่
	7.48
	9,275
	9,969
	   - กิจการเฉพาะอย่าง
	40.63
	1,019
	1,433
	   - ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
	13.97
	4,208
	4,796
	   - สูบน้ำเพื่อการเกษตร
	14.48
	219,075
	250,789
	   - ไฟชั่วคราว
	28.13
	32
	41
	   - ไฟสำรอง
	0
	3
	3
	   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
	3.35 
	16,600,769 
	17,156,693 
	รวมทั้งหมด
	หมายเหตุ อัตราประเภทส่วนราชการ เปลี่ยนไปคิดเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555
	/
	หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วย : ล้านหน่วย
	ไตรมาสที่ 1-4
	ไตรมาสที่ 1-4
	รายการ
	% เพิ่ม 
	ปี 2555
	ปี 2556
	(ลด)
	 
	 
	 
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี 
	(2.16)
	8,339.13
	8,159.31
	   - บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
	8.18
	16,711.00
	18,077.66
	   - บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
	12.07
	9,803.78
	10,987.50
	   - กิจการขนาดเล็ก
	10.88
	16,757.18
	18,580.22
	   - กิจการขนาดกลาง
	3.22
	48,599.80
	50,166.20
	   - กิจการขนาดใหญ่
	4.82
	3,420.21
	3,584.95
	   - กิจการเฉพาะอย่าง
	(98.03)
	2,749.18
	54.10
	   - ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
	(6.23)
	377.11
	353.62
	   - สูบน้ำเพื่อการเกษตร
	9.20
	870.52
	950.58
	   - ไฟชั่วคราว
	(91.16)
	586.00
	51.77
	   - ไฟสำรอง
	(2.24)
	1,678.51
	1,640.84
	   - อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
	2.47
	109,892.41
	112,606.77
	รวมทั้งหมด
	หมายเหตุ อัตราประเภทส่วนราชการ เปลี่ยนไปคิดเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555
	/
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายเขต หน่วย : ราย
	สถานะ ธ.ค.
	ไตรมาสที่ 1-4
	รายการ
	% เพิ่ม 
	ปี 2555
	ปี 2556
	(ลด)
	 
	 
	 
	1. จำนวนผู้ใช้ไฟ 
	3.35
	1,606,688
	1,660,551
	   - กฟน.1
	2.71
	1,355,607
	1,392,401
	   - กฟน.2
	2.55
	1,072,835
	1,100,225
	   - กฟน.3
	3.19
	1,895,354
	1,955,734
	   - กฟฉ.1
	3.00
	2,027,251
	2,088,148
	   - กฟฉ.2
	2.82
	1,700,398
	1,748,326
	   - กฟฉ.3
	3.31
	1,303,077
	1,346,175
	   - กฟก.1
	5.39
	1,319,418
	1,390,522
	   - กฟก.2
	3.16
	999,996
	1,031,645
	   - กฟก.3
	3.44
	848,681
	877,894
	   - กฟต.1
	4.01
	1,356,433
	1,410,785
	   - กฟต.2
	3.52
	1,115,031
	1,154,287
	   - กฟต.3
	3.35
	16,600,769
	17,156,693
	รวมทั้งหมด
	/
	หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต หน่วย : ล้านหน่วย
	ไตรมาสที่ 1-4
	ไตรมาสที่ 1-4
	รายการ
	% เพิ่ม 
	ปี 2555
	ปี 2556
	(ลด)
	 
	 
	 
	2. หน่วยจำหน่ายไม่รวมไฟฟรี 
	4.12
	5,813.36
	6,052.93
	   - กฟน.1
	4.54
	4,426.49
	4,627.61
	   - กฟน.2
	(0.54)
	5,375.46
	5,346.21
	   - กฟน.3
	3.95
	5,044.86
	5,244.29
	   - กฟฉ.1
	4.7
	4,212.25
	4,409.03
	   - กฟฉ.2
	3.51
	6,835.15
	7,074.73
	   - กฟฉ.3
	3.35
	21,131.21
	21,839.05
	   - กฟก.1
	2.79
	24,060.23
	24,731.30
	   - กฟก.2
	0.06
	14,259.81
	14,267.87
	   - กฟก.3
	(0.35)
	5,966.81
	5,945.77
	   - กฟต.1
	3.78
	7,760.25
	8,053.55
	   - กฟต.2
	0.16
	5,006.53
	5,014.43
	   - กฟต.3
	2.47
	109,892.41
	112,606.77
	รวมทั้งหมด
	 /

	12.P19-20 ด้านกระบวนการภายใน (ขยายเขต + High Value บอส)
	ด้านกระบวนการภายใน
	กฟภ. ให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขตการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 73,356 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ ดังนี้
	ร้อยละของเป้าหมาย
	หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้
	หมู่บ้านทั้งหมด
	ภาค
	(หมู่บ้าน)
	(หมู่บ้าน)
	99.99
	18,749
	18,750
	เหนือ
	100.00
	32,091
	32,091
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	กลาง
	99.91
	11,609
	11,619
	99.96
	10,907
	10,911
	ใต้
	99.98
	73,356
	73,371
	รวม/เฉลี่ย
	หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2555
	2. ปี 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล
	จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 17.054 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.14 ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้
	ร้อยละของเป้าหมาย
	ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
	ครัวเรือนทั้งหมด
	ภาค
	(ครัวเรือน)
	(ครัวเรือน)
	98.59
	4,196,670
	4,257,611
	เหนือ
	99.49
	5,225,887
	5,252,751
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	99.39
	4,638,285
	4,667,177
	กลาง
	98.96
	2,993,385
	3,024,966
	ใต้
	รวม/เฉลี่ย
	99.14
	17,054,227
	17,202,505
	หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2555
	2. ปี 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล
	กฟภ. ดำเนินการตามแผนงานเยี่ยมเยียนกลุ่มลูกค้าที่สร้างคุณค่าสูง (High Value) และลูกค้ารายสำคัญ จำนวน 3,778 ราย คิดเป็นร้อยละ 157.41 จากจำนวนแผนงานประจำปี 2556 โดยแยกเป็นรายภาค ดังนี้
	กฟภ. ดำเนินการตามแผนงานบันทึกข้อมูลลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่สร้างคุณค่าสูง (High Value) และลูกค้ารายสำคัญ จำนวน 4,301 ราย คิดเป็นร้อยละ 130.49 จากจำนวนแผนงานประจำปี 2556 โดยแยกเป็นรายภาค ดังนี้
	แผนงานการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมการตลาดเชิงรุกโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สร้างคุณค่าสูง
	หน่วย : ราย
	ร้อยละของเป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย
	ภาค
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	133.66
	802
	600
	เหนือ
	108.10
	921
	852
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	143.57
	1,786
	1,244
	กลาง
	132.00
	792
	600
	ใต้
	130.49
	4,301
	3,296
	รวม/เฉลี่ย
	หน่วย : ราย
	ร้อยละของเป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย
	ภาค
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	เหนือ
	185.33
	1,112
	600
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	122.83
	737
	600
	กลาง
	189.50
	1,137
	600
	132.00
	792
	600
	ใต้
	157.41
	3,778
	2,400
	รวม/เฉลี่ย
	กฟภ. ดำเนินการตามแผนงานบันทึกปัญหา/ความต้องการของลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่สร้างคุณค่าสูง (High Value) และลูกค้ารายสำคัญ จำนวน 3,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 153.13 จากจำนวนแผนงานประจำปี 2556 โดยแยกเป็น รายภาคดังนี้
	หน่วย : ราย
	ร้อยละของเป้าหมาย
	ผลการดำเนินงาน
	เป้าหมาย
	ภาค
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	(ม.ค. – ธ.ค.)
	174.50
	1,047
	600
	เหนือ
	121.33
	728
	600
	ตะวันออกเฉียงเหนือ
	184.67
	1,108
	600
	กลาง
	ใต้
	132.00
	792
	600
	รวม/เฉลี่ย
	153.13
	3,675
	2,400

	13.-14. P21-22 ด้านกระบวนการภายใน (Mและนนท์)
	งานการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในภาพรวม
	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ 
	(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI)
	อยู่ระหว่างการตรวจรับรายงานโครงการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) และศึกษาความเหมาะสม โครงการ PEA Smart Grid และ AMI ฉบับที่ 7 ของที่ปรึกษาศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 
	โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2)
	(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage :GISP.2)
	เปิดใช้งานฐานข้อมูลทั่วประเทศแล้ว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการไฟฟ้าจุดรวมงาน นำเข้าและ ปรับปรุงข้อมูลตามการปฏิบัติงานประจำวัน รวมทั้งได้ส่งข้อมูลระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนระบบงาน OMS และ SCADA ซึ่งพบว่าข้อมูลในระบบ GIS กับฐานข้อมูลอื่นของ กฟภ. ยังไม่ถูกต้องตรงกัน กองแผนที่ระบบไฟฟ้า (กผร.) จึงได้ดำเนินการดังนี้
	1. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ให้แก่ กฟข. และการไฟฟ้าจุดรวมงานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2556 ซึ่งสถานะเดือน ธ.ค. 2556 นี้ ความครบถ้วนของข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 93.67 
	2. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านกระบวนการธุรกิจระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า เพื่อให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการการใช้งานระบบ คำแนะนำด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลย้อนหลัง (Backlog) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน (Change Management) ของโครงการ คสฟ.2 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ  
	มีการประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อวันที่ 16 และ 24 ธ.ค. 2556 และรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำโครงสร้างองค์กรในภาพรวมปี 2556 นำเสนอต่อ รผก(พ.)
	แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
	แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 ดำเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมแผนงาน คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2556 และมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 โดยให้ประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ GIS ระยะที่ 2 ก่อนจึงจะดำเนินการโครงการ GIS ระยะที่ 3 และในระหว่างชะลอโครงการระยะที่ 3 มีการดำเนินงาน ดังนี้
	1. อนุมัติ ผวก. ลว. 11 พ.ย. 2556 จัดหาลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ส่วนที่ 1 จำนวน 36 licenses ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ 
	2. จัดหาลิขสิทธิ์ซอร์ฟแวร์ ส่วนที่ 2 จำนวน 143 licenses พร้อมจัดหา Server ทดแทนของเดิม อยู่ระหว่างนำเสนออนุมัติหลักการ
	3. สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ในสำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต และการไฟฟ้าจุดรวมงานทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบกรอบแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 จากคณะกรรมการบริหาร กฟภ. อยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็น และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จโครงการ คสฟ.2 ในรูปของแบบสอบถามในระบบ Intranet 
	/

	15.P23 ด้านกระบวนการภายใน (ผวง.)ไตรมาส-3
	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
	(Business Intelligence and Data Warehouse)
	กฟภ. ได้จ้าง บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดำเนินงานฯ ปัจจุบันได้ตรวจรับครบ 4 ระบบแล้ว ดังนี้
	- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
	- ระบบบริหารจัดการกลยุทธ์ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Balanced Scorecard)
	- ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
	- ระบบเหมืองข้อมูล (Data Mining) 
	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน
	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบช่องทางการบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
	และบูรณาการระบบสารสนเทศ 
	(e-One Portal Service and Enterprise Application Integration System)
	อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลชุดข้อมูลหลัก FI-CA, ชุดข้อมูลรายการหนี้คงค้าง (ข้อมูลตั้งต้น), ชุดข้อมูลรายการหนี้คงค้างทุกประเภท (ไม่รวมค่าไฟ), ชุดข้อมูล รายการหนี้ผ่อนชำระ, ชุดข้อมูลรายการการรับชำระเงิน,  ชุดข้อมูลรายการการชำระเงินหักผ่านบัญชีธนาคาร, ชุดข้อมูลเงินประกัน และชุดข้อมูลปรับปรุงหนี้ไฟฟ้า
	งานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
	ที่ปรึกษา (บริษัทอาคิเตคส์ แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด) ปรับแก้รายละเอียดงานงวดที่ 4 (รายละเอียดการก่อสร้าง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะทำงานเพื่อบริหารงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล พิจารณาตรวจสอบ

	16 และ 17.P24 ด้านกระบวนการภายใน (ตั๋งและพี่อร)
	โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (กคน.)
	งานลดพัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า
	คณะทำงานบริหารพัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ได้รวบรวมข้อมูลพัสดุ         ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ วันที่ 1 ม.ค. 2556 มีรายการพัสดุจำนวน 214 รายการ คิดเป็น มูลค่ารวม 134.31 ล้านบาท (มูลค่าพัสดุคงคลัง ณ ต้นปี 2556) รายการและมูลค่าพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหว และเคลื่อนไหวช้าไตรมาส 1 - 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2556) มีรายการพัสดุลดลง จำนวน 121 รายการ     มูลค่ารวม 60.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.08          
	งานพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
	ผวก. อนุมัติในหลักการจัดหาระบบการจัดเก็บพัสดุแบบ Pallet Racking System พร้อมรถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า โดยใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2556 กองประเมินผลงบประมาณ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ตามระเบียบ จึงแจ้งฝ่ายจัดหาเพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ อยู่ระหว่างกองมาตรฐานระบบไฟฟ้าจัดทำยกร่างสเปค 
	งานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง 
	คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557 วงเงิน 14,190.857 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2556 อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุรองปี 2557 จาก ผวก.   
	เกาะมะพร้าว และ เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต รผก.(บก) อนุมัติเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 ยกเลิกประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา
	เกาะพระทอง จ.พังงา อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

	18.P25-26 ด้านกระบวนการภายใน (Smart & Green Office)(เอ็ม_ตั๋ง)
	แผนงาน Smart & Green Office
	กฟภ. ต้องการเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์    ขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบในการช่วยลดต้นทุนด้านการนำเข้าพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน กฟภ. โดยในปี 2556 มีโครงการที่สำคัญดังนี้
	โครงการ PEA Green Office ระยะที่ 1 ออกแบบปรับปรุงอาคารนำร่อง 4 อาคารตัวอย่าง         ให้เป็น Green Building มาตรฐาน LEED ระดับ Certified 
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า 
	2. งานจัดชุดเสื้อแสดงภาพลักษณ์องค์กร สำหรับพนักงาน Front Office ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1. งานพัฒนาปรับปรุงสำนักงาน Front Office กฟภ. กลุ่ม B  ให้ทันสมัย (Modern Office) ดำเนินการแล้ว 42 แห่ง
	ที่ปรึกษา (ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2556
	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ความเห็นชอบรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เมื่อวันที่   26 ก.ย 2556 อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร กฟภ. เพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
	โครงการปรับปรุงสำนักงาน กฟภ. ในส่วนงานบริการประชาชน (Front Office) ให้เป็นสำนักงานประหยัดพลังงาน ทันสมัย ทั้งด้านภาพลักษณ์และคุณภาพของงานบริการ 
	อยู่ระหว่างดำเนินการตามอนุมัติ ผวก. วันที่ 12 พ.ค. 2556 ดังนี้ 
	3. งานฝึกอบรม “PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ” สำหรับพนักงาน Front Office ดำเนินการแล้วเสร็จ 
	โครงการสำนักงานให้บริการเคลื่อนที่ กฟภ. (Mobile Office) ปี 2556 – 2560 
	อยู่ระหว่างจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อขออนุมัติข้อกำหนดทางเทคนิคจาก ผวก. ต่อไป

	19.P27 ด้านกระบวนการภายใน (โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า)(เอ็ม)
	ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
	มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้
	ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ
	ชื่อโครงการ
	1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 6.1 (คพส.6.1)
	ระยะเวลาดำเนินงาน 17 ปี (2541 - 2558) พื้นที่ภาคกลาง
	2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 6.2 (คพส.6.2)
	3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)
	ระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี (2548 - 2558) พื้นที่ทั่วประเทศ
	4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)
	5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1)
	6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2)
	7. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3)
	8. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4)
	9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7(คสจ.7)
	10. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 (คชฟ.2)
	11. โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 เควี(วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.)
	12. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)
	13. โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (คคด.)
	ข้อมูล : ฝ่ายบริหารโครงการ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี (2549 - 2559) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 11 ปี (2546 - 2557) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี (2553 - 2558) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (2554 - 2557) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (2549 - 2557) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี (2551 - 2558) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี (2554 - 2560) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (2554 - 2562) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี (2554 - 2561) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ปี (2554 - 2562) พื้นที่ทั่วประเทศ
	  ระยะเวลาดำเนินงาน 14 ปี (2544 - 2558) พื้นที่ภาคใต้

	20.P28 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ( ความพึงพอใจ Succession Plan ออกแบบปรับปรุง)(ปอ)
	ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
	โครงการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ.
	ผวก. ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร   พร้อมประเด็นที่ควรนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริหารงาน เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2557
	โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) 
	รผก.(ม) อนุมัติให้ดำเนินการทบทวนกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย อยู่ระหว่าง รวบรวมรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งจากทุกสายงาน
	โครงการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในอนาคต
	รผก.(ม) เป็นประธานการประชุมแผนการทบทวนกระบวนการทำงานกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนอัตรากำลัง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2556 โดยเชิญที่ปรึกษาจาก ม.เกษตรศาสตร์ มานำเสนอรายละเอียดของระบบนวัตกรรม OSP (One Stop Performance) เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง และปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตรากำลังที่สอดคล้องกับภาระงานและกระบวนการทำงานใหม่
	ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางประสานงานกับ     ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำเสนอขออนุมัติ TOR ราคากลาง และขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาต่อไป
	/

	21.P29-30 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (นักประหยัดตัวน้อย, ISO, ก๊าซเรือนกระจก) (ปริม)
	ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
	กฟภ. ได้ดำเนินงานโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และตอบแทนสังคมตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อคงอยู่กับชุมชนตลอดไป โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
	โครงการนักประหยัดตัวน้อย
	กฟภ. ได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการอบรมการประหยัดพลังงานให้แก่นักเรียน  ในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้ผู้มีส่วนร่วม ทั้ง 4 ส่วน (4 ภาคี) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ปกครองนักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ และพนักงานจิตอาสา ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นการสร้าง เครือข่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและถูกวิธี กำหนดเป้าหมายในปี 2556 ประยุกต์ใช้ หลักการแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping: OM) ไปดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. จำนวน 12 เขตกำหนดนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เขตละ 500 คน และโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 โรงเรียน 
	แผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน กฟภ. และแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอก กฟภ.
	ดำเนินงานตามแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กฟภ. ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้
	ภายในองค์กร
	 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	 กิจกรรมปลูกดูแลรักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อน ดำเนินการปลูกต้นไม้แล้ว จำนวน 17,200 ต้น 
	 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงจักรดีเซล ตั้งเป้าหมายค่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานต่อหน่วยที่ 0.310 ลิตร/หน่วย (kWh) สามารถควบคุม    อัตราสิ้นเปลืองฯ ได้ 0.310 ลิตร/หน่วย (kWh) 
	 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศ จำนวน 700 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 176 เครื่อง สามารถลดการใช้พลังงานได้ 447,292 หน่วย/ปี 
	การไฟฟ้าเขตทุกเขตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และประเมินผลโครงการฯ ตามหลักการแผนที่ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้ว
	 โครงการจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งในอาคารจำนวน 5,000 ชุด ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถลดการใช้พลังงานได้ 372,032 หน่วย/ปี 
	ภายนอกองค์กร
	 โครงการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ให้บริการแล้วจำนวน 36 ราย
	 การสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) รับซื้อไฟฟ้าแล้ว 474.94 MW 
	 โครงการ กฟภ. ส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถาน ติดตั้งหลอด LED บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน และวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย แล้วเสร็จ
	งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
	การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. ตามมาตรฐาน ISO 26000 ในปี 2556 เป็นการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร 
	จัดอบรมหลักสูตรการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาใช้ใน กฟภ. จำนวน 5 รุ่น สานเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ กฟภ. และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

	22.P31 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เคเบิ้ลใต้ดิน)(ตั๋ง)
	โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่
	กฟภ. ได้ปรับปรุงระบบจำหน่ายชนิดปักเสาพาดสายเป็นระบบเคเบิลใต้ดินในพื้นที่เมืองใหญ่   เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาทัศนียภาพของเมือง      ให้สวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา ชลบุรี นครปฐม เพชรบุรี ภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม     สุราษฎร์ธานี และตรัง มีผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการถึงสิ้นปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 69.39 ปัจจุบันคงเหลืองานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้
	1. ถนนนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี กฟภ.จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินเรียบร้อยแล้ว 
	อยู่ระหว่างการแก้ไขงานโยธาจากเทศบาลฯ 
	2. ถนนทวีวงศ์ และ ถนนเยาวราช จังหวัดภูเก็ต อนุมัติแบบและแจ้งค่าใช้จ่ายประมาณการ
	แก่เทศบาลฯ แล้ว อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณของเทศบาลฯ

	23. P32 ใบคั่นผลตามนโยบาย ผวก
	24. P33 Beyond to SMART GRID (นนท์)
	1. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีศักยภาพและทันสมัย 
	(Beyond to SMART GRID)
	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (SMART GRID) ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
	ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ประมาณ 116,308 ราย (ยกเว้น ผู้ใช้ที่ติดตั้งมิเตอร์ตามโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ Automatic Meter Reading: AMR) และติดตั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อื่นๆ ในพื้นที่สำนักงานของการไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า คือ สถานีไฟฟ้าพัทยาเหนือ สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ และสถานีไฟฟ้าจอมเทียน
	คณะกรรมการจัดทำแผน (Planning Committee) ได้ประชุมพิจารณาการจัดทำ TOR จ้างที่ปรึกษา จัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาผู้ดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 
	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด (Micro Grid)
	อยู่ระหว่างที่ปรึกษา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ ฉบับที่ 3 (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)
	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พิจารณาร่างรายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการฯฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 และรายงานฉบับสมบูรณ์
	/

	25. และ 26. P34-37 Road to LED และ Green Investment (นนท์)
	2. เป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วน 
	(Road to LED)
	โครงการนำร่องติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED
	รผก.(ว) ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 18 ธ. ค. 2556 จ้างบริษัทไลท์ติ้งแอนด์อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินงานกลุ่มที่ 1 และ 2 และ กิจการค้าร่วม จีโร่ – ฟินลิปส์ ดำเนินงานกลุ่มที่ 3 และ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED
	คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2556 เห็นชอบการดำเนินการโครงการติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED 
	เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ แจ้งให้ กฟภ. ทบทวนรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมหารือกับผู้แทนกระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2556 อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์
	การดำเนินโครงการฯ จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพโคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) เดิม ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., อบต. และเทศบาล) ทั้ง 4 ภาค จำนวน  3 ล้านหลอด วงเงิน 4,722 ล้านบาท ส่งผลให้ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ปีละไม่น้อยกว่า    370 ล้านหน่วยต่อปีหรือ 909 ล้านบาทต่อปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า   2 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี    (พ.ศ. 2554 – 2573) ที่กำหนดให้ประเทศไทยลดการใช้พลังงานให้ได้ 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี 2554
	ได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง กฟภ. และการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2556 
	เป็นโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ กฟภ. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กฟภ. จะให้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานทดแทน     หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ กำหนดอัตราเงินสนับสนุน 1 บาทต่อ 1 kWh ที่ประหยัดได้ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง กฟภ. ตั้งเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานจำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านหลอด  
	การดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย โดย กฟภ. เป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้
	โครงการนำร่องติดตั้งโคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED กำหนดให้มีการติดตั้ง  โคมไฟถนนประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED ทดแทนโคมไฟหลอด HID เดิม จำนวน 16,000 หลอด วงเงิน 314.40 ล้านบาท ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเมื่อดำเนินงานโครงการนี้แล้วเสร็จ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถประหยัด พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15.56 ล้านหน่วยต่อปีหรือ 38.43 ล้านบาทต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 6,988 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งความสว่างและความถูกต้องของ การมองเห็นดีขึ้น 
	ผวก. ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพโคมไฟถนนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ และอนุมัติจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED Tube T8 จำนวน 200,000 หลอด เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2556 อยู่ระหว่างนำข้อกำหนดขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา เสนอขออนุมัติจาก ผวก.
	งานนำหลอด LED ประหยัดพลังงานมาใช้งานในระบบแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน กฟภ. 
	ติดตั้งหลอด LED จำนวน 5,000 หลอด ในพื้นที่อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ กฟภ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2556 ผวก. ได้อนุมัติในหลักการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED จำนวน 217,500 หลอด ในวงเงิน 174 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2556
	ผวก. อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด จำนวน 84,000 หลอด และจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมชุดติดตั้งหลอด จำนวน 17,438 หลอด เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา
	โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ
	1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (ศูนย์รังสิต)
	โดย มธ. (ศูนย์รังสิต) จะจ่ายค่าจ้างจากผลการประหยัดที่เกิดขึ้น ระยะเวลาโครงการ 5 ปี       มีมาตรการในการประหยัดพลังงานมีรายละเอียดดังนี้
	1.1 เปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 1,766 เครื่อง
	1.2 เปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นโคมหลอดไฟถนน LED จำนวน 454 โคม
	1.3 เปลี่ยนเป็น Chiller ประสิทธิภาพสูง (ขนาด 400 ตัน) จำนวน 2 เครื่อง
	เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 118.202 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ สามารถลดการใช้พลังงานได้ปีละ 28 ล้านบาท 
	อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงร่วมกับกองวิศวกรรมไฟฟ้าและทดสอบ
	2. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
	โดย มร.นศ. จะจ่ายค่าจ้างจากผลการประหยัดที่เกิดขึ้น มีมาตรการในการประหยัดพลังงานคือ 
	2.1  เปลี่ยนหลอด FL ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 11,846 หลอด
	2.2 เปลี่ยนหลอด FL ขนาด 18 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1,258 หลอด
	2.3  เปลี่ยนหลอดไฟถนนและโคมไฟถนน เป็นหลอด LED ขนาด 3 - 195 วัตต์ จำนวน 2,673 หลอด
	เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 27.573 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการคือ สามารถลดการใช้พลังงานได้ปีละ 3.476 ล้านบาท หรือ 869,324 หน่วย/ปี 
	อยู่ระหว่าง มร.นศ. พิจารณาจัดทำสัญญาจ้างระหว่าง กฟภ. และ มร.นศ. 
	ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐจำนวนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง สนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน กฟภ. ได้ว่าจ้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา เพื่อเข้าสำรวจและจัดทำข้อเสนอให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพิจารณาต่อไป
	โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟช่วยไทย ลดใช้พลังงาน
	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี นับตั้งแต่ลงนามในหนังสือยืนยัน (ลงนามเมื่อ 18 ธ.ค. 2555) ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2556 ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 283 ราย จำนวนหลอดที่ต้องเปลี่ยนทั้งสิ้น 417,699 หลอด คิดเป็นผลประหยัด 59.67 ล้านหน่วย
	3. เร่งรัดการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งพลังงานสะอาด 
	(Green Investment)
	โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
	ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง) ได้ส่งรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับที่ 1  แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน
	ที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้ส่งรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับที่ 1 แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

	27. P38 Green Office และ Electrified (เอ็มและนนท์)
	4. การพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานประหยัดพลังงาน (Green Office)
	โครงการ "บริการถูกใจ มิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ"
	การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2556) 
	3. พิจารณาปรับปรุงกระบวนงาน พร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
	4. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้บริหารพื้นที่ภาคกลาง ผ่านระบบ Video Conference 
	5. ผวก. อนุมัติให้นำกระบวนงาน “PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ” มาใช้กับ กฟภ. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2556 
	- ยื่นขอใช้ไฟขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที
	- เขตเมือง ขนาดมิเตอรไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้ภายใน 24 ชม.
	ให้การไฟฟ้าเขตจัดระบบควบคุมภายในและตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย         เพื่อให้การดำเนินงานบริการลูกค้าเป็นไปด้วยความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
	(100% Electrified)
	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท
	การไฟฟ้าเขตได้จัดส่งข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้คณะทำงานจัดทำแผนงานขยายเขต    ระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบทแล้ว มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 107,051 ครัวเรือน
	8. ผวก. อนุมัติให้ขยายผลการดำเนินงาน “PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ” เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556 มาใช้กับ กฟภ. จุดรวมงานและการไฟฟ้าสาขาทุกแห่ง ดังนี้
	7. ผวก. อนุมัติหลักการวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมาณการงานขยายเขตแรงต่ำสำหรับบ้านอยู่อาศัย ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 15 แอมป์ 1 เฟส (2 สาย) ระยะทางไม่เกิน 200 เมตร เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2556 ให้ กฟภ. จุดรวมงาน และ การไฟฟ้าสาขา ในพื้นที่ภาค 3 นำวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปทดลองใช้ และให้คณะทำงาน One Touch Service พิจารณาประเมินเพื่อขยายผลต่อไป
	6. ฝึกอบรมหลักสูตร “PEA บริการถูกใจ มิติใหม่ งานบริการขอมิเตอร์ใช้ไฟ” ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าทั้ง 12 เขต จำนวน 8 รุ่น (ส.ค. - ต.ค. 2556) 
	     5. เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
	1. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้า โดยการนำระบบ GIS ร่วมกับ PEA MAP มาใช้ในการให้บริการรับคำร้องงานขอติดตั้งมิเตอร์ และขยายเขตขอใช้ไฟพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ซึ่งได้ทดลองนำร่องที่ กฟภ.รังสิต เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2556
	2. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคิดค่างานขยายเขตแบบ Package เพื่อพิจารณาการประมาณการคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2556

	28. P39 Zero Accident (นนท์และพี่ปอ)
	6. ยกระดับเรื่องความปลอดภัยให้เป็นยุทธศาสตร์ (Zero Accident)
	โครงการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุในการทำงานของ กฟภ.
	1. จัดประชุมชี้แจงการควบคุมงานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ควบคุมงานการไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 120 คน
	2. ประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย กฟภ. ประจำไตรมาส
	3. จัดส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าเขตและการไฟฟ้าในสังกัด
	4. อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าต่างๆ จำนวน 240 คน
	5. ตรวจประเมินคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการไฟฟ้าต่างๆ
	งานมหกรรมคุณภาพ PEA ประจำปี 2556 จัดการแข่งขันทักษะทางช่าง ด้านมาตรฐานความปลอดภัย
	จัดงานมหกรรมคุณภาพ PEA ครั้งที่ 25 ประจำปี 2556 แล้ว ดังนี้
	- แข่งขันทักษะทางช่าง ระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.ย. 2556 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท เช่น แข่งขันฮอทไลน์กระเช้าฉีดน้ำ และแข่งขันช่างเชื่อมสาย เป็นต้น
	- งานมหกรรมคุณภาพ PEA วันที่ 25 ก.ย. 2556 ประกอบด้วย การเสนอผลงานกิจกรรมคิวซี ผลงานนวัตกรรม และกิจกรรมสุดยอด 5 ส             
	        /
	ในไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินงานดังนี้

	29. P40 Community Partnership (พี่ปริม)
	7. เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร (Community Partnership)
	โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสู่ชุมชน
	โครงการ PEA ส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถาน
	โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED เพื่อชุมชนประมง
	โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
	      จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด โดยวิทยากรจาก กฟภ. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้กับข้าราชการ ผู้นำชุมชน และนักศึกษาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช. ปวส. จากสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 74 จังหวัด และนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมให้บริการตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า  ภายในอาคาร/บ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชนแล้วไม่น้อยกว่า 100,000 ครัวเรือน
	อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากที่ปรึกษาฯ (ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
	     ปี 2555 – 2556 กฟภ. ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยหลอด LED แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง คือ  วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน และวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย 
	     กำหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Spec) ของหลอด LED ที่จะนำมาทดแทนหลอดไฟชนิด Metal Halide และ Mercury แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อหลอด LED

	30. P41 Move to AEC (นนท์)
	8. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Move to AEC)
	งานศึกษาแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามจุดผ่านแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
	งานศึกษาปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ กฟภ. ทบทวนแผนการลงทุน โดยให้ติดตามและรอผลการศึกษาจากกระทรวงคมนาคม  
	งานศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย) 
	อยู่ระหว่างกองแผนงานระบบไฟฟ้า (กผฟ.) จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของงานศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย)    
	งานการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	กฟภ. ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สพพ. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2556 อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ สพพ. 
	ด้วย YESB (Yangon city Electricity Supply Board) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงพลังงานไฟฟ้าเมียนมาร์ ขอความช่วยเหลือทางด้านวิชาการมายังสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ในการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง โดยเลือกเขต North Okkalapa และเขต North Dagon เป็นเขตพื้นที่โครงการ สพพ. ได้พิจารณาให้ดำเนินการจ้าง กฟภ. เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระหว่าง กฟภ. และ สพพ. เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2556 
	อยู่ระหว่างกองแผนงานระบบไฟฟ้า (กผฟ.) จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามจุดผ่านแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

	31. P42-43 Move to AEC (เอ็มและพี่ปอ)
	โครงการความร่วมมือระหว่าง กฟภ. กับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL)
	โครงการการพัฒนาทักษะด้านภาษา
	โครงการการพัฒนาทักษะด้านภาษา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีความกล้าและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนประกอบด้วย
	( โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน จำนวน 1,835 คน โดยใช้ระบบ e-Learning และแบบ In-Class Training ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 11 หลักสูตร
	( โครงการอบรมภาษาอาเซียนให้แก่พนักงาน ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2556 แบ่งเป็น
	- ภาษาเมียนมาร์ จำนวน 21 คน
	- ภาษาเขมร จำนวน 20 คน
	          /
	      ปี 2556 กฟภ. จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน EDL แล้วจำนวน 10 หลักสูตร และแจ้งรายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2557 ให้กับ EDL เพื่อคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม                ซึ่ง EDL ได้คัดเลือกแล้วจำนวน 10 หลักสูตร อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจาก ผวก.
	โครงการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน
	จัดบรรยาย “การวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของ PEA” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 60 คน เมื่อวันที่  13 มิ.ย. 2556         
	โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการ การให้ทุนการศึกษาและศึกษาดูงาน
	จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมและด้านบริหาร ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) จำนวน 10 คน ดังนี้
	- หลักสูตร “SCADA System Operation” วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จ.นครปฐม
	- หลักสูตร “Customer Service” วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ โฮเต็ล จ.ชลบุรี
	- หลักสูตร “Protective Relay Basic Course” วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
	โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
	จัดสัมมนา “PEA moves forward to High Speed Train” ครั้งที่ 2 จำนวน 81 คน เมื่อวันที่    11 พ.ย. 2556 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 อาคาร LED 

	32. P44 High Quality ฯและ PEA Rebranding (พี่ปอและพี่ปริม)
	9. ผลักดันการพัฒนาศักยภาพแรงงานและจดทะเบียนแรงงาน 
	(High Quality & Qualified Labor)
	โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบทดสอบ ประเมินรับรองสมรรถนะและออกใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
	อยู่ระหว่างทบทวนโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบทดสอบประเมินรับรองสมรรถนะและออกใบอนุญาตผู้ปฏิบัติงานให้กับ กฟภ.
	โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะคนงานจ้างเหมาแรงงาน
	กฟภ. ได้กำหนดแผนพัฒนาคนงานจ้างเหมาแรงงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 15,449 คน โดยกำหนดหลักสูตรพัฒนาฝีมือคนงานเป็น 3 ระดับ คือ   
	1. หลักสูตรอบรมคนงาน ระดับพื้นฐาน จำนวน 8,551 คน 
	2. หลักสูตรอบรมคนงาน ระดับฝีมือ จำนวน 4,334 คน
	3. หลักสูตรอบรมคนงาน ระดับชำนาญพิเศษ จำนวน 2,564 คน 
	10. ปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการรับรู้และรองรับการพัฒนาศักยภาพองค์กร 
	(PEA Rebranding)
	จัดประชุมชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแบบอักษร PEA เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยที่ปรึกษาฯ (บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2556

	33. P45-47 ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ติว)
	ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำปี 2555
	ปัจจุบัน กฟภ. มีคะแนนประมาณการ 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2556) เท่ากับ 4.5741 
	 / 
	หมายเหตุ  คะแนนประมาณการ ณ สิ้นปี 2556 อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนคำจำกัดความ ตัวชี้วัด 2.5, ตัวชี้วัด 2.8 และตัวชี้วัด 2.10 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
	ปี 2555 ในแต่ละหัวข้อการประเมินผล กฟภ. มีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ดังต่อไปนี้
	 /
	สาขาพลังงาน-ไฟฟ้า-น้ำมัน 
	บางจาก 
	กฟภ. 
	 
	3. การบริหารจัดการองค์กร (35%) 
	4.2959
	4.3026
	3.1 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (6%) 
	4.6200
	4.4981
	3.2 การบริหารความเสี่ยง (7%)
	3.7710
	4.3890
	3.3 การควบคุมภายใน (4%) 
	4.2626
	4.2975
	3.4 การตรวจสอบภายใน (6%) 
	4.5208
	4.0328
	3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ (6%) 
	4.3750
	4.2713
	3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล (6%) 
	4.3023
	4.3109
	หมายเหตุ  การจัดลำดับนี้ไม่รวม กฟผ. กฟน. ปตท. ที่เข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
	เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2555 ระหว่าง กฟภ. กับ กฟน.
	กฟภ. 
	กฟน. 
	 
	SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี)
	2.96*
	1.831
	SAIDI (นาที/ราย/ปี)
	57.47*
	49.448
	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
	15,338
	9,367.33
	4.08%
	5.28%
	Net Profit Margin 
	EBITDA (ล้านบาท)
	28,116
	15,366
	จำนวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน)
	592
	403
	หมายเหตุ  * ข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่ 
	ที่มาข้อมูล กฟน. : - State Enterprise Review จาก www.sepo.go.th 
	- รายงานสถิติผู้ใช้ไฟ, รายงานการเงิน และดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า จาก www.mea.or.th
	จำนวนผู้ใช้ไฟ กฟน. 3,194,167 สิ้นปี 55
	จำนวนพนักงาน กฟน. 7,932 สิ้นปี 55




