แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงานปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค

คานา
ด้วยปัจจุบัน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย PEA จะต้องปรับยุทธศาสตร์ให้
สอดรับทันต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับแผนงานประจาปี 2559 ของ การไฟฟ้าส่วนอาเภอหนองแค เป็น
แผนงานที่เกิดจากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับแผนระดับองค์กร (PEA). ,
แผนงานสายงานจาหน่ายและบริการ (ภาค 3 ) และแผนงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง ( อยุธยา )โดยนามา
จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะค้นหากิจกรรมสาคัญของแผนงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน หรือค้นหา
ปัจจัยเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์ PEA และแผนกลยุทธ์ของสายงานฯ แล้วนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทั้งนี้มีการจัดทาภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM โดยเชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map และ Balanced
Scorecard ของ PEA ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เพื่อนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรมาสู่แผนปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคอาเภอหนองแค ได้จัดทาแผนปฏิบัติก าร ประจาปี 2559 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรือเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการดาเนินงานของทุกกิจกรรมของ
แผนงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/งาน ซึ่ง
ทุกหน่วยงานในสายงานฯ จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

แผนงานปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
สารบัญ
 แผนปฏิบัติการปี 2559
- สรุปแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณประจาปี 2559
 ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
- แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- แผนงานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน
- แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
- แผนงาน แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนงาน แผนจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจ
และปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
- แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส
- แผนงานแผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
- แผนงานประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน
 ด้านการเงิน
- แผนงานบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- แผนงานเร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม
- แผนงานงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- แผนงานความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
- แผนงานงานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- แผนงานเร่งรัดการทา Time Confirm
 ด้านลูกค้า
- แผนงานพัฒนาการให้บริการทีด่ แี ก่ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า
- แผนงานการสนับสนุนการทาธุรกรรมที่สาคัญของลูกค้า
- แผนงานนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
- แผนงานงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
- แผนงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
- แผนงานเพิ่มศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน
- แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
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แผนงานปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
หน้า
 ด้านกระบวนการภายใน
- แผนงานแผนงานปิดงานก่อสร้าง
- แผนงานโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
- แผนงานงานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ( SAIFI – SAIDI )
- แผนงานงานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
- แผนงานลดสถิติ ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้
- แผนงานการพัฒนา Strong Grid
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non - Technical Loss
- แผนงานขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า
- แผนงานการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการและการจัดทาระบบประกันคุณภาพงานตาม
- ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
- แผนงานการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ( Employee Engagement )
- แผนงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- แผนงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์
- แผนงานพัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนารายบุคคลและการมอบหมายงาน
 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map ( Balanced Scorecard )
ของ กฟภ. ( พ.ศ.2558 – 2560 )
ภาคผนวก ข. บันทึกและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติ
ของ กฟอ.หนองแค
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สรุปแผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณประจาปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค อาเภอหนองแค
มุมมอง

จานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

แผนงาน

กิจกรรม

1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

2

4

8

15

6 - 12

2. ด้านการเงิน

-

3

6

11

13 - 17

3. ด้านลูกค้า

2

12

7

19

18 - 29

4. ด้านกระบวนการภายใน

4

12

11

49

30 - 41

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

2

3

4

9

44 - 48

10

34

36

103

รวม

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ

รวม

หน้า

กลยุทธ์

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจาปี 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองแค
งบประมาณประจาปี 2559
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

1. ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน
(Social)

สรุป : 15 แผนงาน
26 กิจกรรม

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

แผนงาน

- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ัยของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : DI )

OC1.1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

OC1.2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล - ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บท CSR OC2.1 สารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของ กฟภ.
- การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และป้องปรามการทุจริต OC2.2 เพิม่ ทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารองค์กร
คอรัปชัน่
OC2.3 ติดตามและประเมินผลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
- ความสาเร็จของการนามาตรฐาน ความ
ต่อสังคม ISO : 26000
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000) มาใช้ใน กฟภ.
OC2.4 พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมของ กฟภ.
OC2.5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)
OC2.6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
OC2.7 แผนจัดกิจกรรมให้บคุ ลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ
ในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบตั ิ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
OC2.8 การไฟฟ้าโปร่งใส
OC2.9 แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ
OC2.10 ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อม
OC2.11 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านCSR ของพนักงาน
OC2.12 รักษาฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
OC2.13 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
รวม
2 กลยุทธ์
4 เกณฑ์วดั
รวม งบประมาณประจาปี 2559

2

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
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งบประมาณประจาปี 2559
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

2. ด้านการเงิน
(Finance)

-

สรุป : 9 แผนงาน
25 กิจกรรม

แผนงาน

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนอง - ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า - (1) บ้านอยู่อาศัย
- (2) พาณิชย์
- (3) อุตสาหกรรม
- (4) อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า

CR1.1
CR1.2
CR1.3
CR1.4

งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เร่งรัดเพิม่ รายได้ธุรกิจเสริม
งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
เร่งรัดการทา Time Confirm
รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2559
โครงการสารวจเพือ่ การเรียนรู้เกีย่ วกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2559
งานพัฒนาการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า
การสนับสนุนการทาธุรกรรมทีส่ าคัญของลูกค้า
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ - ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืน - (1) บ้านอยู่อาศัย
- (2) พาณิชย์
- (3) อุตสาหกรรม
- (4) อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า

CR2.1
CR2.2
CR2.3
CR2.4
CR2.5

พัฒนาการให้บริการทีส่ ง่ เสริมภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่องค์กร
งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
เพิม่ ศักยภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม

สรุป : 9 แผนงาน
13 กิจกรรม
3. ด้านลูกค้า
(Customer)

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

-

2 กลยุทธ์

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1
2
3
4
5
6
7
1
2

- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนภูมภิ าค
3 เกณฑ์วดั

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2559

12 เกณฑ์วดั

3

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
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18-20
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22-24
25-27
28
29

งบประมาณประจาปี 2559
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

4. ด้านกระบวนการภายใน OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้
(Internal)
มีประสิทธิภาพ
OM2 เพิม่ ขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

แผนงาน

- Inventory Turnover
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้าง
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

OM1.1
OM1.2
OM2.1
OM2.2
OM2.3
OM2.4
OM2.5
OM2.6
OM2.7

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจยั และพัฒนา
สรุป : 19 แผนงาน
66 กิจกรรม

4 กลยุทธ์

- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ทีร่ ะบุในห่วงโซ่อปุ ทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (SLA) ของไฟฟ้าสาขา
- ร้อยละของจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีไ่ ด้รับบริการเร็วกว่า
มาตรฐาน (Guaranteed Standard)
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
12 เกณฑ์วดั

4

OM2.8
OM2.9
OM2.10
OM2.11
OM2.12
OM2.13
OM2.14
OM2.15
OM3.1

การบริหารพัสดุ
แผนงานปิดงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7)
โครงการเพิม่ ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)
งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)
งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)
(3 เมืองใหญ่)
งานควบคุมการจ่ายไฟให้มคี วามมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการใน
สภาวะวิกฤต (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า
งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
แผนงานลดสถิตปิ ญ
ั หากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนือ่ งมาจากต้นไม้
แผนงานการพัฒนา Strong Grid
งานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Loss)
แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss
แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss
ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า
แผนงานการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement :SLA) และการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

IP1.1 งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)
รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2559

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
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34
35
36-39
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41-43

งบประมาณประจาปี 2559
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

5. ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
(Learning and Growth)

สรุป : 6 แผนงาน
11 กิจกรรม

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

แผนงาน

- ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร

HR1.1 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(Employee Engagement)
HR1.2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

HR2 เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) - ร้อยละของผูผ้ า่ นการประเมินขีดความสามารถ
HR2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
พนักงานเพือ่ ขับเคลือ่ นกลยุทธ์
- ระดับความสาเร็จของแผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพ
HR2.2 การประเมินผลความสาเร็จการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารบุคลากร ทัง้ ด้านการเงินและกายภาพ
HR2.3 พัฒนาเพิม่ ศักยภาพการพัฒนารายบุคคลและการมอบหมายงาน
HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทงั้ แก่บคุ ลากรและหน่วยงาน
ทีม่ ผี ลงานดีเด่น
รวม
2 กลยุทธ์
3 เกณฑ์วดั
รวม งบประมาณประจาปี 2559

5

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
44
45
46-47

48

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิง่ แวดล้อม)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
และมีธรรมาภิบาล
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

แผนงานที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและ
ความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านระบบ
ไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอทไลน์ พนักงานแก้กระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง
เป้าหมาย
จานวน 30 คน กฟอ.หนองแค
1.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน
1.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบชุดก่อสร้าง
ขยายเขต ชุดแก้ไฟและชุดบารุงรักษาให้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีมงาน
เป้าหมาย ตรวจสอบทุกทีมงานปีละ 2 ครั้ง
6

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าดัชนีประสบอุบตั ิภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index :
DI)

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าดัชนีประสบอุบตั ิภัยของสายงานฯ
(Disabling Injury Index :
DI)

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559
จป.กฟฟ.
ผกส.หนองแค
ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559

จป.กฟฟ.
ผกส.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 งานส่งเสริมความปลอดภัย และ
การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ให้ภาคประชาชน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

1.2.4 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture
ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรม มือชี้
ปากย้า KYT และ Safety Talk
เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน เดือนละ 4 ครั้ง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

2.1 จัดทาโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายและ
สายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และ
พื้นที่อนื่ ๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire
ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลใน
ระบบ GIS โปรแกรม TAMS
เป้าหมาย
จานวน 2 งาน ไม่นอ้ ยกว่า 15 กม.
( กฟอ.หนองแค 10 กม.,กฟส.วิหารแดง 5 กม. )

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

2.2 ดาเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA"
เป้าหมาย
- จัดอบรมนักศึกษา ปวช., ปวส. (ช่างไฟฟ้า)
จานวน 25 คน (1 สถาบันการศึกษา)

กฟอ.หนองแค

- ตรวจสอบ แนะนาการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
สถาบันละ 1,120 ครัวเรือน จานวน 1,120 ครัวเรือน
7

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559
จป.กฟฟ.
ผกส.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

กค.-กย. 2559 ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

(งบปรับปรุงและย้ายแนว
ประจาปีของ กฟข.
และงบปรับปรุงสาย
สื่อสารของ กลส.)

(ไตรมาสที่ 3)

กค.-กย. 2559 ผบค.หนองแค

(ไตรมาสที่ 3.)

2

0.000

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวติ "
2.3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผูน้ าชุมชน และประชาชนทั่วไป เกีย่ วกับระบบการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟภ. การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยและประหยัด การปฐมพยาบาลผูถ้ ูกกระแส
ไฟฟ้าดูดในเบื้องต้นและการแจ้งเหตุการณ์เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1 กาหนด
2.3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ าชุมชน และประชาชนทั่วไป
ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่ที่มี
ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้งเกีย่ วกับระบบ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟภ. การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้องปลอดภัยและประหยัด การปฐมพยาบาลผูถ้ ูก
กระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น และการแจ้งเหตุการณ์
เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ กฟข. จังหวัดละ 1 แห่ง เป็นเวลา 1 วัน
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1 กาหนด
8

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และการปฐมพยาบาล
ผูถ้ ูกกระแสไฟฟ้าดูดในเบื้องต้น ให้กับครู นักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ กฟข.ละ
ไม่นอ้ ยกว่า 500 คน เป็นเวลา 1 วัน
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1 กาหนด

9

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

1
3

11.500
0.000

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กรและมีธรรมาภิบาล

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิง่ แวดล้อม)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท CG และ CSR

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แผนแม่บท CSR
- การกากับดูแลกิจการที่ดี และป้องปราม
การทุจริตคอรัปชั่น
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
(ISO : 26000)

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

4.1 จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้
ความเข้าใจระบบมาตรฐาน ISO : 26000 ให้
กลุม่ เป้าหมายที่เกีย่ วข้องกับงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (ผูบ้ ริหารและพนักงานและหน่วยงาน
ที่จะดาเนินงาน ด้าน CSR ปี 2559)
เป้าหมาย

ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1 กาหนด
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

- ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5
- ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-มี.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที5่ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค

ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงาน
(Soft Control)ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานผ่านช่อง
ทางต่างๆเช่น การประชุมชี้แจง,แจกสื่อ/คูม่ ือ เป็นต้น
เป้าหมาย ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
6.1 จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผรู้ ับผิดชอบโดยตรง
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยวิทยากรตามข้อ 6.1
เป้าหมาย
1. หน่วยงานละ 2 คน
2. ผ่านการประเมินผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

กฟอ.หนองแค

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ต.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค

แผนงานที่ 7 แผนจัดกิจกรรมให้บคุ ลากรทุกระดับ
- จัดส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจและปฏิบตั ิ "บริการดี มีคุณธรรม"และจริยธรรมธุรกิจของบุคลากร
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
กฟภ. และจัดทารายงานสรุปผลฯ
เป้าหมาย
1. หน่วยงานละ 2 คน
2. ผ่านการประเมินผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
แผนงานที่ 8 การไฟฟ้าโปร่งใส
8.1 จัดตัง้ การไฟฟ้าโปร่งใสในส่วนภูมิภาคทุกเขต
ภายใต้มาตรฐานการเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟภ.
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค,กฟส.วิหารแดง
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 6 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 8 การไฟฟ้าโปร่งใส

8.2 จัดตัง้ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค,กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 9 แผนงานพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

- จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ปี 59
เป้าหมาย
หผ. ทุกแผนก ขึน้ ไป

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2559 ผบห.หนองแค

แผนงานที่ 11 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน CSR ของพนักงาน

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR
ที่ดาเนินการโดย กฟภ., กฟข. และ กฟฟ.ที่สังกัด
เป้าหมาย
- อก.ขึน้ ไป และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3 อย่างน้อย 2 ครัง้ /ปี
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด
จานวน 9 คน (จากจานวนทั้งหมด 63 คน)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559
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ทุกแผนก
กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

ด้านการเงิน

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้าน GOAL (FINANCE)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- สร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

แผนงานที่ 4
สูงสุด

บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เร่งรัดการเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย
ร้อยละของลูกหนี้ค้างชาระต่อรายได้ (ตาม กฟภ.
กาหนดปี 2559)
- ประเภทราชการ
ไม่เกินร้อยละ 200
- ประเภทรัฐวิสาหกิจ ไม่เกินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 60
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4.51

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA)
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4.51

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
(ล้านบาท)
11
12
13. งบประมาณ
รวม
ช่วงเวลา
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

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

แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผูใ้ ช้ไฟ
กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ทรัพย์สินผูใ้ ช้ไฟ (C.02.2)
เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผูใ้ ช้ไฟ ทรัพย์สิน
ผูใ้ ช้ไฟ (C.02.2) ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ ปี 2556-2558
( โดยกาหนดค่าเฉลีย่ เป็นเกณฑ์ระดับ 4. )

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

5.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
ประจาปี 2559 ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย
รายได้ค่าพาดสายสื่อสาร ไม่นอ้ ยกว่า
ปี 2558

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

5.3 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ
ดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2560
เป้าหมาย
ครบทุกต้น 100%

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ต.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

5.4 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอืน่ ๆ
เป้าหมาย
รายได้จากงานธุรกิจเสริมอืน่ ๆ
ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ ปี 2556-2558

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมาย
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ในช่วงปี ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5 (100%)
ประกอบด้วย
1. งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติในส่วนของ
งบประมาณประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนญ.)
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่าย
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบ
มิเตอร์
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายเมือ่ เกิดบัญหาไฟตก
ไฟดับและข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้ไฟ (I.LH)
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงแยกย่อย
และระบบจาหน่ายแรงต่า (I.05)
- งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2559
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผกส.หนองแค
ผบค.หนองแค
ผปบ.หนองแค
ผมต.หนองแค
ผบห.หนองแค
ผกป.วิหารแดง
ผบง.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

2. งบลงทุนที่ทาเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณ
ประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จาหน่าย (คปจ.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรือน
ราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรือน
ห่างไกล (คฟก.)
- งบโครงการที่ได้รับจัดสรรในปี 2559
แผนงานที่ 7

ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

ผปบ.,ผกส. กฟอ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง
ผกส.,ผบค.กฟอ.หนองแค
ผกป.,ผบต.วิหารแดง
ผกส.,ผบค.กฟอ.หนองแค
ผกป.,ผบต.วิหารแดง

7.1 ดาเนินการจัดซื้อพัสดุให้เพียงพอกับความ
ต้องการ โดยใช้ผลรวมทุกงบทุกงานที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุตามแผน
จัดสรรงบประมาณ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค
ผกส.หนองแค

7.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เป้าหมาย
ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้พนักงานที่
เกีย่ วข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง ( จัดส่งพนักงานเข้าอบรม )

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค
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รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้าน GOAL (FINANCE)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่าย CPI-X

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 30,101 ล้านบาท

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 96
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
(ล้านบาท)

10
สถานที่

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนภูมิภาค
เป้าหมาย
รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 2 เร่งรัดการทา Time Confirm

- เร่งรัดการทา Time Confirm ในระบบ
SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)
เป้าหมาย
รายงานผลทุกไตรมาส ไม่นอ้ ยกว่า
80% ของค่าควบคุมงาน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผกส.หนองแค
ผมต.หนองแค
ผกป.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

ด้านลูกค้า

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 เป็นองค์กรที่มงุ่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้านลูกค้า
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุม่ บ้านอยู่อาศัย
(2) กลุม่ พาณิชย์
(3) กลุม่ อุตสาหกรรม
(4) กลุม่ อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
(1) กลุม่ บ้านอยู่อาศัย
(2) กลุม่ พาณิชย์
(3) กลุม่ อุตสาหกรรม
(4) กลุม่ อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
จากการรับฟังเสียงลูกค้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.1 นาข้อเสนอแนะจากโครงการสารวจเพื่อการ
เรียนรู้เกีย่ วกับลูกค้าและตลาด มาพิจารณาจัดทา
แผนพัฒนาการให้บริการ
เป้าหมาย รายงานผลภายในไตรมาส 1/2559
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.25
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.28
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.13
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.30
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี
7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.25
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.28
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.13
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.30
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- รอค่าเป้าหมาย

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-มี.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.2 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ
และ กฟข. ดาเนินการเอง จาแนกตามกลุม่ ลูกค้าที่
สอดคล้องตามแนวทาง SEPA
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1. กาหนด
2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า หลังจาก
รับบริการ โดยสารวจ 3 ช่องทาง ดังนี้
2.3.1 โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการ 15 วัน โดย กบล. เป็นผูโ้ ทรศัพท์สอบถาม
ความคิดเห็นจากลูกค้า
เป้าหมาย
- งานขอใช้ไฟติดตัง้ มิเตอร์
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
จานวน 12 ราย
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตัง้ มิเตอร์
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย/ไตรมาส กฟฟ.ชั้น 1-3)
จานวน 12 ราย
- งานขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลงเฉพาะราย
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.) จานวน 1 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ส.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.3.2 ไปรษณีย์ตอบรับความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการ โดยจัดส่งให้ผใู้ ช้บริการดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตัง้ มิเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของปริมาณคาร้องทั้งหมด
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตัง้ มิเตอร์ ทุกราย
- งานขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย
- รายงานผลทุกไตรมาส โดยค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ

2.3.3 กล่องประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด
(Smile Box)
เป้าหมาย
- สัดส่วนการกดประเมินไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60 ของจานวนคิวทั้งหมด
- รายงานผลทุกเดือน โดยค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/
ข้อคิดเห็น/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จาก
การสารวจข้อมูลป้อนกลับ ตามข้อ 2.3
เป้าหมาย
รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค

2.5 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ
และการติดตามข้อมูลป้อนกลับ มาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวน
การทางาน ในกรณีผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ 4.00
เป้าหมาย รายงานผลการปรับปรุงการให้บริการ/
กระบวนการทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 3
การสนับสนุนการทาธุรกรรม
ที่สาคัญของลูกค้า

3.1 ประเมินประสิทธิผลของช่องทางการให้บริการ
และการสนับสนุนลูกค้าในการทาธุรกรรมที่สาคัญ
3.1.1 การขอใช้ไฟ
3.1.2 การชาระค่าไฟฟ้า
3.1.3 การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1. กาหนด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ก.ย.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค
ผปบ.หนองแค
ผบต.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

แผนงานที่ 4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม
Smart Invoice
เป้าหมาย
- ขยายผล ทุกแห่ง พร้อมรายงานสรุปจานวนลูกค้า
ที่สมัครใช้บริการทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค

21

ผบต.วิหารแดง
ผบง.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 เป็นองค์กรที่มงุ่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้านลูกค้า
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุม่ บ้านอยู่อาศัย
(2) กลุม่ พาณิชย์
(3) กลุม่ อุตสาหกรรม
(4) กลุม่ อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
(1) กลุม่ บ้านอยู่อาศัย
(2) กลุม่ พาณิชย์
(3) กลุม่ อุตสาหกรรม
(4) กลุม่ อืน่ ๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.2 แผนงานขยายขอบเขตโครงการ PEA One
Touch Service
2.2.1 ขยายพื้นที่การให้บริการ PEA One Touch
Service ให้ครบทุก กฟฟ.
เป้าหมาย
- ขยายผลการให้บริการ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ
กฟย. ที่รับชาระเงินค่าบริการได้ ทุกแห่ง
22

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.25
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.28
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.13
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.30
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่เกิน 150 เรื่อง/ล้านราย/ปี
7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.25
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.28
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.13
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.30
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- รอค่าเป้าหมาย

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

2.2.2 ติดตามผลการนากระบวนการ "บริการถูกใจมิติ กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ใหม่งานบริการขอมิเตอร์ผใู้ ช้ไฟ"
เป้าหมาย
ค่าเฉลีย่ ร้อยละผลสาเร็จของจานวนคาร้องที่เข้า
เงื่อนไข ตามประเภทบริการดังนี้
- ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 95
- เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์
ได้ภายใน 24 ชม. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- ขยายเขตแรงต่าไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์
ไม่เกิน 15 แอมป์ ชาระค่าขยายเขตพร้อมค่า
ธรรมเนียมได้ ภายใน 30 นาที ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

2.3 จัดทามาตรฐานการให้บริการ ณ จุดบริการ
(Touch Point)
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดรูปแบบและจัดทาคูม่ ือการ
ให้บริการของพนักงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาทิ การรับโทรศัพท์ การกล่าวคาทักทายที่จุด
บริการและขัน้ ตอนการให้บริการ
- ขยายผลดาเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง
23

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค

ม.ค.-มี.ค.2559

เม.ย.-ธ.ค.2559

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.4 พัฒนาพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ Lobby Manager
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1. กาหนด

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

2.6
เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย
PEA Mobile Shop และ PEA Mobile Brand Image
2.6.2 จัดทาแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile กฟอ.หนองแค
Shop และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- นารถออกให้บริการเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วันต่อเดือน
- สัดส่วนจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop
เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สานักงาน

2.6.3 จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
ภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand Image
ในพื้นที่เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน
งานประจาปี หรือพื้นที่อนื่ ๆ ตามความเหมาะสม
และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
นารถออกให้บริการเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า
4 ครั้งต่อเดือน
24

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค
ผบต.วิหารแดง
ผบง.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผมต.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 3

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.1 บารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา
จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ปีละ 1 ครั้ง
- บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย
จานวน 2 ราย

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

รวม
(ล้านบาท)

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผบค.หนองแค
-

3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา
จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย
จานวน 1 ราย
3.2 การบริหารลูกค้ารายสาคัญ Key Account
Management (KAM)
3.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสาคัญของลูกค้ารายสาคัญ
(KAM) ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย
จานวน 20 ราย ได้แก่

25

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผบค.หนองแค

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2559 พนักงาน KAM

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป้าหมายตามคูม่ ือฯและบันทึกผลในโปรแกรม
เป้าหมาย
โปรแกรม BIC-SAP
- เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน
- จานวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสาคัญเฉลีย่
ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี
3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มี
การแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน
BIC-SAP
3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผูบ้ ริหาร โดยกาหนด
วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน
เป้าหมาย
- รผก.(ภ3) หรือผูแ้ ทน จานวน 1 ราย/ ไตรมาส
- อข. หรือผูแ้ ทน จานวน 3 ราย/ ไตรมาส/กฟข.
- ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จานวน 6 ราย/ ไตรมาส/กฟฟ.
3.3.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ และ/หรือลูกค้า
มูลค่าสูง (High Value Customer)
เป้าหมาย
จานวน 17 ราย

26

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 พนักงาน KAM
หนองแค
-

รวม
(ล้านบาท)

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ
SPP ตามแผนงานเยี่ยมเยือนลูกค้าประจาปี
เป้าหมาย
จานวน 20 ราย ได้แก่
กฟอ.หนองแค 19 ราย
กฟส.วิหารแดง 1 ราย

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.
ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ก.ค.-ก.ย.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)
3.5.1 เชิญชวนให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการ
แจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS
เป้าหมาย
รอค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กาหนด
3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้า
ที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
เป้าหมาย - สัดส่วนจานวนข้อความที่ส่งสาเร็จ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- รายงานผลการตรวจสอบหมายเลข
โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง/ผิดปกติ ทุกไตรมาส
27

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
3.6 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 กฟส.วิหารแดง
ตามคูม่ ือ CRM)
เป้าหมาย 1) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2558
ภายในเดือน มี.ค.2559
2) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2559 ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส พร้อมกับการรายงานผลการดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรม
แผนงานที่ 4
ข้อร้องเรียน

เพิ่มศักยภาพการตอบสนอง

4.1 จัดการข้อร้องเรียน และข้อเสนอต่างๆ
ของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
เป้าหมาย
1) ตรวจสอบและชี้แจงแยกตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP
ภายใน 5 วัน
- กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ารายสาคัญ ภายใน 15 วัน
- กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม และ
กลุม่ พาณิชย์ ภายใน 20 วัน
- กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุม่ อืน่ ๆ
ภายใน 25 วัน
2) กรณีเรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน
28

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559

ทุกแผนก
หนองแค
ทุกแผนก
วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 5 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า
ในพื้นที่นคิ มอุตสาหกรรม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

5.1 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน กฟอ.หนองแค
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุม่ ซูเปอร์คลัสเตอร์
(ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ
ปราจีนบุรี) โดยตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
ทุกปี กาหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทารายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค

5.1.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานี
ไฟฟ้า ที่จ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
จานวน 1 แห่ง ได้แก่
1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
(กฟอ.หนองแค)

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค

5.1.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทน
ประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูป
อาหาร)
เป้าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ประเภทกิจการ

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
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รวม
(ล้านบาท)

ด้านกระบวนการภายใน

ด้านกระบวนการภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ

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

แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้าง

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.1 งานปิดงานก่อสร้าง (งบ P) ตัง้ แต่ปี 2557 ลงไป
- ตัง้ คณะทางาน
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
- กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงาน
ตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ตามแผนงาน
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- Inventory Turnover
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย
- 2.05 รอบ/ปี
- ร้อยละ 90

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- Inventory Turnover
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย
- 2.05 รอบ/ปี
- ร้อยละ 90

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผกส.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

ทุกไตรมาส

รวม
(ล้านบาท)

(ขออนุมัติเป็นครั้งคราวตาม

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 3 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

ด้านกระบวนการภายใน

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.1 ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุ้มฉนวน
SAC ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 5.2 วงจร-กม.
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4. เป้าหมาย
- 5.49 ครั้ง/ราย/ปี
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ - 1.852 ครั้ง/ราย/ปี
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- 170.17 นาที/ราย/ปี
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ - 28.469 นาที/ราย/ปี
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- ร้อยละ 5
7. เป้าหมาย
รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่ รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่ รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า
รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

3.2 ปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี. กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 0.2 วงจร-กม.
แผนงานที่ 4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
- ค่าดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

4.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบ
ไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2559
เป้าหมาย
เดือน ม.ค. 2559

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

4.2 กาหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2559
เป้าหมาย ไตรมาส 2

กฟอ.หนองแค เม.ย.-มิ.ย.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

4.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ทุก ๆ กฟฟ.หน้างาน ภาพรวมครบถ้วนถูกต้อง
เป้าหมาย
ภายใน 15 วันทาการ ทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

4.4 ประสานงานแก้ไข ปรับปรุงระบบจาหน่าย
เพื่อให้ค่าดัชนีมีความเชื่อถือได้
เป้าหมาย
ทุก กฟฟ.ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย,
รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง
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ม.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 9 งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

แผนงานที่ 10 แผนงานลดสถิติ ปัญหากระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องมาจากต้นไม้

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

9.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าในนิคม อุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1 นิคม

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค

9.4 ตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลงในระบบ
จาหน่าย
9.4.1 กาหนดแผนบารุงรักษาหม้อแปลงประจาปี 59
เป้าหมาย
ม.ค.2559

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

9.4.2 ดาเนินการตามแผนบารุงรักษาหม้อแปลง
ประจาปี 59
เป้าหมาย
ทุกเครื่องตามแผน, รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

10.1 จัดทาแผนตัดต้นไม้ประจาปี 2559
เป้าหมาย
ม.ค. 2559
10.2 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้
เป้าหมาย
เดือนละ 1 ครั้ง, รายงานทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
ม.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

10.3 ทบทวนและจัดทาราคากลางการตัดต้นไม้
ประจาปี 2560
เป้าหมาย
ไตรมาส 3 ของปี 2559
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กฟอ.หนองแค ก.ค.-ก.ย.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

ม.ค.2559 ผปบ.หนองแค
ผกป.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 11

แผนงานการพัฒนา Strong Grid

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
11.1 งานปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลง
11.1.2 ด้านระบบจาหน่าย
- ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS
เทียบกับ ระบบ ISU
เป้าหมาย
ตามที่ กผร.กาหนด

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

- ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง ผูกความสัมพันธ์
กฟภ., ผูใ้ ช้ไฟในระบบ GIS 2 เทียบกับ ADS
เป้าหมาย
ตามที่ กผร.กาหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

- ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์
ป้องกันในระบบ 22/33 kV ได้แก่ Switch (ไม่รวม
Drop Out Fuse) ระหว่างระบบงาน GIS 2 เทียบกับ
แผนผังการจ่ายไฟจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต
เป้าหมาย
ตามที่ กผร.กาหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

- ปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจาหน่าย
งบผูใ้ ช้ไฟ (ยกเว้นงานหมูบ่ า้ นจัดสรร) ในระบบ GIS 2
ของ กฟฟ.จุดรวมงาน เทียบกับระบบ PS
เป้าหมาย
ตามที่ กผร.กาหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกส.หนองแค
ผกป.วิหารแดง
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
11.4 ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
การไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย
รายงานทุกไตรมาส กฟอ.หนองแค

แผนงานที่ 13 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
ด้าน Technical Loss

13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง
ในระบบจาหน่าย
13.1.1 ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง 1 เฟส , 3 เฟส
ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกัดหม้อแปลง
เป้าหมาย รายงานทุกเดือน
จานวน 400 เครื่อง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบ
จาหน่ายแรงต่าที่ Unbalance เกิน 25%
ตามข้อ 13.1.1
เป้าหมาย
ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

13.1.3 สับเปลีย่ นหม้อแปลงที่ติดตัง้ ที่มีขนาด
ไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%)
เป้าหมาย
รายงานผลทุกเดือน
จานวน 5 เครื่อง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
13.1.4 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส
โดยใช้โปรแกรม GIS เฟส 2 เพื่อกาหนดเป็นแผนปี 2560
- หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75%
- หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30%
เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4/2559
13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจาหน่าย
13.2.2 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า
Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด
สูงกว่า 5 MW.
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน

แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
ด้าน Non-Technical Loss

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผกป.วิหารแดง

14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของ
แต่ละเขต (Cross Check)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไม่เกิน 50 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.3 งานตรวจสอบมิเตอร์ ไฟชั่วคราว
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง
36

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ
(±25%)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.6
งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตัง้ สับเปลีย่ นใหม่
ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
- มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง
- มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่า
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่า
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง
และแรงสูง (ไม่ใช่ AMR)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 158. เครื่อง (แรงต่า 89. แรงสูง 69.)
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT
แรงต่าและแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบ
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 193. เครื่อง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.9 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่า
และแรงสูงที่เคยละเมิดการใช้ไฟ
เป้าหมาย
รายงานผลทุกเดือน
(ปรับเป้าหมายใหม่จานวน - เครื่อง)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.10 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ
14.10.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ากว่า 30%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 5839 เครื่อง
- ไตรมาสที่ 1, 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.10.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ากว่า 50%
เป้าหมาย
รายงานผลทุกเดือน
(ปรับเป้าหมายใหม่จานวน 279 เครื่อง)
- ไตรมาสที่ 1 ,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด
38

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
ให้ครบทุกเครื่อง
(ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.12 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี.
(ดาเนินการทันทีหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค

14.13 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก WEB
HTTP://AMR.PEA.POWERPLUS
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
(ปรับเป้าหมายใหม่จานวน 193 เครื่อง)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

(ขออนุมัติเป็น

14.15 เร่งรัดการสับเปลีย่ นมิเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบที่ตรวจพบการชารุด สับเปลีย่ นให้แล้วเสร็จ
ภายในรอบบิลถัดไป
เป้าหมาย
ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.16 งานตรวจสอบและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วน และจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย
ทุกเครื่อง , รายงานผลทุกไตรมาส
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

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

แผนงานที่ 15

ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

14.17 งานสารวจการใช้ไฟของตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด
เป้าหมาย
ทุกจุด, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผมต.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

14.18 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์
ชารุด-ละเมิด
เป้าหมาย
ทุกราย, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559
กฟส.วิหารแดง
ผบป.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

15.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คฟม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
กคก.) ทุกราย
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
จานวน 15 ราย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

15.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่หา่ งไกล
(คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก.) ทุกราย
เป้าหมาย
รายงานทุกไตรมาส
จานวน 5 ราย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง
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รวม
(ล้านบาท)

(ขออนุมัติเป็น

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

ด้านกระบวนการภายใน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

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

แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดทาข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
และการจัดทาระบบประกันคุณภาพงานตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance
for Service Level Agreement : QA for SLA)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 วางแผนการดาเนินงาน/กาหนดแนวทาง/
ขออนุมัติใช้
- ปรับปรุงคณะทางานให้เป็นปัจจุบนั
- จัดทาแผนดาเนินงาน SLA ประจาปี
- ดาเนินงานตามแผนงาน
เป้าหมาย
ดาเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน
41

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level
Agreement : SLA) ของการไฟฟ้าสาขา
- ร้อยละของจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการ
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 98

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 98

- ระดับ 5

- ระดับ 5

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2559 ผบค.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง
คณะกรรมการ
SLA

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

1.2 ขยายผลการใช้งาน SLA กระบวนงานหลัก
ในการให้บริการ P1-P11 ให้กับ กฟส.
- กฟส. จัดตัง้ คณะทางาน
- จัดทาแผนดาเนินงาน SLA ประจาปี
- ดาเนินงานตามแผนงาน
เป้าหมาย
จานวน 1 แห่ง

กฟส.วิหารแดง ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบต.วิหารแดง

1.4 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับ
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผบต.วิหารแดง

1.5 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพงานตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Quality Assurance : QA
for SLA)
- แต่งตัง้ คณะทางานฯ ให้เป็นปัจจุบนั
- จัดทาแผน QA for SLA ประจาปี
- ตรวจติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)
เป้าหมาย
ดาเนินการตรวจ QA for SLA ได้ครบทุก
กฟฟ. ชั้น 1-3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค.หนองแค
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

1.6 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุง
กระบวนงานสามารถนาไปพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนงาน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 คณะกรรมการ
SLA

1.7 ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed
Standard) กระบวนงานขอใช้ไฟฟ้า (P3), กระบวน
งานบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนชื่อ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าและเปลีย่ นหลักทรัพย์ค้าประกัน (P9)
และกระบวนงานจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
(P10)
เป้าหมาย
- ดาเนินการได้ร้อยละ 85 ของจานวนผูใ้ ช้ไฟที่ได้รับ
บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วดั ระดับ 5)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบค. หนองแค
ผมต. หนองแค
ผบป. หนองแค

1.8 ดาเนินการตามคูม่ ือระบบประกันคุณภาพบริการ
SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวน
งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2)
เป้าหมาย
ตามเป้าหมายที่ กฟก. 1. กาหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2559 ผปบ.หนองแค
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รวม
(ล้านบาท)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO5 เป็นองค์กรที่มงุ่ เน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

4. เป้าหมาย
- 5 ผลงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

7. เป้าหมาย
- 3 ผลงาน

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12

13.งบประมาณ

หน่วยงานหลัก

(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

รวม
(ล้านบาท)

2

0.000

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 1 การสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร (Employee Engagement)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

7. เป้าหมาย
- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.03 คะแนน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย
จานวน 1 คน
* หน่วยงานระดับฝ่าย, กอก. และ กฟฟ.ชั้น1-3
หน่วยงานละ 1 คน

กฟอ.หนองแค

1.1.2 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
ตามผลการสารวจความสุขของบุคลากร ในสังกัด
ปี 2559 (ให้เขตพิจารณากิจกรรม)
เป้าหมาย
จานวน 3 กิจกรรม

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
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11
ช่วงเวลา

13.งบประมาณ
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-มิ.ย.2559 ผบป.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2559

ทุกแผนก
หนองแค

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจาปี
เป้าหมาย
พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

2.2 จัดอบรม/เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้าง กฟอ.หนองแค
สุขภาพและป้องกันโรคให้กับพนักงานกลุม่ เสี่ยง
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย
จานวน 1 หลักสูตร/ตามที่
สถานพยาบาลกาหนด

11
ช่วงเวลา

13.งบประมาณ
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค
ผบง.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

-

-

2
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0.000

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลือ่ น
กลยุทธ์

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- ร้อยละของผูผ้ ่านการประเมินขีดความสามารถ
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(Core Competency) และเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน
- ระดับความสาเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
- ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 5
การบริหารบุคลากร ทั้งด้านการเงินและกายภาพ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- ร้อยละของผูผ้ ่านการประเมินขีดความสามารถ
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(Core Competency) และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
- ระดับความสาเร็จของแผนงานเพิ่ม
- ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 5
ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร ทั้งด้าน
การเงินและกายภาพ
9. แผนปฏิบัติ
รวม
10
11
13.งบประมาณ
12
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(ล้านบาท)
สถานที่
ช่วงเวลา หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
( Activities / Action Steps)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
1.2
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมใน
เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
- หลักสูตร JSA (Job Safety Analysis)
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2559 ผกส.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
ผปบ.หนองแค
กับผูค้ วบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย
จานวน 4 คน
ผมต.หนองแค
(ผกส.,ผมต.,ผปบ.ผกป.วิหารแดง)
ผกป.วิหารแดง
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

1.3 จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางาน กฟอ.หนองแค
ด้านลูกค้าในเรื่องการบริการเหนือความคาดหมายและ กฟส.วิหารแดง
จิตวิทยาการบริการ
เป้าหมาย
*กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 2 คน

11
ช่วงเวลา

13.งบประมาณ
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-มี.ค.2559 ผบค.หนองแค
ผบป.หนองแค
ผบต.วิหารแดง

1.4
จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม
การสร้างทีมงานเชิงสร้างสรรค์
เป้าหมาย
จานวน 2 รุ่น
อฝ., รฝ., อก., รก., ชก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3, รจก.,
ชจก. และ ผจก.กฟส.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2559 ชจก.หนองแค
ผจก.วิหารแดง

1.5 จัดส่งพนักงานเข้ารับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานเสี่ยงต่อการละเมิด
เป้าหมาย
จานวน 2 คน
*กบล., กบญ., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หน่วยงานละ
2 คน, กฟย. หน่วยงานละ 1 คน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

เม.ย.-ธ.ค.2559 ชจก.หนองแค
ผจก.วิหารแดง
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
รายบุคคลและการมอบหมายงาน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

3.1 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
- ติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ระดับ รฝ., อก. และ ผจก. กฟฟ.
ชั้น 1-3 และสรุปผลทุกหน่วยงาน

10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

รวม
(ล้านบาท)

13.งบประมาณ
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ

เม.ย.-ธ.ค.2559 ผบห.หนองแค

2
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0.000

ภาคผนวก

แผนที่ยุทธศาสตร สายงานการไฟฟา ภาค 3 (ราง)
Goal

SO1. Sustainability
& Good Gov.

SO2. Industrial
Leadership

SO3. CustomerFocused

Finance

SO4. Green Energy
& Biz Dev.

Social

Environment
New Market

CM, CS, CRM

Satisfying Existing Customers
Service Quality

Complaint
Management

Maintenance
(Emergency Service)

Electricity
Stability

Billing & Service
Channel

Meter Transfer /
Relocation

SO5. Innovation
& Technology

R&D

Customer
Demand

Innovation
Management

Competencies

Product Quality
Management

L&G

IP

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยังยืน

Operational Management Process

Innovation Process

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ม ี
ประสิทธิภาพ
OM2 เพิมขีดความสามารถระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพและทัวถึง
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจยั และพัฒนา

HR
Capital

Confidential

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
(HRM)
HR 2 เพิมขีดความสามารถของ
บุคลากร (HRD)

Org.
Capital

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่
ความยังยืน
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่
มาตรฐานสากล

Dimension

Strategy

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

ร่าง Balanced Scorecard ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจาปี 2559
Strategic Measures
Unit
ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559
เกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

Goal

หน่วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 5

หลัก

รอง

ผู้รายงานผล

4.51

รผก.(บ)

รผก.

รผก.(บ)

(ทุกสายงาน)

(ROA)
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

ร้อยละ

104

102

100

98

96

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

ส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ล้านบาท

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

ส่วนภูมิภาค
Customer

Satisfy Existing

Value

Customer

CR 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

- ความพึงพอใจของลูกค้าในสายงานฯ

ระดับ

4.25

รผก.(ภ3)

กลุ่มบ้านอยูอ
่ าศัย

ระดับ

4.28

กฟก.1 - 3

กลุ่มพาณิชย์

ระดับ

4.13

กลุ่มอุตสาหกรรม

ระดับ

4.30

กลุ่มอืน
่ ๆ

ระดับ

4.27

กฟก.1 - 3

CR 2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร

Preposition

และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค้า
อย่างยัง่ ยืน

Internal

Operation

Process

Management

OM 1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี

- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ไฟ

เรือ
่ ง/

- Inventory Turnover

รอบ/ปี

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
2.05

ประสิทธิภาพ

ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

กฟก.1 - 3
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตาม
แผน

OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่าย

กฟก.1 - 3

- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

ร้อยละ

50

60

70

80

90

รผก.(ภ3)

กฟก.1 - 3
ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3
ครัง้

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

จานวน

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

รผก.(ภ3)

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

กฟก.1 - 3
รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

/ราย/ปี
ร้อยละ

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

กฟก.1 - 3

/ราย/ปี
นาที

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

/ราย/ปี
นาที

กฟก.1 - 3

กฟก.1 - 3

/ราย/ปี
ครัง้

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3
รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

Dimension

Strategy

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

ร่าง Balanced Scorecard ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจาปี 2559
Strategic Measures
Unit
ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559

OM 3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อป
ุ ทาน

เกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม

หน่วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 5

หลัก

รอง

ผู้รายงานผล

98

รผก.(ย)

รผก.(ภ1 - 4)

รผก.(ย)

Service Level Agreement ที่ระบุ

รผก.(อ)

ในห่วงโซ่อป
ุ ทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ระดับ

1

2

3

4

5

ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

(Service Level Agreement : SLA)
ของการไฟฟ้าสาขา
OM 3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อป
ุ ทาน

Internal

- ร้อยละของจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ระดับ

1

2

3

4

5

ที่ได้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน

Process

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

(Guaranteed Standard)
Innovation Process

IP 1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรม

จานวน

-

-

1

2

3

ที่กอ
่ ให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

Learning

HR Capital

HR 1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

คะแนน

4.03

รผก.(ท)

องค์กร

and

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

รผก.

รผก.(ท)

(ทุกสายงาน)

Growth

HR 2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีด

(HRD)

ความสามารถ (Core Competency)

ร้อยละ

80

รผก.(ท)

รผก.

รผก.(ท)

(ทุกสายงาน)

และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
- ระดับความสาเร็จของแผนงานเพิ่ม

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ท)

ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร

รผก.

รผก.(ท)

(ทุกสายงาน)

ทั้งด้านการเงินและกายภาพ
Organization Capital

OC 1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ

คะแนน

4.03

รผก.(ท)

องค์กร
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย

รผก.

รผก.(ท)

(ทุกสายงาน)
ดัชนี

0.1138

ของสายงานการไฟฟ้าภาค 3

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

(Disabling Injury Index:√DI)
OC 2 ยกระดับ CG และ CSR

- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม

สู่มาตรฐานสากล

แผนแม่บท CSR

ร้อยละ

100

รผก.(ส)

รผก.
(ทุกสายงาน)

รผก.(ส)

Dimension

Strategy

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

ร่าง Balanced Scorecard ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ประจาปี 2559
Strategic Measures
Unit
ค่าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559
เกณฑ์วด
ั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

หลัก

รอง

ผู้รายงานผล

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ส)

รผก.

รผก.(ส)

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

(ทุกสายงาน)

ISO 26000
- การกากับดูแลกิจการที่ดีและ

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(วก)

ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
OC 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ

ตะแนน

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

ทุกสายงาน

ระดับ

1

2

3

4

5

OC 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

หมวด 6 ของสายงานฯ

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)

ระดับ

1

2

3

4

5

รผก.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

1

2

3

4

5

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

รผก.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3
ระดับ

รผก.(ภ3)

กฟก.1 - 3

กฟก.1 - 3

หมวด 5 ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

รผก.(ย)

กฟก.1 - 3

กฟก.1 - 3

หมวด 4 ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1 - 3

หมวด 3 ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

หมวด 2 ของสายงานฯ

Organization Capital

รผก.
(ทุกสายงาน)

หมวด 1 ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

รผก.(วก)

(ทุกสายงาน)

ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA

รผก.

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

ฝวธ.(ภ3)

รผก.(ภ3)
กฟก.1 - 3

