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คานา
หนังสือรายงานผลการดาเนินงาน กฟภ. ฉบับนี้จัดทาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสรุปผล
การดาเนิน งานด้านต่าง ๆ ของ กฟภ. ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูล โดยมีสาระสาคัญแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามระบบ BSC
Goal
Customer Value Proposition
Internal Process
Learning and Growth
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
จากการรวบรวมผลการดาเนินงานที่สาคัญของแต่ละสายงานต่าง ๆ เพื่อจัดทาหนังสือฉบับนี้ กองวิเคราะห์
และประเมินผล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยสรุปข้อมูล พร้อมทั้งจัดส่งเพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกไตรมาส ซึ่งกองวิเคราะห์และประเมินผล ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กองวิเคราะห์และประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานผลการดาเนินงานของ กฟภ. จะมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอได้โปรดแจ้งกองวิเคราะห์และประเมินผลทราบ
เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องต่อไป
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วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภำพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ภารกิจ (Mission)
จัดหำให้บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้เกิด
ควำมพึงพอใจ ทั้งด้ำนคุณภำพและบริกำร โดยกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรยกระดับ CG และ CSR
สู่มำตรฐำนสำกลใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกลของ
OECD Principles, ส่งเสริมกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยขยำยผลแผนงำนกำรไฟฟ้ำโปร่งใสไปยังเขตกำรไฟฟ้ำต่ำง ๆ ของ กฟภ.
อย่ำงเป็นรูปธรรม
มีการส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน มีกำรส่งเสริมให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนโดยมีกำรวิเครำะห์และ
กำหนดปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ควำมยั่งยืนภำยในองค์กร รวมทั้งกำรสื่อสำรและกำรกำหนดแผนงำนสู่ควำมยั่งยืน
ภำยในองค์กรและให้ควำมสำคัญในกำรยกระดับสมรรถนะขององค์กรสู่ควำมยั่งยืนโดยมีทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญและ
มีกำรพัฒนำควำมผูกพันของบุคลำกรในองค์กร
มีการก ากั บดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบำย และมำตรฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ และมุ่งเน้นในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของบริษัทใน
เครือให้มีประสิทธิภำพ
เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ Asset
Management เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ และสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนให้กับองค์กร และให้ควำมสำคัญกับ
กำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินงำนขององค์กร (Streamline Process)
มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ระบบจ ำหน่ ำยไฟฟ้ำที่มีป ระสิ ทธิภ ำพและทั่ว ถึงซึ่งจะพัฒ นำระบบไฟฟ้ำและก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ และให้
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อนำไปสู่กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพและสำมำรถเชื่อมต่อแหล่งพลังงำนทดแทน
ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นในกำรบริหำรทุนมนุษย์ในลักษณะเชิงกลยุทธ์มำกขึ้น (Strategic HRM)
ซึ่งจะพัฒนำระบบกำรบริหำรคนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยให้ควำมสำคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่
กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมคล่องตัว , กำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกร (Recruitment & Selection)
และระบบกำรสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร (HRD) ทั้ง
ในด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถ (Ability) และคุณลักษณะ (Other Characteristics) ให้มี
ควำมพร้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต
มุ่งเน้ น พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริ การให้ต อบสนองความต้ องการและความคาดหวังของลู กค้า โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรศึกษำปัจจัยและระดับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งจะมีกำร
วิเครำะห์สำรสนเทศจำกกำรสำรวจเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดและนำมำสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนขององค์กร
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มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร โดยกำรนำข้อมูลเสียงจำกลูกค้ำมำปรับปรุง เพื่อยกระดับกำรให้
บริกำรอย่ำงครบวงจรและมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงยกระดับมำตรฐำนและขั้นตอน
กำรให้บริกำรตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) “กระบวนงำนกำรให้บริกำร
ลูกค้ำ” 11 กระบวนงำน (P1 - P11)
แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนและพัฒนำธุรกิจ รวมทั้งงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำและงำนที่ปรึกษำ โดยร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรไฟฟ้ำและพัฒนำควำมร่วมมือพันธมิตรของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรลงทุนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงให้ควำมสำคัญในกำรเพิ่มรำยได้จำกธุรกิจเสริมขององค์กร
เป็ นผู้ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นในด้ านพลั งงานทดแทน และด้ านการใช้ พลั งงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยให้
ควำมสำคัญใน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กำรส่งเสริม/ร่วมพัฒนำเรื่อง DSM (Demand Side Management), ร่วม
ดำเนินกำรให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนโดยมีบทบำทเชิงรุก และกำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและกำรอนุรักษ์พลังงำน
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมในงำน Smart Grid & Strong Grid เพื่อเสริมสร้ำงระบบไฟฟ้ำให้มีควำมมั่นคง มี
ประสิทธิภำพ และทันสมัย โดยศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรรับซื้อพลังงำน
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทำงเลือกที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต และกำหนดให้มีกำรพัฒนำศูนย์ทดสอบสำนักงำน
ใหญ่เพื่อรองรับงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกำรออกใบรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ในอนำคต และเพื่อสำมำรถ
ทดสอบอุปกรณ์และยืนยันคุณภำพของอุปกรณ์ที่จะนำมำใช้งำนในระบบไฟฟ้ำ และรองรับงำนวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ทันสมัย นอกจำกนี้ จะมีกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมของ กฟภ.
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร โดยกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนและยกระดับกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีมำตรฐำนเพิ่มประสิทธิภำพ โดยลดขั้นตอนกำรทำงำน
และให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำเรื่อง Data Utilization รวมถึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของข้อมูลด้ำนกำรปฏิบัติงำนสู่มำตรฐำนสำกล (ISO 27001)
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พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค

พื้นที่ความรับผิดชอบ :
ประกอบด้วย

ประชากร
ผู้ใช้ไฟฟ้า
สานักงาน

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

510,000

ตร.กม.

99.98 %
74
866
7,153
80,062
65.425
18.444
946

ของพื้นที่ทั้งประเทศ
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
ล้านคน
ล้านราย
แห่ง
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โครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ กฟภ.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
-กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน
-กองแผนบริหารความเสี่ยง
-กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

-กองประสานนโยบายและพิธีการ
-กองกิจการคณะกรรมการ
-กองประมวลผลงานและกิจการ
สัมพันธ์
กองกากับดูแลกิจการที่ดี

ฝ่ายนิติการ
-กองนิติกรรม
-กองที่ปรึกษากฎหมายและ
ระเบียบ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-กองพัฒนาธุรกิจองค์กร
-กองระบบงานธุรกิจ
-กองความร่วมมือธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ
พลังงาน
-กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
-กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
-กองซื้อและบริหาร
ต้นทุนไฟฟ้า
ฝ่ายบริการวิศวกรรม
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบส่ง
-กองบริการวิศวกรรม
ระบบจาหน่าย
-กองบริการบารุงรักษา

สายงานวางแผน
และพัฒนาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
-กองโครงการ
-กองวิเคราะห์และวางแผน
ระบบไฟฟ้า
-กองแผนทีร่ ะบบไฟฟ้า
-กองแผนงานระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า
-กองบริหารกองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม
-กองวิจัย
-กองควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
ฝ่ายส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
-กองส่งเสริมพลังงานทดแทน
และผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
-กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

ฝ่ายคดีและสอบสวน
-กองคดี
-กองวินัยและสอบสวน

กลุ่มเครือข่ายและบริการ

สายงาน
วิศวกรรม

สายงานก่อสร้าง
และบริหารโครงการ

ฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม
-กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
-กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า -กองทดสอบอุปกรณ์สถานี
-กองข้อกาหนดทางเทคนิค ไฟฟ้า
-กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
ฝ่ายงานโยธา
-กองออกแบบงานโยธา
ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า
-กองจัดจ้างและก่อสร้าง -กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1
งานโยธา
-กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 2
-กองบริการงานโยธา
-กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า
-กองออกแบบสถานีไฟฟ้า
-กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า

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

ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า
-กองออกแบบระบบไฟฟ้า
(ก.)
-กองออกแบบระบบไฟฟ้า
(น.ฉ.ต.)
ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ
-กองจัดการงานระบบไฟฟ้า -กองจัดการโครงการ 1
-กองจัดการโครงการ 2

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการหลัก
- กองตรวจสอบการผลิตและปฏิบัตกิ าร - กองตรวจสอบการบารุงรักษา
- กองตรวจสอบการบริหารงานโครงการและงาน
ก่อสร้าง
กองตรวจสอบการขาย การตลาดและบริการลูกค้า

ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
-กองตรวจสอบการบริหารการเงินและการบัญชี
-กองตรวจสอบการจัดการและบริหารองค์กร
-กองตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-กองตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ

กลุ่มสนับสนุน

สายงานปฏิบัตกิ าร
และบารุงรักษา
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า
-กองควบคุมการจ่ายไฟ
-ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ควบคุม
ฝ่ายบารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
-กองอุปกรณ์ป้องกันและ
รีเลย์
-กองบารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
-กองบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายระบบมิเตอร์และ
หม้อแปลง
-กองมิเตอร์
-กองหม้อแปลง
-กองพัฒนาระบบมิเตอร์
ฝ่ายบารุงรักษาระบบผลิต
-กองบริการและ
บารุงรักษาเครื่องกล
-กองควบคุมระบบผลิต

สายงานการไฟฟ้า
ภาค1-4

สายงานสาร
สนเทศและสื่อสาร

สายงานบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
-กองบริการลูกค้า
และวิศวกรรม
-กองจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายวางแผนสารสนเทศ
และสื่อสาร
-กองแผนสารสนเทศและ
สื่อสาร
-กองบริการสารสนเทศ
และสื่อสาร

ฝ่ายงบประมาณ
-กองงบประมาณ
-กองประเมินผล
งบประมาณ
-กองวิเคราะห์การเงิน
และจัดการเงินทุน

ฝ่ายสารสนเทศ
-กองออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-กองคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
-กองมาตรฐานและความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชี
-กองบัญชี
-กองบัญชีบริหาร
-กองบัญชีทรัพย์สิน
-กองบัญชีทรัพย์สิน
เครือข่าย

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

ฝ่ายการเงิน
-กองการเงิน
-กองตรวจจ่าย
-กองภาษี
-กองรายได้

ฝ่ายธุรการ
-กองอานวยการ
-กองบริการ
-กองการพิมพ์

การไฟฟ้าเขต
1-12

กฟฟ

กองอานวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
-กองวิศวกรรมและวางแผน
-กองก่อสร้างและบริหาร
โครงการ
กองบริการลูกค้า
ฝ่ายปฏิบัติการและ
บารุงรักษา
-กองปฏิบัติการ
-กองบารุงรักษา
-กองระบบสื่อสาร
ฝ่ายบัญชีและ
พลังงานไฟฟ้า
-กองบัญชี
-กองซื้อขายไฟฟ้า
-กองระบบสารสนเทศ

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

สายงาน
อานวยการ
ฝ่ายจัดหา
-กองจัดหาในประเทศ
-กองจัดหาต่างประเทศ
-กองวางแผนพัสดุ

สายงานกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-กองประชาสัมพันธ์
-กองสื่อสารองค์กร
ฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
-กองแผนและพัฒนา
สังคมและสิง่ แวดล้อม
-กองจัดการโครงการ
สังคมและสิง่ แวดล้อม

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากร
บุคคล
-กองระบบงานบุคคล
-กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-กองพัฒนาบุคลากร
-โรงเรียนช่าง กฟภ.
-ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ไฟฟ้าแรงสูง
-กองฝึกอบรมช่าง
และฮอทไลน์
ฝ่ายบริการทรัพยากร
บุคคล
-กองสวัสดิการ
-กองสถานพยาบาล
-กองจัดการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ

การบังคับบัญชา
การบริหารงาน

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 22 เม.ย. 2558
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ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
-กองวางแผนวิสาหกิจ
-กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ
-กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
-กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
-กองสนับสนุนตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ฝ่ายงานผู้ว่าการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา

สายงานยุทธศาสตร์

สานักตรวจสอบภายใน

สานักกฎหมาย

สานักผู้ว่าการ
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ผลการดาเนินงานตามระบบ BSC
ประจาปี 2559
ไตรมาส 1-4
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ด้านการเงิน

Goal
มี เป้ าหมายเพื่ อให้ กฟภ. มี ฐานะการเงิ นที่ มั่ นคง มี สภาพคล่ อง และ
มีความสามารถในการทากาไรที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร การดาเนินงาน
ขององค์กรในระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559 กฟภ. มีกาไรจาก
การดาเนินงาน 26,991 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลา
เดี ย วกั น จ านวน 22,569 ล้ า นบาท เพิ ่ม ขึ ้น ร้อ ยละ 19.59 และ
ก าไรสุท ธิ 25,911 ล้า นบาท เปรีย บเทีย บกับ ปีที ่แ ล้ว ในระยะ
เวลาเดีย วกัน จ านวน 21,072 ล้า นบาท เพิ ่ม ขึ ้น ร้อ ยละ 22.96
เนื่องจากค่าซื้อกระแสไฟฟ้าลดลงมากกว่ารายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ลดลง จานวน 6,472 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 328 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกัน
รายการ
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
รายได้อื่นจากการดาเนินงาน
รายได้อื่น
รายได้รวม
ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(ไม่รวมค่าซื้อกระแสไฟฟ้า)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรจากการดาเนินงาน
EBITDA
กาไร/(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรสุทธิ
จานวนเงินกู้เบิกในปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

หน่วย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

แผนงาน ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ปี 2559
ปี 2559
ปี 2558
459,370
441,543
451,476
12,709
12,248
12,232
1,874
2,128
2,061
473,953
455,919
465,769
392,929
372,050
388,455
60,643
54,750
52,684
3,634
457,206
18,507
37,205
(3)
16,744
4,000
376,341
228,580

3,268
430,068
26,991
43,567
60
25,911
4,000
378,240
226,092

2,596
444,735
22,569
38,268
38
21,072
10,000
366,977*
227,541*

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(2.20)
0.13
3.25
(2.11)
(4.22)
3.92
(9.12)
(3.30)
19.59
13.85
57.89
22.96
(60.00)
3.07
(0.64)

หมายเหตุ : * ผลการดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค. 2558
ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ด้านการเงิน

รายการ

หน่วย

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้
(Collection Period)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
(Debt Ratio)
อัตราส่วนหนี้เงินกูต้ ่อส่วนทุน
(Debt to Equity Ratio : DER)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
กาไรสุทธิต่อยอดขาย
(Net Profit Margin)

(เท่า)

1.78

1.81

1.60

13.13

(วัน)

28

26

27

(3.70)

(เท่า)

0.61

0.60

0.62

(3.23)

(เท่า)

0.56

0.53

0.61

(13.11)

(เท่า)

2.14

3.23

2.57

25.68

(%)

3.64

5.52

4.64

0.88

4.51

6.54

5.85

0.69

5.31

7.19

5.85

1.34

(3,963.65)

1,520.80

(2,223.45)

168.40

1.27

1.22

1.30

(6.15)

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(%)
(Return On Assets : ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(%)
(Return On Investment Capital : ROIC)
มูลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
(ล้านบาท)
(Economic Profit : EP)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(รอบ)
(Total Assets Turnover)

แผนงาน
ปี 2559

ผลการดาเนินงานไตรมาส 4
ปี 2559
ปี 2558

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ที่มา : ข้อมูลจาก กองวิเคราะห์การเงินและจัดการเงินทุน ณ 2 ก.พ. 2560

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ด้านการเงิน

การใช้จ่ายเงินงบลงทุน
รายการ
งบลงทุน
เพื่อการดาเนินงานปกติ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
งบลงทุน
ที่ทาเป็นโครงการ
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น
- ผูกพัน
- ลงทุน
รวม

หน่วย : ล้านบาท
วงเงิน
งบประมาณ
ปี 2559

ม.ค. – ธ.ค. 2559
เป้าหมายเบิกจ่าย
จ่ายจริง
(1)
(2)

% ของเป้าหมาย
การเบิกจ่าย
(2)/(1)

คงเหลือ
(1)-(2)

15,452.900
19,166.117
34,619.017

6,676.844
3,924.709
10,601.553

6,550.437
3,773.098
10,323.535

98.11
96.14
97.38

126.407
151.611
278.018

8,545.551
18,661.866
27,207.417

3,070.658
5,710.345
8,781.003

4,768.595
3,707.012
8,475.607

155.30
64.92
96.52

(1,697.937)
2,003.333
305.396

23,998.451
37,827.983
61,826.434

9,747.502
9,635.054
19,382.556

11,319.032
7,480.110
18,799.142

116.12
77.63
96.99

(1,571.530)
2,154.944
583.414

ที่มา : ข้อมูลจาก กองประเมินผลงบประมาณ ณ 10 ม.ค. 2560

การเบิกจ่าย (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559)

ล้านบาท

19,382.556 18,799.142

20,000
15,000

10,601.553

10,323.535

10,000

8,781.003

8,475.607

5,000
0
งบลงทุน
เพื่อการดาเนินงานปกติ

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

งบลงทุน
ที่ทาเป็นโครงการ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมายการเบิกจ่าย
จ่ายจริง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Goal

รายได้จากธุรกิจเสริม
ปี 2559 ไตรมาส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2559) กฟภ. มีรายได้จากธุรกิจเสริม 5,734.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการดาเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11.06
หน่วย : ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 1 – 4
หน่วยงาน
กฟน. 1-3
กฟฉ. 1-3
กฟก. 1-3
กฟต. 1-3
สนญ.
รวม

7,000

ปี 2558

ปี 2559

1,126.95
1,039.98
1,659.41
1,120.32
216.56
5,163.22

1,155.89
1,278.64
1,811.93
1,122.85
364.81
5,734.12

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
2.57
22.95
9.19
0.23
68.46
11.06

ล้านบาท

6,000
5,000

ไตรมาส 1-4 ปี 2558

4,000

ไตรมาส 1-4 ปี 2559

3,000
2,000

1,000
0
กฟน.

กฟฉ.

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

กฟก.

กฟต.

สนญ.

รวม

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

Customer Value Proposition
มาตรฐานคุณภาพบริการ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2559

ไตรมาส 1-4
ปี 2559

ไตรมาส 1-4
ปี 2558

1. ดัชนีค่าเฉลี่ยจานวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/11 เดือน)
2. ดัชนีค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) (นาที/ราย/11 เดือน)
3. จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน (ร้อยละ)
4. การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง (ร้อยละ)
- ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน
- ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย
5. การจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง (ร้อยละ)
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. หลังจากระบบจาหน่าย
ขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
- การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. สาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน
เขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาด
รวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน
6. การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
แรงดันและไฟกระพริบ (ร้อยละ)
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าภายใน 4 เดือน
(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
- การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าและไฟฟ้ากระพริบ
โดยพบผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทาการ
7. การตอบข้อร้องเรียน (ร้อยละ)
- ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากได้รับคาร้องภายใน
30 วันทาการ
- การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วย
8. การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผนสาหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 เควีเอ ขึ้นไป
ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน (ร้อยละ)
- การแจ้งดับไฟล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
- การปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้

5.26*
150.54*
> 95

4.80
144.85
99.84

5.54
176.19
99.86

> 98
100

99.93
99.93

100
100

> 90

99.70

99.76

100

99.88

100

> 95

99.58

99.65

100

99.80**

99.85

> 100

100

99.50

100

99.65**

99.96

100
100

100
100

100
100

หมายเหตุ : * ค่าเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. ปี 2559
** ค่าต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1, กฟต.3 และ ปัญหาในการลงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ที่มีความ
คลาดเคลื่อนกับการติดตั้งจริงใน กฟฉ.1
*** ค่าต่ากว่ามาตรฐานเนื่องจากในเขต กฟต.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชาย

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

- 11 ตัวชี้วัด
9. ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชาระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)
กรณีมีระบบจาหน่ายพร้อมอยู่แล้ว (ร้อยละ)
- ระบบแรงดันต่า (380/220 โวลต์)
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส
 เขตเมือง
 นอกเขตเมือง
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 30 แอมป์ 3 เฟส
 เขตเมือง
 นอกเขตเมือง
- ระบบแรงดันสูง (22/33 เควี) (ร้อยละ)
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน
250 เควีเอ
 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า
250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ
10. ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่
ผู้ใช้ไฟฟ้าชาระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) (ร้อยละ)
- ผู้ใช้ไฟรายเล็ก
 เขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 1 วันทาการ
 นอกเขตเมือง จ่ายไฟคืนกลับภายใน 3 วันทาการ
- ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จ่ายไฟคืนกลับภายใน 2 วันทาการ
11. การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกัน
ภายใน 10 วันทาการ (ร้อยละ)

Customer Value Proposition

เป้าหมาย
ปี 2559

ไตรมาส 1-4
ปี 2559

ไตรมาส 1-4
ปี 2558

100
100

95.39**
96.63**

96.90
98.32

100
100

99.30**
97.89**

99.14
99.26

100

99.82**

100

100

100

100

100
100
100
> 85

99.84***
99.85***
100
100

99.99
99.92
100
100

หมายเหตุ : ** ค่าต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากขาดแคลนมิเตอร์ในเขต กฟน.1, กฟต.3 และ ปัญหาในการลงข้อมูลการติดตั้งมิเตอร์ในระบบ SAP ที่มีความ
คลาดเคลื่อนกับการติดตั้งจริงใน กฟฉ.1
*** ค่าต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากในเขต กฟฉ.3 สภาพพื้นที่ในบางแห่งเป็นภูเขาชัน ต้นไม้รก
ข้อมูลสถานะเดือน ตุลาคม 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ครั้ง/ราย/11 เดือน
7.00
5.54
6.00
4.80
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
กฟภ

4.58 4.77
2.08

1.49

2.86

150.00

2.90 3.19

นิคม
อุตสาหกรรม

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล

ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
209.13
175.54

144.85

123.19

100.00
50.00

ชนบท

ไตรมาส 1-4 ปี 2558

176.19

200.00

6.21

0.96

ไตรมาส 1-4 ปี 2559

นาที/ราย/11 เดือน
250.00

5.47

23.26 23.23

41.74

58.16

63.13

137.04

79.01

0.00
กฟภ

นิคม
อุตสาหกรรม

เทศบาลนคร

ไตรมาส 1-4 ปี 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล

ชนบท

ไตรมาส 1-4 ปี 2558

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย
0.0800
0.0700
0.0600
0.0500
0.0400
0.0300
0.0200
0.0100
0.0000

0.0752

0.0361

0.0712

0.0434 0.0406

0.0428

0.0258

0.0000
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
ปี 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปี 2558

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Customer Value Proposition

การให้บริการลูกค้า
ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4 % เพิ่มขึ้น
ปี 2559
ปี 2558
(ลดลง)
1. จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า จาแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA (ราย) 18,893,916 18,391,443*
2.73
- บ้านอยู่อาศัย
16,739,341 16,339,526*
2.45
- พาณิชย์
1,595,770 1,516,527*
5.23
- อุตสาหกรรม
34,805
33,766*
3.08
- อื่น ๆ
524,000
501,624*
4.46
2. หน่วยจาหน่ายรวมไฟฟรี จาแนกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA 129,672.60 123,212.43
5.24
(ล้านหน่วย)
6.97
- บ้านอยู่อาศัย
30,933.71
28,919.32
- พาณิชย์
31,562.87
29,623.34
6.55
- อุตสาหกรรม
63,394.64
60,946.28
4.02
- อื่น ๆ
3,781.38
3,723.49
1.55
3. หน่วยไฟฟรี (ล้านหน่วย)
2,451.43
2,277.00
7.66
4. ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
3.4800
3.7500
(7.20)
5. ราคาซื้อไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/หน่วย)
2.6681
2.9432
(9.35)
6. หน่วยซื้อ (ล้านหน่วย)
137,006.68 130,298.50
5.15
- หน่วยซื้อจาก กฟผ. (ล้านหน่วย)
129,360.83 124,376.17
4.01
- หน่วยซื้อจาก พพ. (ล้านหน่วย)
84.81
69.76
21.57
- หน่วยซื้อจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก (ล้านหน่วย)
7,472.04
5,795.65
28.92
- หน่วยซื้อจาก Solar Rooftop (ล้านหน่วย)
89
56.92
56.36
7. หน่วยที่ กฟภ. ผลิตเอง (ล้านหน่วย)
103.58
91.15
13.64
8. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ.
18,876
17,805
6.02
(เมกะวัตต์)**
9. หน่วยสูญเสีย (ร้อยละ)
5.42
5.50
(1.45)
ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : * สถานะ 31 ธ.ค. 2558
** ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เฉพาะส่วนที่ซื้อจาก กฟผ. แบบ Co-Incident Demand

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

- 15 -

Customer Value Proposition

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
รายการ

ไตรมาส 1-4
ปี 2559

สถานะ ธ.ค.
ปี 2558

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

1. จานวนผู้ใช้ไฟ
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- กิจการเฉพาะอย่าง
- องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
- สูบน้าเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสารอง
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
รวมจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
- ไฟฟรี

9,994,583
6,744,758
1,539,077
72,446
6,396
12,598
1,261
4,930
292,341
55
3
18,668,448
225,468

10,028,627
6,310,899
1,463,744
68,761
6,112
11,622
1,237
4,415
275,882
51
3
18,171,353
220,090

(0.34)
6.87
5.15
5.36
4.65
8.40
1.94
11.66
5.97
7.84
0.00
2.74
2.44

รวมจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA

18,893,916

18,391,443

2.73

ราย
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
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Customer Value Proposition

หน่วยจาหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
รายการ

หน่วย : ล้านหน่วย
ไตรมาส 1-4
ปี 2559

ไตรมาส 1-4
ปี 2558

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

2. หน่วยจาหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- บ้านอยู่อาศัย (< 150 หน่วย)
- บ้านอยู่อาศัย (> 150 หน่วย)
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- กิจการเฉพาะอย่าง
- องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
- สูบน้าเพื่อการเกษตร
- ไฟชั่วคราว
- ไฟสารอง
- อัตราค่าไฟฟ้าประเภทงดจ่ายไฟ
รวมหน่วยจาหน่ายแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
- ไฟฟรี

8,197.45
22,736.26
12,698.16
20,902.64
55,045.42
4,172.07
76.28
267.25
986.42
138.00
2,001.22
127,221.17
2,451.43

8,270.30
20,649.02
12,032.48
19,987.81
52,555.64
3,876.16
70.40
386.75
989.35
172.15
1,945.38
120,935.43
2,277.00

(0.88)
10.11
5.53
4.58
4.74
7.63
8.35
(30.90)
(0.30)
(19.84)
2.87
5.20
7.66

รวมหน่วยจาหน่ายแยกตามกลุ่มลูกค้าตามระบบ SEPA

129,672.60

123,212.43

5.24

ล้านหน่วย
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
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Customer Value Proposition

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายเขต
รายการ
1. จานวนผู้ใช้ไฟ
- 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

หน่วย : ราย
ไตรมาส 1-4
ปี 2559
1,812,806
1,482,623
1,170,040
2,108,014
2,251,237
1,878,947
1,485,848
1,601,537
1,129,114
963,083
1,537,563
1,247,636
18,668,448

ราย
2,500,000

สถานะ ธ.ค.
ปี 2558
1,761,106
1,452,163
1,146,678
2,059,818
2,193,587
1,836,662
1,433,401
1,535,833
1,097,644
935,960
1,498,101
1,220,400
18,171,353

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
2.94
2.10
2.04
2.34
2.63
2.30
3.66
4.28
2.87
2.90
2.63
2.23
2.74

ไตรมาส 1-4 ปี 2559
สถานะ ธ.ค. ปี 2558

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
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Customer Value Proposition

หน่วยจาหน่ายไม่รวมไฟฟรี แยกรายเขต
รายการ
2. หน่วยจาหน่ายไม่รวมไฟฟรี
- 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
ล้านหน่วย
30,000.00

หน่วย : ล้านหน่วย
ไตรมาส 1-4
ปี 2559
6,968.80
5,170.81
6,003.55
6,113.69
5,364.46
8,394.78
23,377.97
28,554.01
15,974.20
6,370.08
9,378.88
5,549.94
127,221.17

ไตรมาส 1-4
ปี 2558

% เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

6,662.35
5,008.93
5,765.84
5,792.06
5,030.34
7,805.51
22,825.51
26,640.03
15,295.46
6,204.07
8,715.68
5,189.64
120,935.43

4.60
3.23
4.12
5.55
6.64
7.55
2.42
7.18
4.44
2.68
7.61
6.94
5.20

ไตรมาส 1-4 ปี 2559
ไตรมาส 1-4 ปี 2558

25,000.00
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

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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Internal Process

Internal Process
กฟภ. ให้ความสาคัญในการให้บริการกับลูกค้าอย่างทั่วถึง ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ขยายขอบเขต
การให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับหมู่บ้านรวม 80,062 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจานวนหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ ดังนี้
หมู่บา้ นทัง้ หมด*

หมู่บา้ นทีม่ ีไฟฟ้าใช้

(หมู่บา้ น)

(หมู่บา้ น)

เหนือ

20,139

20,139

100.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ

35,300

35,300

100.00

กลาง

12,834

12,827

99.95

ใต้

11,789

11,789

100.00

รวม/เฉลีย่

80,062

80,055

99.99

ภาค

หมายเหตุ

ร้อยละของเป้าหมาย

ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2559
* ข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองสถานะ ก.ย. 2559

จ่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนในชนบทระดับครัวเรือนรวม 21.039 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ ดังนี้
ครัวเรือนทัง้ หมด*
ครัวเรือนทีม่ ีไฟฟ้าใช้
ภาค
ร้อยละของเป้าหมาย
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน)
เหนือ

5,079,780

5,062,730

99.66

ตะวันออกเฉียงเหนือ

6,732,850

6,714,358

99.73

กลาง

5,010,687

5,004,020

99.87

ใต้

4,216,124

4,200,526

99.63

รวม/เฉลีย่

21,039,441

20,981,634

99.73

หมายเหตุ

ข้อมูลจากกองโครงการสถานะ ก.ย. 2559
* ข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด จากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองสถานะ ก.ย. 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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Internal Process

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และ โครงการพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ
(PEA Smart Grid and Advanced Metering Infrastructure: AMI)
1) โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
ผวก. อนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง บริษัท เน็คแซนท์ เอเชีย จากัด เพื่อจัดทาเอกสารประกวดราคา
โครงการ คอพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2559
คณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติในหลักการดาเนินงานตามโครงการ คอพ. โดยแยก 2 กลุ่มงาน และวิธีประกวด
ราคางานจ้างเหมาทั้ง 2 โครงการ และเห็นชอบคงอานาจให้ คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมัติดาเนินงานของทั้ง
2 กลุ่มงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559
รผก.(ว) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดราคากลาง, ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559
2) ระดับความสาเร็จในการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกันได้สาหรับระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ปี 2558
ผวก. อนุมัติแต่งตั้ง นายวาริช ขุนอักษร หัวหน้าแผนกโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
(กผอ.) เป็นผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาความสามารถ
ในการทางานร่วมกันได้สาหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ระหว่าง 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2558
คณะทางาน ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาความสามารถ
ในการท างานร่ ว มกั น ได้ ส าหรั บ ระบบโครงข่ า ยสมาร์ ท กริ ด เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านด้ า นการตอบสนองด้ า น
ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) แล้ว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560

โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (คสฟ.2)
(The Geographic Information System Development Project, 2nd Stage : GISP.2)
เปิ ดใช้งานฐานข้อมูล ทั่ว ประเทศแล้ ว โดยให้ ห น่ว ยงาน
ที่เกี่ย วข้องและการไฟฟ้าจุ ดรวมงาน น าเข้าและปรับปรุงข้อมูล
ตามการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น รวมทั้ ง ได้ ส่ ง ข้ อ มู ล ระบบไฟฟ้ า
เพื่อสนับสนุนระบบงาน OMS และ SCADA มีการตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย สถานะเดื อ น
ธ.ค. 2559 ความครบถ้วนของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 99.21

แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (GIS
ระยะที่ 3)
จั ด ประชุ ม Work Shop เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ความต้ อ งการ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ บ ริ ห าร ผู้ ป ฏิ บั ติ
จากหน่วยงานส่วนกลาง กฟข. และ กฟฟ. ทั้ง 12 เขต ระหว่างวันที่ 13 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559
จัดทาแบบสอบถาม “ประเมินสถานะภาพและความต้องการใช้งานระบบ GIS” เพื่อนาข้อมูลมาประกอบ
การประเมินการดาเนินงานของระบบ GIS ปัจจุบัน และการจัดทารายงานความเหมาะสมของแผนงาน ผสฟ.3
โดยแจ้งส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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งานศึกษาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ผวก. อนุมัติจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด
(มหาชน) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559
ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และคณะกรรมการ กฟภ.
มีมติรับทราบการอนุมัติจ้าง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559
คณะท างานบริ ห ารโครงการฯ, หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วล๊ อ ปเมนต์ จ ากั ด (มหาชน) ประชุ ม เพื่ อ
เตรียมเริ่มต้นโครงการ (Pre-Kick Off) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559

งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
รผก.(ทส) อนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารโครงการฯ แต่งตั้งคณะทางานร่วมพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค
และรายละเอียดราคาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยที่ปรึกษาสรุปภาพรวมและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและ
จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อพร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559
ที่ปรึกษาฯ นาเสนอร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานการจัดซื้อ รซธ. ระยะที่ 2 (TOR) และรายงาน
ประเมินราคาการจัดหาโครงการ ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559
ประชุม PMO CBS2 เพื่อติดตามงานด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อยู่ระหว่างสรุปรวบรวม
ประมาณการค่าใช้จ่ายและราคากลางการจัดซื้อ รซธ. ระยะที่ 2 จากบริษัทต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้าไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (กคน.)
เกาะปันหยี จ.พังงา อยู่ระหว่าง กฟภ. ทบทวนเรื่องวิธีการก่อสร้างที่เกาะปันหยีแบบปักเสาพาดสายเป็นวิธีอื่นๆ
ตามที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเสนอ เนื่องจากเกาะปันหยีอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก
เกาะพระทอง จ.พังงา อยู่ระหว่างจัดทา TOR และจัดทาแบบก่อสร้างเคเบิลใต้น้าเพื่อประกวดราคาหาผู้รับจ้าง
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งานลดพัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า
คณะทำงำนบริหำรพัสดุ-อุปกรณ์ที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้ำ
รวบรวมข้อมูลพัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้ำ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2559
มีร ำยกำรพัส ดุจ ำนวน 153 รำยกำร คิ ดเป็ น มู ลค่ ำรวม 54.70 ล้ ำนบำท
(มูลค่ำพัสดุคงคลัง ณ ต้นปี 2559) รำยกำรและมูล ค่ำ พัส ดุที่ไ ม่เ คลื่ อ นไหว
และเคลื่อนไหวช้ำไตรมำส 1 – 4 (ม.ค. – ธ.ค. 2559) มีรำยกำรพัสดุลดลง
จำนวน 110 รำยกำร มูลค่ำรวม 21.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.50

งานพัฒนาการบริหารจัดการด้าน Logistics ของศูนย์
กระจายพัสดุ (Distribution Center)
คณะทำงำนศึกษำพัฒนำระบบกำรบริหำรพัสดุคง
คลั ง ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ป ระจ ำปี 2559
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.99 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
มูลค่ำของยอดแผนจัดหำประจำปี 2559

งานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง
คณะกรรมกำร กฟภ. อนุมัติแ ผนจัด หำพัส ดุห ลัก ประจำปี 2560 เมื่อ วัน ที่ 27 ก.ค. 2559 และ
ผวก. อนุมัติแผนจัดหำพัสดุรองประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2559

แผนงาน Smart & Green Office
กฟภ. ต้องกำรเป็นต้นแบบในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร เพื่อ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นแบบใน
กำรช่วยลดต้นทุนด้ำนกำรนำเข้ำพลังงำนของประเทศ อีกทั้งเพิ่มคุณภำพชีวิต
ของพนักงำน กฟภ. โดยในปี 2559 มีโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้

โครงการนาร่องปรับปรุงอาคารสานักงาน กฟภ. 4 แห่ง ให้ได้รับ
การรับรองเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ระดับ Certified
(กฟก. 3,กฟจ. ปทุมธำนี, กฟจ. ชลบุรีและ กฟอ. หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี)
ศูนย์บริกำรวิชำกำรจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เข้ำดำเนินงำน ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ “โครงกำรดำเนินกำร
ตำมเกณฑ์ ป ระเมิ น อำคำรเขีย ว” และน ำอำคำรส ำนัก งำน กฟภ. 4 แห่ ง ยื่ น ประเมิ นให้ ไ ด้รั บ กำรรั บ รองเป็ น
อำคำรเขียวตำมมำตรฐำน LEED เมือ่ วันที่ 11 ม.ค. 2559
ที่ปรึกษำได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงำน ทั้ง 4 กำรไฟฟ้ำ จำนวน 305 คน ระหว่ำงวันที่ 14 - 30 มี.ค. 2559
โดยเข้ำพื้นที่เพื่อดำเนินงำนและปรับปรุงแผนตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์อำคำรเขียวตำม
มำตรฐำน LEED
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงฯ พิจำรณำเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงที่ปรึกษำฯ งวดที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559
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โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
ผวก. อนุมัติหลักกำร เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 ให้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green Office)
โดยให้ กฟจ. ทั้ง 66 แห่ง ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรพัฒนำ กฟฟ. ให้เป็น Green Office ในปี 2559 และให้
ดำเนินกำรส่งสำนักงำน กฟฟ. จังหวัดเข้ำร่วมโครงกำรสำนักงำนสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน
ปี 2559 – 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ปี ดังนี้
- ปี 2559 จำนวน 24 แห่ง
- ปี 2560 จำนวน 24 แห่ง
- ปี 2561 จำนวน 18 แห่ง
ผวก. อนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Green Office Auditors) ของ กฟภ.
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2559
ผวก. อนุมัติจ้ำงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษำ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559
เพื่อดำเนินโครงกำรพัฒนำ กฟฟ. ให้เป็น Green Office ให้ครบทั้ง 74 จังหวัด และสร้ำงทีมงำนผู้ตรวจประเมิน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. อย่ำงยั่งยืน โดยวิธีตกลง
ผวก. รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรำงวัลสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
จำนวน 24 รำงวัล เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2559 และส่งมอบให้แก่ กฟจ. จำนวน 24 แห่งที่เข้ำร่วมโครงกำรและผ่ำน
กำรตรวจประเมิน จำกคณะกรรมกำรระดับ ประเทศ เนื ่อ งในวัน สิ ่ง แวดล้อ มไทยและวัน อำสำสมัค รพิท ัก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำนแห่งชำติ ประจำปี 2559
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ด้านกระบวนการภายใน

ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า
มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้

ธ.ค. 59

ม.ค. 49
ม.ค. 54
ม.ค. 54

ธ.ค. 62

100
100

22.39
ธ.ค. 62

100

23.89
ธ.ค. 62

100

28.90
ธ.ค. 62

ม.ค. 54

ม.ค. 54

87.04

100

37.21
ธ.ค. 60

ม.ค. 51

100
92.92

ม.ค. 49

ธ.ค. 58

100
100

ม.ค. 54

ธ.ค. 62

100

55

ม.ค. 54

ธ.ค. 59

100
99

ม.ค. 52

ธ.ค. 58

ม.ค. 57

ธ.ค. 61
86.61
ธ.ค. 59
75.32

แผนงาน(%)

100
100
100
100

ผลงาน ธ.ค. 59 (%)

ข้อมูล : ฝ่ายบริหารโครงการ 2
กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

100
97.11

ธ.ค. 60

ม.ค. 46

1. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.1 (คพส.8.1)
พ.ศ. 2548 - 2559 พื้นที่ทั่วประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 8.2 (คพส.8.2)
พ.ศ. 2549 - 2560 พื้นทีท่ ั่วประเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.1 (คพส.9.1)
พ.ศ. 2554 - 2562 พื้นที่ทั่วประเทศ
4. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.2 (คพส.9.2)
พ.ศ. 2554 - 2562 พื้นที่ทั่วประเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.3 (คพส.9.3)
พ.ศ. 2554 - 2562 พื้นที่ทั่วประเทศ
6. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะที่ 9.4 (คพส.9.4)
พ.ศ. 2554 - 2562 พื้นที่ทั่วประเทศ
7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)
พ.ศ. 2551 - 2560 พื้นที่ทั่วประเทศ
8. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 (คชฟ.2)
พ.ศ. 2549 - 2558 พื้นที่ทั่วประเทศ
9. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
พ.ศ. 2554 - 2562 พื้นที่ทั่วประเทศ
10.โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้าระบบ 115 เควี(วงจรที่3) ไปยังเกาะสมุย (คกม.)
พ.ศ. 2554 - 2559
11. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจาหน่าย (คปจ.)
พ.ศ. 2552 - 2558 พื้นที่ทั่วประเทศ
12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
พ.ศ. 2557 - 2561 พื้นที่ทั่วประเทศ
13. โครงการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินสาหรับเมืองใหญ่ (กคด.)
พ.ศ. 2546 - 2559 พื้นที่ทั่วประเทศ

ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ
ม.ค. 48

ชื่อโครงการ

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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Learning and Growth
โครงการสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ละกลุ่มของ
กฟภ.
ผวก. เห็นชอบผลสำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกร กฟภ. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559
อยู่ระหว่ำงจัดทำแผนเสริมสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ (Succession Plan) และโครงการจัดทา
ระบบการบริหารบุคลากรผู้มีความสามารถสูง (Talent Management)
Succession Plan : ผวก. อนุมัติวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำร
คัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 คัดเลือก และจัดทำ
แผน IDP และแผนพัฒนำผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว
อยู่ ร ะหว่ ำงติ ดตำมและประเมิ น ผลควำมก้ ำวหน้ ำในกำรพั ฒ นำ
บุคลำกรกลุ่ม Successor ที่ถูกคัดเลือกจำกปีที่ผ่ำนมำ

Talent Management : ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1
ที่ได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 ครั้ง
ผวก. อนุมัติวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่ม Talent รุ่นที่
2-3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และจะประเมินสมรรถนะและอบรมในปี 2560
รวบรวมรำยชื่อกลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ของทุกหน่วยงำน
วำงแผนพัฒนำกลุ่ม Talent และแผนมอบหมำยงำน ให้ กับกลุ่ม Talent
ตำมนโยบำย ผวก. แล้ว

งานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
จั ด ท ำคู่ มื อ กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยมำตรฐำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 แล้ว อยู่ระหว่ำงรวบรวมผล
กำรดำเนินงำนตำมแผนจำกกำรไฟฟ้ำเขต 12 เขต
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ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ

ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. ประจาปี 2558
ผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. ประจาปี 2558 เท่ากับ 4.6846

ผลคะแนน ปี 2549 – 2558
5.00

4.7142 4.7337 4.7220 4.7209

4.75
4.50

4.7107 4.6846

4.5414 4.6156

4.4571

4.2817

4.25

4.00
3.75
3.50
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ปี 2558 ในแต่ละหัว ข้อการประเมินผล กฟภ. มีผ ลการดาเนินงานโดยเปรีย บเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ
ดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 หมวดกระบวนการ
5.00

5

4.9

4.8125

4.75

4.7

4.6772

4.6

4.55
4.4

4.50

4.3944
4.1713

4.25
4.00
3.75
3.50
กฟผ

ออมสิน ปตท

กฟน

บตท.

ธอส

กฟภ

ปณท

บสย.

รฟม.

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

กฟภ. มีคะแนนหมวดกระบวนการอยู่ อันดับที่ 7 จากจานวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 25 รัฐวิสาหกิจ
กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)
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ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ

หัวข้อที่ 2 หมวดผลลัพธ์
5.00

4.9251

4.91

4.8669 4.8276
4.7743

4.75

4.50

4.3424

4.25

4.22

4.1727 4.1234
4.0813

4.00
3.75
3.50
กฟผ ออมสิน กฟน

รฟม.

กฟภ

บตท.

ปณท

ปตท

ธอส

รยส.

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

กฟภ. มีคะแนนหมวดผลลัพธ์อยู่ อันดับที่ 5 จากจานวนรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด 25 รัฐวิสาหกิจ

เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2558 ระหว่าง กฟภ. กับ กฟน.
SAIFI (ครั้ง/ราย/ปี)
SAIDI (นาที/ราย/ปี)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
Net Profit Margin (%)
EBITDA (ล้านบาท)
จานวนผู้ใช้ไฟ/พนักงาน (ราย/คน)

กฟน.

กฟภ.

1.369
35.700
11,448
5.73
17,749
427

1.915*
28.018*
21,200
4.66
38,399
529**

หมายเหตุ * ข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่
** ข้อมูลจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจานวนบุคลากร (พนักงาน + ลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี)

ที่มาข้อมูล กฟน. : - State Enterprise Review จาก www.sepo.go.th
- ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า จาก www.mea.or.th และรายงานประจาปี 2557
จานวนผู้ใช้ไฟ จานวนผู้ใช้ไฟ กฟน. ธค 3,522,038 จานวนผู้ใช้ไฟ กฟน. มิ.ย. (59) 3,571,281
จานวนพนักงาน กฟน. 8,352

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ประจาปี 2559
ไตรมาส 1-4
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

กองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.)

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
4.51
(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)
29,989 ล้านบาท
(ค่าเป้าหมาย ระดับ 3 รอบ 12 เดือน)

แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
- แผนการบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานขององค์กร (CPI-X)
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยัง่ ยืน
- โครงการสารวจเพื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับลูกค้าและการตลาดประจาปี 2559

ระดับความพึงพอใจร้อยละ 85.93

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ดาเนินการได้ร้อยละ 100

: กากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่
ของ กฟภ.

: งานขยายผลการพัฒนาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ระยะที่ 1-2

- งานจัดทาระบบการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM)

ไตรมาส 1-4
1. เพิ่มศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ในศูนย์การค้าให้กบั
กฟฟ. กลุ่มเป้าหมาย 46 แห่ง
2. จัดหาอัตราลูกจ้างประจา (ปวส.) จานวน 92 คน
ไตรมาส 1-4
ติดตามประเมินผลการใช้ SLA (โครงการ QA For SLA)
จุดรวมงานทุกแห่ง

ดาเนินการได้ร้อยละ 100

ดาเนินการครบทุกจุดรวมงานคิดเป็น ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4
ร้อยละ 100

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

29,687.42 ล้านบาท

ค่าเป้าหมายระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 86

- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ «
: ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานยกระดับคุณภาพการบริการลูกค้าให้ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยนามาตรฐานใหม่ของกฟภ. มาใช้ในการดาเนินงาน

- แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุ่มลูกค้า 
: งานพัฒนาข้อมูลบริการประชาชนทาง Website PEA
: งานสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วย KAM
- แผนพัฒนาการบริการลูกค้า 
: งานเปิดศูนย์บริการ (Front Office)

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
6.54
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ดาเนินการได้ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

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

1. นาระบบที่พัฒนาแล้วเสร็จในเฟสที่ 1 ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
- ปรับปรุง Service SMS เรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างจัดทา TOR ในเฟส ต่อไป
Download Application เพื่อใช้งาน
2. ศึกษาวิธใี นการเชือ่ มโยงข้อมูลสาหรับการรับชาระเงินค่า
ไฟฟ้าและการแจ้งแผนดับไฟ
บน Mobile Application
3. รวบรวมความต้องการเพิ่มเติมจากคณะทางานที่เกีย่ วข้อง
4. จัดทา TOR หลังจากที่ได้รับความต้องจากคณะทางาน
ที่เกีย่ วข้องภายใน 2 เดือน
5. นาเสนอขออนุมตั ิ TOR
6. ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
7. นาระบบออกใช้

- แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One Touch Service 

ไตรมาส 1-4

- งานพัฒนาการให้บริการที่ดแี ก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า
: ถ่ายทอดผลการทบทวนการจาแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
: ถ่ายทอดผลการทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าให้กบั ผู้ปฏิบัตงิ าน หน่วยงานใน
สังกัด
: จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า SPP ทุกราย

ดาเนินการได้ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดาเนินการได้ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ดาเนินการได้ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

: วิเคราะห์ขอ้ มูลเสียงของลูกค้าในแต่ละช่องทาง (ข้อร้องเรียน
ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ) พร้อมนาเสนอ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการทางาน

ไตรมาส 1-4

: นาข้อเสนอแนะจากโครงการสารวจเพื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการลูกค้าและ
การตลาด มาพิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาการให้บริการ
: การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงาน ภ.3 และ กฟข. ดาเนินการเอง
จาแนกตามกลุ่มลูกค้าที่สอดคล้องตามแนวทาง SEPA
: การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจากรับบริการ

ไตรมาส 1-4

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน
: วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จาก ไตรมาส 1-4
การสารวจข้อมูลป้อนกลับ
: นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจและการติดตามข้อมูลป้อนกลับ มาปรับปรุง ไตรมาส 1-4
ประสิทธิภาพ การให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทางาน ในกรณี ผลการประเมินความพึง
พอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ย 4.00
: จัดให้มรี ะบบการรับฟังเสียงลูกค้าด้วยการสารวจแยกตามกลุ่มลูกค้า
: จัดให้มรี ะบบข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (โทรศัพท์ สอบถามความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการ 15 วัน)
: จัดให้มรี ะบบสารสนเทศกลุ่มลูกค้าที่มาชาระเงิน ค่าไฟฟ้าที่สานักงานเพื่อเรียนรูแ้ ละ ไตรมาส 1-4
นามาใช้บริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management
(CEM))
- งานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้อเรียน/งานบริการ
SR1 ส่งเสริม/ร่วมพัฒนาเรือ่ ง DSM (Demand Side Management)
- แผนงานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Demand Side Management of PEA)
SR2 ร่วมดาเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

จัดทาสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ อยูร่ ะหว่างการจัดทาสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ. ประจาปี 2559
กฟภ.
- มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน

- อนุมตั แิ ผนงานด้าน DSM เมื่อ 18 พ.ย. 2559
- มีรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
กาหนดเป็นตัวชี้วดั ระดับสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
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แผนงาน/โครงการ/งาน
NM1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- แผนงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ลงทุนทั้งหมดที่ได้รับการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการ บริษัท พีอเี อ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ เนล จากัด

- แผนงานแสวงหาโอกาสและพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มประเทศ AEC

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- สารวจ รวบรวมข้อมูลโครงการ/เจรจากับพันธมิตร
- จัดทาบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ
ความร่วมมือ (MOU)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ มีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการดังนี้
1) การศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
- บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ และบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุป๊ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ได้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559
- อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2) แผนการลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา
- คณะกรรมการบริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559
3) แผนงานร่วมลงทุนธุรกิจ ผลิต จัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ
- จัดทาแผนงานร่วมลงทุนธุรกิจ ผลิต จัดหา และให้บริการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยพันธมิตร
ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่งเมียนมาแล้ว
อยูร่ ะหว่างการร่างสัญญาบันทึกความร่วมมือพัฒนาโครงการ (JDA)

- ศึกษาธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงาน/พลังงาน
ไฟฟ้าในต่างประเทศ
- สร้างพันธมิตรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กบั กฟภ.
และบริษัทในเครือ
- จัดทาและนาเสนอแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept)

- ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ร่วมกับ บจก.เฟรเกรนท์ พาวเวอร์ เดินทางเข้าพบและประชุมหารือกับรัฐมนตรี
ด้านพลังงานของเมืองอิรวดี เพื่อแนะนาองค์กร ประสบการณ์และโครงการที่สาคัญของ กฟภ. และสารวจพื้นที่
เบื้องต้นในการร่วมมือพัฒนาปรับปรุงระบบส่งและระบบจาหน่ายไฟฟ้า ณ เมืองอิรวดี เมียนมา ระหว่างวันที่
9-10 ธ.ค. 2559 และมีรายงานการประชุมหารือแจ้งให้ ผวก. ทราบ
- ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นร่วมกับ กพอ. เกีย่ วกับการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียน
มา เพื่อเตรียมหารือร่วมกับพันธมิตร
- ประชุมเพื่อหารือขอบเขตความร่วมมือระหว่าง กฟภ. และ GIZ ในการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน
กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และมีรายงานการประชุมแจ้งให้ รผก.(ย) ทราบ
- อยูร่ ะหว่างการร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือระหว่าง กฟภ. และ GIZ เพื่อให้ GIZ พิจารณา
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- แผนพัฒนาการบริหารจัดการด้าน logistics ของศูนย์กระจายพัสดุ (Distribution
Center)

- งานพัฒนาระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้ เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนา
คลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse 

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 (คพส.8.1)
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV. ปริมาณเต็มโครงการ 14.89
วงจร-กม.
: ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. ศึกษาและกาหนดแนวทางบริหารจัดการพัสดุ Safety
Stock ของศูนย์กระจายพัสดุ (กคพ.1-4) เพื่อเป็น Buffer
ให้กบั คลังพัสดุในภูมภิ าค
2. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จา่ ยกิจกรรมหลักด้านโลจิตกิ ส์เพื่อ
ประเมินวิเคราะห์ผลต้นทุน Logistics ที่เกิดขึน้ ในปี 2558
3. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จา่ ยกิจกรรมหลักด้านโลจิตกิ ส์เพื่อ
ประเมินวิเคราะห์ผลต้นทุน Logistics ที่เกิดขึน้ ในปี 2559
4. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยต้นทุน Logistics
ไตรมาส 1-4
1. ดาเนินการจัดหา
2. กฟจ.สกลนคร ดาเนินการจัดหาโครงหลังคา
3. ฝจห.ดาเนินการจัดหาระบบฯ

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- คณะทางานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารพัสดุคงคลัง ได้จดั เก็บข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ประจาปี 2559
เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 9.99 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของยอดแผนจัดหาประจาปี 2559

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการด้านวิศวกรรมสิ่งก่อสร้าง และการจัดหาด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ร้อยละ 17
ร้อยละ 35

ร้อยละ 29
ร้อยละ 55.65

- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จานวน
1 สถานี
ลงนามในสัญญา 3 สถานี แบ่งเป็น
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จานวน 2 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560
จานวน 1 สถานี
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- ย้ายไปปี 2560

- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 2 สถานี
- ขายแบบวันที่ 1 - 9 พ.ย. 2559 และเปิดซอง 24 พ.ย. 2559 อยูร่ ะหว่างพิจารณาคุณสมบัตทิ างด้านเทคนิค

แผนงาน/โครงการ/งาน
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)
: ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)
: เร่งรัดประสานงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV ปริมาณเต็มโครงการ 21
วงจร-กม.
: ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน 1 สถานี

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

- ออกแบบแล้วเสร็จ

- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จานวน 1 สถานี - ชะลอการประกวดราคา เนื่องจากวงเงินประกวดราคาเกินกว่าวงเงินคงเหลือเบิกจ่าย

ร้อยละ 60
ร้อยละ 55.65
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 จานวน
3 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จานวน
1 สถานี
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญา 9 สถานี แบ่งเป็น
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จานวน
3 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน
3 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560
จานวน 3 สถานี

: งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV. และ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย ไตรมาส 1-4
22 kV.
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 3 งาน
- ขายแบบภายในไตรมาส 4 จานวน 1 งาน
: งานจ้างเหมาพาดสาย OPGW พร้อมวัสดุอปุ กรณ์ งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV.

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ลงนามในสัญญา จานวน 1 งาน
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ร้อยละ 86
ร้อยละ 55.65
- ออกแบบแล้วเสร็จ จานวน 4 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 3 สถานี
- อยูร่ ะหว่างเสนอขออนุมตั จิ า้ ง จานวน 3 สถานี
- คณะกรรมการบริหาร กฟภ. อนุมตั ผิ ่านคุณสมบัตดิ า้ นเทคนิคแล้ว จานวน 2 สถานี และอยูร่ ะหว่าง
พิจารณารายละเอียดทางเทคนิค จานวน 1 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 3 งาน
- ขายแบบแล้ว
ลงนามในสัญญาแล้ว

แผนงาน/โครงการ/งาน
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 (คพส.9.2)
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่ม Bay ระบบ 115 kV.
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 kV. ปริมาณเต็มโครงการ
24.422 วงจร-กม.
: ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบ 115 kV.
: ออกประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัง้ สวิตช์เกียร์ระบบ 115 kV. สวิตช์เกียร์
ระบบ 22 kV. และหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง 115-22 kV.
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 - 22 kV
: เร่งรัดประสานงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 kV.
: เร่งรัดประสานงานจัดหาพร้อมติดตัง้ MDS 115-22 kV.
: ออกแบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ร้อยละ 63
ร้อยละ 100

ร้อยละ 63
ร้อยละ 100

ไตรมาส 2-3
ออกแบบแล้วเสร็จ 5 สถานี แบ่งเป็น
- ออกแบบแล้วเสร็จ 2 จานวน 1 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน
4 สถานี

- รผก.(วศ) อนุมตั ปิ รับแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559 ของ ฝสฟ. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 2 สถานี - อยูร่ ะหว่างพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค จานวน 2 สถานี
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน
4 สถานี
ร้อยละ 33
ร้อยละ 24.6
ร้อยละ 67.62
ออกแบบแล้วเสร็จ จานวน 3 สถานี
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญา 9 สถานี แบ่งเป็น
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 จานวน
3 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 จานวน
1 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน
5 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560
จานวน 5 สถานี
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- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 4 สถานี

ร้อยละ 38
ร้อยละ 24.6
ร้อยละ 67.62
ออกแบบแล้วเสร็จ จานวน 3 สถานี
- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 9 สถานี
- อยูร่ ะหว่างพิจรณารายละเอียดทางเทคนิค จานวน3 สถานี
- รผก.(วศ) อนุมตั ิ TOR และราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 จานวน 4 สถานี และ
วันที่ 27 ธ.ค. 2559 จานวน 1 สถานี, อยูร่ ะหว่างจัดทา TOR และราคากลาง จานวน 2 สถานี

แผนงาน/โครงการ/งาน
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4 (คพส.9.4)
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบ GIS 115-33 kV.
: ออกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV

: งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ไตรมาส 1-4
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 1
สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จานวน 2
สถานี

- รผก.(วศ) อนุมตั ิ TOR และราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559
- อยูร่ ะหว่างพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค จานวน 2 สถานี

ไตรมาส 1-4
อนุมตั ิ TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4 จานวน - ล่าช้าเนื่องจากอยูร่ ะหว่างรอประมาณการใหม่จาก กองออกแบบระบบไฟฟ้า
1 งาน
(ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาคใต้)

- โครงการเพิ่มความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3) 
: ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน SAC ปริมาณเต็มโครงการ 4,970.26
ร้อยละ 10
วงจร-กม.
: ปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดนิ ระบบ 22 kV ปริมาณเต็มโครงการ 100.31
ร้อยละ 10
วงจร-กม.
: ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV (Loop line) ปริมาณเต็มโครงการ 292.50 วงจร-กม.
ร้อยละ 2
: งานติดตัง้ สวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV เพิ่มเติม ปริมาณทั้งหมดจานวน 16 Bay
ร้อยละ 8
: งานปรับปรุงอุปกรณ์ตดั ตอนระบบ 115 kV จาก Air Break Switch เป็น Circuit
ร้อยละ 20
Switcher ปริมาณเต็มโครงการ 129 ชุด
: ออกแบบติดตัง้ Capacitor bank 115 kV.
ไตรมาส 3-4
ออกแบบแล้วเสร็จ 3 สถานี แบ่งเป็น
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จานวน
1 สถานี
- ออกแบบแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 จานวน
1 สถานี
ไตรมาส 1 ปี 2560
- ออกแบบแล้วเสร็จ จานวน 1 สถานี

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
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ร้อยละ 16
ร้อยละ 10
ร้อยละ 6
ร้อยละ 8
ร้อยละ 20

- รผก.(วศ) อนุมตั ปิ รับแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559 ของ ฝสฟ. เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

: ออกประกวดราคาจ้างเหมาติดตัง้ สวิตช์เกียร์ ระบบ 115 kV

ไตรมาส 1-4
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 4 สถานี
- อยูร่ ะหว่างพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค จานวน 4 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560 จานวน 4 สถานี

: ออกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้า จาก Outdoor เป็น Indoor

ลงนามในสัญญาจานวน 8 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 2 สถานี
- ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 2 ปี 2560
จานวน 6 สถานี

- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 2 สถานี
- รผก.(วศ) อนุมติ TOR และราคากลางแล้วเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2559 จานวน 2 สถานี และวันที่ 16 ธ.ค. 2559
จานวน 4 สถานี

ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 1 งาน

- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 1 งาน

: ปรับปรุงระบบจาหน่าย 22 kV. เป็นเคเบิลใต้ดนิ
: ปรับปรุงระบบจาหน่าย 33 kV. เป็นเคเบิลใต้ดนิ
: ปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดนิ บริเวณรอบนอกพื้นที่เขตอุทยาน
ประวัตศิ าสตร์และเขตพระตาหนัก

ลงนามในสัญญา จานวน 1 งาน
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 8 งาน

: จ้างเหมาก่อสร้างติดตัง้ ระบบจาหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดนิ บริเวณถนนเรียบหาดเฉ ไตรมาส 1-4
วง
e-Auction ภายในไตรมาส 4 จานวน 1 งาน
: จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ตดั ตอน ระบบ 115 kV. จาก Air Break Switch ไตรมาส 1-4
เป็น Load Break Switch (เพิ่มเติม)
e-Auction ภายในไตรมาส 4 จานวน 1 งาน

- ลงนามในสัญญาแล้ว
- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 6 งาน
- อนุมตั จิ า้ งแล้วแล้วจานวน 2 งาน การลงนามในสัญญาล่าช้าเนื่องจากเพิ่มขัน้ ตอนโดยผู้รับจ้าง
ขอให้ กฟภ. อนุมตั ขิ อเปลี่ยนคานาหน้าชือ่
- ยืน่ ซองเทคนิคแล้ว เกิดความล่าช้าเนื่องจากเพิ่มขัน้ ตอนการประชาพิจารณ์จานวน 2 ครัง้
- ประกาศประกวดราคาแล้ว เกิดความล่าช้าเนื่องจากเพิ่มขัน้ ตอนการประชาพิจารณ์ จานวน 3 ครัง้

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7)
: ก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูง ปริมาณเต็มโครงการ 14,430.430 วงจร-กม.

ร้อยละ 9.3

ร้อยละ 9.3

: ก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงต่า ปริมาณเต็มโครงการ 1,365 วงจร-กม.

ร้อยละ 18

ร้อยละ 18

: ติดตามการติดตัง้ Circuit Breaker

ร้อยละ 26

ร้อยละ 26

: จ้างเหมาก่อสร้างติดตัง้ สายหุ้มฉนวนเต็มพิกดั ตีเกลียว Twisted Aerial Cable

- โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้าไปยังเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
- งานทบทวนมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้มคี วามมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
เทียบเท่าระดับสากล

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
อนุมตั ิ TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4 จานวน 1
งาน
ร้อยละ 65
ร้อยละ 100
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- อนุมตั หิ ลักการประกวดราคาแล้ว เกิดความล่าช้าเนื่องจากรอประมาณการใหม่จาก กฟน.2
ร้อยละ 74.78
ร้อยละ 60

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

จัดทาค่าเป้าหมาย,ค่าเกณฑ์วดั และประมวลผลเพื่อจัดทา - รผก.(ป) อนุมตั เิ มื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 การจัดทาค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วดั ผลการดาเนินงานของค่าดัชนี
รายงานประจาเดือน
SAIFI&SAIDI ของ กฟภ.และ กฟข. โดยได้ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือน รวมทั้งหมด 12 รายงาน

- งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 12 เมืองใหญ่

จัดทาค่าเป้าหมาย,ค่าเกณฑ์วดั และประมวลผลเพื่อจัดทา - รผก.(ป) อนุมตั เิ มื่อวันที่ 26 พ.ค.2559 การจัดทาค่าเป้าหมายและค่าเกณฑ์วดั ผลการดาเนินงานของค่าดัชนี
รายงานประจาเดือน
SAIFI&SAIDI ของ กฟภ.และ กฟข. โดยได้ประมวลผลและจัดทารายงานประจาเดือน รวมทั้งหมด 12 รายงาน

- แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CSCS
ระยะที่ 2
- งานควบคุมการจ่ายไฟให้มคี วามมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
- งานปรับปรุงและบารุงรักษาระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ/ระบบสื่อสาร
- งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤต
(Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า
- งานความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร้างบริหาร และจัดการวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
- งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
- แผนงานการพัฒนา Strong Grid
: แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า
: งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการร่วมกันกับ
หน่วยงานอืน่
: แผนงานตรวจสอบบารุงรักษาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้า
: แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
: แผนงานติดตัง้ อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
: แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร
: แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
: แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า
: แผนเพิ่มคุณภาพระบบจาหน่ายไฟฟ้า

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

จัดทา TOR และราคากลาง
ดาเนินการขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟภายใน 30 วัน
- คจฟ.1 บริหารสัญญา
- คจฟ.2 บริหารสัญญา
จัดทาแผนแล้วเสร็จ
ไตรมาส 1-4
การซักซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า
ของ กฟภ.
ตรวจสอบและบารุงรักษาร้อยละ 100
ตรวจสอบและบารุงรักษาร้อยละ 100

- จัดทา TOR และราคากลาง แล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการฯ นาเสนอขออนุมตั จิ าก รผก.(ป)
- ดาเนินการขออนุมตั แิ ล้ว 4 สถานีไฟฟ้า ได้แก่ ลาลูกกา, เชียงใหม่3, บ้านใหม่, พานทอง1
- คจฟ.1 อยูใ่ นขัน้ ตอนบริหารสัญญา
- คจฟ.2 อยูใ่ นขัน้ ตอนบริหารสัญญา
- กฟผ. ได้จดั ส่งแผนรองรับกรณีไฟฟ้าดับทั้งประเทศ (Blackout) ให้ กฟภ. แล้ว ตามบันทึก
เลขที่ กฟผ. 973100/4015 ลว.18 ม.ค. 2559
- ร่วมดาเนินการฝึกซ้อมกับ ฝบส.ในงานซักซ้อมแผน BCM กรณีรับรองการก่อจราจลในพื้นที่บริเวณ
กฟภ. ซึ่งจะกระทบต่อการปฏิบัตงิ านศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2559
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน
: งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
: แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มคี วามพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned
Substation «
: แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหญ่ «
: แผนงานเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ การไฟฟ้าหน้างานให้มคี วามทันสมัย
และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ «
- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงต่า
- งานตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง
- โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดนิ สาหรับเมืองใหญ่ (คคด.)

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
(คพพ.1) 

ไตรมาส 1-4
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
จานวน 100,000 เครือ่ ง
จานวน 450 เครือ่ ง
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน 2 งาน และ
e-Auction จานวน 2 งาน
ไตรมาส 1-4
ลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 4 จานวน
3 สถานี

- โครงการก่อสร้างสายส่งด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้า ระบบ 115 kV. (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ.
สุราษฎร์ธานี (คกม.)
: เร่งรัดประสานงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115 kV.
ร้อยละ 24
: งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV.
ไตรมาส 1-4
อนุมตั ิ TOR และราคากลางภายในไตรมาส 4
จานวน 1 งาน
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) 
- โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- จานวน 136,741 เครือ่ ง
- จานวน 794 เครือ่ ง
- ลงนามในสัญญาแล้ว จานวน 2 งาน
- อนุมตั จิ า้ งแล้ว จานวน 1 งาน
- ขายแบบแล้ว จานวน 1 งาน เกิดความล่าช้าเนื่องจากเพิ่มขัน้ ตอนการประชาพิจารณ์จานวน 3 ครัง้
- อยูร่ ะหว่างนาเสนอขออนุมตั จิ า้ ง 1 สถานี
- รผก.(วศ) ลงนามในสัญญาสั่งจ้าง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 จานวน 1 สถานี
- e-Auction เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. จานวน 1 สถานี

ร้อยละ 24
- เกิดความล่าช้าเนื่องจากรอ ฝคพ. นาเสนอขออนุมตั แิ ยกงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งแบบ 115 kV (วงจรที่ 3)
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้า 33 เควี (วงจร 4) ไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์
ธานี ออกจากกัน

- ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จานวน - จานวน 29,924 ครัวเรือน
22,000 ครัวเรือน
- ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล จานวน 3,000 - จานวน 3,647 ครัวเรือน
ครัวเรือน
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นทากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) 

- ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกร จานวน 2,000 ราย

- จานวน 59 ราย ต่ากว่าเป้าหมายเนื่องจากโครงการ คขก.2 ได้รับอนุมตั ิ ครม. เมื่อ 31 พ.ค. 2559 และตาม
หลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกาหนดให้เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยต้องมีเอกสาร
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างแท้จริง เพื่อใช้ประกอบการยืน่ ขอคาร้องในการเข้าร่วมโครงการ
จึงทาให้ล่าช้า

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้พื้นที่เกาะต่างๆ (12 เกาะ)

- อยูร่ ะหว่างจัดทารายงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ ฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้าไปยังเกาะพีพี จ.กระบี่ วงจรที่ 2

- จัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
ฉบับสมบูรณ์ (รวมรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น)
- จัดทารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

- โครงการก่อสร้างระบบจาหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้าไปยังเกาะสีชงั
จ.ชลบุรี (วงจรที่ 2)

- จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(IEE)

- อยูร่ ะหว่างขออนุมตั หิ ลักการรายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) พร้อมทั้ง
จ้างที่ปรึกษาสารวจออกแบบแนววางสายเคเบิลใต้น้า เนื่องจากพื้นที่บริเวณเกาะสีชงั เป็นบริเวณที่มกี าร
ทอดสมอขนาดใหญ่ ทาให้สายเคเบิลใต้น้าชารุดบ่อยครัง้ หน่วยงานที่เกีย่ วข้องของ กฟภ. จึงมีความเห็นให้มกี าร
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจออกแบบแนววางสายเคเบิลใต้น้าที่มคี วามปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายจาก
สมอเรือก่อนที่จะขออนุมตั โิ ครงการ จึงเลื่อนการจ้าง ที่ปรึกษาเพื่อจัดทารายงาน IEE ออกไปก่อน

- อยูร่ ะหว่างจัดทารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 - มีบันทึกนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อขอความ
เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ

- คณะกรรมการ กฟภ. มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 และ กฟภ. มีบันทึกถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นเกีย่ วกับโครงการฯ จาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559

- งานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ

- การวิเคราะห์หน่วยสูญเสียแล้วเสร็จ

- วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้าประจาปี 2558, แนวทางการ
ประเมินผลและกาหนดวิธกี ารประเมินผลกระบวนการคานวณ Technical Loss ที่เกิดจาก SPP/VSPP และ
ค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า (P.F.) ที่จดุ ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.-กฟภ.

- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
: แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Technical Loss

ไตรมาส 1-4

: แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน Non-Technical Loss

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4
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แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- แผนงานการดาเนินการจัดทา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
(ระดับสายงาน)

: ขยายผลการใช้ SLA และ QA for SLA ทั้ง สนญ., กฟข., กฟฟ.ชัน้ 1-3 และกฟส.
: สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับผู้บริหารผู้ปฏิบัตงิ าน ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัตงิ าน และจัดอบรม Smart Coach ให้ทาหน้าที่ถา่ ยทอดความรูใ้ น กฟข. เพื่อให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน รวมทั้งจัดทาสื่อ และคู่มอื เผยแพร่ชอ่ งทางต่างๆ
: ติดตามผลการใช้ SLA และ QA for SLA อย่างต่อเนื่อง
: มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานสามารถนาไปพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

- กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน SLA & QA for
SLA
- สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความข้าใจ
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ
ประกอบด้วย การจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ประกาศนโยบาย จัดทาข้อตกลงฯ

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- กาหนดกรอบและแนวทางการจัดทา SLA และ QA for SLA ตามห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ของ กฟภ.
- จัดทาแผนสื่อสาร (Communication Plan) ร่วมกับ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อสื่อสารและถ่ายทอด
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรูแ้ ละเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
- เผยแพร่โปสเตอร์ประกาศนโยบาย SLA ของ ผวก. และระบบงานโดยรวมของ กฟภ. ตาม Value Chain เพื่อ
สร้างการรับรูท้ ั้งองค์กรให้แก่ระดับสายงาน, กฟข., ฝ่าย, กอง และ กฟฟ. ชัน้ 1-3
- หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ประกาศนโยบาย และจัดทาข้อตกลงฯ
- หน่วยงานดาเนินการปรับปรุงคู่มอื การปฏิบัตงิ านปี 2558 และจัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ านปี 2559 ตามแนวทาง
การดาเนินงานตาม BSC
- บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานละจัดทาข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
ตาม BSC องค์กร ปี 2559 ตามตัวชีว้ ดั OM3
- รผก. 14 สายงาน และผู้อานวยการ 3 สานัก ลงนามบันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการระหว่างสายงานตาม
ห่วงโซ่อปุ ทานของ กฟภ. แล้ว
- ผวก. ลงนามบันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ ระหว่างสายงาน ตามห่วงโซ่อปุ ทานของ กฟภ. เมื่อวันที่ 16
ก.ย. 2559
- อยูร่ ะหว่างสรุปข้อเสนอโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน ให้คณะกรรมการกากับ
การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ

ไตรมาส 1-4
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
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แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการ วางแผนจัดหาพัสดุ
การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
1. แต่งตัง้ คณะทางาน
2. คัดเลือกโครงการลดระยะเวลาดาเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
3. ดาเนินโครงการ
4. รายงาน ผวก. ทราบผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- คณะทางานฯ ได้ปรับแผนการดาเนินงานและเป้าหมายของแผนงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามแผนงานที่
กาหนด

- แผนงานการดาเนินงานที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standards) ไตรมาส 1-4
- กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน
- สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ
- ติดตามและประเมินผล

- ผลการดาเนินงานเดือน ก.ค.- พ.ย. 2559 ร้อยละ 97.76
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการรวบรวมผลการดาเนินงานเดือน ธ.ค. 2559

IP1 มุ่งเน้นพัฒนาและนวัตกรรม Smart Grid & Strong Grid
- งานวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือวัดกระแสรัว่ ในกับดักฟ้าผ่า 22 kV และ
33 kV (ระยะที่ 2 : การสร้างเครือ่ งต้นแบบ และทดลองใช้งาน) 
- งานศึกษาปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการใช้งานของสายเคเบิลอากาศสาหรับระบบจาหน่าย
22 kV และ 33 kV ของ กฟภ. 

- นาเสนอการใช้เครือ่ งวัดชนิด ON-Line ในงาน PEACON 2016 อยูร่ ะหว่างสรุปผลการใช้งานเครือ่ งวัดฯ ทั้ง 2
ชนิด และตรวจรับรายงานผลการศึกษาฉบับที่ 3
- รผก.(ว) อนุมตั ิ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559

มีรายงานฉบับสมบูรณ์
ขออนุมต้ จิ า้ งที่ปรึกษา

- งานศึกษาและจัดทาข้อกาหนดการเชือ่ มต่อระบบไฟฟ้าของการขนส่งระบบราง 

ขออนุมตั ใิ ห้ทุนที่ปรึกษา

- ผวก. อนุมตั หิ ลักการจ้างศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559
- รผก. (ว) อนุมตั ิ TOR และราคากลาง เมื่อ 30 ก.ย. 2559 อยูร่ ะหว่างขออนุมตั จิ า้ งที่ปรึกษา

- งานศึกษาวิจยั การทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality Database
Management) 

ขออนุมตั ใิ ห้ทุนที่ปรึกษา

- ผวก. อนุมตั หิ ลักการจ้างศูนย์เชีย่ วชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559
- อยูร่ ะหว่างการกาหนด TOR และราคากลาง

- งานการวิจยั Cable Spacer ชนิด Polyethylene สาหรับระบบจาหน่าย 22 kV และ 33
kV ของ กฟภ.
- งานการวิจยั Cable Spacer ชนิด Ceramic สาหรับระบบจาหน่าย
22 kV และ 33 kV ของ กฟภ. 
- งานวิจยั เพื่อกูค้ ืนระบบไฟฟ้าขัดข้อง ให้มคี วามรวดเร็ว โดยใช้ Fault Indicator 
- งานศึกษาและจัดทาต้นแบบตู้ NGR ที่เหมาะสมสาหรับระบบไฟฟ้า
ของ กฟภ.

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

มีรายงานฉบับที่ 3
-

- ยกเลิกงานวิจยั ตามอนุมตั ิ รผก.(ว) เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เนื่องจาก พิจารณาจากผลการออกแบบปรับปรุง
HDPE Cable Spacer ในโครงการวิจยั ระยะที่ 1 มีความเหมาะสมในระบบของ กฟภ. และราคาต้นทุนแล้ว
- ยกเลิกงานวิจยั ตามอนุมตั ิ รผก.(ว) เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดาเนินงาน
วิจยั โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ กฟภ. จะได้รับสูงสุด
- อยูร่ ะหว่างทบทวนความเหมาะสมในการดาเนินงาน
- เปลี่ยนจากงานศึกษาวิจยั เป็นการจ้างทาของเพื่อทดลองภาคสนาม
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แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานวิจยั เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง สาหรับการทา Fault Location และ Fault
Signature 
- งานศึกษาการบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง โดยวิธกี ารประเมินสภาพ
(Condition-Based Management) และกับดักฟ้าผ่าป้องกันหม้อแปลง 
- งานศึกษาขีดจากัดและแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับพลังงาน
ทดแทนที่เพิ่มขึน้ 
- งานทดลองติดตัง้ ใช้งานและประเมินผล Smart Meter และ DCU ต้นแบบ รุน่ ที่ 1พื้นที่
ตัวอย่าง 
- งานวิจยั และพัฒนาระบบตรวจวัดและบริหารจัดการหม้อแปลงจาหน่าย 

- งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าสาหรับลูกค้าในกลุ่มพื้นที่อตุ สาหกรรม
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ 
- งานจัดทาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และวางแผนบารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าของ กฟภ. (Asset Management Roadmap) 
IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจยั และพัฒนา
- งานขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ. 

- งานศึกษาแนวทางการจัดตัง้ สถาบันวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมของ กฟภ. 

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
- มีรายงานการศึกษาขัน้ ต้น
- มีรายงานฉบับสมบูรณ์
- ติดตัง้ Smart Meter และ DCU และตัง้ ค่าระบบให้พร้อม
ใช้งาน
-

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- ยกเลิกงานศึกษาวิจยั เนื่องจากที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่สามารถดาเนินงานวิจยั ได้
เนื่องจากทีมงานไม่มคี วามพร้อม
- มีรายงานการศึกษาขัน้ ต้น
- นาเสนอบทความวิชาการในงาน PEACON 2016 เนื่องจาก มีภาระงานเร่งด่วนของ กฟภ.
ซึ่งต้องดาเนินการ ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงาน
- อยูร่ ะหว่างติดตัง้ Smart Meter ต้นแบบ จานวน 57 ชุด ใน 4 พื้นที่
- ยกเลิกงานวิจยั เนื่องจาก กฟภ. มีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมที่พัฒนาโดย กฟภ. เอง โดยการจัดประกวด
แข่งขันนวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับงานวิจยั ดังกล่าว ซึ่งผลการพัฒนาฯ คาดว่าจะสามารถนามาพัฒนาต่อยอดใช้
งานจริงในระบบของ กฟภ. ต่อไปได้

- ติดตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและระบบสื่อสารที่ - กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ให้ บริษัท แอสตร้า ดิจติ อล จากัด เข้าดาเนินการตามสัญญาได้ตงั้ แต่
สถานีไฟฟ้า เพื่อจัดเก็บข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าลงในฐานข้อมูล วันที่ 16 ก.ย. 2559
- ติดตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัดฯ แล้วเสร็จ จานวน 47 เครือ่ ง ที่ 10 สถานีไฟฟ้า
- ขออนุมตั ใิ ห้ทุนที่ปรึกษา

- ผวก. อนุมตั จิ า้ งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาลัยนานาชาติ) เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559

1. มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร ด้าน
- จัดทารายงานผลการขยายผลทดลองใช้งานนวัตกรรมทั้ง 5 ชิน้ งานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ให้ความ
นวัตกรรม
เห็นชอบรายงาน และแจ้ง กวป. เพื่อรวบรวมจัดส่งให้ สคร. ต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560
2. จัดหาสิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรม
3. นาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างประโยชน์ให้ กฟภ. ไปทดลอง/ขยาย
ผลใช้งาน
เผยแพร่ผลการศึกษา

จานวน 18 ชิน้ งาน
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- อยูร่ ะหว่าง กวจ. นาเสนอร่างรายงานการจัดตัง้ สถาบันวิจยั ฯ ให้คณะทางานย่อยฯ พิจารณา การดาเนินงาน
ล่าช้า เนื่องจาก คณะทางานฯ ให้พิจารณาทบทวนโครงสร้างสถาบันวิจยั ของ กฟภ. โดยให้รับฟังความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินการได้ 18 ชิน้ งาน คิดเป็น ร้อยละ 100

แผนงาน/โครงการ/งาน
- งานให้ทุนจากกองทุนวิจยั การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีของ กฟภ. 

- โครงการวิจยั และพัฒนาระบบตรวจหาเฟสมิเตอร์ที่ตดิ ตัง้ ในระบบไฟฟ้า (Smart Phase
Indicator) 
- โครงการนาร่อง (Pilot Project) ขยายผลการใช้งานระบบตรวจหาเฟสที่มเิ ตอร์ตดิ ตัง้ ใน
ระบบไฟฟ้า (Smart Phase Indicator) 

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ให้ทุนวิจยั การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีในวงเงินรวม - มีอนุมตั ใิ ห้ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั แล้ววงเงินรวมทั้งสิ้น 59,233,623.00 บาท
10 ล้านบาท (ม.ค.-ธ.ค. 2559)
- ผวก. อนุมตั ใิ ห้ทุนสนับสนุนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ในการดาเนินงานโครงการวิจยั “ระบบโครงข่ายเครือ่ งอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสาหรับโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะของ กฟภ.” ในวงเงินทั้งสิ้น 19,686,400.- บาท เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559
- ผวก. อนุมตั ใิ ห้ทุนสนับสนุนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ในการดาเนินงานโครงการวิจยั “การพัฒนาประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เครือ่ งกังหันแบบ Impulse
Pump-as-Turbine จากเครือ่ งสูบน้าสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้าขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค”
ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 14,098,055.- บาท เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559
- ผวก. อนุมตั ใิ ห้ทุนสนับสนุนกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ในการดาเนินงาน “โครงการ
ขยายผลการวิจยั เคเบิลสเปเซอร์และห่วงรัดสายเคเบิลอากาศของ กฟภ.” ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 6,015,168.- บาท
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559
- ผวก. อนุมตั ใิ ห้ทุนสนับสนุนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการ
ดาเนินงานโครงการวิจยั “โครงการศึกษาผลกระทบของสถานีอดั ประจุแบตเตอรีแ่ บบรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.” ในวงเงินทั้งสิ้น 19,434,000.- บาท เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559
มีรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มอื การใช้งาน
อนุมตั หิ ลักการดาเนินงานโครงการนาร่อง
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มอื
การใช้งาน เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559
- อยูร่ ะหว่างรอผลการดาเนินงานของโครงการวิจยั และพัฒนาระบบตรวจหาเฟสที่มเิ ตอร์ที่ตดิ ตัง้ ในระบบไฟฟ้า
(Smart Phase Indicator) จากคณะกรรมการตรวจรับ สรุปรายงานผลดาเนินการฯ

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
: งานสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนนและไฟ
สาธารณะ
: งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารภาครัฐ

: งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคโรงงานอุตสาหกรรม

1) ให้คาแนะนาด้านการจัดการพลังงานหรือเสนอแนะ/แนะนา
การประหยัดพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 100
มีรายงานเบื้องต้น (ม.ค.-ธ.ค. 2559)

ให้บริการด้านการจัดการพลังงานให้กบั ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม จานวน 36 แห่ง
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

ร้อยละ 100
- นาเสนอและแนะนาโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในภาครัฐ จานวน 7 ราย
- อยูร่ ะหว่างจัดส่งข้อเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานใน
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
- ให้บริการด้านการจัดการพลังงานให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมจานวน 37 แห่ง

เป็นรายละเอียดของงานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคโรงงานอุตสาหกรรม
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

2) ให้คาแนะนาด้านการจัดการพลังงานในภาคโรงงานอุตสาหกรรม

จานวน 9 โรง

ดาเนินการได้ ร้อยละ 100

3) ดาเนินการตรวจวัดและเสนอแนะการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม

จานวน 9 ราย

ดาเนินการได้ ร้อยละ 100

4) จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขันและเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่ม
ซูเปอร์ คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
และปราจีนบุร)ี โดนตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กาหนดแผน และปรับปรุงให้
เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทารายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

- ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าที่จา่ ยไฟให้กบั นิคม
อุตสาหกรรม- ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

(อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูปอาหาร)
5) จัดทีมงานรับปรึกษา/บริการจัดการพลังงานให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
: งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสานักงาน กฟภ.
: งานสนับสนุนการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารภาคธุรกิจและครัวเรือน

1) ให้คาแนะนาด้านการจัดการพลังงานหรือเสนอแนะ/แนะนาการประหยัดพลังงาน
ให้แก่บริษัท/หน่วยงาน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

จานวน 6 ราย
- มีสรุปผลรายงานการดาเนินงาน ม.ค.-ธ.ค. 2559
มีรายงานการตรวจสอบการทางาน
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

ดาเนินการได้ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปรายงานการใช้พลังงานของสานักงานระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2559
- ตรวจวัดการใช้พลังงานแล้วจานวน 7 รายดังนี้
1. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
2. โตโยต้าเป็นหนึ่ง นครราชสีมา
3. แฟรีแ่ ลนด์สรรพสินค้า
4. เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเต็ม จากัด
5. ธรรมวิทยามูลนิธิ
6. สตรีอสิ ลามวิทยามูลนิธิ
7. สยามแม็คโคร

เป็นรายละเอียดของงานสนับสนุนการใช้พลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารภาคธุรกิจและครัวเรือน
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

RS2 ส่งเสริมการปฏิบัตติ ามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการกากับติดตามการดาเนินงานของบริษัทในเครือ
- แผนแก้ไข พ.ร.บ. กฟภ.

ดาเนินการเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

นาส่งร่าง พ.ร.บ. กฟภ. ที่ขอแก้ไขไปกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 และประชุมที่มหาดไทยเพื่อ
ชีแ้ จง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559

- แผนงานจัดทา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธปี ฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ
ปฏิบัตงิ าน
: งานจัดทา ปรับปรุงหรือวางแนวทางวิธปี ฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
กฎหมาย ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการ
ปฏิบัตงิ าน

ดาเนินการเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 12 เรือ่ ง

: งานที่มสี ่วนร่วมในการจัดทา ปรับปรุงหรือวางแนวทาง วิธปี ฏิบัตหิ ลักเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ในการดาเนินงานต่างๆให้หน่วยงานใน กฟภ.
ใช้ประกอบในการปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานอืน่

ดาเนินการเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 26 เรือ่ ง

- โครงการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
การปฏิบัตงิ านให้มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส

- รวบรวมข้อมูลจาก กฟฟ. เขตทุกเขต และ สานักงานใหญ่
เป็นหมวดหมู่ โดยจัดทาเป็นสถิตเิ ผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้
ทราบ ลงใน Home Page ของ สกม. ภายใน 30 วัน ของ
ไตรมาสถัดไป

- งานกากับติดตามการดาเนินงานของบริษัทในเครือ

ไตรมาส 1-4
- หารือร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อจัดทาแผนงานและตัวชีว้ ดั
ผลการดาเนินงานที่บริษัทในเครือจะต้องรายงานให้ กฟภ.
ทราบ และกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งส่งรายงาน
- จัดทาตัวชีว้ ดั และคาจากัดความในการติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในเครือ
- ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทในเครือ

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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รวบรวมแล้วเสร็จ จานวน 101 ราย

- จัดทาเกณฑ์การติดตามผลการดาเนินงานกับ บริษัท พีอเี อ เอ็นคอมฯ แล้ว
- จัดส่งข้อมูลที่ตอ้ งรายงานให้ สคร. ทันตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
- นาเสนอคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
- โครงการสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรแต่ ไตรมาส 1-4
ละกลุ่มของ กฟภ. 
1. จ้างที่ปรึกษาศึกษา ทบทวนปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจและความผูกพัน และกาหนดปัจจัยเพิ่มเติม
2. สารวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร
3. สรุปผลความพึงพอใจและผูกพันภาพรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มเพื่อนาไปกาหนดแผนเสริมสร้างความ
ผูกพันของปีถดั ไป
4. นาเสนอรายงานสรุปเพื่อขอความเห็นชอบจาก
รผก. (ท)

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- ผวก. เห็นชอบผลสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร กฟภ. ประจาปี 2559 เมื่อวันที่
17 พ.ย. 2559 อยูร่ ะหว่างจัดทาแผนเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน ประจาปี 2560

- โครงการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ตามโครงสร้างตาแหน่งงานในอนาคต - ติดตามและปรับปรุงแผนงานเส้นทางความก้าวหน้าสาย
อาชีพของพนักงานในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ตาแหน่งงานใหม่
- จัดทา Training Roadmap จานวน 7 กลุ่ม ตาม HR
Blueprint

- จัดทา Job Family ใหม่ ตามมติที่ประชุม, จัดทาหลักเกณฑ์การโอนย้าย (Job Rotation) ของ สตภ., และ
จัดทา Career Development Plan ของสายงาน ป.
- ปรับปรุงโครงสร้างตาแหน่งของ ผจก., รจก. และ ชจก. กฟฟ.ชัน้ 3 และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานแล้ว

- โครงการปรับปรุงการจัดทากรอบ/หลักเกณฑ์อตั รากาลัง

กาหนดปัจจัยเพื่อปรับปรุงกรอบอัตรากาลังที่สอดคล้องกับ
กระบวนงานของสายงานทรัพยากรบุคคล และ กฟข.

- เชิญคณะทางานย่อยฯ ฝพท. เข้าร่วมติดตามความคืบหน้า และพิจารณาระบบงานต้นแบบ (MPA
Application) ร่วมกับที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 และ กฟข. เข้าร่วมพิจารณาข้อมูลกิจกรรมหลัก,
กิจกรรมย่อย, เวลาที่ใช้, ปัจจัยตามปริมาณงานฯลฯ ร่วมกับที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 พร้อมปรับปรุง
ข้อมูลปัจจัยนาเข้าดังกล่าวให้มคี วามถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามภาระงานปัจจุบัน ก่อนนาเข้า
โปรแกรมการคานวณอัตรากาลัง (MPA Application) ต่อไป

- โครงการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างจากบุคลากรภายนอกและภายใน

1. จัดทาแนวทางและวิธปี ฏิบัตกิ ารสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรประจาปี
2. จ้างผู้เชีย่ วชาญเพื่อทาหน้าที่ในการออกข้อสอบความรู้
เฉพาะวิชาชีพที่จาเป็นและสมรรถนะ (Competency) ของ
แต่ละสายอาชีพ
3. ดาเนินการสรรหาพนักงานตามจานวนและตาแหน่งที่
กาหนดตามแผนอัตรากาลังและสมรรถนะที่กาหนด

- ให้ กฝช. พิจารณาอัตราทดแทน พชง.ฮอทไลน์ จานวน 5 อัตรา
- ทดแทนสรรหาภายในจานวน 1 อัตรา (ตรวจสอบผลการสอบเพิ่มเติม)
- สรุปผลการสรรหาและคัดเลือกตามแผนอัตรากาลังประจาปี 2559 สรรหาบุคลากรได้ร้อยละ 98.11 ของแผน
อัตรากาลังประจาปี 2559

- โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรูแ้ นวทางการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy - อนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมหลักสูตร Happy Workplace
Workplace) 
จานวน 1,000 คน
- ดาเนินการจัดอบรม

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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- จัดโครงการ “Happy Workplace” ส่วนภูมภิ าค ประจาปี 2559 สาหรับพนักงานทุกระดับ เขตละ 80 คน
รวมทั้งสิ้น 960 คนระหว่างเดือน มิ.ย.–ก.ย. 2559 เรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการจัดตัง้ สถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy)และสถาบันฝึกอบรม ช่างเฉพาะทาง - ที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ โครงการ PEA - รผก.(ท) อนุมตั ปิ รับ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 ปรับ TOR ขยายเวลาการ Road Show เป็นวันที่ 4 พ.ย. 2559

Academy และส่งรายงานศึกษาและแนวคิดการจัดตัง้ งวดที่ โดยดาเนินการ Road Show จานวน 2 ครัง้
1
- ที่ปรึกษานาเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 แล้ว
- ที่ปรึกษา ส่งรายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ
งวดที่ 2
- โครงการสร้างความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในระบบงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - สรุป วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินของคณะ
กรรมการฯ รายงานต่อ รผก.(ท)เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อการ
พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ กฟภ.

- ผวก. แต่งตัง้ คณะกรรมการ ด้านความโปร่งใส คุณธรรมและจริยธรรมในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมี รผก.(ท) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2559 อยูร่ ะหว่างนาเสนอผลการประเมินความโปร่งใส ต่อ
ประธานคณะกรรมการด้านความโปร่งใส

- โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

- จัดงาน “PEA Health Lover Day” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559
- จัดกิจกรรมแล้วจานวน 10 ครัง้
- จัดกิจกรรมออกกาลังกายทุกวันพุธ (ต.ค - ธ.ค.) รวม 13 ครัง้

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

1. จัดงาน“PEA Health Lover Day”
2. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จานวน 10 ครัง้
3. จัดกิจกรรมออกกาลังกาย "สุขภาพดีเริม่ ต้นที่นี่"
(Good Health Start Here)
4. จัดให้มกี ารออกกาลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้าง'ใน
สานักงานใหญ่
5. จัดกิจกรรม "ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ" (Health
Meeting)
6. ตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
สานักงานใหญ่
7. ประสานงานกับกฟข. 12 เขตเพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง
ในส่วนภูมภิ าค ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
8. ฉายเอกซเรย์ปอดให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสานักงาน
ใหญ่
9. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
ในสานักงานใหญ่
10. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักให้แก่นักเรียนช่าง กฟภ.ปี
1 คนละ 3 เข็ม
11. จัดตรวจปริมาณสารตะกัว่ ในเลือดแก่พนักงานและ
ลูกจ้างที่ปฏิบัตงิ านสัมผัสสารตะกัว่
12. จัดอบรมหลักสูตร "Save Your Life" ใส่ใจหลอดเลือด
สมอง
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- จัดกิจกรรมการออกกาลังกายทุกวันทาการวันละ 2 รอบ
- จัดเบรกอาหารสุขภาพในการประชุมที่ กฟภ.สนญ. คิดเป็นร้อยละ 81.19
- พนักงานและลูกจ้างในสานักงานใหญ่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจาปี 2559 จานวน
2,910 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30
- พนักงานและลูกจ้างในส่วนภูมภิ าคได้รับการตรวจประจาปี จานวน 15,601 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.46
- ฉายเอกซเรย์ปอดแก่พนักงาน และลูกจ้าง สนญ., กฟภ.รังสิต, กคพ. จานวน 2,319 คน
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง สนญ., กฟภ.รังสิต, กคพ. จานวน 2,145 คน
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักให้แก่นักเรียนช่าง กฟภ. เข็มที่ 3 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559 จานวน 55 ราย จาก
ทั้งหมด 55 ราย
- เจาะเลือดส่งตรวจสารตะกัว่ ให้กบั พนักงานและลูกจ้าง กพม. จานวน 20 ราย
- จัดอบรมแล้วจานวน 3 รุน่

แผนงาน/โครงการ/งาน
- โครงการสร้างความสุขอย่างยัง่ ยืน "PEA Happy Home" 

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมตั จิ ดั โครงการ (อนุมตั ิ ผวก. 4 ธ.ค. 2558)
2. แต่งตัง้ คณะทางานโครงการฯ
3. ประสานงานผู้ที่เกีย่ วข้องและจัดเตรียมการดาเนินงาน
4. จัดอบรมให้ความรูพ้ นักงานในสานักงานใหญ่
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
6. ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 300 คน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน กฟภ. สานักงานใหญ่ หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน ตอน หมดหนี้มอี อม
และ ตอน มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้” เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559 บรรยายโดย ดร.ธนัยวงศ์
กีรติวานิชย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน 304 คน
- สรุปผลการประเมินการจัดอบรมโครงการสร้างความสุขในที่ทางานอย่างยัง่ ยืน (PEA Happy Home) โดยการ
แจกแบบประเมินผลให้กบั ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 304 คน

- โครงการจัดกิจกรรมคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น 

- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
- สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการ
ของ กฟภ.
ไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 แล้ว
- กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ.
- ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ให้ผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้า
ดีเด่น
- การไฟฟ้าแต่ละเขตพิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดเข้ารับการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
ของ กฟภ. แต่ละด้าน
- คณะอนุกรรมการการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
แต่ละด้าน Audit และรวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
- สรุปผลการพิจารณาการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟภ.
ประจาปี 2559

- โครงการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน 

- เข้าร่วมโครงการสารวจอัตราค่าจ้าง
- ตัง้ คณะทางานฯ เพื่อศึกษาค่าตอบแทนเทียบกับตลาดเพื่อ
จูงใจพนักงาน
- จัดส่งข้อมูลอัตราค่าจ้างและสวัสดิการให้กบั ที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษาดาเนินการจัดทารายงานการเปรียบเทียบอัตรา
ค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นปัจจุบัน
- นาเสนอผลการสารวจให้ ผวก. เพื่อทราบ

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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- คณะทางานพิจารณาการสารวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการได้เข้าร่วมโครงการสารวจค่าตอบแทนกับ สถาบัน
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- สถาบันได้จดั ทารายงานการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการที่เป็นปัจจุบันและส่งผลให้เมื่อเดือน พ.ย.
2559 อยูร่ ะหว่างนาเสนอผลการสารวจให้ ผวก. เพื่อทราบ

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่น 

- ขออนุมตั โิ ครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น และแต่งตัง้
- ผวก. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจาปี 2559
คณะทางานคัดเลือกพนักงานดีเด่น
จานวน 56 คน เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559
- คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์ และทาบันทึกแจ้งทุก
หน่วยงาน
- แต่ละหน่วยงานคัดเลือกพนักงานดีเด่น และเสนอรายชือ่ ถึง
คณะทางาน

- โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่ขบั เคลื่อน/ผลการปฏิบัตงิ าน และ
เสริมสร้างสมรรถนะ 

- จัดตัง้ คณะทางานพิจารณาระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน - จัดทา KPI ระดับบุคคลของทุกหน่วยงานแล้ว อยูร่ ะหว่างนาเสนอขออนุมตั หิ ลักเกณฑ์การประเมินผลการ
และสมรรถนะ
ปฏิบัตงิ านที่เสริมสร้างสมรรถนะ จาก ผวก.
- ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอืน่ ๆ
- ทบทวนและจัดทา KPIs ระดับบุคคลที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้ง
องค์กร
- ทบทวนคู่มอื การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและแนวทางของ
ระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
- นาเสนอขออนุมตั ิ ผวก.

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (HRD)
- โครงการกระบวนการปรับปรุงเพื่อค้นหาหลักสูตรในการอบรม

- โครงการจัดทาระบบบริหารบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) 

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
1. แต่งตัง้ คณะทางาน
- คณะทางานประชุมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 โดยมีการปรับปรุงข้อมูลการนาเข้า เพื่อดาเนินการ
2. วิเคราะห์ ประเมินกระบวนการ/ขัน้ ตอนการจัดทา
จัดทาหลักสูตร และกาหนดขัน้ ตอนการนา Competency GAP มาใช้ในการจัดทาหลักสูตรในปี 2560 ต่อไป
แผนพัฒนาบุคลากร
และมีการเปรียบเทียบการทางานพัฒนาบุคลากรของ กฟภ. กับมาตรฐาน ISO10015
3. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการโดยการนา
มาตรฐาน ISO10015 มาประยุกต์ใช้
4. นากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ไปปฏิบัติ
5. ประเมินผลผลลัพธ์ การพัฒนาบุคลากร และสรุปรายงาน
ต่อ คณะทางานเพื่อวัดและวิเคราะห์ตอ่ ไป
ไตรมาส 1-4
1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง
- ผวก. อนุมตั วิ ธิ ปี ฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559
2. ดาเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ - คัดเลือก และจัดทาแผน IDP และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งแล้ว อยูร่ ะหว่างติดตามและประเมินผล
กาหนดไว้
ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Successor ที่ถกู คัดเลือกจากปีที่ผ่านมา
3. จัดทาแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม Successor ที่ถกู คัดเลือกจากปีที่ผ่านมา เป็น
ระยะ
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการจัดทาระบบบริหารบุคลากรผู้มคี วามสามารถสูง (Talent Management) 

1. คัดเลือกรายชือ่ ประเมินสมรรถนะบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Management)
2. ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพื่อหาช่องว่าง จุดเด่น จุดอ่อน
ที่ตอ้ งพัฒนา
3. ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Talent ตาม
แนวทาง IDP

- โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

ไตรมาส 1-4
1. ขอความเห็นชอบในการติดตามประเมินผลการจัดทา
- จัดสื่อสารชีแ้ จงรวมทั้งทาข้อตกลงและจัดฝึกอบรม/พัฒนาสาหรับ รฝ. และ อก. จานวน 5 รุน่ 196 คน
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระดับผู้อานวยการฝ่าย
ระหว่างเดือน ก.ค.- สค. 2559 เรียบร้อยแล้ว
2. ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล สาหรับผู้อานวยการฝ่าย
3. อบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพนัก HR สู่การเป็น
ผู้สนับสนุนด้าน IDP
4. ขออนุมตั สิ ื่อสารชีแ้ จงและทาข้อตกลง และดาเนินการ
ฝึกอบรม/พัฒนาสาหรับ รฝ.และ อก. ตามที่กาหนดไว้
5. ดาเนินการจัดสื่อสารชีแ้ จงและทาข้อตกลงเพื่อดาเนิน การ
ฝึกอบรม

- ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1 ที่ได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 ครัง้
- ผวก. อนุมตั วิ ธิ ปี ฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Talent รุน่ ที่ 2-3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559
เพื่อนาไปประเมินสมรรถนะและอบรมในปี 2560 ต่อไป
- รวบรวมรายชือ่ กลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และ 3 ของทุกหน่วยงาน วางแผนพัฒนากลุ่ม Talent และ
แผนมอบหมายงานให้กบั กลุ่ม Talent ตามนโยบาย ผวก. เรียบร้อยแล้ว

- โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่ พนักงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - อนุมตั ใิ ห้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศแก่
รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอบทความในเวทีนานาชาติ 
พนักงาน
- อนุมตั ใิ ห้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศแก่
พนักงาน
- อนุมตั สิ ่งพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอ
บทความในเวทีนานาชาติ

- ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอบทความในเวทีนานาชาติ จานวน 23 คน และให้ทุน
ป.โท ต่างประเทศ 6 คน ป.โท ในประเทศ 26 คน

- โครงการปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture ในการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ านภาคสนามทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน ด้วยกิจกรรม มือชี้
ปากย้า หรือ KYT และ Safety Talk 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence จานวน 106 คน ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 2559
- กฟข. เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม มือชี้ ปากย้า หรือ KYT และ Safety Talk ให้กบั ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการปลูกฝังขยายผลให้กบั ผู้ปฏิบัตงิ าน เขตละ 500 คน รวม 6,000 คน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

- ผู้ผ่านการอบรม 6,000 คน
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อการพัฒนา กฟภ. อย่างยัง่ ยืน - จัดทา KM Assessment
- จัดสัมมนาหลักสูตร “การติดตามประเมินผลการจัดการความรูข้ อง PEA (KM Assesment)”

- จัดทาแผนแม่บทการจัดการความรูข้ อง กฟภ.
ประจาปี 2559 สาหรับคณะกรรมการและคณะทางานย่อยจัดการความรูป้ ระจาสายงาน และสานัก
- การกาหนดและระบุองค์ความรูท้ ี่สาคัญในกระบวนงานต่างๆ จานวน 102 คน ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 2559
- การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสียขององค์ความรู้
- มีการค้นหา Best Practice จากการแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน
- การวางระบบ KM เพื่อบูรณาการทุกกระบวนการปฏิบัตงิ าน - จัด PEA Think Tank จานวน 7 ครัง้
- การค้นหา จัดทา Best Practice
- การจัดตัง้ PEA Think tank
- การกาหนดวิธกี ารถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรูก้ บั
ผู้มสี ่วนได้เสียภายนอกองค์กร
- การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับระบบ KM และการเรียนรู้
- การพัฒนาและทบทวนตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล
- การสร้างระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนเชือ่ มโยง KM
- การสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การสื่อสารและอบรมหน่วยงานและผู้เกีย่ วข้อง
- การดาเนินกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- โครงการเผยแพร่มาตรฐานอุปกรณ์ และมาตรฐานการติดตัง้ ของ กฟภ. แก่การไฟฟ้า
ประเทศเพื่อนบ้าน 3 การไฟฟ้า 

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
- จัดส่งกาหนดการและรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมให้
กรป.
- เพื่อแจ้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) 12 หลักสูตร
- ขออนุมตั จิ ดั ฝึกอบรมจานวน 12 หลักสูตร
- รายงานผลการฝึกอบรม จานวน 12 หลักสูตร
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- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครือ่ งอัลตร้าโซนิค ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2559
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานกล้องส่องความร้อนและการวิเคราะห์ผล ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

- ขออนุมตั หิ ลักการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อนา
ศักยภาพผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในและ
ต่างประเทศ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศมา
พัฒนาองค์กร
- จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใน 31 มี.ค. 2559
- จัดทารายงานนาเสนอแผนงานที่เป็นประโยชน์ตอ่ กฟภ.

- โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจัดให้มกี ารนาเสนอหัวข้อโครงการต่อที่ประชุม Smart Grid
Steering Committee เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2559 จานวน 7 โครงการ โดยมีแผนการขยายผลและ
ดาเนินการต่อในปี 2560

- โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและฝีมอื แรงงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 

- โครงการทบทวนการจัดทาแผนฝึกอบรม (Training
Roadmap)
- จัดทาหลักสูตรและแผนงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานช่างใหม่
- จัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน
- การพัฒนาผู้ปฏิบัตงิ านระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ทั้ง 12
เขต และ ฝกร.

- โครงการทบทวนการจัดทาแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) อยูร่ ะหว่างดาเนินการทบทวนการจัดทา
หลักสูตรมาตรฐานสาหรับฝึกอบรม (Training Roadmap)
- จัดทาหลักสูตร และจัดฝึกอบรมพนักงานช่างใหม่ จานวน 4 รุน่ จานวน 480 คน

- จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD) เพื่อ
สร้างความตระหนัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Sharing) ด้านมาตรฐานการทางาน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการ ให้กบั ผู้บริหารทุกระดับ 

- โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างรูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding 

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
- ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
บริหารจัดการให้กบั ผู้บริหารทุกระดับ จานวน 200 คน
- ดาเนินการจัดอบรม
- สรุปรายงานผล

- จัดแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน จานวน 13 ครัง้ เรียบร้อยแล้ว
- จัดฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตทางานหลักสูตรผู้ปฏิบัตงิ านระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ทั้ง 12 เขตเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
- สรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตทางานหลักสูตรผู้ปฏิบัตงิ านระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข.
ทั้ง 12 เขต และ ฝกร. แล้ว
- จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย. 2559

- ส่งผู้บริหารเข้าอบรมหน่วยงานภายนอก จานวน 30 คน

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมด้านระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดการบรรยายหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเเละเเนวทาง
รูปแบบใหม่ e-Market, e-Bidding จานวน 500 คน
e-Market เเละ e-Bidding" ในวันที่ 26 ธ.ค. 2559 จานวน 310 คน
2. สรุปรายงานผล
3. ดาเนินการจัดอบรม
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- โครงการเจ้าหน้าที่ E/O และช่างแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ได้รับการอบรมความรูด้ า้ นความ
ปลอดภัย 

1. หลักสูตรและแผนงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตร
- จัดฝึกอบรมแล้ว 4 รุน่ รวม 480 คน
พนักงานช่างใหม่ (360 คน) และหลักสูตรการจัดการงานแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (40 คน)
2. รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมการฝึกอบรม
3. ขออนุมตั จิ ดั ฝึกอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรม

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

1. จัดประชุมกาหนดรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมและ
- ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามข้อสั่งการ ผวก. ให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยงบประมาณทาการ กฟภ.
กาหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร
2. ขออนุมตั จิ ดั ฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
4. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานขององค์กร 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร "Change Management" สาหรับ
ระบบ CBS เฟส 2

- คณะทางานด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไปศึกษาดูงานเกีย่ วกับการ Change Management
ณ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) จานวน 15 คน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 และธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
จานวน 25 คน เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2559
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร Change Management ให้กบั พนักงาน ศฝฟ. จานวน 102 คน

- โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในกฏระเบียบ กฏหมายธุรกิจและ
กฏหมายอืน่ ๆ 

อนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายอืน่ ๆ จานวน 150 คน ดาเนินการจัดอบรม
และสรุปรายงานผล

- จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายเบื้องต้นสาหรับพนักงาน กฟภ.” ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. 2559

- โครงการพัฒนาระบบคลังสมองของ กฟภ. (PEA Think Tank) 

1. ค้นหาหัวข้อเพื่อคัดเลือกใช้ในการดาเนินงานจากทุกสาย
งาน
2. ลาดับความสาคัญของหัวข้อ
3. อนุมตั หิ ลักการดาเนินการ และมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
4. ดาเนินการจัดสัมมนา PEA Think Tank จานวน 8 ครัง้

- จัดสัมมนา PEA Think Tank แล้ว จานวน 7 ครัง้ โดยการจัดสัมมนา PEA Think Tank ครัง้ ที่ 8 ประจาปี
2559 ได้มบี ันทึกเลื่อนกาหนดการจัดงาน ไปในปี 2560

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
- โครงการจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM) ปี 2559 - 2563 

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
1. จัดทา TOR และขออนุมตั หิ ลักการจ้าง
ที่ปรึกษา
2. ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
3. วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ในด้านการจัดการความรูแ้ ละเปรียบเทียบหน่วยงาน
ที่เป็น Best Practice/Good Practice
4. ตรวจประเมินระดับการจัดการความรูข้ อง
กฟภ.

- โครงการจัดทาระบบ PEA Professional/PEA Guru 

1. การกาหนดสาขาความเชีย่ วชาญของ กฟภ.
2. การสารวจรายชือ่ ผู้เชีย่ วชาญในแต่ละสาขา
3. การสอบทานรายชือ่ ผู้เชีย่ วชาญจากสายงานที่เกีย่ วข้อง

- โครงการส่งเสริมบุคลากรในการประดิษฐ์ คิดค้นสร้างนวัตกรรม และขยายผลการใช้งาน
อย่างเป็นระบบ 

ไตรมาส 1-4
1. ขอความเห็นชอบในการคัดเลือกนวัตกรรมที่มี
ความเหมาะสม จากหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการโดยตรง
2. ขอนุมตั ดิ าเนินการอบรม
3. ดาเนินการจัดอบรมและสรุปรายงานผล
4. ติดตามการขยายผลการใช้งานนวัตกรรม

- แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากรทั้งด้านการเงินและด้านกายภาพ
: การจัดทาแผนอัตรากาลังประจาปีให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กร
: วิเคราะห์ทบทวนกระบวนงานเพื่อจัดทากรอบอัตรากาลัง (Job Analysis)

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

1. ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทางานของ กฟข.
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการทบทวนและ
ออกแบบกระบวนการทางาน

- 55 -

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- ผวก. อนุมตั หิ ลักการจ้างที่ปรึกษาและ TOR เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2559 และแต่งตัง้ คณะทางานพัฒนาระบบการ
จัดการความรูข้ อง กฟภ. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559

- ขออนุมตั กิ าหนดสาขาความเชีย่ วชาญของ กฟภ. กาหนดแบบฟอร์มเพื่อสารวจรายชือ่ ผู้เชีย่ วชาญ
จากทุกหน่วยงาน, สารวจรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ เพื่อวิเคราะห์
รายชือ่ ผู้เชีย่ วชาญของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว
- จัดอบรมจานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านเครือ่ งกลและฮาร์ดแวร์" ระหว่าง
วันที่ 23-27 ก.พ. 2559 จานวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
2. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่
7-11 มี.ค. 2559 จานวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
3. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป" ประจาปี 2559 จานวน 2 รุน่
4. หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กฟภ. หลักสูตรพื้นฐานเฉพาะด้านสื่อสารและสารสนเทศ"
ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค.2559 จานวน 44 คน ณ ศฝฟ. จ.นครปฐม
- กวน. เป็นผู้ดาเนินการติดตามการขยายผลการใช้งานนวัตกรรม

- ผวก. อนุมตั แิ ผนอัตรากาลังพนักงานและลูกจ้าง ประจาปี 2560 ในภาพรวมองค์กร
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2559
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างในงวดที่ 2 ตาม
โครงการวางแผนอัตรากาลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

: จัดทาระบบบริหารบุคลากรผู้มคี วามสามารถสูง (Talent Management)

1. คัดเลือกรายชือ่ ประเมินสมรรถนะบุคลากรผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Management)
2. ประเมินสมรรถนะ ทักษะ เพื่อหาช่องว่าง จุดเด่น จุดอ่อน
ที่ตอ้ งพัฒนา
3. ออกแบบแนวทางการพัฒนากลุ่ม Talent ตามแนวทาง
IDP

: จัดทาระบบบริหารบุคลากรผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

ไตรมาส 1-4
1. ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง
ผวก. อนุมตั วิ ธิ ปี ฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Successors เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 คัดเลือก และ
2. ดาเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ จัดทาแผน IDP และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งแล้ว อยูร่ ะหว่างติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการ
กาหนดไว้
พัฒนาบุคลากรกลุ่ม Successor ที่ถกู คัดเลือกจากปีที่ผ่านมา
3. จัดทาแผน IDP และพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม Successor ที่ถกู คัดเลือกจากปีที่ผ่านมา เป็น
ระยะ

: เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัตงิ านให้มศี ักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานช่างใหม่
- จัดฝึกอบรมพนักงานช่างใหม่ จานวน 5 รุน่ จานวน 598 คน
2. จัดฝึกอบรมการปฏิบัตงิ านสาหรับลูกจ้างช่าง
- กฟข.ทุกเขต ดาเนินการจัดฝึกอบรม มีผู้ผ่านการอบรม 198 คน
3. จัดฝึกอบรมการปฏิบัตงิ านสาหรับแรงงานด้านระบบไฟฟ้า - ติดตามผลการจัดฝึกอบรมและออกบัตรอนุญาตทางานหลักสูตรผู้ปฏิบัตงิ านระบบไฟฟ้า PEA ของ กฟข. ทั้ง
12 เขต และ ฝกร. โดยจัดอบรมแล้วเสร็จจานวน 12 เขต มีผู้ผ่านการอบรม 17,881 คน

: สร้างและพัฒนาผู้เชีย่ วชาญด้านวิศวกรรม

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม จานวน 10 - เปลี่ยนเป็น หลักสูตรใหม่ อยูร่ ะหว่างขออนุมตั จิ ดั ฝึกอบรมหลักสูตร “Power Quality Advance”
หลักสูตร
แต่ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามนโยบาย ผวก. ให้ประหยัดงบประมาณทาการ

: ประเมินและพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร

ไตรมาส 1-4
1. สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานเกีย่ วกับระบบประเมิน - สรุปรายงานผลการประเมินสมรรถนะประจาปี 2559 ร้อยละของบุคลากรที่มขี ดี ความสามารถหลักผ่านระดับ
Competency
ที่องค์กรคาดหวังอยูท่ ี่ 82.07
2. ทบทวนและจัดทา KPIs ระดับบุคคลที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้ง
องค์กร
3. ทบทวนคู่มอื การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน และแนวทาง
ของระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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- ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม Talent 1 ที่ได้คัดเลือกในปี 2559 และอบรมแล้ว 2 ครัง้
ผวก. อนุมตั วิ ธิ ปี ฏิบัตแิ ละหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม Talent รุน่ ที่ 2-3 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และจะ
ประเมินสมรรถนะและอบรมในปี 2560
- รวบรวมรายชือ่ กลุ่ม Talent กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ของทุกหน่วยงาน วางแผนพัฒนากลุ่ม Talent และแผน
มอบหมายงาน ให้กบั กลุ่ม Talent ตามนโยบาย ผวก.

แผนงาน/โครงการ/งาน
: เสริมสร้างแนวทางการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Workplace )

: โครงการ PEA Happy Money (ชือ่ เดิม : สร้างความสุขในที่ทางานอย่างยัง่ ยืน (PEA
Happy Home)

: จัดทาคู่มอื มาตรฐานการทางานด้านระบบไฟฟ้า

: จัดการแข่งขันทักษะและเทคนิคการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

1. อนุมตั ดิ าเนินการจัดอบรมหลักสูตร Happy Workplace
2. ดาเนินการจัดอบรม
3. สรุปรายงานผล

- จัดโครงการ “Happy Workplace”ส่วนภูมภิ าค ประจาปี 2559 สาหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้าง
คุณภาพชีวติ และบรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข เขตละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน ระหว่างเดือน
มิ.ย. – ก.ย. 2559
- จัดอบรมโครงการ PEA Happy Home หลักสูตร เงินทองต้องวางแผน จานวน 320 คน
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมตั จิ ดั โครงการ (อนุมตั ิ ผวก. 4 ธ.ค. 2558)
2. แต่งตัง้ คณะทางานโครงการฯ
3. ประสานงานผู้ที่เกีย่ วข้องและจัดเตรียมการดาเนินงาน
4. จัดอบรมให้ความรูพ้ นักงานในสานักงานใหญ่
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
6. ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 300 คน

- จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน กฟภ. สานักงานใหญ่ หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน ตอน หมดหนี้
มีออม และ ตอน มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 บรรยายโดย ดร.ธนัยวงศ์
กีรติวานิชย์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับ
การอบรมจานวน 304 คน
- สรุปผลการประเมินการจัดอบรมโครงการสร้างความสุขในที่ทางานอย่างยัง่ ยืน (PEA Happy Home)

ไตรมาส 1-4
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาคู่มอื มาตรฐานการทางานด้าน
ระบบไฟฟ้า
2. จัดทาคู่มอื มาตรฐานการทางานด้านระบบไฟฟ้า และจัดทา
ร่างคู่มอื การปฏิบัตงิ านด้านวิศวกรรม พร้อมอนุมตั ิ
3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มอื มาตรฐานการทางานด้าน
ระบบไฟฟ้า(จัดทาเผยแพร่คู่มอื ตามเป้าหมายที่ระบุในแผน
เพิ่มประสิทธิภาพฯ ) ผ่านหนังสือเวียนและขึน้ ทางเว็บไซต์
4. จัดฝึกอบรมการใช้คู่มอื มาตรฐานการทางานด้านระบบ
ไฟฟ้า
5. ตรวจประเมิน ทบทวน และปรับปรุงคู่มอื มาตรฐานการ
ทางาน
ไตรมาส 1-4
1. จัดประชุมกาหนดรายละเอียดและกาหนดการแข่งขัน
ทักษะการปฏิบัตงิ าน
2. ขออนุมตั จิ ดั การแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน
3. จัดการแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน
4. รายงานผลการแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน
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- จัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ านด้านวิศวกรรม (Engineering Manual) จานวน 9 เล่ม ดังนี้
1. ร่างคู่มอื ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการตรวจสอบมิเตอร์และมาตรการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า
พ.ศ. 2559"
2. ร่างคู่มอื ปฏิบัตงิ านด้านคุณภาพไฟฟ้า ปี 2559
3. จัดสัมมนาการจัดทาร่างคู่มอื ปฏิบัตงิ านสาหรับสายใต้ดนิ และใต้น้า
4. คู่มอื ปฏิบัตงิ านก่อสร้างระบบไฟฟ้า
5. คู่มอื ปฏิบัตงิ านกับ Bypass Cable
6. คู่มอื ตรวจสอบระบบงานด้านพัสดุ ซื้อ จ้าง
7. คู่มอื ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชี การเงิน
8. คู่มอื ตรวจสอบระบบงานด้านก่อสร้างระบบจาหน่ายไฟฟ้า
9. คู่มอื การจัดทา Green Office ของ กฟภ.

- จัดแข่งขันทักษะการปฏิบัตงิ าน จานวน 13 ครัง้ เมื่อวันที่ 7-9 ก.ย. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน
: จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD)

: จัดทาหลักสูตรมาตรฐานสาหรับฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิ านด้านระบบไฟฟ้า (Training
Roadmap)

: การจัดการความรูส้ ู่การปฏิบัตงิ านด้านระบบไฟฟ้าที่เป็นเลิศ

: จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กบั ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง
: ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
: ขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity) ในการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD) เพื่อสร้าง - จัดกิจกรรม Standard Performance Day (SPD) ระหว่างวันที่วนั ที่ 7-8 ก.ย. 2559
ความตระหนัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
Sharing) ด้านมาตรฐานการทางาน
ไตรมาส 1-4
- จัดทาหลักสูตรของร่างแผนฝึกอบรมของสายงานต้นแบบ
โครงการทบทวนการจัดทาแผนฝึกอบรม (Training
Roadmap)
- พิจารณาและสรุปผลร่วมกับสายงานต้นแบบเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรของร่างแผนฝึกอบรม

- อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดทาหลักสูตรมาตรฐานสาหรับฝึกอบรม (Training Roadmap)

ไตรมาส 1-4
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร้อมจัดทาแผนงาน - จัดสัมมนา หลักสูตร “การติดตามประเมินผลการจัดการความรูข้ อง PEA (KM Assessment) ระหว่างวันที่
และตัวชีว้ ดั
17-18 พ.ย. 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสายงานภาค 1-4 ประกอบด้วย ประธานและเลขานุการ
2. การค้นหาและจัดเก็บองค์ความรูท้ ี่สาคัญเกีย่ วกับการ
คณะกรรมการจัดการความรูข้ องทุกเขต จานวน 102 คน และสายงานรายงานผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว
ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า
3. จัดโครงการคลังสมอง (Think Tank) ด้าน
การปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า
4. การจัดทาวิธปี ฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบ
ไฟฟ้า
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรูด้ า้ นการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบไฟฟ้า
6. การติดตาม ประเมินผล และทบทวน
การดาเนินการจัดการความรู้
จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กบั ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบรรยากาศด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity) ในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
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- จัดฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence เมื่อวันที่ 21-23 ธ.ค. 2559 จานวน 106 คน
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร PEA Safety Excellence เมื่อวันที่ 21-23 ธ.ค. 2559 จานวน 106 คน
- กฟข. เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม มือชี้ ปากย้า หรือ KYT และ Safety Talk ให้กบั ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการปลูกฝังขยายผลให้กบั ผู้ปฏิบัตงิ าน เขตละ 500 คน รวม 6,000 คน

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

: เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหาร ความปลอดภัย (Safety Management ไตรมาส 1-4
System) ตามมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (มอก.
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบการจัดการ
18001-2542)
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก. 18001)
: สารวจเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ที่สาคัญ ในการปฏิบัตงิ าน และจัดทาแผน

ICT1 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

ไตรมาส 1-4
1. สารวจเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ที่สาคัญ
ในการปฏิบัตงิ าน
2. จัดหา จัดสรรเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์
ที่สาคัญให้เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
จัดทาสัญญา และลงนามสัญญา
(ม.ค.-ธ.ค. 2559)

- ผวก. อนุมตั ลิ งนามจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จากัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก. 18001) แล้ว
- สารวจเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และอุปกรณ์ในไตรมาส 4 /2558 แล้ว และแจ้งให้ กฟข. ดาเนินการจัดหา จัดสรร
เครือ่ งมือฯ ตามผลการสารวจ
- กฟข.ได้จดั สรรเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ให้ กฟฟ.หน้างาน โดยใช้งบจาเป็นเร่งด่วน

- ผวก. อนุมตั ขิ ยายระยะเวลาสัญญาจ้าง บริษัท เน็คแซนท์ เอเชีย จากัด เพื่อจัดทาเอกสารประกวด
ราคาโครงการ คอพ. เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2559 คณะกรรมการ กฟภ. อนุมตั ใิ นหลักการดาเนินงานตามโครงการ
คอพ. โดยแยก 2 กลุ่มงาน และวิธปี ระกวดราคางานจ้างเหมาทั้ง
2 โครงการ และเห็นชอบคงอานาจให้ คณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้อนุมตั ดิ าเนินงานของทั้ง
2 กลุ่มงาน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559
- รผก.(ว) อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดราคากลาง, ร่างขอบเขตงาน (TOR)
และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559

- นาเสนอขออนุมตั เิ อกสารประกวดราคาจ้างเหมาดาเนินงาน - ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 อยูร่ ะหว่างจัดทารายงานฉบับที่ 1 เอกสารประกวดราคา
โครงการ คพล. พร้อมสเปค

- โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่ เกาะกูด เกาะหมาก จ.
- นาเสนอ ครม. พิจารณา
ตราด 
- งานออกแบบ จัดหาพร้อมอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนาแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ไตรมาส 1-4
ความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่ครบอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก. 1. จัดทาข้อมูลด้านเทคนิค และด้านราคา
3) 
2. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
3. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
4. ประกาศและขายแบบประกวดราคา
5. ยืน่ ซองประกวดราคา
6. พิจารณาผลการประกวดราคาด้านเทคนิค
7. เคาะราคา (e-Auction)
8. ขออนุมตั จิ า้ งฯ

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
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- อยูร่ ะหว่างนาเสนอรายงานการศึกษาความเหมาะสมให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

- ยืน่ ซองประกวดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 อยูร่ ะหว่างตรวจเอกสาร และสรุปพิจารณาผลการ
คัดเลือกเบื้องต้น

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานขยายโครงข่ายสื่อสาร Next Generation Network และสายเคเบิล ใยแก้วนา
แสงให้ครอบคลุมการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าส่วนที่ 1 

ไตรมาส 1-4
1. สรุปรายละเอียดการรับมอบงานพร้อมค่าปรับ
2. ขออนุมตั ปิ รับลดค่าปรับ
3. ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน

- งานปรับปรุงติดตัง้ อุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network ในพื้นที่ คจฟ.1 ทดแทน ไตรมาส 1-4
อุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูงที่มอี ายุการใช้งานประมาณ 10 ปี 
1. ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน
2. ดาเนินการติดตัง้ และทดสอบ
3. ส่งมอบงาน

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- ดาเนินการคิดค่าปรับและขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย และแจ้ง กองตรวจจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

ICT2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Streamline Business Process)
- แผนงานพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมศิ าสตร์ ระยะที่ 3 

- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล GIS
- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS
- งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
ในฐานข้อมูล GIS
- โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. 
: โครงการก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ของ กฟภ. 

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

- มีรายงานประเมินสถานะและผลงาน คสฟ.2

ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 97
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 97
ผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92

ไตรมาส 1-4
1. ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างฯ (ประชาพิจารณ์,
ขายแบบ, ชีแ้ จงแบบและดูสถานที่กอ่ สร้าง, พิจารณาผลทาง
เทคนิค)
2. ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ (กระบวนการ
e-Auction, อนุมตั จิ า้ ง,จัดทาสัญญาและลงนามในสัญญา)
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- จัดประชุม Work Shop เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ จากหน่วยงาน
ส่วนกลาง กฟข. และ กฟฟ. ทั้ง 12 เขต ระหว่างวันที่ 13 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 และจัดทาแบบสอบถาม
“ประเมินสถานะภาพและความต้องการใช้งานระบบ GIS” เพื่อนาข้อมูลมาประกอบ
การประเมินการดาเนินงานของระบบ GIS ปัจจุบัน และการจัดทารายงานความเหมาะสมของแผนงาน ผสฟ.3
โดยแจ้งส่วนที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559
ร้อยละ 99.28
ร้อยละ 99.21
ร้อยละ 98.80

- ผวก. อนุมตั จิ า้ ง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559, ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 และคณะกรรมการ กฟภ. มีมติรับทราบ
การอนุมตั จิ า้ ง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559
คณะทางานบริหารโครงการฯ, หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเพื่อเตรียมเริม่ ต้นโครงการ (Pre-Kick Off) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559

แผนงาน/โครงการ/งาน
: งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.)
ระยะที่ 2 

: งานจัดทา/ทบทวน ICT Training Roadmap
: งานจ้างที่ปรึกษาจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 4 พ.ศ. 2561-2565

: โครงการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) ระยะที่ 3

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
1. เตรียมการจ้างที่ปรึกษาจัดทา TOR และเตรียมยกร่าง
TOR จัดซื้อ CBS2
2. จัดทา TOR ประมาณราคาจัดซื้อ
3. ประกวดราคา

- รผก.(ทส) อนุมตั ปิ รับโครงสร้างการบริหารโครงการฯ แต่งตัง้ คณะทางานร่วมพิจารณารายละเอียดทาง
เทคนิคและรายละเอียดราคาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่
8 ธ.ค. 2559
- ที่ปรึกษาฯ นาเสนอร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานการจัดซื้อ รซธ. ระยะที่ 2 (TOR) และรายงานประเมิน
ราคาการจัดหาโครงการ ต่อคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559
- ประชุม PMO CBS2 เพื่อติดตามงานด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 อยูร่ ะหว่างสรุปรวบรวมประมาณ
การค่าใช้จา่ ยและราคากลางการจัดซื้อ รซธ. ระยะที่ 2 จากบริษัทต่างๆ

ติดตาม และประสานงานหน่วยงานสายงาน ทส. เพื่อ
จัดทา/ทบทวน ICT Training Roadmap

- รผก.(ทส) อนุมตั แิ ผนการฝึกอบรมและรายละเอียดโครงการด้าน ICT ประจาปี 2560 และให้ ฝพบ.
ดาเนินการบรรจุในแผนฝึกอบรมสัมมนาของ กฟภ. ประจาปี 2560 ของ กฟภ.

ไตรมาส 1-4
1. ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างฯ (ประชาพิจารณ์,
- อยูร่ ะหว่างตรวจสอบและให้ขอ้ คิดเห็นต่อ สิ่งส่งมอบงวดที่ 2 ของที่ปรึกษา เพื่อนาเสนอแก่คณะกรรมการ
ขายแบบ, ชีแ้ จงแบบและดูสถานที่กอ่ สร้าง, พิจารณาผลทาง ตรวจรับงานจ้างฯ พิจารณา
เทคนิค)
2. ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ (กระบวนการ
e-Auction, อนุมตั จิ า้ ง,จัดทาสัญญาและลงนามในสัญญา)
ไตรมาส 1-4
1. ประสานงานและให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา
การใช้งาน
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อนาเข้าข้อมูลให้
ทันสมัย
3. สนับสนุนข้อมูลของ Call Center เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการภายใน กฟภ.
4. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมรายปีของหมายเลข 4 หลัก ให้
กสทช.
5. จัดส่งรายงานข้อมูลประจาปี 2558
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- ประชุมแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ 1129 PEA Call Center ร่วมกับ กบอ. และ บมจ. วันทู
วัน คอนแทคส์ ได้แก่ การให้บริการ Outbound (SMS, Call ) แจ้งข้อมูลไฟฟ้าขัดข้องกลับหาผู้ใช้ไฟฟ้า , การ
ให้บริการโอนสายจากห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องมายัง 1129 PEA Call Center

แผนงาน/โครงการ/งาน
: งานขยายประสิทธิภาพระบบ VDO Conference

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
1. จัดทาข้อมูลด้านเทคนิค และด้านราคา
2. ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
3. ขออนุมตั ิ TOR และราคากลาง
4. ประกาศและขายแบบประกวดราคา
5. ยืน่ ซองประกวดราคา
6. พิจารณาผลการประกวดราคาด้านเทคนิค
7. เคาะราคา (e-Auction)
8. ขออนุมตั จิ า้ งฯ

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- อยูร่ ะหว่างจัดทาเอกสาร TOR และ ราคากลาง

: งานควบคุมงานก่อสร้าง (อาคารศูนย์ขอ้ มูล)

1. จัดทา ข้อกาหนด ขอบเขตงานจ้าง (TOR), ราคากลางและ
ขออนุมตั ิ
2. ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก (คัดเลือก
ที่ปรึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือก, ต่อรองราคา,
สรุปผลและขออนุมตั จิ า้ ง, ทาสัญญาและลงนามในสัญญา)

- ผวก. อนุมตั ผิ ลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559
- บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้ส่งข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 27
ธ.ค. 2559 อยูร่ ะหว่างสรุปผลการพิจารณาด้านเทคนิค

: งานการสนับสนุนการบริหารจัดการการเชือ่ มโยงสารสนเทศ

ไตรมาส 1-4
1. จัดประชุมร่วมกับผู้เกีย่ วข้องในการออกแบบระบบงาน
(SA) เพื่อร่วมกาหนด และทบทวน Business Process
2. ร่วมกับผู้ออกแบบระบบงาน กาหนดชุดข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานสาหรับการเชือ่ มโยงข้อมูล
3. กาหนดวิธกี ารรับส่งข้อมูลของแต่ละโปรเซส
4. เชือ่ มโยงข้อมูล (ข้อกาหนดทางเทคนิค)
5. ประกาศขึน้ ทะเบียนชุดข้อมูลและวิธกี ารรับ-ส่งข้อมูล เป็น
มาตรฐานกลางของ กฟภ.

จัดทาอนุมตั ปิ ระกาศรายการทะเบียนมาตรฐานการเชือ่ มโยงข้อมูลเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1/2559 ดังนี้
- ทะเบียนโปรเซสการเชือ่ มโยง (Interconnection Business Process Registration) จานวน 3
รายการ
- ทะเบียนข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน (Sharable Business Information Entity Registration) จานวน 11 รายการ
- ทะเบียนรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Format Registration) จานวน 5 รายการ
- ทะเบียนข้อกาหนดวิธกี ารรับส่งข้อมูล (Interconnection Technical Specification Registration) จานวน
3 รายการ

: แผนงานจัดช่องวงจรสื่อสารให้สานักงาน กฟฟ. จุดรวมงานที่มโี ครงข่ายเคเบิลใยแก้ว
นาแสงใช้งานแล้ว มีความเร็วไม่ต่ากว่า 20 Mb/s

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

เพิ่มความเร็ววงจรสื่อสาร Ethernet ให้ กฟฟ. จุดรวม - เดือน ธ.ค. 2559 ดาเนินการจัดช่องวงจรสื่อสารรวมสะสมจานวน 186 แห่ง
งานที่เป็นจุดเชือ่ มโยงโครงข่ายใยแก้วนาแสงของ กฟภ. ไปยัง
กฟฟ.ในสังกัดหลายแห่ง ให้มคี วามเร็วไม่ต่ากว่า 20 Mbps
(ในกรณีที่มกี าร์ดและอุปกรณ์ฯพร้อมใช้งาน)
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แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

: งานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ. (TAMS) ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมตั จิ า้ ง และจัดทาสัญญาจ้าง
2. ติดตามงาน ตรวจรับงานงวดที่ 1 และจ่ายเงิน
3. ติดตามงาน ตรวจรับงานงวดที่ 2 และจ่ายเงิน
4. รายงานความก้าวหน้า

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- จ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาฯ งวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อย

: งานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ไตรมาส 1-4
ITIL (IT Service Management Develop by ITIL : ITSM Developed by ITIL)
1. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร/ปรับแต่งค่า Config ให้กบั
เจ้าหน้าที่ Support Team
2. ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฎิบัตขิ องการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ไม่ปกติ
3. ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลความรูใ้ นระบบบริหารจัดการงาน
บริการฯ ตามมาตรฐาน ITILL

- ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัตขิ องการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ (Incident Management) และส่ง
รายละเอียดให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ าน เรียบร้อยแล้ว
- ทบทวนการทางานของการบริหารจัดการฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Management) ในระบบบริหาร
จัดการงานบริการ ตามมาตรฐาน ITIL และจัดทาผังการไหลและขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ านของกระบวนการบริหาร
จัดการองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว
4. ทบทวนและปรับปรุง แนวปฏิบัต/ิ กระบวนการทางานของ - ทบทวน/ปรับปรุงแนวปฏิบัตขิ องการบริหารจัดการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งได้
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management) จัดทารายละเอียด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 95 % อยูร่ ะหว่างการตรวจทานบันทึกอนุมตั ใิ ช้คู่มอื ปฏิบัตงิ านการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

ICT3 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนา
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย (IT Governance and Information Security
Standard Development))

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
1. ขออนุมตั ิ TOR
2. จัดทาร่างราคากลาง
3. ขออนุมตั ริ าคากลาง

- ผชก.(ทส) อนุมตั จิ า้ งที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประเมินองค์กร
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559
- ที่ปรึกษาฯ เริม่ ดาเนินการโครงการ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2559 และส่งงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559
กรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
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แผนงาน/โครงการ/งาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
- แผนงานจัดทาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (มอก.18001) 

- งานจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทางานระดับหัวหน้างาน 

- งานตรวจประเมินเกีย่ วกับความปลอดภัย ในการปฏิบัตงิ านของพนักงานและคนงาน

- งานจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้กบั กฟฟ. ต่างๆ 
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล
- งานเสริมสร้างความรูด้ า้ นการกากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบการจัดการ
- ผวก. อนุมตั ลิ งนามจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จากัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทาระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก. 18001) อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ. (มอก. 18001) แล้ว
ไตรมาส 1-4
จัดประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ดาเนินการแล้ว จานวน 4 ครัง้
ในการทางานระดับหัวหน้างาน จานวน 6 ครัง้
ไตรมาส 1-4
ตรวจประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ดาเนินการแล้ว จานวน 6 ครัง้
และคนงาน จานวน 6 ครัง้
จัดซื้อเครือ่ งมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กบั กฟส. และ
ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559
กฟย. ต่างๆ จานวน 1 ครัง้
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรูด้ า้ น
การกากับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัตงิ าน

- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส 2.0" เชิญผู้แทน บริษัท ทริส
คอร์ปอเรชัน่ จากัด บรรยายในหัวข้อ "กรอบ หลักการและแนวคิดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส"
ให้กบั ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559
- ผลการตระหนักรับรูแ้ ละประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัตงิ านของผู้บริหารและ
พนักงาน กฟภ. คือ ร้อยละ 90.25

- งานการดาเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใส 

ไตรมาส 1-4
จัดสัมมนาปัญหาอุปสรรค จัดทาป้ายมาตรฐานการไฟฟ้า - คณะอนุกรรมการคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่นด้านการไฟฟ้าโปร่งใส พิจารณาคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น
โปร่งใส พร้อมทาการตรวจประเมิน (Audit) แก่ กฟจ. 74
ด้านความโปร่งใส (ระดับองค์กร) ดังนี้
แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
อันดับ 1 กฟอ.สามพราน จ.นครปฐม กฟก.3
อันดับ 2 กฟจ.กาฬสินธุ์ กฟฉ.2
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร "มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใส 2.0" เพื่อให้กระบวนการทางานเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559

- งานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริตประพฤติมชิ อบ

จัดทาบันทึกขอรายชือ่ ผู้รับผิดชอบทุกสายงาน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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- อยูร่ ะหว่างจัดทารายชือ่ ผู้รับผิดชอบทุกสายงาน ในการประสานงานและติดตามเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ

แผนงาน/โครงการ/งาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

- แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000

ไตรมาส 1-4
1. อบรม/สัมมนาให้ความรูด้ า้ น CSR ตาม ISO 26000
- จัดทาคู่มอื การดาเนินงานตามนโยบายมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 แล้ว อยูร่ ะหว่าง
ให้กบั ผู้บริหารและพนักงาน
รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนจากการไฟฟ้าเขต 12 เขต
2. จัดทาคู่มอื การดาเนินงานตามนโยบายมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. สารวจความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่สาคัญ
4. จัดทาแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความสามารถ
พิเศษขององค์กร
5. ติดตาม/ประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน

- แผนงานมาตรฐานรายงานผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างยัง่ ยืน (GRI)

ไตรมาส 1-4
1. สารวจและจัดทาแผนการพัฒนาการรายงาน
ความยัง่ ยืนตามแนวทางความยัง่ ยืน (GRI)
2. จัดทารายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. ตามแนวทางสากล
Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 (หนังสือ
รายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. ปี 2558)

- งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กฟภ.

จัดทาแบบสอบถาม สารวจ วิเคราะห์และประเมินผลความ
พึงพอใจของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ และ
สรุปจัดทารายงาน

- แผนงานเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ส่งเสริม การปฏิบัตงิ านด้วยการรับผิดชอบต่อสังคม

ไตรมาส 1-4
- จัดการแสดงผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (กิจกรรม - ผวก. อนุมตั งิ ดการจัดงาน CSR DAY 2016 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งเรือ่ งพระบาทสมเด็จพระ
CSR DAY)
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช สวรรคต และให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์และ
งดจัดงานรืน่ เริงและมหรสพต่างๆ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559
- ประสานงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตและเผยแพร่
- จัดส่งข่าวสารการดาเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
โครงการ CSR ที่สาคัญทางสื่อภายใน/ภายนอก
เดือนละ 1 ครัง้
- เผยแพร่ขา่ วสารผ่านทางเว็บไซต์ ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม, สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสื่อ Social Network ให้เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ
- เผยแพร่วารสาร SR Ecology Vol.19 ประจาเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2559
- ออกแบบ Infographic เผยแพร่งานด้าน CSR ประจาเดือน ธ.ค.

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.
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- เผยแพร่หนังสือรายงานความยัง่ ยืนของ กฟภ. ประจาปี 2558 ฉบับภาษาไทย เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559
และฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559

- สารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA ประจาปี 2559 จานวน 3 โครงการ
คือ โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย, โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และ
โครงการมวลชนสัมพันธ์
- ผลการสารวจความพึงพอใจโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 85

แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ 
: โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับนักศึกษา วปอ.
รุน่ ที่ 27 มูลนิธแิ สง-ไซ้กี
เหตระกูลและ นสพ.เดลินิวส์ ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่
ชนบทที่ห่างไกล

จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ประจาปี 2559 แล้วจานวน 12 ครัง้ รวมผู้เข้ารับการรักษาจานวน 32,345
คน

: โครงการ PEA ช่วยเหลือสังคม

ไตรมาส 1-4
1. จัดหาถุงยังชีพ เครือ่ งนุ่งห่มกันหนาว น้าดืม่ หรือสิ่งของ
ต่างๆ มอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติ
2. จัดกิจกรรม PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ใช้ไฟ

- ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลิตน้าดืม่ 34,800 ขวด และจัดทาถุงผ้าสปันบอล 10,000 ใบ สาหรับแจกใน
กิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว
- กฟข. 12 เขต จัดทาน้าดืม่ เพื่อแจกในกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว

: โครงการ PEA จิตอาสา

ไตรมาส 1-4
1. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กบั ชุมชน โดยให้พนักงาน - จัดโครงการ กฟภ. อุปสมบท 599 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
และประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรม
ภูมพิ ลอดุลยเดช
2. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
- จัดกิจกรรม กฟภ. จิตอาสาแจกอาหารให้กบั ประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช ระหว่างวันที่
5 พ.ย. 2559 - 22 ม.ค. 2560

- แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน
: โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

ไตรมาส 1-4
1. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และประหยัดรวมถึงความรูเ้ บื้องต้นในการดูแล
แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กบั นักศึกษาช่างไฟฟ้า ระดับ ปวช. และ
ปวส. จานวน 7,700 คน/ปี
2. นานักศึกษาที่ได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบและ
แก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ
ภายในชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ไม่น้อยกว่า
300,000 ครัวเรือน/ปี
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- จัดกิจกรรมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจาปี 2559 อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้องปลอดภัยและประหยัด รวมถึงความรูเ้ บื้องต้นในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กบั นักศึกษาช่างไฟฟ้า
ปวส. และ ปวช. จานวน 7,700 คน
- นานักศึกษาที่ได้รับการอบรมให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน จานวน 312,150
ครัวเรือน

แผนงาน/โครงการ/งาน
: โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวติ

- แผนงานจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า
: โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษ์ป่า

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
1. จัดกิจกรรมประชาร่วมใจ ลดไฟดับ ให้ความรูก้ บั เจ้าหน้าที่ - ผวก.อนุมตั ดิ าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวติ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2559
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้นาชุมชน และประชาชน
ทั่วไป ในพื้นที่ที่มปี ัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครัง้ กฟข.
ละ 1 แห่ง
- กฟข. 12 เขต ดาเนินการจัดกิจกรรม PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวติ ประจาปี 2559 แล้ว จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ให้ความรูแ้ ก่เยาวชน รวม 3,110 คน
ในการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย จานวน 3,000 คน/ปี
3. จัดกิจกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ให้กบั ชุมชนที่สาคัญ โรงเรียนที่ห่างไกลหรือ
ศาสนสถาน กฟฟ. ภาคละ 6 แห่ง

ไตรมาส 1-4
1. ปลูกต้นไม้ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ.
2. ติดตามและสรุปประเมินผล

- ดาเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 4 ภาค จานวน 6 แห่ง คือ กฟน.3, กฟฉ.1, กฟฉ.3,
กฟก.2 (2 พื้นที)่ และ กฟต. 1 แล้ว

: โครงการ PEA รักษ์น้า สร้างฝาย

ไตรมาส 1-4
1. สร้างฝายชะลอน้า โดยใช้วสั ดุคอนกรีตชารุด เสื่อมสภาพ - กฟข. ดาเนินการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบแล้วจานวน 84 ฝาย
ทางไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟภ. รวม 84 แห่ง (งานเฉลิมพระเกียรติฯ
สมเด็จพระราชินี 84 พรรษา)
2. ติดตามและสรุปประเมินผล

: โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

ไตรมาส 1-4
1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น สร้าง
ปะการังเทียม ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุส์ ัตว์น้า
2. ติดตามและสรุปประเมินผล

: งานสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

จัดทาบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ติดตามและสรุปประเมินผล
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- วางปะการังเทียม 6 ครัง้ จานวน 1,990 ตัน ณ พื้นที่แหลมตาซี (อ่าวปัตตานี)
- ผวก. อนุมตั จิ ดั กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559
- จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณเกาะผี หน้าชายหาดทุ่งคลองสน บ้านพรุจดู ต.บ่อหิน อ.สิเกา
จ.ตรัง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2559
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คานวณการปล่อย-ลดก๊าซเรือนกระจกปี 2559 ไตรมาสที่ 1-3 และสรุปรายงาน
เสนอ ผวก. เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559
- อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คานวณการปล่อย-ลดก๊าซเรือนกระจกปี 2559 ไตรมาสที่ 1-4

แผนงาน/โครงการ/งาน
- แผนงานมวลชนสัมพันธ์ 
: งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชมที่ได้รับผลกระทบจากดาเนินงานของ กฟภ.

: แผนงานพัฒนาความร่วมมือด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. กับอาเซียน 

- แผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน 
: โครงการ PEA LED 

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4
1. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กบั ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก - จัดสร้างระบบบริหารจัดการน้าในพื้นที่เขือ่ นบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ แล้ว
การดาเนินงานของ PEA
2. ติดตาม/ประเมินประสิทธิภาพผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 1-4
1. จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ซื้อ
กระแสไฟฟ้าจาก PEA ส่งเสริมให้ความรูใ้ นการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดกิจกรรมตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
ให้กบั ศาสนสถาน และสถานศึกษา
ไตรมาส 1-4
1. ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานให้กบั โบราณสถาน
จานวน 17 แห่ง
2. ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานให้กบั แหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชนสาคัญ จานวน 4 แห่ง
3. ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานให้กบั ชุมชนประมง
จานวน 100 ลา

- 68 -

- ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กบั โรงเรียนและที่ทาการไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และศึกษาดูงานการจัดโครงการด้าน CSR ของ กฟภ.
- จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA กับอาเซียน จานวน 2 ครัง้
เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค. 2559

- ติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานให้กบั โบราณสถานและส่งมอบแล้ว จานวน 15 แห่ง อยูร่ ะหว่างติดตัง้ จานวน
2 แห่ง
- ผวก. อนุมตั ใิ ห้ดาเนินโครงการติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน 1 แห่ง บริเวณรอบอ่างเก็บน้าเขาระกา
ตอนล่าง อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559
- ดาเนินการติดตัง้ หลอดไฟประหยัดพลังงานให้กบั ชุมชนประมง ต.ตะโละกาโป อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี แล้ว

แผนงาน/โครงการ/งาน
: โครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับการ
อนุรักษ์พลังงาน)

- แผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทน 
: โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงานทดแทน

: โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน

หมายเหตุ :  โครงการตามนโยบาย ผวก.

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เป้าหมายไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่
เยาวชน ตัง้ แต่การจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชือ้ เพลิง
การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามที่อยูอ่ าศัย
2. ส่งเสริมให้ความรูใ้ นการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัด ปลอดภัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มกี ารใช้ไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพให้กบั เยาวชน
3. ติดตามและสรุปประเมินผล

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1-4
- ให้ความรูด้ า้ นพลังงานไฟฟ้ากับเยาวชน จานวน 89 โรงเรียน แล้ว
- ประชุมคณะทางานหารือแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559
- คณะทางาน 3 การไฟฟ้ามีมติให้เลื่อนเวลาการตรวจประเมินผลการจัดทาโครงการฯ เป็น ม.ค.-ก.พ. 2560
เนื่องจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการส่งข้อมูลล่าช้าและไม่ครบถ้วน

ไตรมาส 1-4
1. สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบั พื้นที่ - ดาเนินการติดตัง้ ชุดสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ กฟน.3 จานวน 18 แห่ง และ กฟฉ.3 จานวน 22
การเกษตรและชุมชนขาดแคลนน้า
แห่ง รวม 40 แห่ง
2. ติดตามและสรุปประเมินผล
ไตรมาส 1-4
1. สนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบั
วิสาหกิจชุมชน
2. ติดตามและสรุปประเมินผล
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- โครงการสนับสนุน ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กบั วิสาหกิจชุมชน ดาเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จ
จานวน 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
- อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้างจานวน 3 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาอินทรียบ์ ้านปางมะกาด
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย, วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้า ต.สาพะเนียง จ.อยุธยา
และกลุ่มแม่บ้านหนองแซะสามัคคี ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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