แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2562
กฟน.3 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 มุง่ สูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศในด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
เกณฑ์อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC)

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
- ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับ
กาไรที่เหมาะสมสาหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าให้กับผูใ้ ช้ไฟฟ้า CO2.2
- ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสัง่ งาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุม่ งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบารุงรักษา
- การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.1 งบผูใ้ ช้ไฟ (C)
3.1.1 ก่อนปี 2560 ลงไป
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.1.2 ปี 2560
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.1.3 ปี 2561
เป้าหมาย 80%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.1.4 ปี 2562
เป้าหมาย 60%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว

ไตรมาส
1

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผู้รวบรวม
ข้อมูล
หลัก/รอง

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

20%

40%

60%

80%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

15%

30%

45%

60%

กฟฟ.1-3,กฟส.

ด้านเป้าหมาย หน้า 1/4
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

4. งานบริหารสินทรัพย์ด้านลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้น
ไม่นามาคิดค่าเกณฑ์
1. ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและได้รับ
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบัติของ กฟภ.
3. ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดาเนินคดี

แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.2 งบลงทุน (I)
3.2.1 ก่อนปี 2560 ลงไป
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.2.2 ปี 2560
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.2.3 ปี 2561
เป้าหมาย 80%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.2.4 ปี 2562
เป้าหมาย 60%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.3 งบโครงการ (P)
3.3.1 ก่อนปี 2560 ลงไป
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.3.2 ปี 2560
เป้าหมาย 100%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.3.3 ปี 2561
เป้าหมาย 80%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
3.3.4 ปี 2562
เป้าหมาย 60%
ผกส. ผบป.กฟอ.ลยว
4.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชาระหนีค้ ่าไฟฟ้าค้างชาระ
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึน้ ในปี 2562
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย ไม่มีหนีค้ ้างชาระเกิน 60% ของรายได้
ผบป.กฟอ.ลยว
4.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชาระหนีค้ ่าไฟฟ้าค้างชาระ
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึน้ ในปี 2562

ไตรมาส
1

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผู้รวบรวม
ข้อมูล
หลัก/รอง

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

20%

40%

60%

80%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

15%

30%

45%

60%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

25%

50%

75%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

20%

40%

60%

80%

แผน

15%

30%

45%

60%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

60%

60%

60%

60%

กฟฟ.1-3,กฟส.

ด้านเป้าหมาย หน้า 2/4
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
4. กรณีอนื่ ที่มีเหตุผลและความจาเป็น ส่งผลให้มี
หนีค้ ้าง เช่น อยูร่ ะหว่างการดาเนินการปรับปรุง
ค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น

แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย ไม่มีหนีค้ ้างชาระเกิน 100% ของรายได้
ผบป.กฟอ.ลยว
4.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนีค้ ่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผูใ้ ช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ที่เกิดก่อนปี 2562 ภายในไตรมาสที่ 3/2562
เป้าหมาย ลดมูลค่าลูกหนีฯ้ ที่เกิดก่อนปี 62 ได้ 100%
ผบป.กฟอ.ลยว
4.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนีค้ ่ากระแสไฟฟ้าค้างชาระ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และเอกชนรายย่อย
ที่มีหนีค้ ้างชาระมากกว่า 365 วัน
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.

ไตรมาส
1

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผู้รวบรวม
ข้อมูล
หลัก/รอง

แผน

100%

100%

100%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

แผน

100%

100%

100%

100%

กฟฟ.1-3,กฟส.

รอค่าเป้าหมาย

เกณฑ์ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกาไรที่เหมาะสมสาหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
1. งานบริหารต้นทุนด้านธุรกิจเสริม
1.1 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกาไร
ที่เหมาะสม สาหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2
ก่อสร้างระบบไฟฟ้ากับผูใ้ ช้ไฟฟ้า C02.2
ให้มีกาไร 32% (ระดับ 5) +/- 3
รอค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
รายงานทุกไตรมาส
เกณฑ์ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสัง่ งาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุม่ งานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษา
1. งานสนับสนุนด้านการเงิน การเร่งรัดติดตาม
1.1 เร่งรัดติดตามการปิดงานของใบสัง่ งาน WMS
การปิดงานของใบสัง่ งาน WMS งานบริการ
งานบริการธุรกิจเสริม กลุม่ งานตรวจสอบ ซ่อมแซมและ
ธุรกิจเสริม กลุม่ งานตรวจสอบ ซ่อมแซม
บารุงรักษา
และบารุงรักษา
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5
90% ของใบสัง่ งาน (ระดับ 5)
เกณฑ์ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สาหรับหม้อแปลงขนาดน้อยกว่า 250 kVA
1. ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
1.1 ส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สาหรับหม้อแปลงขนาด
ให้กับผูใ้ ช้ไฟฟ้า C02.2 สาหรับหม้อแปลงขนาด
น้อยกว่า 250 kVA
น้อยกว่า 250 kVA
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5

ด้านเป้าหมาย หน้า 3/4

กฟฟ.1-3,กฟส.

กฟฟ.1-3,กฟส.

รอค่าเป้าหมาย

กฟฟ.1-3,กฟส.

รอค่าเป้าหมาย

กฟฟ.1-3,กฟส.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
เกณฑ์การบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน (Time Confirm)
1. เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน (Time Confirm)
ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(ส่วนภูมิภาค)
จานวนเงิน
2. ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึน้ จริงในช่วงปี
(ส่วนภูมิภาค)

แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

ไตรมาส
1

1.1 เร่งรัดบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP (PS)
และ ISU_WMS (ZW01 และ 02)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5

รอค่าเป้าหมาย

1.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของ
กฟข. ให้อยูใ่ นกรอบวงเงินงบประมาณทาการปี 2562
ตามเกณฑ์ กฟภ.
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5

รอค่าเป้าหมาย

2.1 บริหารและควบคุมค่าใช้จา่ ยที่ควบคุมได้ 7 ประเภท
ให้อยูใ่ นกรอบวงเงินงบประมาณทาการปี 2562
เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 80
ผบป.กฟอ.ลยว

แผน

ด้านเป้าหมาย หน้า 4/4

80%

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผู้รวบรวม
ข้อมูล
หลัก/รอง

กฟฟ.1-3,กฟส.

กฟฟ.1-3,กฟส.

80%

80%

80%

กฟฟ.1-3,กฟส.
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
กฟน.3 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้านลูกค้า
(Customer Value Proposition)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ /
ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสาคัญ (Key Account)
- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพือ่ ยกระดับ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1
- ความพึงพอใจลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ลูกค้า
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสาคัญ (Key Account)
- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า เพือ่ ยกระดับ
การให้บริการลูกค้า

4. เป้าหมาย

การให้บริการลูกค้า

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 (CR1, CR2)
1. แผนงานการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อกาหนดและ
1.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงานการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ทีเกิน
เพือ่ กาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
ความคาดหวังของลูกค้าและเหนือกว่าคู่เทียบ
ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ และวิเคราะห์
(CR1.1)
ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงานตามแผนดังกล่าว
เป้าหมาย 100% (แล้วเสร็จตามแผนการดาเนินงาน)

Customer หน้า 1/5

ไตรมาส
1

รอค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

7. เป้าหมาย

งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
4
งบทาการ งบลงทุน งบอืน่ ๆ หลัก/รอง

ผสบ.กรท.
ผลส.กบล.

(19)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
2. แผนงานการพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Service)
(เชือ่ มโยงกับ SO5 ในแผนงาน DT 1.1) (CR1.2)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนให้ลูกค้า
Download ใช้งาน PEA Smart Plus บน Smart Phone
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ไตรมาส
1

แผน

2.2 ลูกค้า Download PEA Mobile Smart Plus App.
(Download & Active)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5

4. แผนแม่บทด้านการบริการลูกค้า

(ฉบับทบทวนใหม่)

13

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

13

13

งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
4
งบทาการ งบลงทุน งบอืน่ ๆ หลัก/รอง
13

รอค่าเป้าหมาย

0.022

2.3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาการให้บริการใช้ไฟฟ้า
และการขอขยายเขตไฟฟ้าผ่าน Internet :Customer Online Service
(COS) เพือ่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

แผน

1

1

1

1

เป้าหมาย 30% ของจานวนลูกค้า Download PEA App

แผน

30%

30%

30%

30%

4.1 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงานรับชาระเงินดีเด่น
ประจาเดือน โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. จานวนการให้บริการลูกค้าทั้งเดือนมากกว่าค่าเฉลี่ย
จานวนลูกค้าต่อผู้ให้บริการทั้งหมด
2. มีสัดส่วนลูกค้ากด Smile Box มากกว่าร้อยละ 60
ของจานวนคิวทั้งหมด
3. ระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของลูกค้า สูงที่สุด
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-2-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง

แผน

13

13

13

13

Customer หน้า 2/5

0.022

ผสบ.กรท.
ผลส.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

ผสบ.กรท.
กฟฟ.1-3,กฟส.

ผบธ.กบล.
ผสบ.กรท.
กฟฟ.1-3,กฟส.

0.022

ผสบ.กรท.
กฟฟ.1-3,กฟส.

ผลส.กบล.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
4.3 เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ทุกราย สมัครรับ
Smart Invoice (e-mail หรือ Fax)
เป้าหมาย 100 % ของจานวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่
ผบป.กฟอ.ลยว
4.4 รายงานการปฏิบัตงิ านประจาวันของ Front Manager ผ่าน Application
เป้าหมาย 80% ของวันทาการ

ไตรมาส
1

แผน

4.5 ติดตามผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook ของ
การไฟฟ้าในสังกัด
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

เกณฑ์ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า Key Account, High Value
1.2 รวบรวม\ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสาคัญ
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
1. แผนงานบริหารลูกค้ารายสาคัญ

แผน

1.6 จัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)
- กรณีของลูกค้าที่มีนัยสาคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสียงของลูกค้า
- ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า
เป้าหมาย รายงานผลการตอบสนองของลูกค้าจากการจัดการเสียง
ของลูกค้าแล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทาการ ได้ 100%
1.7 บันทึกข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าลงในระบบ
สารสนเทศ ภายใน 7 วันหลังจากจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(CRM Plus (BIC_SAP) , PEA-VOC System)
เป้าหมาย มีการบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามที่กาหนด 100%

Customer หน้า 3/5

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
4
งบทาการ งบลงทุน งบอืน่ ๆ หลัก/รอง

25%

50%

75%

100%

0.009

ผบข.กซข.
กฟฟ.1-3,กฟส.

80%

80%

80%

80%

ผลส.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

1

1

1

1

ผสส.กอก.
กฟฟ.1-3,กฟส.

1

-

-

-

ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3

100%

100%

100%

100%

ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

100%

100%

100%

100%

ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ และรักษาฐานลูกค้า
High Value

2. แผนงานสร้างความสัมพันธ์ และรักษาฐานลูกค้า
High Value

3. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

ไตรมาส
1

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
4
งบทาการ งบลงทุน งบอืน่ ๆ หลัก/รอง

2.1 เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม
BIC_SAP ตาม CRM-VST-002,003
2.1.1 ลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมาย 312 ราย

112

90

90

20

2.1.2 ลูกค้า High Value
เป้าหมาย 80 ราย

30

25

25

-

2.2 เยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียน
ลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP
เป้าหมาย
1. รผก.(ภ1) 1 ราย
2. อข.น.3 12 ราย
3. ผจก.กฟฟ 1 - 3 ไตรมาสละ 6 ราย
ผบค.
2.4 แจ้งสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่านกลุ่ม Line ชุมชน
เป้าหมาย
กฟฟ.ชั้น 1-2-3 13 แห่ง
ผปบ.
2.4.1 กฟฟ.ชั้น 1-3 รายงานสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่าน
กลุ่ม Line ชุมชน
เป้าหมาย
100%
ผปบ.
2.4.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 รายงานสรุปสถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องผ่าน
กลุ่ม Line ชุมชน แจ้ง กปบ. ทุกเดือน
เป้าหมาย
เดือนละ 1 ครั้ง
ผปบ.
3.1 จัดอบรมจิตวิทยาการบริการให้กบั พนักงาน Front ของ กฟส/กฟย.
3.4.1 กฟฟ.ชั้น 1-3 ประกาศแผนดับไฟผ่าน PEA Website
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม 13 แห่ง
ผปบ.
3.4.2 กฟฟ.ชั้น 1-3 รายงานสรุปสถานะการประกาศแผนดับไฟผ่าน
PEA Website แจ้ง กปบ. ทุกเดือน
เป้าหมาย
เดือนละ 1 ครั้ง
ผปบ.

Customer หน้า 4/5

0.734

ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.
ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3

ผลส. กบล.
กฟฟ.1-3

13

13

13

13

ผคฟ.กปบ.
กฟฟ.1-3

100%

100%

100%

ผปบ.กฟฟ.1-3
ผคฟ.กปบ.

3

3

ผปบ.กฟฟ.1-3
ผคฟ.กปบ.

100%

100%

ผปบ.กฟฟ.1-3
ผคฟ.กปบ.

3

3

ผปบ.กฟฟ.1-3
ผคฟ.กปบ.

แผนเพิม่ เติม กฟน.3
100%

แผนเพิม่ เติม กฟน.3
3

3

แผนเพิม่ เติม กฟน.3
100%
100%

แผนเพิม่ เติม กฟน.3
3

3
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เกณฑ์รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (นับเฉพาะรายได้ของ กฟภ.) (NM1)
2. งานเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม
2.1 เร่งรัดการเพิม่ รายได้จากงานธุรกิจเสริม 15 ประเภท
เป้าหมาย

ไตรมาส
1

เป้าหมาย
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
4
งบทาการ งบลงทุน งบอืน่ ๆ หลัก/รอง
คณะทางานฯ
ผบธ.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

รอค่าเป้าหมาย

2.2 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม เพือ่ ดาเนินการเรียกเก็บ
ค่าเช่าการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2563 ให้ครบถ้วน
และให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2562
เป้าหมาย 1 ครั้ง
ผปบ.
2.3 ตั้งรายได้จากการให้ใช้เสาไฟฟ้า (ค่าพาดสาย) ของปี 2562
จากการสารวจในไตรมาส 4/2561 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2562
เป้าหมาย 1 ครั้ง
ผปบ.

Customer หน้า 5/5

-

-

-

1

ผธท.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

1

-

-

-

ผธท.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2562
กฟน.3 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล และนวัตกรรม

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงานระดับองค์กร
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสบอุบัตภิ ยั
(Disabling Injury Index : √DI)
- ความสาเร็จเพือ่ ยกระดับการดาเนินงานให้ได้
ตามมาตรฐาน OECD
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามมาตรฐานความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแนวทาง
SDGs และแนวปฏิบัตทิ ดี่ ตี ามกรอบ DJSI
- ความสาเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
- ความสาเร็จในการดาเนินงานเพือ่ สร้างประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสบอุบัตภิ ยั ของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : √DI)
- ความสาเร็จในการดาเนินงานเพือ่ สร้างประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- ร้อยละของปริมาณกระดาษทีล่ ดได้
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6 ของสายงานฯ

ด้านการเรียนรู้ฯ OC1หน้า 1/9

4. เป้าหมาย
คะแนน 80-100
0.0975
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
7. เป้าหมาย
คะแนน 80-100
รอค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 10

ร้อยละ 5

(75)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1. แผนงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 1.1 ดาเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟข., กฟฟ. ชั้น
1-3, กฟย.
ในการดาเนินงานของสายงานฯ ตามคูม่ ือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟส.,
โปร่งใสอย่างยัง่ ยืน ของ กฟภ.
เป้าหมาย กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส., กฟย. รวม 70 แห่ง
* เกณฑ์ BSC คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
1.2 สร้างเครือข่าย กฟภ. โปร่งใส ของสายงาน ภาค 1
เป้าหมาย ร้อยละ 5 ของพนักงานในสังกัด จานวน 90 คน
1.3 จัดกิจกรรมเกีย่ วกับ กฟภ. โปร่งใส ของสายงานภาค 1
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง
2.แผนงานเสริมสร้างการกากับดูแลกิจกรรมทีด่ ี
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน (Soft Control)
* เกณฑ์ BSC คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

2.1 จัดอบรม/บรรยาย/สอดแทรกเนือ้ หาด้านจริยธรรม
ในหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น
หลักธรรมาภิบาล, การต่อต้านการทุจริตในองค์กร,
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต, การบริหารงานทีโ่ ปร่งใส,
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

-

70

-

-

-

90

-

-

คณะทางานฯ
วทก.9 กอก.

-

1

-

1

คณะทางานฯ
กอก.

250

0.096

คณะทางานฯ
กอก.
กฟฟ.1-3,
กฟส.,กฟย.

วทก.9 กอก.

2.2 ประเมินผลการตระหนัก, รับรู้และการประยุกต์ใช้การ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ าน ของผู้บริหารและพนักงาน
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.

รอความชัดเจน

ผบก.กอก.

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบนโยบายและคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป้าหมาย อย่างน้อยเขตละ 3 ช่องทาง

รอความชัดเจน

ผสส.กอก.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

3.แผนงานบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการ 3.1 การประเมินการตระหนักรับรู้การเสริมสร้างการกากับดูแล
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์กร
กิจการทีด่ ี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
* เกณฑ์ BSC คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน
เป้าหมาย ผลการประเมินในระบบดิจทิ ัล
(ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
3.2 การรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมของ กฟภ.
เป้าหมาย ผลการประเมินร้อยละ 100

4.แผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนสาคัญ
ของกฟข. (ISO 26000)
* เกณฑ์ BSC คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

3.3 การลงนามรับทราบคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และถือปฏิบัตติ ามนโยบายและคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป้าหมาย ผลการประเมินในระบบดิจทิ ัล
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
4.1 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพือ่ การใช้ไฟฟ้า
อย่างยัง่ ยืนของ กฟภ.
เป้าหมาย ชุมชนเขาสามยอด 5 (เทพเทวี) ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 100% ตามแผนงานทีก่ าหนด
กิจกรรม
1.สารวจพืน้ ทีใ่ นชุมชนพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่
ศึกษาความเป็นไปได้
2.การกาหนดนิยามชุมชนต้นแบบ Green Energy
Community (GEC) เพือ่ การใช้ไฟฟ้าอย่างยัง่ ยืน
เช่น ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.ศึกษาชุมชนเพือ่ การประเมินและพัฒนาชุมชน GEC
4.การกาหนดคุณลักษณะของชุมชนต้นแบบฯ
5.ศึกษา และกาหนดรูปแบบรวมถึงจานวนสมาชิก
ในชุมชนทีจ่ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการตัด
และดูแลต้นไม้ในชุมชนเทพเทวี
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ผบก.กอก.
ผพอ.กอก.

รอความชัดเจน

รอความชัดเจน

ผบก.กอก.
ทุกหน่วยงาน

ผบก.กอก.
ทุกหน่วยงาน

รอความชัดเจน

-

-

-

100%

0.050

ผสส.กอก.

(77)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5. แผนงานยกระดับเชิงป้องกัน การบริหารจัดการด้าน

5.1 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทางาน

ความปลอดภัย

เป้าหมาย กฟข., กฟฟ. ,ปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

-

1

-

-

0.084

ผปอ.กวว.

สถานีไฟฟ้า , AVR เป็นต้น
เป้าหมาย 40 จุด

10

10

10

10

0.065

ผปอ.กวว.
กฟฟ.1-3

5.3 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน
เป้าหมาย กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-2-3 ปีละ 1 ครั้ง

-

-

14

-

0.280

ผปอ.กวว.
กฟฟ.1-3

-

100%

100%

100%

*เกณฑ์ BSC ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของสายงานการไฟฟ้าภาค 1

5.2 ดาเนินการติดตัง้ แผ่นป้ายเตือนอันตรายจาก
ระบบไฟฟ้า ในพืน้ ทีเ่ สี่ยง เช่น จุดสายส่ง

5. แผนงานยกระดับเชิงป้องกัน การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย (ต่อ)

5.4 จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทางาน และอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Pesonal Protective
Equipment)
ครบทุก กฟฟ. ให้
อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย 100% ครบทุกชุด ทุก กฟฟ.
ดังนี้
1) ประจาชุดงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
2) ประจาชุดงานก่อสร้าง
3) ประจาชุดงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
4) ประจาชุดตรวจสอบมิเตอร์
5) ประจาชุดบารุงรักษาหม้อแปลง
6) ประจาชุดบารุงรักษาสถานีไฟฟ้า
7) ประจาชุดบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
8) ประจาชุดฮอทไลน์

ด้านการเรียนรู้ฯ OC1หน้า 4/9

ผปอ.กวว.
กฟฟ.1-3
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
5.5 ขยายผลการปฏิบัตงิ านตามต้นแบบด้านความ
ปลอดภัย ด้านช่าง (ลานความปลอดภัย กฟน.1)
เป้าหมาย 100% ของ กฟฟ 1-3
5.6 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture
1) Safety Talk และท่องคาขวัญความปลอดภัย
วันทางานวันแรกของสัปดาห์ (52 สัปดาห์)
2) ทากิจกรรม "มือชี้ ปากย้า" (KYT) ทุกครั้ง
ทีเ่ ริ่มปฏิบัตงิ าน
เป้าหมาย กิจกรรมละ 95%

5. แผนงานยกระดับเชิงป้องกัน การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย (ต่อ)

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

-

100%

-

-

ผปอ.กวว.

95%

95%

95%

95%

ผปอ.กวว.
กฟฟ.1-3,
กฟส.,กฟย.

5.7 ติดตามและรายงานค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ยั
ของ กฟภ.
เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง

3

3

3

3

ผปอ.กวว.

5.8 ติดตามและรายงานจานวนอุบัตเิ หตุทเี่ กิดขึน้
จากระบบ กฟภ. กับผู้ใช้ไฟ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

ผปอ.กวว.

6. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้าง
ทีบ่ ุคคลเข้าถึงได้
เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบ ให้แล้วเสร็จภายใน
*เกณฑ์ BSC ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของสายงานการไฟฟ้าภาค 1
ไตรมาส 3
กฟอ.ลาดยาว
6.2 ตรวจสอบและแก้ไขความต้านทานดิน
(ค่า Ground แรงสูง) ภายในระยะ 10 กิโลเมตร
จากสถานี
เป้าหมาย 13 สถานีๆละ 1 ฟีดเดอร์
กฟฟ.1-3 แห่งละ 1 สถานีๆละ0.033 ล้านบาท
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2.155
100%

100%

100%

-

0.060

-

13

0.429

ผมท.กวว.

แผนเพิ่มเติม กฟน.3

-

-

ผมท.กวว.
กฟฟ.1-3
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
6.3 สุ่มตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจาหน่าย
เป้าหมาย 3% ทุกไตรมาส ของงานทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ

แผนเพิ่มเติม กฟน.3

6.4 ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสาย Neutral และ Ground แรงต่า

แผนเพิ่มเติม กฟน.3

เป้าหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 แห่งละ 50 เครื่อง
กฟส. แห่งละ 20 เครื่อง
รวม 1,150 เครื่อง
งบประมาณ กฟส.แห่งละ 9,000 บาท รวม 0.225 ลบ.
กฟฟ. 1-3 แห่งละ 21,000 บาท รวม 0.273 ลบ.
7.แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง
3%

3%

3%

3%

0.055

ผมท.กวว.
กฟฟ.1-3,กฟส.

-

-

100%

-

0.498

ผมท.กวว.
กฟฟ.1-3,กฟส.

-

1

-

-

0.140

จป.น.3

0.280

คณะทางานฯ
จป.น.3
ผผธ.กบล.

7.1 การฝึกอบรม และฝึกซ้อม เพือ่ เตรียมความพร้อมการตอบโต้ภาวะ

*เกณฑ์ BSC ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 อันตรายขณะปฏิบัตงิ านบนเสาไฟฟ้า การฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบ

เหตุ
ฉุกเฉิน เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อม
ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายขณะปฏิบัตงิ านบนเสาไฟฟ้า การฝึกซ้อม
ช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายขณะปฏิบัตงิ านในทีอ่ บั อากาศ
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
7.2 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนือ่ งทาง
ธุรกิจ (BCM) ของหน่วยงาน
-

เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง ( 14 กฟฟ.)
7.3 ตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังวงจรไฟฟ้าของอาคารสานักงาน
กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012)
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
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-

-

1

แผนเพิ่มเติม กฟน.3
ผบธ.กบล.

(80)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

7.4 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าของอาคาร แผนเพิ่มเติม กฟน.3
สานักงาน กฟน.3 (ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012)
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
8. สมัครเพื่อคัดเลือกสถานประกอบการต้นแบบ
ดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมของ กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน

8.1 คัดเลือกการไฟฟ้าทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งในระดับ

*เกณฑ์ BSC ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของสายงานการไฟฟ้าภาค 1

ประเทศ/จังหวัด
เป้าหมาย

รอเป้าหมายให้ดาเดินการ จาก กปภ.

ผวฟ.กบล.

รอความชัดเจน

9. แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ประจาปี 2562

9.1 นาเสนอ ติดตัง้ LED ให้กบั ลานกีฬาชุมชน
เป้าหมาย 1 แห่ง

10. โครงการ/มาตรการ/แผนงาน การลดปริมาณการใช้

10.1 มาตรการลดกระดาษสายงานการไฟฟ้าภาค1

กระดาษของหน่วยงาน
*เกณฑ์ BSC ร้อยละของปริมาณกระดาษทีล่ ดได้ 10% จาก 61 กิจกรรม
1.ฝวธ(ภ1) จัดตัง้ คณะทางานของสายงาน ภาค 1
2.สารวจการใช้กระดาษในปี 2561
รอ ฝวธ(ภ1) ตัง้ คณะทางานเพือ่ พิจารณากระบวนการ
3.ทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน
พร้อมทัง้ มีการบังคับใช้มาตรการทัง้ สายงานฯ
4.สร้างระบบในการตรวจนับกระดาษทีใ่ ช้จริง
5.ใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์ให้มากขึน้ โดยเฉพาะ
เอกสารทีใ่ ช้ในองค์กร
6. เร่งรัดโครงการนาร่องระบบ Paperless
7 นาระบบ IT เข้ามาช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
เป้าหมาย 100% ตามกิจกรรมทีก่ าหนด
11. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของสายงานฯ 11.1 เก็บปริมาณการใช้น้ายาแอร์ชนิดต่างๆ
เพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ECO-Efficiency)
เป้าหมาย
* เกณฑ์ BSC ความสาเร็จในการดาเนินงานเพือ่ สร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
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ผปอ.กวว.
1

ผสส.กอก.

รอความชัดเจน

ผบห.กอก.

รอความชัดเจน

ผสอ.กวว.

(81)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง

12. แผนงานการนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 12.1 ให้ความรู้กบั พนักงานในสายงานฯ เกีย่ วกับการ ประเมินคุณภาพ
มาใช้ในองค์กร

รัฐวิสาหกิจ (SEPA)

*เกณฑ์ BSC ประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6

เป้าหมาย ระดับผู้บริหาร 1 ครั้ง จัดโดย ฝวธ.(ภ1)
ระดับผู้ปฏิบัตงิ าน 1 ครั้ง จัดโดย กฟข.

13. แผนงานการนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 13.1 จัดทาแผนปฏิบัตติ ามระบบ SEPA ของสายงานภาค 1
มาใช้ในสายงานฯ
เป้าหมาย ผู้บริหารสายงาน (รผก.(ภ1), อข., อฝ.,
เกณฑ์ BSC คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6
อก., ผจก.กฟฟ. 1-2-3) 1 ครั้ง
ของสายงานฯ
13.2 รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1-6
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

-

1

-

-

0.220

ผพอ.กอก.
กบล.

1

-

-

-

0.004

ผผธ.กบล.
กฟฟ.1-3,กฟส.

1

1

1

1

ผผธ.กบล.

14. แผนงานการจัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัตกิ าร
เกณฑ์ BSC คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6
ของสายงานฯ

14.1 จัดทา/ทบทวนแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ของสายงานฯ ตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2
เป้าหมาย 2 ครั้ง

-

1

-

1

0.008

ผผธ.กบล.

15. แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
เกณฑ์ BSC คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6
ของสายงานฯ

15.1 จัดทา/ทบทวน/ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
เป้าหมาย ความเสี่ยง 2 ครั้ง, ควบคุมภายใน 1 ครั้ง

1

1

1

-

0.084

ผผธ.กบล.
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แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
15. แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน (ต่อ)

แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
15.2 จัดประชุม แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เป้าหมาย ความเสี่ยง 2 ครั้ง, ควบคุมภายใน 1 ครั้ง

16. แผนงานประชุม ทบทวน ติดตามเร่งรัด และปรับปรุงการ 16.1 จัดประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานตามนโยบาย, แผนปฏิบัตกิ าร
ดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนปฏิ
บัตกิ าร
, เกณฑ์ประเมินผล, ความเสี่ยง และควบคุมภายใน ฯลฯ
เกณฑ์ BSC คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6
เป้าหมาย 3 ครั้ง
ของสายงานฯ
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เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รวบรวม
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูล
1
2
3
4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ หลัก/รอง
1

1

1

-

0.012

ผผธ.กบล.

1

1

1

-

0.528

ผผธ.กบล.

(83)

