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คํานํา
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ กฟภ. ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
และสรุปผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ กฟภ. ใหผูบริหารระดับสูงและผูเกี่ยวของใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
โดยมีสาระสําคัญแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานตามระบบ BSC
Goal (Financial Social Environment : FSE)
Customer Value Proposition
Internal Process
Learning and Growth
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
จากการรวบรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญของแตละสายงานตางๆ เพื่อจัดทําหนังสือฉบับนี้ กองวิเคราะห
และประเมินผล ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งดานขอมูล จากหนวยงานตางๆ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะหและประเมินผล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
กองวิ เ คราะห และประเมิ น ผล หวั งเป น อยา งยิ่งว าหนัง สือรายงานผลการดําเนิ น งานของ กฟภ. จะเป น
ประโยชนตอผูใชงาน และหากมีขอผิดพลาดประการใด ขอไดโปรดแจงกองวิเคราะหและประเมินผลทราบ เพื่อ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตองตอไป
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วิ สั ย ทั ศ น (Vision)
กฟภ. เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ย วเนื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)

จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1: มีการสงเสริมใหองคกร มีการเติบโตอยางยั่งยืน ตามกรอบแนวทาง SDGs และแนว
ปฏิบัติที่ดีตามกรอบ DJSI โดยมุงเนนในการวิเคราะหและกําหนดปจจัยขับเคลื่อน เพื่อมุงสูความยั่งยืนภายในองคกร
รวมทั้งการสื่อสารและการนําปจ จัยขับเคลื่อนดั งกลาว มากําหนดเปนแผนงานสู ความยั่งยืนภายในองคกร โดยมี
เปาหมายที่สําคัญ คือ การบรรลุเปาหมายใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ (Economic) คือ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ
มุงเนนยุทธศาสตรดานพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ ในขณะที่องคกรคงไวซึ่งความสามารถในการสราง
กําไร (Economic Wealth) มิติสังคม (Social) สรางสายสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทําใหผูคนที่
เกี่ยวของมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ( Social Well-Being) มิติสิ่งแวดลอม (Environment) ใสใจและ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม (Environmental Wellness)นอกจากนี้ ยังมุงเนนในการพัฒนา กฟภ.
เขาสูองคกรที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยนําแนวทางที่ดีที่เปนมาตรฐานสากล มาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน ทั้ง
มาตรฐาน ISO 26001 UN SDGs และ DJSI ในการสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2: การใหความสําคัญและตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใหความสําคัญในการ
สร างสายสั มพั น ธ ที่ดี กับ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ กฝ าย เพื่ อ เป น รากฐานให อ งค กรมี ก ารเติ บ โตอย า งยั่ งยื น โดยเน น
การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกขององคกร เพื่อยกระดับความพึงพอใจและ
ความผูกพันของทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ยุทธศาสตรที่ 3: มีการจําหนายไฟฟาที่ไดคุณภาพในระดับชั้นนําของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการ
เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ซึ่งจะพัฒนาระบบไฟฟาและกอสรางสถานีไฟฟา
เพื่อใหสามารถจายไฟฟาไดอยางเพียงพอมีความมั่นคง เชื่อถือได สามารถรองรับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ลด
ปญหาการปฏิบัติการและบํารุงรักษา ลดหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย รวมถึงปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจําหนาย
ไฟฟาในพื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่สําคัญ และการขยายพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ยุทธศาสตร
ของประเทศ ใหมีโครงสรางพื้นฐานดานระบบไฟฟาที่ทั่วถึง เพียงพอ คุณภาพเชื่อถือได
ยุทธศาสตรที่ 4: การบริหารและจัดสรรสินทรัพย และสรางความมั่นคงทางการเงิน การบริหารจัดการ
สินทรัพย และสรางความมั่นคงทางการเงิน โดยเปนองคกรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพยอยางเต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งกลยุทธจะมุงเนนการพัฒนาระบบ Asset Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชสินทรัพยและการดําเนินงาน
ขององคกร รวมถึงการลดตนทุนในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา และเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเงินขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 5: ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจและทิศทาง
องคกร โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานขององคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัว รวดเร็ว รวมถึงตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางดีขึ้น โดยมี
การวิเคราะหโครงสรางกระบวนการดําเนินธุรกิจขององคกร พรอมทั้งวิเคราะห และปรับปรุงขอกําหนด ตัวชี้วัดในแต
ละกระบวนการขององคกร (Business Structure Analysis) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงาน/กระบวนการ
ดําเนินงานขององคกร ใหมีความยืดหยุน และสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมาย ขององคกร
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ยุทธศาสตรที่ 6: การสรางความผูกพันกับลูกคา โดยใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยและระดับความ
ตองการ ความคาดหวัง รายกลุมลูกคาที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งจะมีการวิเคราะหสารสนเทศจากการ
สํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด และนํามาสรุปผลเปนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของ
องคกร โดยสารสนเทศดังกลาวจะถูกนําไปใชประโยชนในการวางแผนผลิตภัณฑและบริการ การตลาด การปรับปรุง
ระบบงาน และกระบวนการทํางาน การพัฒนาโอกาสธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคาในแตละ
กลุมลูกคาที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 7: แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุงเนนในการสงเสริมการลงทุน/รวมลงทุน
และพัฒ นาธุ รกิ จ เพื่อปรั บตัว รองรั บการเปลี่ย นแปลงในธุร กิจไฟฟ า เนื่องจากปจจุบัน เทคโนโลยีและโครงสราง
อุตสาหกรรมระบบไฟฟามีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใหความสําคัญในการเพิ่มรายไดจากธุรกิจเสริมขององคกร เพื่อเพิ่ม
สัดสวนรายไดจากธุรกิจเสริมตอรายไดรวมขององคกร โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (สวน
แบงการตลาดสูงสุด) ในระดับประเทศ เนนการสราง PEA Brand และมาตรฐานในระบบไฟฟา เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับในระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 8: ยกระดับการบริหารและศักยภาพของทุนมนุษย โดยกลยุทธมุงเนนในการบริหารทุนมนุษย
ในลักษณะเชิงกลยุทธมากขึ้น (Strategic HRM) ซึ่งจะพัฒนาระบบการบริหารคนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ Competency เปนเครื่องมือสําคัญในการ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกรเขากับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะวิเคราะห
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับพนักงานในแตละตําแหนงงาน และเตรียมความพรอมบุคลากรใหพรอมรองรับธุรกิจหลัก
ขององคกร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เพื่อใหพนักงานในตําแหนงงานนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9: สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
การขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation) โดยกลยุ ทธจะมุงเนนในการพัฒนาขี ด
ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ “พลิกองคกรในการเปน Digital Utility” ซึ่งเปน
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของ กฟภ. ในป 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงใน 3 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก
- Digital Service การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา
- Digital Operational Excellence การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบไฟฟาใหทันสมัย ดวย Smart Grid
- Digital Business การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการในปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 10 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable
and Secured Digital Technology) โดยกลยุทธมุงเนนการสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่ชวยขับเคลื่อนองคกรสู
Digital Utility โดยจะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (standard) การคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล
(privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (cyber security) ซึ่งจะมุงเนนการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และการทําธุรกรรมตางๆทางออนไลน
ยุทธศาสตรที่ 11: สงเสริมและสรางความรวมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจหลัก
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุงเนนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ (Process) และ
ผลงานทางดานนวัตกรรม (Output) โดยงานนวัตกรรมจะมุงเนนในการเสริมสรางระบบไฟฟาใหมีความมั่นคงมี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญของ
องค กร ใหมีความสอดคลองและทันต อการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีและโครงสรางอุ ตสาหกรรมไฟฟาที่กําลั ง
เปลี่ยนไป

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

- 3 - พื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมภิ าค

พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค

พื้นที่ความรับผิดชอบ :
ประกอบดวย

ประชากร
ผูใชไฟฟา
สํานักงาน

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

510,000

ตร.กม.

99.99 %
74
866
7,155
74,304
66.032
19.656
946

ของพื้นที่ทั้งประเทศ
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน
ลานคน
ลานราย
แหง

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

โครงสรางการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะกรรมการ กฟภ.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูวาการ
ฝายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
-กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
-กองแผนบริหารความเสี่ยง
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝายงานผูวาการ

-กองประสานนโยบายและพิธีการ
-กองกิจการคณะกรรมการ
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี

ฝายนิติการ
-กองนิติกรรม
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ

กลุมยุทธศาสตรและพัฒนา

สายงานยุทธศาสตร

ฝายพัฒนาธุรกิจ
-กองพัฒนาธุรกิจองคกร
-กองระบบงานธุรกิจ
-กองความรวมมือธุรกิจ
ระหวางประเทศ
ฝายนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน
-กองเศรษฐกิจพลังไฟฟา
-กองอัตราและธุรกิจไฟฟา
-กองซื้อและบริหาร
ตนทุนไฟฟา
ฝายบริการวิศวกรรม
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบสง
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบจําหนาย
-กองบริการบํารุงรักษา

ฝายวางแผนระบบไฟฟา
-กองโครงการ
-กองวิเคราะหและวางแผน
ระบบไฟฟา
-กองแผนทีร่ ะบบไฟฟา
-กองแผนงานระบบไฟฟา
อัจฉริยะ
ฝายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟา
-กองบริหารกองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม
-กองวิจัย
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณไฟฟา
ฝายสงเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
-กองสงเสริมพลังงานทดแทน
และผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็ก
-กองสงเสริมอนุรักษพลังงาน

ฝายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
-กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
-กองสนับสนุนตรวจสอบดานสารสนเทศ

ฝายคดีและสอบสวน
-กองคดี
-กองวินัยและสอบสวน

กลุมเครือขายและบริการ

สายงาน
วิศวกรรม

สายงานกอสราง
และบริหารโครงการ

ฝายกอสรางสถานีไฟฟา
ฝายวิศวกรรม
-กองกอสรางสถานีไฟฟา
-กองมาตรฐานระบบไฟฟา -กองทดสอบอุปกรณสถานี
-กองขอกําหนดทางเทคนิค ไฟฟา
-กองสนับสนุนงานกอสราง
ฝายงานโยธา
-กองออกแบบงานโยธา
ฝายกอสรางระบบไฟฟา
-กองจัดจางและกอสราง -กองกอสรางระบบไฟฟา 1
งานโยธา
-กองกอสรางระบบไฟฟา 2
-กองบริการงานโยธา
-กองผลิตภัณฑคอนกรีต
ฝายงานสถานีไฟฟา
-กองออกแบบสถานีไฟฟา
-กองจัดการงานสถานีไฟฟา
ฝายงานระบบไฟฟา
-กองออกแบบระบบไฟฟา
(ก.)
-กองออกแบบระบบไฟฟา
(น.ฉ.ต.)
-กองจัดการงานระบบไฟฟ

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

ฝายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
- กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัตกิ าร
- กองตรวจสอบการบํารุงรักษา
- กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงาน
กอสราง
กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบริการลูกคา

ฝายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
-กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี
-กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองคกร
-กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางและบริหารพัสดุ

กลุมสนับสนุน

สายงานปฏิบัตกิ าร
และบํารุงรักษา
ฝายควบคุมระบบไฟฟา
-กองควบคุมการจายไฟ
-ศูนยสั่งการระบบไฟฟา
-กองอุปกรณควบคุม
ฝายบํารุงรักษาสถานี
ไฟฟาและระบบไฟฟา
-กองอุปกรณปองกันและ
รีเลย
-กองบํารุงรักษาสถานีไฟฟา
-กองบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ฝายระบบมิเตอรและ
หมอแปลง
-กองมิเตอร
-กองหมอแปลง
-กองพัฒนาระบบมิเตอร
ฝายบํารุงรักษาระบบผลิต
-กองบริการและ
บํารุงรักษาเครื่องกล
-กองควบคุมระบบผลิต

สายงานการไฟฟา
ภาค1-4

สายงานสาร
สนเทศและสื่อสาร

สายงานบัญชี
และการเงิน

ฝายวางแผนธุรกิจ
-กองบริการลูกคา
และวิศวกรรม
-กองจัดการงานทั่วไป

ฝายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร
-กองบริการสารสนเทศ
และสื่อสาร

ฝายงบประมาณ
-กองงบประมาณ
-กองประเมินผล
งบประมาณ
-กองวิเคราะหการเงิน
และจัดการเงินทุน

ฝายสารสนเทศ
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-กองคอมพิวเตอรและ
เครือขาย
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ฝายบัญชี
-กองบัญชี
-กองบัญชีบริหาร
-กองบัญชีทรัพยสิน
-กองบัญชีทรัพยสิน
เครือขาย

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

ฝายการเงิน
-กองการเงิน
-กองตรวจจาย
-กองภาษี
-กองรายได

ฝายธุรการ
-กองอํานวยการ
-กองบริการ
-กองการพิมพ

การไฟฟาเขต
กฟฟ

กองอํานวยการ
ฝายวิศวกรรมและบริการ
-กองวิศวกรรมและวางแผน
-กองกอสรางและบริหาร
โครงการ
กองบริการลูกคา
ฝายปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา
-กองปฏิบัติการ
-กองบํารุงรักษา
-กองระบบสื่อสาร
ฝายบัญชีและ
พลังงานไฟฟา
-กองบัญชี
-กองซื้อขายไฟฟา
-กองระบบสารสนเทศ

ฝายพัฒนาและสนับสนุน
ระบบสารสนเทศ
-กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานบริการลูกคา
-กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการจัดการองคกร
-กองสนับสนุนระบบ
สารสนเทศ
ฝายสื่อสารและโทรคมนาคม
-กองออกแบบระบบสื่อสาร
-กองบํารุงรักษาอุปกรณสื่อสาร
-กองบริหารเครือขายสื่อสาร

สายงาน
อํานวยการ
ฝายจัดหา
-กองจัดหาในประเทศ
-กองจัดหาตางประเทศ
-กองวางแผนพัสดุ

สายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดลอม
ฝายประชาสัมพันธ
-กองประชาสัมพันธ
-กองสื่อสารองคกร
ฝายสังคมและ
สิ่งแวดลอม
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิง่ แวดลอม
-กองจัดการโครงการ
สังคมและสิง่ แวดลอม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ฝายกลยุทธทรัพยากร
บุคคล
-กองระบบงานบุคคล
-กองบริหารงานบุคคล

-4-

ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร
-กองวางแผนวิสาหกิจ
-กองวิเคราะหและ
ประเมินผล

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟา

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักกฎหมาย

สํานักผูวาการ

ฝายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-กองพัฒนาบุคลากร
-โรงเรียนชาง กฟภ.
-ศูนยฝกปฏิบัติการ
ไฟฟาแรงสูง
-กองฝกอบรมชาง
และฮอทไลน
ฝายบริการทรัพยากร
บุคคล
-กองสวัสดิการ
-กองสถานพยาบาล
-กองจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

การบังคับบัญชา
การบริหารงาน

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค วันที่ 22 เม.ย. 2558
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ผลการดําเนินงานตาม BSC
ประจําป 2561
ไตรมาส 1-3
1 มกราคม – 30 กันยายน 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Goal

ดานการเงิน
มี เป าหมายเพื่ อให กฟภ. มี ฐานะการเงิ นที่ มั่ นคง มี สภาพคล อง และ
มีความสามารถในการทํากําไรที่เปนมูลคาเพิ่มตอองคกร การดําเนินงาน
ขององคกรในระหวาง 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2561 กฟภ. มีกําไรจาก
กา รดํ า เ นิน งา น 1 7,197 ลา นบ าท เปรี ย บเที ย บกั บ ป ที่ แ ล ว
ในระยะเวลาเดียวกันจํานวน 20,875 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.62
และกํ า ไรสุท ธิ 16,355 ลา นบาท เปรีย บเทีย บกับ ปที ่แ ลว ใน
ระยะเวลาเดียวกันจํานวน 19,784 ลานบาท ลดลงรอยละ 17.33
เนื ่อ งจากคา ซื ้อ กระแสไฟฟา เพิ ่ม ขึ ้น มากกวา รายไดจ ากการจํ า หนา ยกระแสไฟฟา ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น 3,223 ลา นบาท
เมื ่อ เปรีย บเทีย บกับ ปที ่แ ลว ในระยะเวลาเดีย วกัน และคา ใชจ า ยในการดํ า เนิน งานเพิ ่ม ขึ ้น 466 ลา นบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวในระยะเวลาเดียวกัน
รายการ
รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา
รายไดอื่นจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
รายไดรวม
คาซื้อกระแสไฟฟา
คาใชจายในการดําเนินงาน
(ไมรวมคาซื้อกระแสไฟฟา)
คาใชจายอื่น
คาใชจายรวม
กําไรจากการดําเนินงาน
EBITDA
กําไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรสุทธิ
จํานวนเงินกูเบิกในป
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

หนวย
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

แผนงาน
ป 2561
478,320
13,705
1,633
493,658
410,784
60,489

(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)

3,259
474,532
20,752
37,957
41
19,167
3,000
405,081
231,422

ผลการดําเนินงาน (ม.ค.–ก.ย.)
ป 2561
ป 2560
362,443
349,804
9,975
9,964
1,444
1,535
373,862
361,303
312,419
296,557
42,802
42,336
2,310
357,531
17,197
28,980
24
16,355
3,000
412,492
239,363

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
3.61
0.11
(5.93)
3.48
5.35
1.10

2,603
341,496
20,875
32,554
(23)
19,784
3,300
398,305*
234,170*

หมายเหตุ : * ผลการดําเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2560
ที่มา : ขอมูลจาก กองวิเคราะหการเงินและจัดการเงินทุน ณ 30 ต.ค. 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

(11.26)
4.70
(17.62)
(10.98)
204.35
(17.33)
(9.09)
3.56
2.22
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Goal

รายการ

หนวย

แผนงาน
ป 2561

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้
(Collection Period)
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย
(Debt Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน
(Debt to Equity Ratio : DER)
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
กําไรสุทธิตอยอดขาย
(Net Profit Margin)

(เทา)

1.57

1.61

1.69

(4.73)

(วัน)

27

29

30

(3.33)

(เทา)

0.57

0.58

0.60

(3.33)

(เทา)

0.43

0.43

0.50

(14.00)

(เทา)

2.56

2.81

4.23

(33.57)

(%)

4.01

4.51

5.66

(1.15)

4.77

5.38

6.75

(1.37)

5.41

5.98

7.54

(1.56)

(2,041.09)

(159.77)

2,004.78

(107.97)

1.22

1.22

1.23

(0.81)

(%)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
(Return On Assets : ROA)
(%)
อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return On Investment Capital : ROIC)
มูลคากําไรทางเศรษฐศาสตร
(ลานบาท)
(Economic Profit : EP)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
(รอบ)
(Total Assets Turnover)

ผลการดําเนินงาน (ม.ค.-ก.ย.)
ป 2561
ป 2560

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ที่มา : ขอมูลจาก กองวิเคราะหการเงินและจัดการเงินทุน ณ 30 ต.ค. 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Goal

การใชจายเงินงบลงทุน

หนวย : ลานบาท

วงเงิน
งบประมาณ
ป 2561

รายการ
งบลงทุน
เพื่อการดําเนินงานปกติ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
งบลงทุน
ที่ทําเปนโครงการ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม

เปาหมาย
เบิกจาย
ป 2561
(1)

จายจริง

% ของ
เปาหมาย
การเบิกจาย

คงเหลือ

(3)

(3)/(2)

(1)-(3)

ม.ค. – ก.ย. 2561
เปาหมาย
เบิกจาย
(2)

37,174.808
18,247.231
55,422.039

11,815.922
4,529.042
16,344.964

8,084.937
1,973.800
10,058.737

6,395.505
1,845.198
8,240.703

79.10
93.48
81.93

5,420.417
2,683.844
8,104.261

28,502.371
23,851.153
52,353.524

7,119.403
8,981.198
16,100.601

3,071.020
7,483.227
10,554.247

4,678.151
7,694.130
12,372.281

152.33
102.82
117.23

2,441.252
1,287.068
3,728.320

65,677.179
42,098.384
107,775.563

18,935.325
13,510.240
32,445.565

11,155.957
9,457.027
20,612.984

11,073.656
9,539.328
20,612.984

99.26
100.87
100.00

7,861.669
3,970.912
11,832.581

ที่มา : ขอมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ 5 ต.ค. 2561

การเบิกจาย (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561)

ลานบาท
25,000

20,612.984 20,612.984

20,000
15,000
10,000

10,058.737

8,240.703

10,554.247

12,372.281

5,000
0

งบลงทุน
เพื่อการดําเนินงานปกติ

งบลงทุน
ที่ทําเปนโครงการ

รวมทั้งสิ้น

เปาหมายการเบิกจาย
จายจริง

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Goal

รายไดจากธุรกิจเสริม
ป 2561 ไตรมาส 1-3 (ม.ค. – ก.ย. 2561) กฟภ. มีรายไดจากธุรกิจเสริม 4,183.06 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของป 2560 ลดลง คิดเปนรอยละ 5.92
ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1-3

หนวยงาน
กฟน. 1-3
กฟฉ. 1-3
กฟก. 1-3
กฟต. 1-3
สนญ.
รวม

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ป 2560

ป 2561

925.46
1,170.24
1,298.14
883.22
169.41
4,446.47

867.67
911.67
1,282.16
929.04
192.52
4,183.06

หนวย : ลานบาท
% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(6.24)
(22.10)
(1.23)
5.19
13.64
(5.92)

ลานบาท

ไตรมาส 1-3 ป 2560
ไตรมาส 1-3 ป 2561
กฟน.

กฟฉ.

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

กฟก.

กฟต.

สนญ.

รวม

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

- 10 -

Customer Value Proposition

Customer Value Proposition
มาตรฐานคุณภาพบริการ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งไฟฟาดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/8เดือน)
2. ดัชนีคาเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟาดับ (SAIDI) (นาที/ราย/8เดือน)
3. จัดสงใบแจงหนี้คาไฟฟาในแตละเดือน (รอยละ)
4. การอานหนวยไฟฟาที่ใชจริง (รอยละ)
- ผูใ ชไฟฟาในเขตชนบทอานหนวยทุกเดือน
- ผูใชไฟฟาในเขตเมืองอานหนวยทุกเดือนทุกราย
5. การจายกระแสไฟฟาคืนหลังจากเกิดเหตุขัดของ (รอยละ)
- สามารถจายไฟฟาคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจําหนาย
ขัดของ นับจากเวลาที่ไดรับแจงยกเวนกรณีฉุกเฉิน
- การแกไขปญหาไฟฟาดับ ภายใน 24 ชม.สําหรับผูใชไฟฟาใน
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหมอแปลงขนาด
รวมกันตั้งแต 300 เควีเอขึ้นไปยกเวน กรณีฉุกเฉิน
6. การตรวจสอบและแกไขขอรองเรียนเกี่ยวกับ
แรงดันและไฟกระพริบ (รอยละ)
- สามารถแกไขขอรองเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟาภายใน 4เดือน
(รองเรียนเปนลายลักษณอักษร)
- การตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟาและไฟฟากระพริบ
โดยพบผูใชไฟฟาภายใน 5 วันทําการ
7. การตอบขอรองเรียน (รอยละ)
- ตอบขอรองเรียนจากผูใชไฟฟาหลังจากไดรับคํารองภายใน 30
วันทําการ
- การตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับการอานเครื่องวัดหนวย
8. การแจงขอดับไฟฟาลวงหนาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสําหรับผูใช
ไฟฟาที่ติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันตั้งแต 300 เควีเอขึ้นไป
ยกเวนกรณีฉุกเฉิน (รอยละ)
- การแจงดับไฟลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน
- การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจงไว

เปาหมาย
ป 2561

ไตรมาส 1-3
ป 2561

ไตรมาส 1-3
ป 2560

2.84
66.06
> 95

2.72
70.55
99.80

3.12
91.10
99.72

>98
100

99.95
100

99.94
100

> 90

99.93

99.92

100

100

100

>95

100

100

100

100

100

>100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

*** คาต่ํากวามาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปญหาความไมสงบในพื้นทีช่ าย

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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ตัวชี้วัด
9. ระยะเวลาที่ผูขอใชไฟฟารายใหมขอใชไฟฟา (นับถัดจากวันที่ผูขอ
ใชไฟฟาชําระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน)
กรณีมีระบบจําหนายพรอมอยูแลว (รอยละ)
- ระบบแรงดันต่ํา (380/220 โวลต)
 ผูขอใชไฟฟาที่ขอติดตั้งมิเตอรขนาดไมเกิน 30 แอมป 3 เฟส
• เขตเมือง
• นอกเขตเมือง
 ผูขอใชไฟฟาที่ขอติดตั้งมิเตอรขนาดเกิน 30 แอมป 3 เฟส
• เขตเมือง
• นอกเขตเมือง
- ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (รอยละ)
 ผูขอใชไฟฟาที่ขอติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันไมเกิน 250
เควีเอ
 ผูขอใชไฟฟาที่ขอติดตั้งหมอแปลงขนาดรวมกันเกินกวา 250
เควีเอ แตไมเกิน 2,000 เควีเอ
10. ระยะเวลาจายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจายไฟฟา (นับถัดจากวันที่
ผูใชไฟฟาชําระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน) (รอยละ)
- ผูใชไฟรายเล็ก
 เขตเมือง จายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทําการ
 นอกเขตเมืองจายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทําการ
- ผูใชไฟรายใหญ จายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทําการ
11. การจายเงินคาปรับที่จายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกัน
ภายใน 10 วันทําการ (รอยละ)

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

Customer Value Proposition

เปาหมาย
ป 2561

ไตรมาส 1-3
ป 2561

ไตรมาส 1-3
ป 2560

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100
100
100
> 85

100
100
100
100

100
100
100
100

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

คาดัชนีการประสบอุบัติภัย
0.1140

0.1200
0.1000

0.0873

0.0800
0.0600
0.0335

0.0400
0.0200
0.0000

0.0756

0.0415

0.0150
0.0000
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ป 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ป 2560

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

การใหบริการลูกคา
ไตรมาส 1-3 ไตรมาส 1-3 % เพิ่มขึ้น
ป 2561
ป 2560
(ลดลง)
1. จํานวนผูใชไฟฟา จําแนกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA (ราย) 19,656,892 19,360,779*
1.53
- บานอยูอาศัย
17,361,208 17,101,498*
1.52
- พาณิชย
1,686,854 1,667,818*
1.14
- อุตสาหกรรม
37,120
35,695*
3.99
- อื่น ๆ
571,710
555,768*
2.87
2. หนวยจําหนายรวมไฟฟรี จําแนกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA 100,903.30
99,897.11
1.01
(ลานหนวย)
- บานอยูอาศัย
23,997.07
23,773.79
0.94
- พาณิชย
25,951.64
24,301.38
6.79
- อุตสาหกรรม
47,888.93
48,836.09
(1.94)
- อื่น ๆ
3,065.66
2,985.85
2.67
3. หนวยไฟฟรี (ลานหนวย)
2,023.93
1,934.37
4.63
4. ราคาขายไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย)
3.5700
3.4400
3.78
5. ราคาซื้อไฟฟาเฉลี่ย (บาท/หนวย)
2.0199
2.8058
(28.01)
6. หนวยซื้อ (ลานหนวย)
106,813.74 105,629.55
1.12
- หนวยซื้อจาก กฟผ. (ลานหนวย)
99,140.14
98,752.02
0.39
- หนวยซื้อจาก พพ. (ลานหนวย)
69.70
72.21
(3.48)
- หนวยซื้อจากผูผลิตขนาดเล็กมาก (ลานหนวย)
7,531.24
6,729.49
11.91
- หนวยซื้อจาก Solar Rooftop (ลานหนวย)
72.66
75.84
(4.19)
7. หนวยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ลานหนวย)
78.04
74.14
(5.26)
8. ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะสวนที่ซื้อจาก กฟผ.
19,139.44
19,721.00
(2.95)
(เมกะวัตต)**
9. หนวยสูญเสีย (รอยละ)
5.60
5.49
2.00
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : * สถานะ 31 ธ.ค. 2560
** ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เฉพาะสวนที่ซื้อจากกฟผ. แบบ Co-Incident Demand

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

จํานวนผูใชไฟฟา แยกตามประเภทผูใชไฟฟา
รายการ

หนวย : ราย
ไตรมาส 1-3
ป 2561

สถานะ ธ.ค.
ป 2560

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

1. จํานวนผูใชไฟ
- บานอยูอาศัย (< 150 หนวย)
- บานอยูอาศัย (> 150 หนวย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ
- กิจการเฉพาะอยาง
- องคกรที่ไมแสวงหากําไร
- สูบน้ําเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสํารอง
- อัตราคาไฟฟาประเภทงดจายไฟ
รวมจํานวนผูใชไฟฟาแยกตามประเภทผูใชไฟฟา
- ไฟฟรี

9,983,690
7,377,518
1,627,592
76,773
6,777
12,751
1,252
5,385
324,962
77
4
19,416,781
240,111

9,982,438
7,119,077
1,610,008
74,266
6,625
12,530
1,305
5,046
312,699
64
3
19,124,061
236,718

0.01
3.63
1.09
3.38
2.29
1.76
(4.06)
6.72
3.92
20.31
33.33
1.53
1.43

รวมจํานวนผูใชไฟฟาแยกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA

19,656,892

19,360,779

1.53

ราย
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ไตรมาส 1-3 ป 2561
สถานะ ธ.ค. ป 2560

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี แยกตามประเภทผูใชไฟฟา
รายการ
2. หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี
- บานอยูอาศัย (< 150 หนวย)
- บานอยูอาศัย (> 150 หนวย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ
- กิจการเฉพาะอยาง
- องคกรที่ไมแสวงหากําไร
- สูบน้ําเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสํารอง
- อัตราคาไฟฟาประเภทงดจายไฟ
รวมหนวยจําหนายแยกตามประเภทผูใชไฟฟา
- ไฟฟรี
รวมหนวยจําหนายแยกตามกลุมลูกคาตามระบบ SEPA
ลานหนวย
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

หนวย : ลานหนวย
ไตรมาส 1-3
ป 2561

ไตรมาส 1-3
ป 2560

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

6,177.71
17,819.36
9,960.92
16,295.64
42,803.83
3,250.00
52.75
284.17
704.80
74.00
1,456.19
98,879.37
2,023.93

6,273.02
17,500.77
9,823.69
15,989.50
42,591.91
3,179.19
51.24
260.28
739.96
55.41
1,497.77
97,962.74
1,934.37

(1.52)
1.82
1.40
1.91
0.50
2.23
2.95
9.18
(4.75)
33.55
(2.78)
0.94
4.63

100,903.30

99,897.11

1.01

ไตรมาส 1-3 ป 2561
ไตรมาส 1-3 ป 2560

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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จํานวนผูใชไฟฟา แยกรายเขต
รายการ
1. จํานวนผูใชไฟ
- กฟน.1
- กฟน.2
- กฟน.3
- กฟฉ.1
- กฟฉ.2
- กฟฉ.3
- กฟก.1
- กฟก.2
- กฟก.3
- กฟต.1
- กฟต.2
- กฟต.3
รวมทั้งหมด

หนวย : ราย
ไตรมาส 1-3
ป 2561
1,884,140
1,523,345
1,202,878
2,195,503
2,348,291
1,950,178
1,551,495
1,706,146
1,178,856
1,003,295
1,580,799
1,291,855
19,416,781

ราย
2,500,000

สถานะ ธ.ค.
ป 2560
1,862,804
1,509,429
1,191,294
2,161,138
2,309,475
1,921,958
1,523,496
1,663,711
1,158,916
986,617
1,562,260
1,272,963
19,124,061

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
1.15
0.92
0.97
1.59
1.68
1.47
1.84
2.55
1.72
1.69
1.19
1.48
1.53

ไตรมาส 1-3 ป 2561
สถานะ ธ.ค. ป 2560

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี แยกรายเขต
รายการ
2. หนวยจําหนายไมรวมไฟฟรี
- กฟน.1
- กฟน.2
- กฟน.3
- กฟฉ.1
- กฟฉ.2
- กฟฉ.3
- กฟก.1
- กฟก.2
- กฟก.3
- กฟต.1
- กฟต.2
- กฟต.3
รวมทั้งหมด
ลานหนวย
25,000.00

หนวย : ลานหนวย
ไตรมาส 1-3
ป 2561
5,507.34
3,918.04
4,611.73
4,757.74
4,097.79
6,642.25
17,569.93
22,298.64
12,485.32
5,194.33
7,502.86
4,293.38
98,879.37

ไตรมาส 1-3
ป 2560

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

5,444.51
3,888.26
4,669.35
4,720.66
4,132.09
6,510.28
17,837.64
22,156.77
12,246.16
4,991.22
7,200.23
4,165.58
97,962.74

1.15
0.77
(1.23)
0.79
(0.83)
2.03
(1.50)
0.64
1.95
4.07
4.20
3.07
0.94

ไตรมาส 1-3 ป 2561
ไตรมาส 1-3 ป 2560

20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

กฟน.1 กฟน.2 กฟน.3 กฟฉ.1 กฟฉ.2 กฟฉ.3 กฟก.1 กฟก.2 กฟก.3 กฟต.1 กฟต.2 กฟต.3

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Internal Process
กฟภ. ใหความสําคัญในการใหบริการกับลูกคาอยางทั่วถึง ดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย มีเปาหมายลด
จํานวนครั้งและระยะเวลาของการขัดของของการจายกระแสไฟฟา (SAIFI และ SAIDI) ขยายขอบเขตการใหบริการและ
ตอบสนองความตองการของลูกคา

ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
ครั้ง/ราย/8 เดือน
4.00
3.12
3.50
2.72
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
กฟภ

2.60
1.40

0.62 0.81

1.02

นิคม
อุตสาหกรรม

เทศบาลนคร

ผล ม.ค. - ส.ค. 2561

1.55

3.01

3.14

3.55

1.92

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

ชนบท

ผล ม.ค. - ส.ค. 2560

หมายเหตุ : คาผล SAIFI, SAIDI ไมนับรวมในสวนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

120.00

นาที/ราย/8 เดือน

109.85

91.10

100.00
80.00

ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)

78.90

70.55

62.37

60.00
40.00
20.00
0.00

กฟภ

84.45

27.63

11.3615.59

20.76

นิคม
อุตสาหกรรม

เทศบาลนคร

ผล ม.ค. - ส.ค. 2561
กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

33.46

42.74

เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

ชนบท

ผล ม.ค. - ส.ค. 2560
ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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กฟภ. จายไฟฟาใหบานเรือนในชนบทระดับหมูบานรวม 74,297 หมูบาน คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวน
หมูบานทั่วประเทศ ดังนี้
หมูบานทั้งหมด*

หมูบานที่มีไฟฟาใช**

(หมูบาน)

(หมูบาน)

เหนือ

18,615

18,615

100

ตะวันออกเฉียงเหนือ

33,143

33,143

100

กลาง

11,661

11,654

99.94

ใต

10,885

10,885

100

รวม/เฉลี่ย

74,304

74,297

99.99

ภาค

หมายเหตุ

รอยละของเปาหมาย

* ขอมูลหมูบานทั้งหมด จากสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง สถานะ ธ.ค. 2560
**ขอมูลจากกองโครงการสถานะ มิ.ย. 2561

จายไฟฟาใหบานเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 21.654 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.79 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้
ครัวเรือนทั้งหมด*
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช**
ภาค
รอยละของเปาหมาย
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)
เหนือ

5,205,053

5,187,006

99.65

ตะวันออกเฉียงเหนือ

6,921,386

6,912,567

99.87

กลาง

5,231,453

5,226,500

99.91

ใต

4,343,285

4,328,703

99.66

รวม/เฉลี่ย

21,701,177

21,654,776

99.79

หมายเหตุ

* ขอมูลครัวเรือนทั้งหมด จากสวนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สถานะ มิ.ย. 2561
**ขอมูลจากกองโครงการสถานะ มิ.ย. 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอรอัจฉริยะ
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI)
1) โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
กลุมงานที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ผวก. อนุมัติให A.I. Consortium เปนผูดําเนินการ
โครงการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 และ
รผก.(ว) ลงนามในเอกสารสัญญาจาง A.I. Consortium เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 อยูระหวางการออกแบบระบบมิเตอร
อัจฉริยะ (AMI) และระบบแกไขไฟฟาขัดของอัจฉริยะ (MWMS)
กลุมงานที่ 2 (Substation Automation) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด อยูระหวางดําเนินการออกแบบ
ระบบสถานี ไฟฟ า อั ตโนมั ติตาม IEC 61850 และไดจัดสงเอกสารทางเทคนิค ให กฟภ. พิจ ารณาและรับ รอง
(Approve) เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ที่โรงงาน
(Factory Test)
2) โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และระบบ Energy Trading Platform
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เห็ นชอบเมื่อวัน ที่ 1 ธ.ค. 2560 ให การดําเนิน งานโครงการพัฒ นา
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และระบบ Energy Trading Platform เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 3 การไฟฟา
ประจําป 2561
กฟน. ได แ จ ง รายชื่ อ คณะทํ า งานร ว ม 3 การไฟฟ า ตามประกาศการไฟฟ า นครหลวงที่ 19/2561
เรื่ องคณะทํ า งานรว ม 3 การไฟฟ า เพื่ อจั ดทํ า โครงการพัฒ นารูป แบบธุร กิจ ระบบไมโครกริด และระบบ Energy
Trading Platform และคณะทํางานพิจารณาผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 3 การไฟฟา รับทราบและเห็นชอบการ
ดําเนินการในระดับเกณฑ 4 แลว เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2561

โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟาทางภูมิศาสตร ระยะที่ 2 (คสฟ.2)
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage : GISP.2)
เป ด ใช ง านฐานข อ มู ล ทั่ ว ประเทศแล ว โดยให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของและการไฟฟาจุดรวมงาน นําเขาและปรับปรุงขอมูลตามการ
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น รวมทั้ ง ได ส ง ข อ มู ล ระบบไฟฟ า เพื่ อ สนั บ สนุ น
ระบบงาน OMS และ SCADA มีการตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหทันสมัย สถานะเดือน ก.ย. 2561 ความครบถวนของขอมูล
คิดเปนรอยละ 99.44

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (GIS ระยะที่ 3)
รผก.(ว) ลงนามสัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา
พรอมพัฒนาโปรแกรมประยุกต และสวนเกี่ย วของแผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ า ระยะที่ 3 เมื่อวัน ที่
30 เม.ย. 2561
มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห ารและจัดหาระบบคอมพิว เตอรของมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มิ. ย. 2561
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดซื้อพรอม ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร, ซอฟตแวร และสวนเกี่ยวของ ตามแผนงาน
ผสฟ.3
มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 ก.ย. 2561 อนุมัติใหจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร,
ซอฟตแวร และสวนเกี่ยวของ สําหรับการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ อยูระหวาง
จัดทําสัญญาจัดซื้อ โดยคาดวาสามารถลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561
กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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โครงการกอสรางเคเบิลใตดินสําหรับเมืองใหญ
กฟภ. ไดปรับปรุงระบบจําหนายชนิดปกเสาพาดสายเปนระบบเคเบิลใตดินในพื้นที่เมืองใหญ เพื่อเพิ่มความมั่นคง
ของระบบไฟฟา ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมและรักษาทัศนียภาพของเมืองใหสวยงามตามนโยบายของรัฐบาล มีพื้นที่
ดําเนินการทั้งหมด 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, พิษณุโลก, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชลบุรี, นครปฐม, เพชรบุรี, ภูเก็ต,
สงขลา, ขอนแกน, มุกดาหาร, นครพนม, สุราษฎรธานี และตรัง มีผลการดําเนินการตั้งแตเริ่มโครงการถึงปจจุบัน
คิดเปนรอยละ 75.82 รายละเอียด ดังนี้
เทศบาลฯ เจาของพื้นที่ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเทศบาลฯ ไมพรอมดานงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ คือ
1. ถนนอุดรดุษฎี และถนนโพธิ์ศรี จ.อุดรธานี
2. ถนนอนุสาวรีย จ.นครราชสีมา
3. เลียบชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี
4. ชายหาดชะอํา จ.เพชรบุรี
อยูระหวางดําเนินงาน 2 โครงการ ไดแก
1. ถนนนาจอมเทียน สาย 2 จ.ชลบุรี จัดซื้อสายเคเบิลใตดินแลว อยูระหวางเทศบาลฯ แกไขงานโยธา
กอสรางไมไดตามมาตรฐานของ กฟภ.
2. ถนนทวีวงศ จ.ภูเก็ต ประกาศ TOR และราคากลางในการประกวดราคาครั้งที่ 2 แลว อยูระหวาง
บริษัทยื่นเอกสารประกวดราคา

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
กฟภ. ส ง ใบสมั ค รและแบบประเมิ น เข า ร ว มโครงการ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) ใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ประจําป 2561 จํานวน 30 แหง
ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการใหคําปรึกษาแนะนําเกณฑการประเมิน
สํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว แก กฟฟ. ทั้ ง 30 แห ง และตรวจประเมิ น เบื้ อ งต น
เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตรวจประเมินระดับภาคและ
ระดับประเทศ โดยตรวจประเมินระดับภาคแลว จํานวน 23 แหง ไดแก
1.กฟจ.ขอนแกน 2.กฟจ.เลย 3.กฟจ.หนองคาย 4.กฟจ.ศรีสะเกษ 5.กฟจ.ยโสธร 6.กฟจ.อํานาจเจริญ 7.กฟอ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 8.กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) 9.สํานักงานเขต กฟก.1 10.กฟจ.นครนายก 11.กฟจ.สระแกว
12.กฟจ.ปทุมธานี 13.กฟจ.ชลบุรี 14.กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บานแพว) 15.กฟส.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี 16.กฟอ.
ออมนอย จ.นครปฐม 17.กฟอ.บานโปง จ.ราชบุรี 18.กฟจ.ชุมพร 19.กฟจ.ระนอง 20.กฟอ.ถลาง จ.ภูเก็ต
21.กฟอ.สมุย จ.สุราษฎรธานี 22.กฟจ.สตูล 23.กฟอ.เบตง จ.ยะลา และระดับประเทศ จํานวน 2 แหง ไดแก
1.กฟจ.นครนายก 2.กฟจ.สระแกว
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แผนงานจัดทํา/ปรับปรุง SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
กฟภ. มุ งเน น พั ฒ นากระบวนการภายในองคกรใหเ ปน มาตรฐาน ปรั บ ปรุ งกระบวนการดํ าเนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน ทั้งในระดับสายงาน ฝาย กอง และ กฟข. โดยกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA และดําเนินการสื่อสาร ถายทอด สรางความรู ความเขาใจใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการจัดทําขอตกลงระดับ
การใหบริการ (SLA) ระดับสายงานและระดับฝาย และแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแบบสอบถามแลว
ปจจุบันอยูระหวางสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ และรายงานผลการดําเนินงานการใช SLA (ตามแนวทาง QA
for SLA) โดยใหขอเสนอแนะ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการตอคณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพบริการ กฟภ.
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ดานกระบวนการภายใน

ความกาวหนาของโครงการพัฒนาระบบไฟฟา
มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ดังนี้

10. โครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม (คฟม.)
พ.ศ. 2557 - 2561 พื้นที่ทั่วประเทศ
11. โครงการกอสรางเคเบิ้ลใตดินสําหรับเมืองใหญ (กคด.)
พ.ศ. 2546 – 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ

ม.ค. 48
ม.ค. 49
ม.ค. 54
ม.ค. 54

37.99

100
90.83
ธ.ค. 63
100
64.65
ธ.ค. 63
100

ม.ค. 54

ธ.ค. 65

ม.ค. 54

65.77
ธ.ค. 63
53.05

ม.ค. 51

ธ.ค. 61

ม.ค. 54

ธ.ค. 63
74
ธ.ค. 63
ธ.ค. 61
ธ.ค. 63
75.82

แผนงาน %

100
100
100
99.90
100
100
96
100
102.74
100

ผลงาน ก.ย. 2561

ขอมูล : ฝายบริหารโครงการ 2

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

100
98.21

ธ.ค. 63

ม.ค. 54

8. โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
พ.ศ. 2554 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
9.โครงการกอสรางเคเบิลใตน้ําระบบ 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.)
พ.ศ. 2554 - 2563

ธ.ค. 63

ม.ค. 57

1. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)
พ.ศ. 2548 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)
พ.ศ. 2549 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1)
พ.ศ. 2554 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2)
พ.ศ. 2554 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3)
พ.ศ. 2554 - 2565 พื้นที่ทั่วประเทศ
6. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4)
พ.ศ. 2554 - 2563 พื้นที่ทั่วประเทศ
7. โครงการกอสรางและปรับปรุงเสริมระบบจําหนาย ระยะที่ 7 (คสจ.7)
พ.ศ. 2551 - 2561 พื้นที่ทั่วประเทศ

รอยละความกาวหนาของโครงการ

ม.ค. 46

ชื่อโครงการ

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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Learning and Growth
งานศึกษาออกแบบและกอสรางศูนยขอมูล(DataCenter)
ประชุมตรวจรับงานโครงการกอสรางอาคารศูนยขอมูล (Data Center) ของ กฟภ. งวดงานที่ 19 เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2561 สรุ ป ความคื บ หน า โครงการก อ สร า งอาคารศู น ย ข อ มู ล (Data Center) ของ กฟภ. ระหวาง
คณะบริหารงานโครงการฯ, คณะกรรมการตรวจรับงานจางฯ (งานกอสราง), คณะกรรมการตรวจรับงานจางฯ
(ควบคุมงานกอสราง), บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด อยูระหวางดําเนินการกอสราง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานโครงสรางชั้นดาดฟา
งานสถาปตยกรรม ชั้นที่ 1,2,3,4,5 และชั้นดาดฟา
งานระบบไฟฟา ชั้นที่ 1,2,3,4 และ 5
งานสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ 1,2,3,4 และ 5
งานระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1,2,3,4 และ 5
งานโยธาภายนอกอาคาร ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย, งานทอรอยสายในระบบไฟฟาแรงสูงและสื่อสาร, งานรั้ว
รอบอาคารฯ และถมดินปรับระดับถนน
7. งานทดสอบอุปกรณหลักประจําอาคารฯ
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งานจัดหาระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
1. ผลการดําเนินการจัดหา รซธ. ระยะที่ 2
ผวก. อนุมัติรางขอบเขตของงานจางออกแบบจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561
คณะกรรมการกําหนดราคากลางฯ ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดราคากลาง จํานวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 9, 15
และ 21 ส.ค. 2561 โดยมี ขอสั งเกตและข อเสนอแนะใหแก ไขเพิ่มเติมรางรายละเอีย ดและขอบเขตของงานจาง
ออกแบบ จัดหา รซธ. ระยะที่ 2 (TOR) ในสวนของบุคลากรที่ตองดําเนินการ Technical Upgrade และบุคลากรที่
ตองดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ ใหมีจํานวนบุคลากร คุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม ชัดเจน
ครบถวน อยูระหวางขออนุมัติราง TOR เพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติตอ ผวก.
ที่ป รึก ษาเมอรลิน ดํา เนิน การจัด ทํา และใหขอ เสนอแนะประมาณการราคากลาง รซธ. ระยะที่ 2
เพื่อ ประกอบในการพิจ ารณาราคากลาง และสํา นักงาน รซธ. จัดทํา ขอ มูล ราคากลางงานจา งออกแบบ จัด หา
รซธ. ระยะที่ 2 พรอมนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางฯ แลว เมื่อวัน ที่ 21 ส.ค. 2561
อยูระหวางคณะกรรมการฯ ลงนามเพื่อขออนุมัติราคากลางตอ ผวก.
สํานักงาน รซธ. จัดทําหนังสือขอใหบริษัทผูใหเชาดําเนินการสํารองขอมูล (Full Backup) รซธ. สงมอบให
กฟภ.
2. การจัดทําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
นําส งรายงานการดําเนินงานโครงการจั ดหาระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร สําเร็จรู ปสํ าหรับธุ รกิจ หลั ก
(รซธ.) ระยะที่ 2 ประจําเดือน ส.ค. – ก.ย. 2561 ถึง กรมบัญชีกลาง
3. การดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ
จัดทําขอมูลพรอมเอกสารประกอบเกี่ยวกับการจัดหา รซธ. ระยะที่ 2 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการกํากับ
การจัดซื้อจัดจาง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลเพิ่มเติม ตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
และจัด หาระบบคอมพิว เตอรข องกระทรวงมหาดไทย เพื่อ นํา เสนอรัฐ มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย และ
Super Board พิจารณาตอไป
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โครงการสํารวจปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรแตละกลุมของ
กฟภ.
ผวก. อนุ มัติ สั ญญาจ างที่ ปรึ กษา สถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร โครงการสํารวจฯปจจัยที่ส งผลต อ
ความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรแตละกลุมของ กฟภ. แลว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561
ที่ปรึกษาฯ นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ตอคณะกรรมการเสริมสรางความผูกพันฯ
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561
จัดทําแบบสํารวจฯ ฉบับทดลอง (Try-out) เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสํารวจ (Reliability) เมื่อวันที่
5 ก.ย. 2561 และเริ่มดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561

แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)
ดําเนินการประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competency) บนระบบ PEATA เมื่อวันที่ 24 ก.ค. - 7 ก.ย.
2561 เพื่อนําผลการประเมินมาระบุขีดความสามารถขององคกรดานดิจิทัล และเพื่อเตรียมความพรอมบุคลากรสูการเปน
Digital Utility อยูระหวางจัดทําวิเคราะหผลการประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competency)

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ(Succession Plan) และโครงการจัดทํา
ระบบการบริหารบุคลากรผูมีความสามารถสูง (Talent Management)
Succession Plan
ประชุมคณะทํางานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management)
และการวางแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561
กพค.และ กรบ. พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก สู ต รการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพด า นภาวะผู นํ า และ กพค.
ได ป ระสานงานกั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ( นิ ด า ) จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาสมรรถนะด า นผู นํ า ของ
กลุม Successors เรียบรอยแลว
Talent Management
กพค. หารือรวมกับ ฝพบ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับแนวทางการพัฒนา Talent ใหเปนรูปแบบ
Project Based และสงเสริมการนําศักยภาพของ Talent มาใชในการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการขององคกร
ที่นําไปสูธุรกิจในอนาคต
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แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา กฟภ. อยางยั่งยืน
ในป 2561 มีการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา กฟภ.
อยางยั่งยืนดังนี้
1. การประเมินการจัดการความรูขององคกร - จัดสัมมนา “ชี้แจงเกณฑ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู
ของ กฟภ. (KM Assessment)” สําหรับคณะกรรมการและคณะทํางานยอยจัดการความรูประจําสายงานและสํานัก
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2561
2. การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏิบัติงาน - ผวก. อนุมัติระบบการจัดการความรู
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61
3. การกําหนดวิธีการถายทอดและแบงปนองคความรู - อยูระหวางดําเนินการกําหนดวิธีการถายทอดและแบงปน
องคความรู
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการเรียนรู - กพค. ประชุมหารือรวมกับผูพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู (KMS) เพื่อปรับปรุงระบบ PEA PRO GURU ใหมีการเพิ่มระบบการทํางานการตั้งกระทู
Web board
5. การพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผล - แจงเวียนเกณฑประเมินผลการดําเนินงานฯ และแบบฟอรม
รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหรางวัลและผลตอบแทนเชื่อมโยง KM - อยูระหวางการดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการใหรางวัลและผลตอบแทนเชื่อมโยง KM
7. การสรางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูเชี่ยวชาญ (PEA Pro/Guru
Sharing Workshop) สําหรับผูเชี่ยวชาญตามโครงการ PEA Pro/Guru เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 ในหัวขอพิเศษเรื่อง
“เทคนิคการสอนงาน”
- ขออนุมัติหลักสูตร “การจัดการความรูภาคปฏิบัติ”รุนที่ 6-10 โดยมีกําหนดจัดในเดือน ตุลาคม 2561
- จัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. PEA CON & Innovation 2018 ระหวางวันที่ 24-25 ก.ย. 2561
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
- นําพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (Electricite du Laos : EDL) เขารวมงานประชุมวิชาการ และวันนวัตกรรม
กฟภ. ป 2561 (PEACON & Innovation 2018) จํานวน 8 คน ระหวางวันที่ 24 – 26 ก.ย. 2561 ณ ศูนยประชุมวายุภักษ
โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพฯ และการไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานใหญ
8. การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ - รผก.(ท) อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนวิทยากร
ภายใน โดยกําหนดคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนวิทยากรภายใน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561
9. การสื่ อสารและประชาสั มพั นธ - จัดทําหนังสือแจ งแผนการดําเนิน การจัดการความรู ประจําป 2561
ใหคณะกรรมการจัดการความรูของทุกสายงานและทุกสํานักเพื่อใชในการเตรียมความพรอมสําหรับวางแผนการ
ดําเนินการจัดการความรูของสายงานแลว เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงฯ

ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2560
ผลการประเมินตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําป 2560 เทากับ 4.8680

ผลคะแนน ป 2551 – 2560
5.00
4.75

4.6156

4.7107 4.6846

4.7142 4.7337 4.7220 4.7209

4.9331 4.8680

4.4571

4.50
4.25
4.00
3.75
3.50

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ป 2560 ในแตละหัวขอการประเมินผล กฟภ. มีผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ดังตอไปนี้

หัวขอที่ 1 คะแนนรวม
5.00
4.50

4.9800
4.8680 4.8621

4.7660
4.5641 4.5561 4.5516

ขอมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561
4.4837

4.38774.3835
4.1652

4.00

4.1021 4.0738 4.0497

4.0302 4.0043

3.9251

3.50
3.00

กฟภ. มีคะแนนภาพรวมอยู อันดับที่ 2 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงฯ

หัวขอที่ 2 หมวดกระบวนการ
5.00

5.0000 5.0000 4.9500

4.9000
ขอมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561

4.6500
4.4500 4.4500 4.4000

4.50

4.3000

4.00

4.2500 4.2000 4.2000
4.1000 4.1000 4.1000 4.0333
4.0000

3.50
3.00
หมายเหตุ : บกท. และ ทีโอที เปนรัฐวิสาหกิจกลุมฟนฟู จึงไมประเมินหมวดกระบวนการ

กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู อันดับที่ 3 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ

หัวขอที่ 3 หมวดผลลัพธ
5.00

4.9600

4.7860 4.7242

4.6621 4.6532 4.6320 4.5754 4.5674 4.5169
4.4782

ขอมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561
4.0994 4.0476 4.0304 4.0043 3.9752 3.9605

4.00

3.7501
2.8640

3.00

1.8498

2.00
1.00

กฟภ. มีคะแนนหมวดผลลัพธอยู อันดับที่ 2 จากจํานวนรัฐวิสาหกิจกลุม A ในระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจทั้งหมด 19 รัฐวิสาหกิจ
กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงฯ

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป 2560 ระหวาง กฟภ. กับ กฟน.
SAIFI (ครั้ง/ราย/ป)
SAIDI (นาที/ราย/ป)
กําไรจากการดําเนินงาน (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
Net Profit Margin (%)
จํานวนผูใชไฟ/พนักงาน (ราย/คน)

กฟน.

กฟภ.

1.234
36.551
10,771
10,855
5.70
447

1.225*
16.566*
28,727
27,243
5.87
544**

หมายเหตุ * ขอมูลดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาของ 4 เมืองใหญ
** ขอมูลจํานวนผูใชไฟฟาตอจํานวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจางสัญญาจาง 2 ป)

ที่มาขอมูล กฟน. : - รายงานประจําป 2560 ของ กฟน. จากเว็บไซต www.mea.or.th ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561
- ดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ป 2560 จากเว็บไซต www.mea.or.th ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561
จํานวนผูใชไฟฟา กฟน. ป 2560 = 3703312 ราย
จํานวนพนักงาน กฟน. ป 2560 = 8290 คน

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)
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ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป
ประจําป 2561
ไตรมาส 1-3
1 มกราคม – 30 กันยายน 2561

กองวิเคราะหและประเมินผล (กวป.)

ฝายนโยบายและยุทธศาสตร (ฝนย.)

แผนงาน/โครงการ/งาน
Goal
- โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อน/ผลการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างสมรรถนะ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100

- ทบทวนหลักเกณฑ์ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี อยู่ระหว่างการนําเสนออนุมัติ และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ IT
- เปลี่ยนแปลงรอบการประเมินของพนักงานกลุ่ม 4-6 เพื่อให้ตรงกับปีงบประมาณ และสอดคล้องกับการ
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, แผนการดําเนินงานของ ผวก. ฯลฯ อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดของ
แบบฟอร์มการประเมิน

- แผนงานการสร้างรายได้ธุรกิจเสริม

1. วิเคราะห์ผลดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและกําหนดเป้าหมาย
ประจําปี 2561 พร้อมแตกเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้อง ภายในไตรมาส
1
2. ชี้แจงแผนงานและเป้าหมาย ภายในไตรมาส 1
3. ดําเนินการ/ให้บริการเสริมทางธุรกิจ ภายใน ไตรมาส 1-4
4. ติดตามประเมินผลทุกเดือน ภายในไตรมาส 1-4

1. เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง
2. เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมงานอื่นๆ
3. เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2561 จากการสํารวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4
ประจําปี 2560 ให้ครบถ้วน

- แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย

- ฝงป. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (CPI-X) ประจําปี 2561
1. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดําเนินงานของ
โดยเชิญการไฟฟ้า 12 เขต และ ฝวธ.(ภ.1-ภ.4) ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561
หน่วยงานภายใน กฟภ. ภายในไตรมาส 1-2
2. จัดทําหนังสือเรื่องมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 7
ประเภทเสนอ ผวก. ลงนามและแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
ภายในไตรมาส 1
3. สรุปผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ภายในไตรมาส 1-4
4. จัดประชุมชี้แจงนโยบายบริหารงบทําการให้เป็นไปตามมาตรการ
ฯ และหลักเกณฑ์โดยเชิญ กฟข. 12 เขต และ ฝวธ. (ภ.1-ภ.4)
ภายในไตรมาส 2
(VDO Conference)
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แผนงาน/โครงการ/งาน
Customer
CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า
CR 1.1 แผนงานการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Market Research) เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการลูกค้า

CR 1.2 แผนงานทบทวนมาตรฐานการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

1. ทบทวนกระบวนการสํารวจฯเพื่อปรับปรุงแนวทาง และขอ
อนุมัติหลักการ ภายในไตรมาส 1
2. จัดทํา TOR , ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจฯ
และขออนุมัติ ภายในไตรมาส 2
3. ดําเนินการสํารวจ ภายในไตรมาส 3
4. สรุปผลและรายงานส่วนเกี่ยวข้อง ภายในไตรมาส 4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

1. ดําเนินโครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจําปี 2561
2. การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและวิธีปฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของ
ลูกค้าแต่ละช่องทาง
3. ติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจแบบ Touch Screen สําหรับเคาน์เตอร์บริการและจุดชําระเงิน
4. รวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ (5 ช่องทาง 15 กลไก)

1. ประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการที่ กฟภ. 1. นําผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียนมาปรับปรุง
กําหนด ภายในไตรมาส 1
ประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
2. วิเคราะห์ความต้องการที่สําคัญของลูกค้าต่องานบริการตาม
2. ทําแผนปรับปรุงในระดับสายงานฯ ตอบสนองเสียงของลูกค้าในระดับองค์กร
มาตรฐานคุณภาพบริการ ภายในไตรมาส 2
3. ทบทวนมาตรฐานคุณภาพบริการแล้วแจ้งผลและประเด็น
ปรับปรุงให้ ฝพธ./ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง ภายในไตรมาส
2-3
4. ปรับปรุงมาตรฐานและขออนุมัติให้บริการใหม่ที่ปรับปรุงตามผล
การทบทวน ภายในไตรมาส 3
5. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ภายในไตรมาส 4
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
CR1.3 แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital
1. พัฒนา Application PEA Smart Plus บริการครบวงจร บน
Service)
Smart Phone ภายในไตรมาส 1
- โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus 2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้
บน Smart Phone
งาน ภายในไตรมาส 1-4
- ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน
- ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน
- ประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ให้บริการชําระเงิน
- ตรวจสอบปัญหา/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
- ประสานงานเพื่อให้ผู้บริการขึ้นระบบใช้งานจริง
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. ให้บริการรับคําร้องขอใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต PEA Customer Online (PEA COS)
2. ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า
3. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart
Phone และเชิญชวนลูกค้าให้ Download ใช้งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- แผนงานพัฒนาการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer On Line 1. พัฒนาการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet : Customer On - อยู่ระหว่างการให้บริการรับคําร้องขอใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต PEA Customer Online (PEA COS)
Service (COS)
Line Service (COS) และกระบวนการปฏิบัติงานให้รองรับการขอ
ขยายเขตไฟฟ้า (เพิ่มเติมจากเดิมที่ขอติดตั้งมิเตอร์) ภายในไตรมาส
1-2
2. ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ภายในไตรมาส 3-4
CR1.4 แผนงานการพัฒนา Call Center ระยะที่ 4

- ออกแบบแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาของ
- อยู่ระหว่างจัดทํายกร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน สําหรับงานศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
รูปแบบ Fully Outsource
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
- นําเสนอแนวทางการดําเนินงานให้ คณะอนุกรรมการ ICT เพื่อ
ทราบ
- จัดทําร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (Term of References)
ราคา ประมาณการ (ราคากลาง) และแผนการดําเนินงานการจัดทํา
ระบบงาน (Implementation) และกระบวนการนําออกใช้งานจริง
(Go Live) สําหรับการดําเนินงานของศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้า
ระยะที่ 4
- ปรับแก้ไข ทบทวน และนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน
และร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
- ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน
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ใน

แผนงาน/โครงการ/งาน
CR1.5 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และ
การบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
- แผนงานพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC System)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. พัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (PEA VOC System)
- อยู่ระหว่างการติดตามระบบเพื่อประเมินผล VOC
(กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560) ภายในไตรมาส 1
2. ประชุมชี้แจงการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายในไตร
มาส 2
3. ติดตามผลการดําเนินงานของระบบฯ เพื่อประเมินผล VOC
ภายในไตรมาส 3-4
- ออกแบบแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาของ
- ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
- นําเสนอแนวทางการดําเนินงานให้ คณะอนุกรรมการ ICT เพื่อ
ทราบ
- จัดทําร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (Term of References)
ราคา ประมาณการ (ราคากลาง) และแผนการดําเนินงานการจัดทํา
ระบบงาน (Implementation) และกระบวนการนําออกใช้งานจริง
(Go Live) สําหรับการดําเนินงานของศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้า
ระยะที่ 4
- ปรับแก้ไข ทบทวน และนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน และยก
ร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
- ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน
-แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Plus)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. พัฒนาระบบสนับสนุนงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Plus) - อบรมผู้ใช้งานได้ตามกําหนดเวลา
(กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560) ภายในไตรมาส 1-3
- อยู่ระหว่างการจัดทําคู่มือ และขออนุมัติใช้งาน
2. ประชุมชี้แจงการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
ไตรมาส 2
3. ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ภายในไตรมาส 3-4

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
CR2.1 แผนงานการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเป้าหมายด้วยกิจกรรมดังนี้ ภายใน ดําเนินการตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยกิจกรรมดังนี้
ไตรมาส 1-4
- บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
- การให้บริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ดูแลลูกค้ารายสําคัญ KAM ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
- เยีย่ มเยียนลูกค้ารายสําคัญ ในนิคมอุตสาหกรรมและพี้นที่ทีมีการแข่งขัน SPP ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ย
- การเยี่ยมเยือนลูกค้า
ได้ 75 %
- การจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
- จัดประชุมสัมมานาลูกค้ารายใหญ่ ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้
- การดูแลลูกค้ารายสําคัญ Key Account
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจาก 75 %
- จัดสานเสวนา ร่วมกับลูกค้าที่มีไฟใช้ 115 Kv และส่วนราชการ หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด สภา
SPP ภายในไตรมาส 1-4
อุตสาหกรรม ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
- พัฒนาประสิทธิภาพการสสื่อสารกับลูกค้า Happy Care ให้กับ กฟฟ. จังหวัด ดําเนินการทั้ง 12 เขต
เฉลี่ยได้ 75 %
- การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า) ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
- การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ตามข้อมูล BOI /หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆโดยการติดต่อสื่อสาร/
เยี่ยมเยียนเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
- สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามคู่มือ CRM ดําเนินการทั้ง 12 เขต
เฉลี่ยได้ 75 %
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แผนงาน/โครงการ/งาน
CR2.2 แผนงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า

CR2.3 แผนงานพัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่ (Key Account)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. บริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยการกําหนดระยะเวลา
กําหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน และชี้แจงให้แก่ลูกค้าเป็นที่เข้าใจ
การตอบสนองและปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้าและประเภทเรื่องร้องเรียน ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้
ภายใน 30 วัน(ปฏิทิน) รวมถึงติดตามการแก้ไขให้เกิดผลสําเร็จ
ร้อยละ 75
ภายในไตรมาส 1-4
2. เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการจัดการข้อ
ร้องเรียนทุกเดือน ภายในไตรมาส 1-4
1. พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสําคัญ(Key Account)
ภายในไตรมาส 2
2. ทบทวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดูแลลูกค้า
รายสําคัญ (Key Account) ให้เหมาะสมและขออนุมัติ ภายในไตร
มาส 1-2

- พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสําคัญ (Key Account) ดําเนินการทั้ง 12 เขตเฉลี่ยได้ ร้อยละ 100

NM1 ส่งเสริมการลงทุน แฃะใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
NM1.1 แผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง

- รวบรวมข้อมูล ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า
- จัดทําขอบเขตและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
- ผวก. อนุมัติแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่
- จัดทํารูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model)
30 มี.ค. 2561
- นําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และปรับปรุงกรอบแผนพัฒนา - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงจัดทําขอบเขต และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า
ธุรกิจของ กฟภ.
ธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก
- ผวก. ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
เชิงลึก (PEA Information Service) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561
- อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษาเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นจะเริ่มจากการให้บริการข้อมูลแผนที่ระบบไฟฟ้า
แก่หน่วยงานภายนอกเป็นลําดับแรก และอยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ อัตราค่าบริการ และ
กลุ่มลูกค้า
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
NM2 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน
NM2.1 แผนงานลงทุนในพลังงานทดแทน
- งานแสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจกับต่างประเทศ

- เจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ
- จัดทํา MOU เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- นําเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ผวก. ให้ความเห็นชอบแนวคิดธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในรัฐฉาน เมียนมา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 และ
ได้จัดส่งแนวคิดธุรกิจดังกล่าวให้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
11 มิ.ย. 2561
- กรป.ประชุมร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 เรื่องเตรียมความพร้อมเข้าสํารวจพื้นที่รฐั
ฉาน และหารือเรื่องแผนการสํารวจเพื่อประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านพลังงาน
- ผวก.อนุมัติในหลักการเดินทางเข้าพบการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาโอกาส
และพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561
- มีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก ขอความอนุเคราะห์ประสานงานขอเข้าพบหน่วยงานต่างๆ ในเวียดนามเมื่อ
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ได้แก่ หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม และขอเข้าคารวะเอกอักคราชฑูตณ กรุง
ฮานอย และ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
- รผก.(อ) รักษาการแทน ผวก. อนุมัติการเดินทางเข้าพบการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ
กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค. 2561 โดยมีรายงานการเดินทาง
เข้าพบการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีหนังสือถึง รมต. วางแผนและเศรษฐกิจ รัฐฉาน ลงวันที่ 23 ส.ค. 2561 แจ้งความประสงค์ขอเข้าสํารวจพื้นที่
รัฐฉานสหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- เดินทางเข้าพบ บริษัท Trungnam Group ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 2561 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- เข้าร่วมงานสัมนา Myanmar Insight 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2018
- เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในกัมพูชาและเวียดนาม การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ
ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจําปี 2561" และ ร่วมรับฟัง
"รายงานผลการดําเนินงาน โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ" โดย สํานักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (สรป.) กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561

แผนงาน/โครงการ/งาน
Internal Process
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจําหน่าย
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า (สายงานวิศวกรรม)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 2 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี ลงนามในสัญญาแล้ว
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างเสนอราคา

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จํานวน อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอทางคุณสมบัติและเทคนิค
1 สถานี

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 จํานวน 2 สถานี
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 7 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 5 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี
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ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 5 สถานี อยู่ระหว่างจัดพิจารณาข้อเสนอทางคุณสมบัติและ
เทคนิค 3 สถานี, เสนอราคา 1 สถานี และคณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ 1 สถานี
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง 1 สถานี
และชะลอการประกวดราคาจนกว่าจะจัดสรรที่ดินแล้วเสร็จ 1 สถานี

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3) 1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 3 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 จํานวน 1 สถานี
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2-3 จํานวน 2 สถานี ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างออกแบบ
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 6 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 3 สถานี
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี
- อนุมัติจ้าง ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4
จํานวน 1 สถานี
2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 5 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 4 สถานี
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- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 1 สถานี ลงนามในสัญญาแล้ว
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 3 สถานี อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอทางคุณสมบัติและ
เทคนิค 2 สถานี และเสนอราคา 1 สถานี
- งานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง
- งานอนุมัติจ้าง ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างเสนอราคา
อยู่ระหว่างออกแบบ

- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาจ้าง
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 4 สถานี อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอทางคุณสมบัติและเทคนิค
2 สถานี, จัดทํา TOR และราคากลาง 1 สถานี และเสนอราคา 1 สถานี

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า (สายงานก่อสร้างและ
บริหารโครงการ)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 6 ส่วนที่ 1 (คพส.6.1)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย (สายงานวิศวกรรม)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

ร้อยละ 80.70
ร้อยละ 35.83
ร้อยละ 66.40
ร้อยละ 43.76
ร้อยละ 21.08
ร้อยละ 44.84
ร้อยละ 9.54

ร้อยละ 69.92
ร้อยละ 36.94
ร้อยละ 52.67
ร้อยละ 50
ร้อยละ 17.34
ร้อยละ 46.14
ร้อยละ 9.66

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ 1 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี
2. งานเพิ่ม Bay 115 kV จํานวน 9 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 จํานวน 3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี
3. งานเพิ่มหม้อแปลง 115 kV จํานวน 14 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 จํานวน 4 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 4 สถานี
4. งานเพิ่ม Bay และหม้อแปลง 115 kV จํานวน 4 สถานี ดังนี้
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี

อยู่ระหว่างออกแบบ

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1-3 จํานวน 8 สถานี ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างออกแบบ

- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 1-3 จํานวน 10 สถานี ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานออกแบบแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 4 สถานี อยู่ระหว่างออกแบบ 2 สถานี และสํารวจ
ดําเนินการ 2 สถานี
ออกแบบแล้วเสร็จ

5. งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้าเดิม จํานวน 7 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 5 สถานี
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 5 สถานี อยู่ระหว่างเสนอราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี
- งานคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี อยู่ระหว่างอนุมัติประกาศเผยแพร่
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 สถานี และได้รับแบบประมาณการแล้ว 1 สถานี
- 42 -

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
6. งานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay และติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม ที่สถานี ได้รับแบบประมาณการแล้ว
ไฟฟ้าเดิม ให้คณะกรรมการพิจารณาผลภายใน ไตรมาส 4 จํานวน
1 สถานี

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

7. งานจ้างติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติมที่สถานีไฟฟ้าเดิม จํานวน 6 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง
- คณะกรรมการพิจารณาผลภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี - คณะกรรมการพิจารณาผลภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี ได้รับแบบประมาณการแล้ว
- ประกาศงานจ้างภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ประกาศงานจ้างภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 2 สถานี

8. งานจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบจัดทําประกวดราคาสําหรับงาน อยู่ระหว่างดําเนินการ
จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าที่มีที่ดินแล้ว จํานวน 18 แห่ง ให้ลงนามใน
สัญญา ภายใน ไตรมาส 3
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย (สายงานก่อสร้างและบริหาร
โครงการ)
- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

ร้อยละ 29.52

ร้อยละ 24.59

1. งานสํารวจออกแบบสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 1 จํานวน 2 สถานี
2. งานจ้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจาก Outdoor เป็น
Indoor จํานวน 5 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 3 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี

ออกแบบแล้วเสร็จ

3. งานจ้างติดตั้ง Capacitor ที่สถานีไฟฟ้าเดิมแล้วเสร็จ 4 สถานี
ดังนี้
- ภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 1 สถานี
- ภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 3 สถานี

อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคากลาง
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- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 1 จํานวน 3 สถานี ลงนามในสัญญาแล้ว
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 3 จํานวน 2 สถานี อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาจ้าง

แผนงาน/โครงการ/งาน

OM1.3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (สายงานก่อสร้างและ
บริหารโครงการ)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
4. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จํานวน 17 สถานี ดังนี้
- ลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 16 สถานี
- ประกาศงานจ้งภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี

ร้อยละ 15.58

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- งานลงนามในสัญญาภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 16 สถานี อยู่ระหว่างจัดทํา TOR และราคารกลาง
- งานประกาศงานจ้งภายใน ไตรมาส 4 จํานวน 1 สถานี อยู่ระหว่างดําเนินการ

ร้อยละ 15.58
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 1)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. การพัฒนางานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ภายในไตรมาส 4
-กําหนดรูปแบบสติ๊กเกอร์ 1129 ของรถแก้ไฟ,คลังย่อยอุปกรณ์สํารอง
งานแก้ไฟ
-จัดระเบียบอุปกรณ์สํารองคลังย่อยงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง, ติดสติ๊กเกอร์
1129 ที่รถแก้ไข
-จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
-ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
2. งาน Zero Outage 115 kV Linesภายในไตรมาส 2และ4
-Patrollingสายส่งพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงเมื่อพบเหตุบกพร่อง
-ตัดต้นไม้
-ทาสีสะท้อนแสงที่เสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยง
-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์
-ส่องจุดร้อน
-ส่องหาลูกถ้วยชํารุด
'3. Big Patrolling and Cleansing for Strong
grid ต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1
-ระดมตรวจสอบระบบส่งและระบบจําหน่าย
-ตรวจสอบและบํารุงรักษา Recloser, SF6 Load Break Switch,
Switched Capacitor, AVR
-ตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานีไฟฟ้า ตามแผน
-ตรวจสอบและบํารุงรักษาหม้อแปลง ตามแผน
-ตรวจสอบและบํารุงรักษามิเตอร์ ตามแผน
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. ตรวจสอบระบบจําหน่าย (Patrol System ) ระบบแรงสูง, แรงต่ําและสายส่ง 115 KV ดําเนินงานได้ร้อยละ
100
2. ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ภาค 1 เป็นจํานวน 37 สถานีคิดเป็นผลการ
ดําเนินงานได้ร้อยละ 100
3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจําหน่ายคือ Recloser, Switched Capacitor, Load
Break Switch และ AVR ดําเนินการได้ร้อยละ 100
3. ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล่องส่องความร้อนที่สถานีไฟฟ้า, สายส่ง 115 KV และระบบ 22
Kv ดําเนินการได้ร้อยละ 100
4. ฉีดน้ําลูกถ้วยบริเวณที่มีมีมลภาวะ ดําเนินการได้ร้อยละ 100
5. บํารุงรักษาตามวาระซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS, SRTU และ FRTU ดําเนินการได้
ร้อยละ 100
6. อยู่ระหว่างเร่งรัดจัดกรรม Big patrolling and Cleansing for Strong Grid

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
4. งานสร้างระบบการบริหารจัดการตัดต้นไม้ (Vegetation
Management) ภายในไตรมาส 1 และ 4
- ตั้งทีมตัดต้นไม้ครบทุก กฟฟ. ชั้น 1-2-3
- อบรมทีมงานตัดต้นไม้ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ
ช่างขยายเขต แก้ไฟ พนักงานสถานีไฟฟ้า ฮอทไลน์ ผู้บริหาร
พนักงานทุก กฟฟ.
- ควบคุมการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักวิชาการ (รุกขศาสตร์) ในเขต
พื้นที่เทศบาลที่ตั้ง สํานักงาน กฟฟ.ชั้น 1-2-3
- ติดตามประเมินผล
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 2)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดําเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม
ตามหลักรุกขกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยดําเนินการ
กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างละ 5 กม.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในไตรมาส
1-4
2. ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนงาน
โครงการต่างๆ ภายในไตรมาส 1-4
3. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบ
จําหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่ง เสาเอน, เทโคนเสา, ปักเสา
แซมไลน์ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ดําเนินการทุก
จุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ภายในไตรมาส 1-4
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. งานตรวจตราระบบไฟฟ้า (Big Patrollling)
- ดําเนินการตรวจตราระบบสายส่ง 115 Kv ได้ตามเป้าหมาย 100 %
- ดําเนินการตรวจตราระบบจําหน่าย 22 Kv ได้ตามเป้าหมาย 100 %
2. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- ดําเนินการซ่อมแซมระบบสายส่ง 115 Kv ได้ตามเป้าหมาย 100 %
- ดําเนินการซ่อมแซมระบบจําหน่ายแรงสูง 22 Kv ได้ตามเป้าหมาย 100 %
3. งานปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพเนื่องจากการชํารุดเป็นเวลานาน ได้ตามเป้า 100 %
4. กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI & SAIDI เมื่องใหญ่
- มีการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ได้ตามเป้าหมาย 100 %
- ดําเนินการตรวจตราระบบไฟฟ้า Patrol วงจรที่จ่ายไฟให้กับเขตพื้นเมืองใหญ่ ได้ตามเป้าหมาย 100 %
- เร่งรัด การเปลี่ยนสายระบบจําหน่ายเขตเมืองใหญ่ ให้เป็นสายหุ้มฉนวน ได้ตามเป้าหมาย 100 %
5. กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI & SAIDI 12 การไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุด
- ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้า (สายส่ง) ของการไฟฟ้าที่มีค่า SAIFI SAIDI สูงสุดได้ตาม
เป้าหมาย 100 %
- ดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ และดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ระบบจําหน่าย) ได้ตาม
เป้าหมาย 100 %
- ดําเนินงานแก้ไขระบบ PM และแผนงานปรับปรุงระบบ PS ได้ตามเป้าหมาย 100 %
6. สํารวจออกแบบ และดําเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจําหน่าย เพิ่มสายยึดโยง, ปรับแต่ง เสาเอน
, เทโคนเสา, ปักเสาแซมไลน์ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ดําเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง
ได้ตามเป้าหมาย 100 %

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
4. จัดตั้งทีมงานแก้ไขสายส่ง 115 เควี โดยกําหนด กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่
มีความพร้อม (คน, ยานพาหนะ, เครื่องมือ) กฟข.ละ 2 ทีม ภายใน
ไตรมาส 1-4
5. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบสายส่ง 100% ภายใน
ไตรมาส 1-4
6. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบจําหน่ายแรงสูง 22 เควี
100% ภายในไตรมาส 1-4
7. ปรับปรุงแก้ไขหม้อแปลงในระบบจําหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 70%
ทุกเครื่อง ภายในไตรมาส 1-4
8. ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบจําหน่ายแรงต่ํา (แก้ไข
จุดร้อน,บํารุงรักษา, LT Switch, ล่อฟ้าแรงต่ํา, สาย N และระบบ
กราวด์) (100%) ภายในไตรมาส 1-4
9. ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า (Recloser)
(100% ของจํานวนติดตั้งทั้งหมด) ภายในไตรมาส 1-4
10. ลดจํานวนการชํารุดของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า (Recloser)
ลดลง 10% ของจํานวนที่ชํารุด ในปี 2560 ภายในไตรมาส 1-4
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 3)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านการสื่อสาร ภายในไตรมาส 1-4
1.1 งานพาดสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic) เพื่อโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว
1.2 สํารวจงานพาดสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber Optic) นําเสนอขออนุมัติ
เพื่อดําเนินการในปี 2562
2. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุมการสั่งการภายในไตรมาส 1-4
- นําข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMSตามรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด'
3. แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มี
ความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation ภายในไตรมาส 1-4
4. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใน
ไตรมาส 1-4
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4.2 จัดทําแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4.3 ดําเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กําหนด
5. ดําเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟการไฟฟ้าหน้างานให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้
อย่างรวดเร็ว
- งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2561 ภายในไตรมาส 1-4
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. งานพาดสายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง เพื่อโครงข่ายใยแก้ว ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 75 %
2. ปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ย
ได้ 100 %
3. ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าให้เป็นแบบ Unmaned Substation ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 88 %
4. ดําเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 79 %
5. งานดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 88 %
6. การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 88 %
7. การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมของสายงานฯ ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 84 %
8. งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 95 %
9. งานความสําเร็จในการจัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้าง Emergency Respone ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้
88 %
10. งานตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 74 %
11. งานบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 89 %
12. งานดําเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid สําหรับระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 76 %
13. งานตัดแต่งต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 95 %
14. สํารวจและขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ในงานปฏิบัติการด้านระบบไฟฟ้า กฟฟ. ที่ยกฐานะ
ดําเนินการทั้ง 3 เขตเฉลี่ยได้ 100 %

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.4 แผนงานพัฒนา Strong Grid (สายงานการไฟฟ้าภาค 4)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้ง
สถานีฯ ถาวร และสถานีฯชั่วคราว) ที่มีความพร้อม สามารถควบคุม
ได้ทุกสถานีฯ 100% ภายในไตรมาส 1-4
2. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทช์ RCS ที่มีความพร้อม สามารถ
ควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวน RCS ที่มี ภายในไตรมาส 1-4
3. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติม
เพื่อทํา SF6 ให้เป็น RCS โดยไม่ ภายในไตรมาส 1-4
ต่ํากว่า Planning Criteria คือ 2.5 ชุด /วงจร
4. โครงการจ่ายไฟ วงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลด
จํานวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ ภายในไตรมาส 1-4
'5.โครงการจัดทําแผนและติดตามการแก้ไขปัญหาความพร้อมในการ
จ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าข้างเคียงกรณีเกิดกระแส ไฟฟ้าขัดข้องดับทั้ง
สถานีฯ ภายในไตรมาส 1-4
6.โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตาม
โครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี ภายในไตรมาส 1-4
7. โครงการตรวจตราระบบจําหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
บริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone) ภายในไตรมาส 1-4
8. โครงการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้าสํารองจ่ายขนาด 1MW
จํานวน 7 ชุด อ.เบตง จ.ยะลา ในไตรมาส 1-4
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. โครงการการควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าจากศูนย์สั่งการ (ทั้งสถานีฯ ถาวร และสถานีฯชั่วคราว) ดําเนินการดังนี้
- การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
- การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
- การตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน ระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าถาวรและสถานีชั่วคราวที่ติดตั้งใช้
งานและตามวาระ การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติม ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
2. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทช์ RCS ที่มีความพร้อม สามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจํานวน
RCS มีกาสรตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้ว ดําเนินการดังนี้
- FRTU ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
- อุปกรณ์ RCS ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
- Mar Master ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
- Mar Remote ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
3. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติมเพื่อทํา SF6 ให้เป็น RCS มีประสานงาน ติดตาม
และสรุปรายงานผลการขอจัดสรร FRTU ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
4. โครงการจ่ายไฟ วงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจํานวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ มีการสํารวจ และจัดทําแผน
ใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผน ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
5. .โครงการติดตามและเร่งรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตามโครงการ Loop Line ระบบ 115 เควี ดําเนินการทั้ง
3 เขต เฉลี่ย 100 %
6. โครงการตรวจตราระบบจําหน่ายป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone)
ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %
โครงการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกําเนิดไฟฟ้าสํารองจ่ายขนาด 1MW จํานวน 7 ชุด อ.เบตง จ.ยะลา
ดําเนินการทั้ง 3 เขต เฉลี่ย 100 %

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)

OM1.7 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (ระยะที่ 1)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (วงจร-กม.)
- ผลการดําเนินงานทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.95
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจําหน่าย 22, 33
กิโลโวลต์ (วงจร-กม.)
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจําหน่ายแรงต่ํา
(วงจร-กม.)
4. ติดตั้งหม้อแปลงจําหน่าย (กิโลโวลต์แอมป์)

ร้อยละ 6.43

ร้อยละ 8.75

OM1.8 แผนงานบํารุงรักษาระบบจําหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Condition Base - ทบทวน/ปรับปรุงเงื่อนไขการคํานวณดัชนีสุขภาพ Recloser
Maintenance)

OM1.9 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non–Technical)

- ประเมินดัชนีสุขภาพ Recloser ของการไฟฟ้าทั้ง 12 เขต

- คํานวณหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ผลิตไฟฟ้า ประจําปี - คํานวณหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าที่เกิดจากผู้ผลิตไฟฟ้า ประจําปี 2560 แล้วเสร็จ
2560 แล้วเสร็จ
ตามบันทึก กจฟ.(วส) 323/2561 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจําหน่าย โดย Smart Grid

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

OM2.1 แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าระยะที่ 3

- มีอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธี
e-Bidding

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2561
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และส่วนเกี่ยวข้องตามแผนงาน
ผสฟ.3
- มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 เห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และส่วนเกี่ยวข้อง สําหรับการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างจัดทําสัญญาจัดซื้อ โดยคาดว่าสามารถลงนามสัญญาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

OM2.2 แผนงานพัฒนา Distribution Automation

- จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/แผนงาน

- อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระยะที่ 1

- จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/แผนงาน

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานในโครงการ

2. โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

- นําเสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการฯ

- อยู่ระหว่างสรุปความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบโครงการ

3. แผนงานพัฒนาโครงข่ายขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1

- นําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขออนุมัติแผนงาน

- คณะกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแผนงานฯ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561
- รายงานการศึกษาความเหมาะสมแผนงานพัฒนาระบบไมโครกริด ที่ อ.เบตง จ.ยะลา
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร กฟภ. เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561
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แผนงาน/โครงการ/งาน
: OM2.4 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
- งานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core ระยะที่ 2

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ออกแบบแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาของ
- ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
- นําเสนอแนวทางการดําเนินงานให้ คณะอนุกรรมการ ICT เพื่อ
ทราบ
- จัดทําร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (Term of References)
ราคา ประมาณการ (ราคากลาง) และแผนการดําเนินงานการจัดทํา
ระบบงาน (Implementation) และกระบวนการนําออกใช้งานจริง
(Go Live) สําหรับการดําเนินงานของศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้า
ระยะที่ 4
- ปรับแก้ไข ทบทวน และนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน และยก
ร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR)
- ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้งาน

OM2.4 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย - กระบวนงานตามสัญญา (สํารวจ/อนุมัติแบบติดตั้ง/Kick off
ไฟฟ้าอัจฉริยะ
Meeting/ฝึกอบรมตามสัญญา/ประชุมติดตามงาน)
- ส่งของ/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
- งานติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงระบบ Access Network
- ดําเนินการติดตั้ง/ทดสอบ
- ตรวจรับ
- เบิกจ่ายเงิน
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- จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (3 สัญญา)
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนําแสง (4 สัญญา)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
OM2.5 แผนการดําเนินงานตามโครงการ Smart Grid
- มีแผนดําเนินงานเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ของงานจ้างเหมาแต่ละสถานี - กลุ่มงานที่ 1 (AMI/MWMS และ IT Integration) ผวก. อนุมัติให้ A.I. Consortium เป็นผู้ดําเนินการ
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.
โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561
ชลบุรี
และ รผก.(ว) ลงนามในเอกสารสัญญาจ้าง A.I. Consortium เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2561 มีอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด (ตามอนุมัติ รผก.(ว) ลว. 24 ก.ย. 2561)
- กลุ่มงานที่ 2 (Substation Automation) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด อยู่ระหว่างดําเนินการออกแบบ
ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 และได้จัดส่งเอกสารทางเทคนิค ให้ กฟภ. พิจารณาและรับรอง
(Approve) เพื่อเตรียมการทดสอบระบบ Substation Control and Protection System (SCPS) ที่โรงงาน
(Factory Test)
- มีการลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างสําหรับที่จะดําเนินงานจ้างเหมา - รผก.(ว) ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทกันกุล เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ 7 ก.ย.
OM2.5 แผนการดําเนินงานตามโครงการ Smart Grid
2561
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid)
ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
OM3.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ของระบบไฟฟ้า ของ
กฟภ.

- ติดตั้งระบบ Online Monitoring กับหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง
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- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง จากการไฟฟ้าทั้ง 12 เขต

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM4 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
OM4.1 แผนงานจัดทํา/ปรับปรุง SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain
ของ กฟภ.
- แผนงานจัดทํา/ปรับปรุง SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ
กฟภ. (ระดับสายงาน ฝ่าย กอง)
: กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA
: สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการประกอบด้วย การ
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศนโยบาย จัดทําข้อตกลงฯ
: ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA
for SLA)
: สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้คณะกรรมการกํากับการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

- กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน SLA & QA for SLA
- สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ
ประกอบด้วย การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกาศ
นโยบาย จัดทําข้อตกลงฯ
- ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานการใช้ SLA
(ตามแนวทาง QA for SLA)
- สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้คณะกรรมการ
กํากับการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ปี 2561 ให้ผู้บริหารและพนักงานสําหรับ ภาค 1- ภาค 4 (12 กฟข.) และสํานักงานใหญ่ จํานวน 5 รุ่น
ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 27 เม.ย. 2561 เพื่อชี้แจงให้นําไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
- จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดทําข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (SLA) ระดับสายงานและระดับฝ่าย และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแบบสอบถามแล้ว
- อยู่ระหว่างสรุปผลความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง, รายงานผลการดําเนินงานการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for
SLA) และสรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพบริการ กฟภ.

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทํางานขององค์กร (Digital
Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
- ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการหลัก

- จํานวนกระบวนการที่สําคัญที่มีการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

- ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ/ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการปรับปรุง
กระบวนการ
- จัดทําแผนงานการปรับปรุงกระบวนการและค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินงาน
ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ
- ขออนุมัติ ผวก.
- ดําเนินการตามแผน/สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
- ติดตามประเมินผล
- รายงานผลการดําเนินงาน
- กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน
- คัดเลือกกระบวนการที่สําคัญในการใช้ ICT
- จัดทํากระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับระบบ ICT
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

- ผวก. อนุมัติแนวทางการปรับปรุงกระบวนการภายในของ กฟภ. ตามแนวทางระบบประกันคุณภาพบริการ
ของ กฟภ. ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561
- ประชุมร่วมกับ ฝบช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลประกอบการศึกษาและกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน และประชุมร่วมกับ ฝวธ.(ภ1-4), ฝพท., ฝวส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําแผนบูรณาการ
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ปี 2561 และตัวชี้วัด BSC ระดับองค์กร
ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2551 ซึ่งประกอบด้วย
DT1.2 แผนงานการปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กรเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
(Data Driven Execution)
DT1.3 แผนงานสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitizing Operation Processes)
- อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผวก. เพื่อให้เป็นกระบวนการที่เป็นมาตรฐานรูปแบบ End to End Process และ SLA

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - นําผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/กระบวนงานไปทดสอบใช้
และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร
งานในพื้นที่กว้าง (TRL6) จํานวน 2 ชิ้นงาน/กระบวนการ
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- คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และขยายผลนวัตกรรม พิจารณาคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์มา
วิเคราะห์เพื่อเลื่อนระดับเป็น TRL 6 จํานวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้
1. แร็คแรงต่ําสําหรับลูกถ้วยแนวนอน
2. Advanced Patrolling System Application (APSA) เลื่อนระดับเป็น TRL6 ในเดือน ต.ค. 2561

แผนงาน/โครงการ/งาน
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
IP2.1 แผนงานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

- มีรายงานผลการศึกษาโครงการ National Energy Trending
Platform (NETP) แล้วเสร็จ

- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ร่วมกันออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทําแผนที่นําแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561
- ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามให้ความเห็นชอบขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและ
จัดทําแผนที่นําแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เห็นชอบในรายงานขั้นต้น (Inception Report) ของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่
ระหว่างที่ปรึกษาจัดทํารายงานฉบับที่ 1

RS1.1 งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟ
สาธารณะ

- ไตรมาส 1 - 4 ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม 40 ล้าน
หน่วย

- ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 39.33 ล้านหน่วย

RS1.2 โครงการนําร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารสํานักงานใหญ่ กฟภ.

- ดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ผชก.(ว) อนุมัติดําเนินการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ฯ (Solar PV Rooftop)
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
RS2 ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
RS2.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
การปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
: งานจัดทํา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ.
ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน
- ศึกษาปัญหาและข้อจํากัดของข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และจัดทําบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วย งานเพื่อขอให้
รายงานกรณีมีวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ภายใต้
อํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน งานต่างๆ ใน กฟภ. ที่มีผลกระทบหรือเป็น
ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์
คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง
และวิธีปฏิบัติตามมติที่ประชุมกําหนดให้แล้วเสร็จ และจัดทําบันทึกเผยแพร่กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่างใน กฟภ. ที่
พิจารณาแล้วเสร็จ
- จัดเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานต่างๆ ใน กฟภ. ที่พิจารณาแล้วเสร็จ โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

- พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ จํานวน 47 เรื่อง
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
2. งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทําปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ - แล้วเสร็จภายในเวลาที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องกําหนด
- ร่วมดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ จํานวน 37 เรื่อง
ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่างๆให้หน่วยงาน
ใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
- ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อจัดทํา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้
ประกอบในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบรายงานการประชุมให้ถูกต้องตามที่ได้มีการเข้าร่วมประชุม
- งานที่มีส่วนร่วมในการจัดทําปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดําเนินการแล้วเสร็จ

RS2.2 โครงการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสํานักงานใหญ่ เพื่อ
- รวบรวมสาเหตุและความเสียหายที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอกอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าและอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระทําของ รวบรวมเป็นหมวดหมู่โดยจัดทําเป็นสถิติเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้
ทราบ ลงใน Home Page ของ สกม. ภายใน 30 วัน หลังสิ้น
พนักงาน กฟภ. จาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสํานักงานใหญ่
ไตรมาส
- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสํานักงานใหญ่ เพื่อ
- รวบรวมสาเหตุและผลการสอบสวนกรณีพนักงานเสียชีวิต เนื่องจากการ
รวบรวมเป็นหมวดหมู่และจัดทําเป็นสถิติ ลงใน Home Page ของ
ปฏิบัติงานในหน้าที่จาก กฟฟ. เขตทุกเขต และสํานักงานใหญ่
สกม. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
- รวบรวมผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษของพนักงานที่
- รวบรวมผลการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษพนักงานที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณา และประธานกรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาและประธาน
กรรมการ กฟภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
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- จํานวน 434 ราย โดยจัดทําเป็นสถิติเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้น เผยแพร่ลงใน
Home Page ของ สกม. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส

- จํานวน 3 เรื่อง โดยจัดทําเป็นสถิตเิ ผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้ทราบเพื่อป้องกันมิให้เกิดขึ้น เผยแพร่ลงใน
Home Page ของ สกม. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส
- จํานวน 5 เรื่อง โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้พิจารณาและประธานกรรมการ กฟภ. ให้ความ
เห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลนําเสนอผู้บริหารภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส

แผนงาน/โครงการ/งาน
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

- ทบทวนคณะทํางานพัฒนาระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน
- จัดทํา KPI catalog ที่เชื่อมโยงกับ corporate KPI ของทุกสาย
งาน
- วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อน PMS ในองค์กร
- ทบทวนหลักเกณฑ์ คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานประจําปี

- ทบทวนหลักเกณฑ์ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี อยู่ระหว่างการนําเสนออนุมัติ และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ IT
- เปลี่ยนแปลงรอบการประเมินของพนักงานกลุ่ม 4-6 เพื่อให้ตรงกับปีงบประมาณ และสอดคล้องกับการ
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร, แผนการดําเนินงานของ ผวก. ฯลฯ อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดของ
แบบฟอร์มการประเมิน

HR1.2 แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร

- ติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
เสริมสร้างความผูกพันของปี 2561
- รวบรวมผลวิเคราะห์รายงานผลสํารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มจากผลปี 2561
- จัด workshop ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องจากทุก
สายงาน เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนงาน
เสริมสร้าง
- ทบทวนแผนกลยุทธ์และรวบรวมแผนเสริมสร้างความผูกพันของ ปี
2562 และนําเสนอขอความเห็นชอบแผนเสริมสร้างความผูกพันฯ
ต่อ ผวก.
- แจ้งทุกสายงานทราบและดําเนินการตามแผนงานเสริมสร้างความ
ผูกพันประจําปี 2562

- ผวก. อนุมัติ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการสํารวจฯปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561
- ที่ปรึกษาฯ นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ต่อคณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันฯ
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561
- จัดทําแบบสํารวจฯ ฉบับทดลอง (Try-out) เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสํารวจ (Reliability) เมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2561 และเริ่มดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
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แผนงาน/โครงการ/งาน
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

HR2.1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)

- พัฒนาบุคลากรตาม Competency Gap จากรอบการประเมินปี
2560
- ทบทวน Competency Model กําหนดแนวทางการประเมิน
competency ประจําปี
- สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวหลักสมรรถนะ
(Competency Model)
- จัดประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) ของ
พนักงานเพื่อนํามาวิเคราะห์หาช่องว่างสมรรถนะของพนักงาน
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะของพนักงาน
ประจําปี
- ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร

- ดําเนินการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) บนระบบ PEATA เมื่อวันที่
24 ก.ค. - 7 ก.ย. 2561 เพื่อนําผลการประเมินมาระบุขีดความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัล และเพื่อเตรียม
ความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Digital Utility อยู่ระหว่างจัดทําวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล
(Digital Competency)

HR2.2 แผนงาน Succession Plan

- นําเสนอขออนุมัติรายชื่อผู้สืบทอดตําแหน่ง กลุ่มที่ 3 และส่งรายชื่อ
ให้ กพค. ฝพบ.
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานการวางแผน
สืบทอดตําแหน่งประจําปี 2561
- จัดทําแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง
- ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
Successor ที่ถูกคัดเลือกจากปีที่ผ่านมา เป็นระยะ
- รายงานผลการประเมินกลุ่ม Successor ต่อ ผวก. และดําเนินการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายประจําปี 2561

- ประชุมคณะทํางานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management)
และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
- กพค.และ กรบ. พิจารณากําหนดหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นํา และ กพค. ได้ประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นําของกลุ่ม Successors เรียบร้อยแล้ว

HR2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

- อบรมและสื่อสาร ชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
- ติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)

- สื่อสารและชี้แจงการจัดทํา IDP ผ่านคู่มือที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ และดําเนินการปรับปรุงคู่มือ IDP
ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กรในไตรมาส 1และ 2
- บันทึกแจ้งทุกหน่วยงานติดตามการพัฒนาตามแผน IDP รวบรวมผลการติดตามการดําเนินงานตามแผน IDP
ซึ่งจะดําเนินการในไตรมาส 4
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แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
HR2.4 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจใหม่ๆ - ฝึกอบรมด้านการคิดริเริ่มธุรกิจใหม่ และ การดําเนินธุรกิจใน
- สรุปแนวทางวิธีการจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
สภาวะที่มีการแข่งขัน และ มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตาม 1. วิธีการจ้างพนักงานผู้มีประสบการณ์ โดยพิจารณาตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจ้างและบรรจุผู้มี
สภาวะของโลก จํานวน 1 หลักสูตร
ประสบการณ์ พ.ศ.2537
2. วิธีการจ้างที่ปรึกษา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. วิธีการจ้างผู้ชํานาญการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
HR2.5 แผนงานการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรพร้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

- วิเคราะห์ผลการประเมิน digital competency ของปี 2560
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับ Digital Competency
- ทบทวน Digital competency Model ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลและยุทธศาสตร์องค์กร
- ทบทวนเครื่องมือ และรูปแบบ ในการพัฒนาตาม Digital
Competency Based
- จัดประเมินสมรรถนะให้กับกลุ่มเป้าหมายตาม Digital
Competency Based Assessment Model
- ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติสายงานทรัพยากรบุคคลให้
รองรับ Digital transformation ขององค์กร
- สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน
สมรรถนะ ด้านดิจิทัล นําเสนอ ผวก.
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- ดําเนินการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) บนระบบ PEATA เมื่อวันที่
24 ก.ค. - 7 ก.ย. 2561 เพื่อนําผลการประเมินมาระบุขีดความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัล และเพื่อเตรียม
ความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Digital Utility อยู่ระหว่างจัดทําวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล
(Digital Competency)
- ศฝฟ. จัดทําวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) มีการดําเนินการดังนี้
 คณะทํางานฯ สรุปกรอบการดําเนินงานพัฒนาระบบสําหรับพัฒนาทักษะงานด้าน Digital
Competency
 จัดหาบริษัทเพื่อพัฒนาระบบงานสําหรับพัฒนาทักษะงานด้าน Digital Competency
 ขออนุมัติโครงการ “สร้างความตระหนักด้าน Digital Competency” เรียบร้อยแล้ว
 จัดจ้างพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร “สร้างความตระหนักด้าน Digital Competency” เพื่อ
ติดตั้งบนระบบ Learning Management System (LMS) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2561

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
HR2.6 แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา 1 การประเมินการจัดการความรู้ขององค์กร
กฟภ. อย่างยั่งยืน
2. การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
(1) ระบบการจัดเก็บความรู้ผู้เกษียณอายุ
(2) ระบบการจัดการความรู้ที่นําไปสู่การสร้างนวัตกรรม
(3) ระบบการหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
(4) ระบบคลังสมอง กฟภ. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
3. การกําหนดวิธีการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการเรียนรู้
5. การพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิผล
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน
เชื่อมโยง KM
7. การสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
9. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
1. จัดสัมมนา “ชี้แจงเกณฑ์ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ของ กฟภ. (KM Assessment)” สําหรับ
คณะกรรมการและคณะทํางานย่อยจัดการความรู้ประจําสายงานและสํานัก เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย. 2561
2. ผวก. อนุมัติระบบการจัดการความรู้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดการความรู้
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561
3. อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดวิธีการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้
4. กพค. ประชุมหารือร่วมกับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KMS) เพื่อปรับปรุงระบบ
PEA PRO GURU ให้มีการเพิ่มระบบการทํางานการตั้งกระทู้ Web board
5. แจ้งเวียนเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานฯ และแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 14 มี.ค.
2561
6. อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนเชื่อมโยง KM
7. การสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
- ขออนุมัติหลักสูตร “การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ”รุ่นที่ 6-10 โดยมีกําหนดจัดในเดือน ตุลาคม 2561
- จัดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. PEA CON & Innovation 2018 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.
2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
- นําพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EDL) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และวัน
นวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 (PEACON & Innovation 2018) จํานวน 8 คน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน
2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่
8 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - รผก.(ท) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน
วิทยากรภายใน โดยกําหนดคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนวิทยากรภายใน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561
9 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
- จัดทําหนังสือแจ้งแผนการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี 2561 ให้คณะกรรมการจัดการความรู้ของทุก
สายงานและทุกสํานักทราบ เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมสําหรับวางแผนการดําเนินการจัดการความรู้ของ
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แผนงาน/โครงการ/งาน
DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3

DT1.1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร
(Digital Operational Excellence)
- งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย์ของ กฟภ.

- จัดทําเอกสารประกวดราคา (Bidding Document)
- ตรวจรับ จ่ายเงิน งวด 8
- ร่วมให้ข้อมูลในการชี้แจงขอบเขตของงานและจัดทํารายงานการ
ประชุมชี้แจงแบบ
- จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
- ตรวจรับ จ่ายเงิน งวด 9
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
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- อนุมัติจ่ายเงินงานงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว
- ให้ข้อเสนอแนะ งานงวดที่ 9 (ชี้แจงแบบ ข้อกําหนดและขอบเขตงานและผลการพิจารณาฯ )

แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวม
ศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Consolidation for PEA)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- จัดทําเอกสารประกวดราคา (Bidding Document)
- ตรวจรับ จ่ายเงิน งวด 8
- ร่วมให้ข้อมูลในการชี้แจงขอบเขตของงานและจัดทํารายงานการ
ประชุมชี้แจงแบบ
- จัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
- ตรวจรับ จ่ายเงิน งวด 9
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
-งานศึกษาแนวทางการจัดทําศูนย์บริการข้อมลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4
และจัดทํายกร่างข้อกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) สําหรับการ
ดําเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ระยะที่ 4

ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- แยกการประกวดราคาจัดซื้อออกเป็น 3 งาน
1. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณและราง wire-way ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit
(PUD) และระบบชุดกักเก็บลมเย็น (Cold Containment) ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ กฟภ.
2. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาณ ตู้ Rack พร้อม Power Distribution Unit (PDU) และระบบ ชุด
กักเก็บลมเย็น (Cold Containment) ที่ศูนย์สํารองข้อมูล (Disaster Recovery Center) ของ กฟภ.
ผลการดําเนินงาน
- ผวก. เห็นชอบดําเนินการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2561
- เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง วันที่ 12 ก.ย.2561
- อยู่ระหว่างจัดทําร่างขอบเขตของงาน และขอความเห็นชอบขอบเขตของงาน
3. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
แบบรวมศูนย์ของ กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC)
ผลการดําเนินงาน
- เตรียมนําเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร กฟภ. วันที่ 19 ต.ค.2561

DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล
DT2.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

- ประสานงานกับบริษัทร่วมวิเคราะห์และจัดทําแผนตามมาตรฐาน - คณะกรรมการตรวจรับฯ ลงนามพิจารณางานจ้างที่ปรึกษาฯ ดําเนินการงวดที่ 4 ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา
ISO/IEC 27001:2013
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 และ อฝ.สท. ลงนามอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 และได้
- ประสานงาน, ดําเนินการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่ง กตจ. เพื่อเบิกจ่ายเงินแล้ว
- กํากับดูแล ติดตาม ให้เป็นไปตามแผน
- รายงานผลการดําเนินงาน

- 65 -

แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
OC1.1 โครงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่า90
คะแนน
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- กกท. จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"
ประจําปี 2561 และตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561
- กกท. ส่งข้อมูลเพื่อประกอบแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2561 ต่อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561
- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด แจ้งผลประเมินแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based
Integrity and ransparency Assessment : EBIT) ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 โดย กฟภ. ได้ 100
คะแนนเต็ม
- สํานักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจําปี 2561 ภายในเดือน พ.ย. 2561

แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1.2 แผนงานจัดทําระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (มอก.18001)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ประกาศการได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดทําระบบบริหาร
- ดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. หน่วยงานที่
ได้รับใบรับรองฯ
- ประชุมกําหนดแนวทางระยะเวลาในการดําเนินการ และแต่งตั้ง - จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561
คณะทํางานเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับ
- แต่งตั้งคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561
ใบรับรองฯ ในการนําระบบบริหารจัดการฯ มาใช้
- สํารวจทบทวนหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองฯ เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม - ดําเนินการแล้ว
ให้ครบถ้วนตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มอก.18001
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ตรวจสอบและวัดผลการดําเนินการจากคณะทํางานฯ
- อยู่ระหว่างดําเนินการ
- ขออนุมัติ ผวก. ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดทําระบบ
บริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก.
18001)และขยายผลให้หน่วยงานอื่นๆ ทําระบบบริหารจัดการฯต่อไป
- คณะกรรมการพิจารณาการคัดสรรเลือกหน่วยงาน เพื่อมาจัดทํา - ดําเนินการแล้ว
ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 และขอ
ใบรับรองมาตรฐาน ในปี 2562 ต่อไป
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1.3 แผนงานยกระดับการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) และดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ ภายในไตรมาส 1-4
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
- วิเคราะห์และระบุประเด็นที่เร่งด่วนสําหรับ กฟภ. ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กําหนดแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็น
เร่งด่วน
- สรุปผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจ้างฯ ทบทวนและหารือขอบเขตการดําเนินงานจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.
2561
- พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา สําหรับงาน "โครงการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ประจําปี 2561
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 และเพื่อต่อรองราคางานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561
- รวบรวมข้อมูล และศึกษาแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 4) ผลการดําเนินงานของ
กฟภ. ผลการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นช่องว่าง
(Gap) การดําเนินการดังกล่าว
- ผวก. อนุมัติจ้าง ลงวันที่ 11 ก.ค. 2561 จ้างบริษัท เอสบีดีไอ จํากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาความยั่งยืน
ของ กฟภ. ประจําปี 2561
- ชี้แจงแนวทางการมุ่งสู่ความยั่งยืนขององค์กรให้แก่ผู้บริหารทุกสายงานของ กฟภ. (ระดับผู้อํานวยการกองขึ้น
ไป) ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมทบทวนแผนแม่บทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 5 พ.ศ.2562) เพิ่มเติม และปรับแผนการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุด
- จัดทําสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561
- ศึกษาปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจส่งผลต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านความยั่งยืนใน
อนาคต

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
2. การดําเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินตนเองตามคู่มือ ISPA จากทุกสายงาน (14 สายงาน 3 สํานัก)
26000 ภายในไตรมาส 1-4
- เผยแพร่ความรู้แนวทางมาตรฐาน ISO 26000
- ดําเนินการตามแผนจากประเด็นสําคัญที่ได้มาจาก
1) เผยแพร่ความรู้ผ่านทาง Youtube Channel "CSR PEA" เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1.1) ISO 26000 ความสําคัญที่ทุกคนต้องทํา
ปี 2560
1.2) ISO 26000 PEA ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ทบทวนวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. (GAP)
1.3) ห่วงโซ่คุณค่า PEA สานต่อองค์กรสู่ ISO 26000
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2) เผยแพร่ความรู้ให้แก่ กฟข. ในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนงานสนับสนุนและสร้าง
- สรุปผลการดําเนินงานและจัดทําแผนจาก 7 หัวข้อหลัก
ความเข้มแข็งให้ชุมชนสําคัญ
3) ขออนุมัติสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมของ PEA ตามอนุมัติ รผก.
(ท) ลงวันที่ 6 ส.ค. 2561 โดยกําหนดจัดอบรม ในวันที่ 30-31 ต.ค. 2561
4) เผยแพร่ความรู้แนวทางมาตรฐาน ISO 26000 ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
http://intra.pea.co.th/csr/2012/ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
4.1) ISO 26000 ความสําคัญที่ทุกคนต้องทํา
4.2) ISO 26000 PEA ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.3) ห่วงโซ่คุณค่า PEA สานต่อองค์กรสู่ ISO 26000
- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือ ISO 26000 in Processes Self-Assessment Manual (ISPA) ปี 2561 และ
พัฒนาช่องทางการประเมินตนเองตามคู่มือ ISPA
- ดําเนินการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ ตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สําคัญปี 2561 ของ กฟข. ทั้ง 12 เขต ในเดือน ก.ค. -ส.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
3. ทบทวนแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ.
ปี 2560 – 2564
ปี 2562 ให้ตัวแทนจากทุกสายงาน และ 12 เขต เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวม
แผนปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนฯ ของปี 2562
4. จัดทํารายงานความยั่งยืนตาม GRI – G4
- จัดทํารายงานความยั่งยืนของ กฟภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GRI
- ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลสถานะทางการเงินของ กฟภ. ที่ได้รับการรับรองจาก สตง.
(กฟภ. ได้รับการรับรองงบการเงินเมื่อ 24 เม.ย. 2561)
- มีการประชุมคณะกรรมการจ้างฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับจ้างจัดทําหนังสือรายงานความยั่งยืน
ประจําปี 2560 ของ กฟภ. (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561
- เผยแพร่เนื้อหาหนังสือรายงานฯ บนเว็บไซต์ กฟภ. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2561
- รายงานผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจ้างฯ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561 โดยจ้างบริษัท เธิร์ด อาย 1999
จํากัด เป็นผู้จัดทําหนังสือรายงานฯ
- จัดพิมพ์หนังสือรายงานฯ ฉบับภาษาไทยแล้วเสร็จและดําเนินการเผยแพร่หนังสือฯ ให้แก่ Stakeholders
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561
- ดําเนินการแปลเนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561
- ดําเนินการตรวจสอบ Final Artwork ของหนังสือรายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือน ก.ย. 2561

OC1.4 แผนงานการดําเนินงานตามมาตรฐาน OECD
- งานยกระดับเจตจํานงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
คณะกรรมการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- กฟภ. จัดพิธีมอบรางวัล "PEA AWARDS" และเปิดตัว กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืนและ Zero Tolerance
ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีประธานกรรมการ กฟภ. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561
ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่ ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. และผู้แทนหน่วยงานภายนอก
ประกาศเจตจํานง "" Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต"
2) ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต ร่วมลงนามในประกาศเจตจํานง
"Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต"
3) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟภ. บรรยายพิเศษหัวข้อ
"การกํากับกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค 4.0"
คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 88
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แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม
จริยธรรมความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft
Control)

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ผวก.อนุมัติหลักการดําเนินงานตาม "แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยม
- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)"
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561
- กฟภ. จัดพิธีมอบรางวัล "PEA AWARD" และเปิดตัว กฟภ. โปร่งใสอย่างยั่งยืนและ Zero Tolerance
ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีประธานกรรมการ กฟภ. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2561
ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่ ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงาน กฟภ. และผู้แทนหน่วยงานภายนอก
ประกาศเจตจํานง "" Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต"
2) ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต ร่วมลงนามในประกาศเจตจํานง
" Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต"
3) ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟภ. บรรยายพิเศษหัวข้อ
"การกํากับกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค 4.0"
- กฟภ. จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน" ประจําปี 2561 เมื่อวันที่
24 เม.ย. 2561 ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่
- กกท. จัดประชุมชี้แจง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
โดย ผวก.บรรยายหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ." เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561
ณ กฟภ. สํานักงานใหญ่
- กฟภ. จัดสัมมนา "13 เครือข่ายกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance
ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต" จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 และ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561
- ผวก. กฟภ. เป็นประธาณเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ผ่าน
ปัจจัยขับเคลื่อน TRUST+E ภายใต้แนวคิด "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน" เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561
- กฟภ. เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561" ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง" โดยเชิญผู้แทนเครือข่าย
กฟภ. โปร่งใส เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561
คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 90

- 71 -

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
แผนงาน/โครงการ/งาน
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี - ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
CG Testing
(CG-eSystem)
- ผวก.อนุมัติหลักการดําเนินงานตาม "แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต"
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)"
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2561
- การประเมินผลการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (CG Testing) จะดําเนินการ
สรุปผลในไตรมาสที่ 4/2561
COI Reporting
- การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ. แบ่งการรายงานเป็น
3 กรณี ได้แก่ (สถานะวันที่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)
1) รายงานประจําปี (รายงานปีละ 1 ครั้ง ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี) มีการรายงานแล้ว 28,409 คน
จากทั้งหมด 30,419 คน
2) รับตําแหน่งใหม่ (รายงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คาํ สั่งมีผล) มีการรายงานแล้ว 9,573 คน
จากทั้งหมด 10,381 คน
3) มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นระหว่างปี (รายงานทันที)
ไม่มีการรายงานการขัดกันฯ
CG Acknowledgement
- ผลการรับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 (ทบทวนครั้งที่ 3) ของผู้บริหาร
และพนักงานจํานวน 28,273 คน คิดเป็นร้อยละ 92.95 จากจํานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด 30,419 คน
(สถานะ 30 ก.ย. 2561)
คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 63.32
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แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนการดําเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ผวก. อนุมัติหลักการดําเนินงาน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561
- ดําเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100
- ผวก. อนุมัติแนวทางปฏิบัติ "เครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" เพื่อให้หน่วยงานในสํานักงานใหญ่ และ
กฟข. ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. (รผก.(ท)) ให้ความเห็นชอบ
แบบสอบถามการดําเนินงาน กฟภ. โปร่งใส กับการควบคุมภายใน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 และอนุมัติแต่งตั้งคณะทํางาน
พัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561
- ผวก.อนุมัติทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสของ กฟภ. เมื่อวันที่
27 ก.พ. 2561
- กกท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําต้นแบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านความโปร่งใส เมื่อวันที่ 21-23 มี.ค. 2561
- กกท.จัดประชุม "คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ กฟภ." เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2561
- กฟภ. จัดสัมมนา "13 เครือข่ายกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส" ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance
ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต" จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 และ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561
- ผวก. กฟภ. เป็นประธาณเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร "ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม" ผ่านปัจจัย
ขับเคลื่อน TRUST+E ภายใต้แนวคิด "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน" เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561
- กกท. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานด้านความโปร่งใส เพื่อจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ. (พ.ศ. 2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 2
พ.ศ. 2562) ฯ ห้องประชุม กฟจ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2561
- กฟภ. เข้าร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561" ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง" โดยเชิญผู้แทนเครือข่าย
กฟภ. โปร่งใส เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561
- คิดเป็นการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 100
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OC2 Stakeholder Engagement
OC2.1 แผนงานสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้า
ภายในไตรมาส 1-4
- ทําการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ได้แก่ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มคู่ค้า กลุ่มพนักงาน และกลุ่มลูกค้าภายในไตร
มาส 1-4
- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร ภายในไตรมาส 1-4
- สรุปประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อนําไปสู่การวางแผน/จัดทําแผนปรับปรุงฯภายในไตรมาส 1-4
- นําเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ภายในไตรมาส 1-4
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- ผวก. อนุมัติ สัญญาจ้างที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการสํารวจฯปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ กฟภ. แล้ว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561
- ที่ปรึกษาฯ นําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ต่อคณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันฯ
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561
- จัดทําแบบสํารวจฯ ฉบับทดลอง (Try-out) เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสํารวจ (Reliability) เมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2561 และเริ่มดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

แผนงาน/โครงการ/งาน
OC3 Change Management
OC3.1 แผนงานปรับโครงสร้างองค์์กรหรือจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

แผนการดําเนินงานประจําปี 2561
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- ประสานงาน/ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
- นําเสนอรายงานผลดําเนินงานให้ รผก.(ย) ทราบ
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีภาระหน้าที่หลักในการจัดทําร่างโครงสร้างองค์กร
ในภาพรวมเพื่อรองรับธุรกิจเสริมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นําเสนอคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร
- แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีภาระหน้าที่หลักในการปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับธุรกิจเสริมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นําเสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างองค์กร
- คณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ประชุม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1-2561 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 โดยพิจารณาแผนการดําเนินงานการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ปี 2561–2562) และผลการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการดําเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ครั้งที่ 2-2561 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561 โดยพิจารณาการจัดทําร่างโครงสร้างองค์กร (สํานักงานใหญ่ และ
ส่วนภูมิภาค) เพื่อรองรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ
กฟภ.
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ประชุม 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1-2561 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 โดยพิจารณาแนวทางการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ในภาพรวมเพื่อรองรับธุรกิจเสริมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงสร้างองค์กร
ระดับสายงาน และ กฟข./กฟฟ.
ครั้งที่ 2-2561 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 โดยพิจารณาการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยการกระจาย
Area Based และกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้แต่ละพื้นที่ (ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาฯ IRDP) และ
แนวทางการดําเนินการธุรกิจเสริมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของสํานักงานใหญ่ และส่วนภูมภิ าค
ครั้งที่ 3-2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 โดยพิจารณารูปแบบการจัดทําโครงสร้างองค์กรของ กฟภ.
(สํานักงานใหญ่) เพื่อรองรับธุรกิจเสริมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ครั้งที่ 4-2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 โดยพิจารณาการจัดทําร่างโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. (สํานักงานใหญ่
และส่วนภูมิภาค) เพื่อรองรับกิจธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 5-2561 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 โดยพิจารณาการ
จัดทําร่างโครงสร้างองค์กรของ กฟภ. (สํานักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค) เพื่อรองรับกิจธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร

