แผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕๖๐

SAFETY
Excellence

4S-12 Strategies

The Electric Utility Of The Future

แผนงานปี 2560
การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าคอาเภอหนองแค

คานา
ด้วยปั จจุบนั องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดย PEA จะต้องปรับยุทธศาสตร์ ให้
สอดรั บ ทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงส าหรั บ แผนงานประจ าปี 2560 ของการไฟฟ้ าส่ ว นอ าเภอหนองแค
เป็ นแผนงานที่เกิดจากการบูรณาการแผนงานของหน่ วยงานโดยสอดคล้องกับแผนระดับองค์กร (PEA)
แผนงานสายงานจาหน่ายและบริ การ (ภาค 3) และแผนงานการไฟฟ้ าเขต 1 ภาคกลาง (อยุธยา) โดยนามา
จัดทาเป็ นแผนปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งจะค้นหากิ จกรรมสาคัญของแผนงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่ อน หรื อค้นหา
ปั จจัยเสี่ ยงจากแผนยุทธศาสตร์ PEA และแผนกลยุทธ์ของสายงานฯ แล้วนามาวิเคราะห์ความเสี่ ยงและ
ปั จจัยเสี่ ยง รวมถึงระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยง ทั้งนี้ มีการจัดทาภายใต้แนวคิดการบริ หารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิ งเศรษฐศาสตร์ EVM โดยเชื่ อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map และ Balanced
Scorecard ของ PEA ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เพื่อนามาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรมาสู่ แผนปฏิบตั ิการ
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาคอาเภอหนองแค ได้จดั ท าแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร ประจาปี 2560 เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรื อเป็ นเครื่ องมือกากับควบคุมการดาเนิ นงานของทุกกิจกรรมของ
แผนงานดังกล่ าวให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์กลยุทธ์ ขององค์กร โดยมีการกาหนดแผนงาน/ โครงการ/ งาน
ซึ่ งทุกหน่ วยงานในสายงานฯ จะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารการดาเนิ นงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อไป

สรุปแผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณประจาปี 2560
กฟอ.หนองแค
มุมมอง

จานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ

รวม

หน้า

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน

กิจกรรม

1.1 Social and Environment

2 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด

6 แผนงาน

10 กิจกรรม

1-11

1.2 Finance

2 กลยุทธ์

4 ตัวชี้วัด

7 แผนงาน

13 กิจกรรม

12-18

2. Customer

2 กลยุทธ์

13 ตัวชี้วัด

6 แผนงาน

27 กิจกรรม

19-47

3. Internal Process

3 กลยุทธ์

10 ตัวชี้วัด

10 แผนงาน

41 กิจกรรม

48-74

4. Learning and Growth

2 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด

3 แผนงาน

10 กิจกรรม

75-86

11 กลยุทธ์

33 ตัวชี้วัด

32 แผนงาน

101 กิจกรรม

1. Goal

รวม

สรุปแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจาปี 2560
กฟอ.หนองแค
งบประมาณประจาปี 2560
มุมมอง
1. Goal
1.1 Social and
Environment

กลยุทธ์ (ภาค 3)
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

OC2 Stakeholder Engagement

สรุป : 6 แผนงาน
10 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)
- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของสายงานฯ
(Disabling Injury Index : √DI )

- ผลการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของ กฟภ.

3 เกณฑ์วดั

แผนงาน

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า

OC1.1 การไฟฟ้าโปร่งใส
OC1.2 แผนงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ
OC1.3 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
OC1.4 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
OC1.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
OC1.6 งานส่งเสริมความปลอดภัย การประหยัด พลังงานไฟฟ้า และ
การติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกู ต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน

1-2
3

OC2.1 สารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของ กฟภ.
OC2.2 เพิม่ ทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ISO 26000) ในการบริหารองค์กร
OC2.3 การสานเสวนาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO : 26000
OC2.4 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน
OC2.5 รักษาฟืน้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
OC2.6 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
OC2.7 โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่

7
8

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2560

3
3
4-5
6

9
10
10
11
11

งบประมาณประจาปี 2560
มุมมอง
1.2 Finance

กลยุทธ์ (ภาค 3)

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

- สร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจอย่างมี - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
ประสิทธิภาพ
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- การบริหารค่าใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ - ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนภูมภิ าค
สรุป : 7 แผนงาน
13 กิจกรรม
2. Customer

2 กลยุทธ์
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการ

แผนงาน
0
2
3
4
5
6
7
8
1
2

4 เกณฑ์วดั
- ความพึงพอใจของลูกค้า

และความคาดหวังของลูกค้า

CR1.1 โครงการสารวจเพือ่ การเรียนรู้เกีย่ วกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2560

- (1) บ้านอยูอ่ าศัย
CR1.2
- (2) พาณิชย์
CR1.3
- (3) อุตสาหกรรม
CR1.4
- (4) อืน่ ๆ
- ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ - ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
CR2.1
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
- (1) บ้านอยูอ่ าศัย
CR2.2
อย่างยัง่ ยืน
- (2) พาณิชย์
CR2.3
- (3) อุตสาหกรรม
CR2.4
- (4) อืน่ ๆ
- ความพึงพอใจของกลุม่ ลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า
เพือ่ ยกระดับการให้บริการลูกค้า
สรุป : 6 แผนงาน
27 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

13 เกณฑ์วดั

งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด
เร่งรัดเพิม่ รายได้ธรุ กิจเสริม
งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
เร่งรัดการทา Time Confirm
รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2560

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
12
12
13
13
14
14-15
15-16
16
17-18
18

20

งานพัฒนาการให้บริการทีด่ แี ก่ลกู ค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า
การสนับสนุนการทาธุรกรรมทีส่ าคัญของลูกค้า
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

21-27
27
28-29

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

31
32-35
36-45
46-47

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2560

งบประมาณประจาปี 2560
มุมมอง
3. Internal Process

สรุป : 10 แผนงาน
41 กิจกรรม

กลยุทธ์ (ภาค 3)
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทัง้
ห่วงโซ่อปุ ทาน

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ทีร่ ะบุในห่วงโซ่
อุปทาน (ทัง้ SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

แผนงาน

OM1.1 แผนงานการดาเนินการจัดทา SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain
ของ กฟภ.(ระดับฝ่าย)
OM1.2 แผนงานการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และการจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)
OM1.3 แผนงานดาเนินงานทีไ่ ด้รับบริการเร็วกว่ามาตรฐาน
(Guaranteed Standard) การให้บริการ (SLA)
OM1.4 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน
OM2 เพิม่ ขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า - ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
OM2.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ OM2.2 โครงการเพิม่ ความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทัว่ ถึง
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
OM2.3 งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ OM2.4 งานค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (SAIFI,SAIDI)
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(3 เมืองใหญ่)
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
OM2.5 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มคี วามมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
OM2.6 งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการใน
สภาวะวิกฤตไฟฟ้า (Emergency Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า
OM2.7 งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า
OM2.8 งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
OM2.9 แผนงานการพัฒนา Strong Grid
OM2.10 งานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
OM2.11 งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล GIS
(ความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง, ความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์,
ความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ปอ้ งกันในระบบไฟฟ้า)
OM2.12 งานวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย (Loss) ด้าน Technical Loss
OM2.13 งานควบคุมและดาเนินการแก้ไขหน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss
OM2.14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน Non-Technical Loss
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
IP2 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
IP2.1 งานพัฒนากิจกรรมคุณภาพคิวซี (Quality Control)
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
เพือ่ ให้เข้าสูม่ าตรฐานสากล
IP2.2 งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (Innovation)
รวม
3 กลยุทธ์
9 เกณฑ์วดั
รวม งบประมาณประจาปี 2560

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
48
49-50
51
51

53
53
54
55

56
56
57
57-60
61-63
64
65

65-66
67-68
69-72
73
74

งบประมาณประจาปี 2560
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

4. Learning and Growth HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร

HR2 เพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากร (HRD) - ความสาเร็จของการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน KM

สรุป : 3 แผนงาน
10 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

*หมายเหตุ : แถบสีเทาข้อความหมายความถึงแผนงานของ กฟก.1 เป็นผู้ดาเนินการ

3 เกณฑ์วดั

แผนงาน
HR1.1 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(Employee Engagement)
HR1.2 การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ
HR1.3 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
HR2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความสามารถหลักของ
พนักงานเพือ่ ขับเคลือ่ นกลยุทธ์
HR2.2 การประเมินผลความสาเร็จการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้
HR2.3 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทงั้ แก่บคุ ลากรและหน่วยงาน
ทีม่ ผี ลงานดีเด่น
รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2560

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)

หน้า
75-76
77
78
79-84
85
86

1. Goal
1.1 Social and Environment

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิง่ แวดล้อม)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- SO1 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน - OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)

- ค่าดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : DI )
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

แผนงานที่ 1 การไฟฟ้าโปร่งใส

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.1 จัดอบรมแนวทางดาเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใสตาม
มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟภ. และการประเมินผล
เป้าหมาย 1) กฟส. และ กฟย. ทุกแห่ง
2) ภายในไตรมาส 1

1

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1
4. เป้าหมาย
- คะแนนระหว่าง 80-100
(ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมิน)
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138
7. เป้าหมาย
- คะแนนระหว่าง 80-100
(ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประเมิน)
- ไม่เกินค่าดัชนี 0.1138

- ค่าดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : DI )
10
11
12
13.งบประมาณ
สถานที่
ช่วงเวลา
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟส.วิหารแดง ม.ค.-มี.ค.2560
ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.2 ดาเนินการการไฟฟ้าโปร่งใสตามมาตรฐาน
การไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟภ.
เป้าหมาย 1) กฟส. ทุกแห่ง
2) ผ่านการตรวจประเมินกรรมการระดับเขต
ภายใน ก.ย.2560
1.3 มีการสารวจความโปร่งใสตามแบบประเมินของ ปปช.
เป้าหมาย 1) ทุกกอง กฟฟ.ชัน้ 1-3 กฟส.หน่วยงานละ 5 ชุด
2) จัดส่งผลการสารวจตามข้อ 1 ให้ กกท.
ภายในไตรมาส 3

2

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟส.วิหารแดง ม.ค.-ก.ย.2560
ทุกแผนก

กฟส.วิหารแดง ม.ค.-ก.ย.2560
กฟอ.หนองแค

ทุกแผนก
ผบค.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

- จัดทาข้อตกลง SLA ตามในกระบวนงานจัดการ
ข้อร้องเรียน P5 ระหว่างหน่วยงาน
เป้าหมาย ทุกกอง, ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3, ทุก กฟส.

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2560
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
ทุกแผนก

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ. - ให้ความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างค่านิยม "ทันโลก
(ตามบันทึก กกท.(นผ)1392 ลว. 3 พ.ย.2559)
บริการดี มีคุณธรรม" และ วัฒนธรรม กฟภ. ให้แก่
ผู้บริหารและ พนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
เช่น การประชุมชี้แจง, แจกสื่อ/คู่มือ เป็นต้น
เป้าหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 4 แผนการอบรมพนักงานด้านการจัดซื้อ - จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดจ้าง
ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทุกกอง และ กฟฟ.ชั้น 1-3
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากร ประจา กฟข.
เป้าหมาย
1) หน่วยงานละ 2 คน (ทุกกอง ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3)
2) ผ่านการประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กฟก.1
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3

3

ต.ค.-ธ.ค.2560

รวม
(ล้านบาท)

ทุกแผนก
ทุกแผนก

ฝบพ.,กบญ.,

(2) 0.200

0.200

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

แผนงานที่ 5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและ
ความปลอดภัยให้กบั พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านระบบ
ไฟฟ้า เช่น พนักงานฮอทไลน์ พนักงานแก้กระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ
เป้าหมาย จานวน 200 คน
5.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน
5.2.1 จัดชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจสอบชุดก่อสร้าง
ขยายเขต ชุดแก้ไฟและชุดบารุงรักษาให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
เป้าหมาย ตรวจสอบทุก กฟฟ. ปีละ 2 ครั้ง
5.2.2 วิเคราะห์และคานวณดัชนีการประสบอุบัติภัย
พร้อมรายงานผล
เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.2.3 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความย้าเตือนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กบั
พนักงานทุกระดับได้รับทราบ
เป้าหมาย กฟข. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4

10
สถานที่

กฟก.1,
ฝปบ.,กบษ.,
จป.กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กวว.
(2) 0.312

รวม
(ล้านบาท)

0.312

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กวว.

(2) 0.030

0.030

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.
กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กวว.

-

-

ม.ค.-ก.ย.2560

ฝวบ.,กวว.

(2) 0.050

0.050

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5.2.4 ปลูกฝังและขยายผล PEA Safety Culture
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยกิจกรรม SafetyTalk
และกิจกรรม มือชี้ ปากย้า KYT ณ จุดปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.2.5 จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการพาดสายสื่อสาร
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ในพื้นที่
และเส้นทางเป้าหมาย พร้อมรายงานผล
เป้าหมาย กบล., กฟฟ.ชั้น 1-3,/ชุดเฉพาะกิจ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ทุกแผนก
ให้ชุดปฏิบัติงานรายงานผลการ
กฟส.วิหารแดง
ทุกแผนก ทา KYT หน้างาน ส่ง LINE ให้ จป.
ประจาการไฟฟ้า เพื่อรายงานเขต
กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

-

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

แผนงานที่ 6 งานส่งเสริมความปลอดภัย
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถกู ต้องตามมาตรฐานให้
ภาคประชาชน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.1 จัดทาโครงการปรับปรุงระบบจาหน่ายและ
สายสื่อสาร คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง
และพื้นที่อื่นๆ จัดระเบียบสายสื่อสาร สาย Drop Wire
ที่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้ใช้งาน พร้อมลงข้อมูลใน
ระบบ GIS โปรแกรม TAMS
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กม.
6.2 โครงการ "PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต"
6.2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้กบั หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด ปลอดภัยอย่างถูกวิธี ในพื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมาย จานวน 100 คน
6.2.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้แก่ นักเรียน เกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยอย่างถูกวิธีประหยัด
ปลอดภัยอย่างถูกวิธี ในพื้นที่เป้าหมาย
เป้าหมาย จานวน 100 คน

6

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผปบ.
กฟส.อ.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
S03 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

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

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (สังคมและสิง่ แวดล้อม)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC2 Stakeholder Engagement

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการสารวจความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของ กฟภ.

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC2 Stakeholder Engagement

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการสารวจความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของ กฟภ.

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 สารวจและประเมินผลความพึงพอใจ - ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และประเมินผลโครงการตามที่ ฝสส. กาหนด
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 3/2560
หรือตามจานวนที่ ฝสส. กาหนด

7

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2560
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลัก
บรรษัทภิบาลและมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ISO : 26000) ในการบริหารองค์กร

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

2.2 จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจระบบ
มาตรฐาน ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหารและพนักงาน
และหน่วยงานที่จะดาเนินงาน ด้าน CSR ปี 2560)
เป้าหมาย จานวน 80 คน

8

10
สถานที่

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-มี.ค.2560
กอก.
(2) 0.200

รวม
(ล้านบาท)

0.200

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

แผนงานที่ 3 การสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 จัดการสานเสวนารับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO:26000 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมประเมินผล
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000
เป้าหมาย
- กฟข. สานเสวนากลุ่มพนักงาน/ลูกจ้าง
อย่างน้อย 1 ครั้ง
- กฟฟ.ชั้น 1-3 สานเสวนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างน้อย 1 กลุ่ม (ลูกค้า, ชุมชน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา
และอื่น ๆ)

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3

3.2 นาผลจากการรับฟังความคิดเห็น ตามข้อ 3.1
มาวิเคราะห์แล้วจัดทาแผนงานหรือโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2561
เป้าหมาย
- รายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนงาน
หรือโครงการฯ ภายในไตรมาส 3/2560

กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3

9

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ก.ย.2560
กอก.
(2) 0.010

ต.ค.-ธ.ค.2560

กอก.

รวม
(ล้านบาท)

0.010

(3) 0.180
0.180
(กพส.จัดสรรงบประมาณให้)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.
-

แผนงานที่ 4 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน CSR ของพนักงาน

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR
ที่ดาเนินการโดย กฟภ., กฟข. และ กฟฟ.ที่สังกัด
เป้าหมาย
- ระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า และ ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส. อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (SEPA-หมวด 1)
- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
ของพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด
ทั้งหมด 2,714 คน เป้าหมาย 271 คน

แผนงานที่ 5 รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

5.1 โครงการ "PEA รักษ์น้า สร้างฝาย"
เป้าหมาย ร่วมสร้างฝายชะลอน้า จานวน 2 แห่ง

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

กอก.

5.2 โครงการสร้างแนวปะการังเทียมในพื้นที่ กฟก.2
เป้าหมาย - จานวน 1 แห่ง ที่เกาะสีชัง
- กฟก.1-3 จัดหา/เตรียมอุปกรณ์ชารุดเพื่อ
ใช้ในโครงการภายในไตรมาส 3
- กฟก.1-3 ดาเนินการสร้างแนวปะการังแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 4

กฟก.2

ม.ค.-ธ.ค.2560

กฟก2
กอก.,
ฝบพ., กบญ.

10

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

(3) 0.200
0.200
(กคส.จัดสรรงบประมาณให้)
-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 6 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและ
ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

- ร่วมสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับดาเนินกิจกรรม
ด้าน CSR ที่ดาเนินในปี 2559 ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม
(CSV) ระหว่าง กฟภ. กับชุมชน
เป้าหมาย จานวน 1 โครงการ

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.
(3) 0.050

แผนงานที่ 7 โครงการ PEA หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

- เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ
นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล
และ นสพ. เดลินิวส์ ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ชนบท
ที่ห่างไกล
เป้าหมาย ตามแผนของ ฝสส.

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กอก.

-

รวม
(ล้านบาท)

0.050

-

1. Goal
1.2 Finance

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้าน GOAL (FINANCE)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- สร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

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

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าระดับ 5

กฟก.1

- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
(ล้านบาท)
11
12
13. งบประมาณ
รวม
ช่วงเวลา หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝบพ.,กบญ.
-

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากาไร
ทางเศรษฐศาสตร์ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

12

10
สถานที่

ฝบพ.,กบญ.

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝบพ.,กบญ.
-

แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
(EBITDA)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผลกาไรก่อนหัก
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกาไร
ไม่ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 5

แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.1 เร่งรัดการเก็บหนีค้ ่ากระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย
- ร้อยละของลูกหนีค้ ้างชาระต่อรายได้ (ตาม กฟภ.
กาหนดปี 2560)
- ประเภทราชการ
ไม่เกินร้อยละ 197
- ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ไม่เกินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

4.2 ติดตามหนีร้ าชการตั้งแต่หนีป้ ระจาปี 2559
ให้มีการชาระเงินภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มีหนีเ้ กิน 2 ปี หากมีต้องมีหลักฐาน
ส่งให้ สกม. ดาเนินการต่อไป ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่
วันจดหน่วย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.
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กฟก.1

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

แผนงานที่ 5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด

- เร่งดาเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้า และตั้งหนีเ้ รียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟละเมิดการใช้ไฟฟ้า
เป้าหมาย ดาเนินการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายใน
2 เดือน นับจากเดือนที่ตรวจพบตามรายงานการ
ตรวจสอบมิเตอร์ประจาเดือน

แผนงานที่ 6 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

6.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สิน
ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปี 2557-2559
(โดยกาหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5)

ผบค.
ผบต.

6.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ(15 ประเภท) กฟส.วิหารแดง
(โดยกาหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5)

ผบค., ผปบ.
ผบต., ผกป.

6.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม
ปี 2560 จากการสารวจการพาดสายสื่อสารใน
ไตรมาสที่ 4 ประจาปี 2559 ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย จัดเก็บหนีค้ ่าพาดสายสื่อสาร
ให้ครบ 100% ภายในไตรมาสที่ 1
14

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.4 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ
ดาเนินการเรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2561
เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%

แผนงานที่ 7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในช่วงปี ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%)
ประกอบด้วย
1. งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติในส่วนของ
งบประมาณประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนญ.)
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่าย
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายเมือ่ เกิดบัญหาไฟตก
ไฟดับและข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH)
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงแยกย่อย
และระบบจาหน่ายแรงต่า (I.05)
- งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 (ภายในไตรมาสที่ 2)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2560
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ทุกแผนก
ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

2. งบลงทุนที่ทาเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณ
กฟอ.หนองแค
ประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
กฟส.วิหารแดง
- งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จาหน่าย (คปจ.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือน
ห่างไกล (คฟก.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทากินทาง
เกษตรกรระยะที่ 2 (คขก.2)
- งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 (ภายในไตรมาสที่ 2)
แผนงานที่ 8 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ

- ดาเนินการจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3
ให้เพียงพอกับความต้องการทุกงบทุกงาน
เป้าหมาย ไม่มีงานสถานะ C3 เกิน 3 เดือน
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผบค., ผปบ.,
ผกส.
ผบต., ผกป.

ผกส.

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้าน GOAL (FINANCE)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- การบริหารค่าใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ

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

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินงาน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 การบริหารค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนภูมิภาค
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ย CPI-X

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า 31,315 ล้านบาท

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
(Time Confirm )

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.2 การบริหารค่าใช้จา่ ยตามมาตรการควบคุม
7 ประเภท (CPI-X)
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน Time Confirm
ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส ไม่น้อยกว่า 80%
ของค่าควบคุมงาน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง
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12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผบป.
ผบง.

ผกส., ผปบ.,
ผมต.
ผบต., ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

2. Customer

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Customer (Satisfying Existing Customer)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account)

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.31
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.26
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.34
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.14

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account)

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.31
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.26
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.34
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.14
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2560

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.2 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยสายงานฯ
และ กฟข. ดาเนินการเอง จาแนกตามกลุ่มลูกค้าที่
สอดคล้องตามบริบทขององค์กร และสามารถเทียบเคียง
กับผลการสารวจประจาปี 2559 โดยที่ปรึกษาภายนอก
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแผนสารวจ
- กฟฟ. ชั้น 1-3 ดาเนินการสารวจและบันทึก
ผลการสารวจ
- วิเคราะห์และสรุปผลระดับ กฟข.
- ฝวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ส.ค.2560
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

ม.ค.-มี.ค.2560
เม.ย.-มิ.ย.2560
ก.ค.2560
ส.ค.2560

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 งานพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่
ลูกค้าจากการรับฟังเสียงลูกค้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทางโทรศัพท์
โดยสอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการไม่เกิน
15 วัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็น
จากลูกค้า
2.1.1 สุ่มและโทรศัพท์สารวจลูกค้าโดย กบล.
จานวนตามประเภทบริการ ดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จานวน 300 ราย
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ จานวน
300 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
จานวน 12 ราย (ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.)
หมายเหตุ กรณี กฟฟ. มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าเป้าหมาย
ให้ กบล. สุ่มรายชื่อจาก กฟฟ. อื่นเพิ่มเติม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
- กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.31
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

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

ผชน.9, ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.1.2 สุ่มและโทรศัพท์สารวจลูกค้าโดย กฟฟ. ชั้น 1-3
และ กฟส. โดยจานวนการสุ่มสารวจพิจารณา
จากร้อยละ ของจานวนคาร้องที่ติดตั้งมิเตอร์และ
จ่ายไฟแล้ว ตามประเภทบริการดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หมายเหตุ ไม่รวมคาร้องประเภทบ้านจัดสรร, อาคารชุด
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง (รวม 25 แห่ง)
- วิเคราะห์และสรุปผลรายงานทุกเดือน
2.1.3 นาเข้าข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า
รายใหม่ในระบบ CS ครบทุกราย
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 ผชน.9, ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.2 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าทางไปรษณีย์
ตอบรับงภายหลั
งจากใช้บริดกเห็ารนจากลู
พร้อมทั
คราะห์
ความพึ
พอใจและความคิ
กค้้งาวิเโดยจั
ดส่ง
แบบสารวจให้ผู้ใช้บริการ ตามประเภทบริการดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของปริมาณคาร้องทั้งหมด
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
- กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.31
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่อง
ประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box)
2.3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
- กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือน
- ฝวธ.(ภ3) ภายใน สิ้นเดือนถัดไป
- สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของจานวนคิวทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.31
2.3.2 ติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจ
แบบแป้นกด (Smile Box) สาหรับเคาน์เตอร์บริการ
เป้าหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง
จานวน 25 กฟฟ.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟฟ.ชั้น 1-3

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

กฟฟ.ชั้น 1-3

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝบพ.,กรท.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,

รวม
(ล้านบาท)

*กฟอ.หนอแค จะดาเนินให้มี
Smile Box ภายในไตรมาสที่ 2

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลา
การตอบสนองและปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้าและ
ประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1) กลุ่มลูกค้า
- กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP
ภายใน 5 วัน
- กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้ารายสาคัญ ภายใน 15 วัน
- กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์
ภายใน 20 วัน
- กลุ่มที่ 4 กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและ กลุ่มอื่นๆ
ภายใน 25 วัน
2) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน
เป้าหมาย
- รายงานผลทุกไตรมาส
- สามารถปิดข้อร้องเรียนตามเกณฑ์การปรับปรุง
ประสิทธิภาพข้อร้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.5 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตาม
ข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียนมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทางาน
2.5.1 นาข้อเสนอแนะจากโครงการสารวจเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดประจาปี 2559 โดย
ที่ปรึกษาภายนอก มาพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาการ
ให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทางาน
เป้าหมาย รายงานผลการจัดทาแผนปรับปรุงการ
ให้บริการ/กระบวนการทางาน ภายในไตรมาส 2/2560
2.5.2 นาผลการสารวจความพึงพอใจและติดตาม
ข้อมูลป้อนกลับ ตามข้อ 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 ในกรณี
ผลการประเมินความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ย 4.31
รวมถึงผลการจัดการข้อร้องเรียนตามข้อ 2.4 มา
พิจารณาจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ/ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
เป้าหมาย รายงานผลการจัดทาแผนปรับปรุง
การให้บริการ/กระบวนการทางาน ทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค เม.ย.-มิ.ย.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.6 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก SPP
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแนวทาง ประเด็นหัวข้อ
และวิธีการจัดทาฐานข้อมูล
- ดาเนินการสารวจและบันทึกในฐานข้อมูล
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปผลระดับสายงานฯ
แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการทาธุรกรรม
ที่สาคัญของลูกค้า

3.1 ประเมินประสิทธิผลของช่องทางการให้บริการ
และการสนับสนุนลูกค้าในการทาธุรกรรมที่สาคัญ
1) การขอใช้ไฟ
2) การชาระค่าไฟฟ้า
3) การรับแจ้งและติดตามไฟฟ้าขัดข้อง
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) ทบทวนแนวทางการประเมินประสิทธิผล
- กฟฟ. ชั้น 1-3 ดาเนินการสารวจ
- วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลระดับ กฟข.
- ฝวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ต.ค.2560
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.
ม.ค.-มี.ค.2560
เม.ย.-ก.ย.2560
ต.ค.2560
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2560
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2560
เม.ย.-มิ.ย.2560
ก.ค.2560
ก.ย.2560

ผบค., ผปบ.,
ผบป.
ผบต., ผกป.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.1 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart
Invoice สาหรับลูกค้ารายใหญ่ โดยการแจ้งค่าไฟฟ้า
ผ่าน E-mail หรือโทรสารแบบอัตโนมัติ
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ (ปี 2560) ร้อยละ 100*
- ลูกค้ารายใหญ่รายเดิม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนลูกค้ารายใหญ่ทั้งหมด (สถานะ ธ.ค.2559)
รวมจานวน 329/145 ราย** (กฟอ.หนองแค/กฟส.วิหารแดง)
หมายเหตุ *ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์สมัครรับบริการ
**กาหนดเป้าหมายในขั้นต้นจากข้อมูลจานวนลูกค้า
รายใหญ่ สถานะ ส.ค. 2559
4.2 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart
Invoice สาหรับลูกค้ารายย่อย โดยการจัดทาระบบ
การส่งข้อความสั้น (SMS) ให้สามารถเรียกดูรายละเอียด
การแจ้งค่าไฟฟ้าได้
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค, กฟส.วิหารแดง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

4.3 พัฒนาแนวทางการขยายผลการให้บริการ
ขอใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ กฟภ.
เป้าหมาย
- ฝวธ.(3) แต่งตั้งคณะทางาน และประเมินโครงการ
นาร่องโครงการ Happy Touch พร้อมทั้งศึกษา
แนวทางและขออนุมัติแนวทางการขยายผลโครงการฯ
- ขยายผล กฟฟ. ที่มี ผวต. ทุกแห่ง
รวมจานวน 9 แห่ง
- สรุปผลดาเนินการไตรมาส 3 - 4

กฟฟ.ชั้น 1-3,

4.4 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารกับลูกค้าและ
การให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกันตามโครงการ
Happy Care
เป้าหมาย
- ฝวธ.(3) แต่งตั้งคณะทางาน และประเมินโครงการ
นาร่องโครงการ Happy Care ศึกษาแนวทาง พร้อมทั้ง
ขออนุมัติคู่มือและแนวทางการขยายผลโครงการฯ
- ขยายผล กฟข. ละ 1 แห่ง
- สรุปผลดาเนินการทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝบพ.,กรท.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,

รวม
(ล้านบาท)

-

ม.ค.-มิ.ย.2560

ก.ค.-ธ.ค.2560
ก.ค.-ธ.ค.2560
ม.ค.-ธ.ค.2560

ม.ค.-มิ.ย.2560

ก.ค.-ธ.ค.2560
ก.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Customer (Satisfying Existing Customer)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยั่งยืน

30

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account)
- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า
เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.31
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.26
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.34
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.14

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
(1) กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
(2) กลุ่มพาณิชย์
(3) กลุ่มอุตสาหกรรม
(4) กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account)
- ความสาเร็จในการบูรณาการฐานข้อมูลลูกค้า
เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.31
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.30
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.26
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.34
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.14

- ร้อยละ 100

- ร้อยละ 100

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

1.1 ปรับปรุง Front Office สานักงาน กฟส.
ให้ทันสมัยอานวยความสะดวกต่อลูกค้า ที่คงค้าง
ปี 2559 ให้แล้วเสร็จทุกแห่ง
เป้าหมาย จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) กฟส.ป่าโมก
2) กฟส.ประจันตคาม
3) กฟส.วัฒนานคร

กฟส.ปม.,
กฟส.ปจค.,
กฟส.วฒ.

1.2 ปรับปรุง Front Office กฟฟ. ทุกแห่ง ให้ได้
ตามมาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย กฟฟ. ทุกแห่ง
- สารวจ Front Office กฟฟ. ทุกแห่ง ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ กฟภ. กาหนด
- ขออนุมัติแผนงาน และงบประมาณ โดยกาหนด
เป้าหมายให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กกค,
(1) 1.650
กฟส.ปม.,
กฟส.ปจค.,
กฟส.วฒ.

รวม
(ล้านบาท)

1.650

ม.ค.-มิ.ย.2560

ฝวบ.,กกค,

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-มี.ค.2560
กฟส.,กฟย.
กฟฟ.ชั้น 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2560
กฟส.,กฟย.

ฝวบ.,กกค,

-

-

ฝวบ.,กกค,

-

-

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

แผนงานที่ 2 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.1 กากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของ
การให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
2.2 ติดตามผลการนากระบวนการ "บริการถูกใจ
มิติใหม่งานบริการขอมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ"
เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสาเร็จของจานวนคาร้อง
ที่เข้าเงื่อนไข ตามประเภทบริการดังนี้
- ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
- เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้
ภายใน 24 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ขยายเขตแรงต่าไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน
15 แอมป์ ชาระค่าขยายเขตพร้อมค่าธรรมเนียมได้
ภายใน 30 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ขยายขอบเขตการให้บริการ One Touch Service
พื้นที่นอกเขตเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ขอใช้
บริการนอกเขตเมือง
- จานวนคาร้องที่รับเข้าโครงการ One Touch Service
ต่อคาร้องทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
32

10
สถานที่

กฟก.1
ฝวธ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.
-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3 ติดตามผลการให้บริการของพนักงานตามมาตรฐาน
การให้บริการ ณ จุดบริการ (Touch Point) สาหรับ
บริการ Front Office และการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
(SQA-P2) พร้อมทั้งสรุปผลดาเนินการ ข้อเสนอแนะ
และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ
เป้าหมาย รายงานผลดาเนินการทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ผบค., ผบป.

2.4 พัฒนาพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ Front Office Manager
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) ประเมินและสรุปผลการนาร่อง Front Office
Manager ในปี 2559 ขออนุมัติคู่มือและแนวทาง
การขยายผล
- ขยายผล กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง สรุปผล
ดาเนินการทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2560
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ม.ค.-พ.ค.2560

มิ.ย.-ธ.ค.2560

ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.5 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอานวย
ความสะดวก รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการ
ให้บริการที่ PEA Shop
เป้าหมาย สัดส่วนจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop
เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สานักงาน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
2.6 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA
Mobile Shop และ PEA Mobile Brand Image
2.6.1 จัดทาแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile
Shop และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- นารถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
- จานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3,500 ราย/เดือน/คัน
- ให้ดาเนินการตามอนุมัติหลักการ PEA Mobile
Shop ตามอนุมัติ ผวก.ลว.11 ก.ค.2559 (บันทึกที่
สรก.(ภ3)612 ลว.22 ก.ค.2559) ดังนี้
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10
สถานที่

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

กฟฟ.ที่มีรถยนต์ ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,
PEA Mobile
กฟฟ.ที่มีรถยนต์
Shop
PEA Mobile
Shop

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3

ม.ค.-ธ.ค.2560

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

รวม
(ล้านบาท)

1) ให้มีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกวัน โดยใช้
แบบฟอร์ม (ตามเอกสารแนบ 3)
2) ให้ใช้แบบประเมินผลทุกครั้งที่มีการตรวจประเมิน
(ตามเอกสารแนบ 4 และ 5)
3) ให้ดาเนินการตามแผนงาน PEA Mobile Shop ทุกปี
(ตามเอกสารแนบ 7)
2.6.2 จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร
ภาพลักษณ์โดย PEA Mobile Brand Image ในพื้นที่
เมืองใหญ่/อุตสาหกรรม เขตเมือง/ชุมชน งานประจาปี
หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม และนาออกให้
บริการตามแผน
เป้าหมาย นารถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
4 ครั้งต่อเดือน
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ฝวบ.,กอก.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

-

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

แผนงานที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.1 บารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย
3.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา
จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ปีละ 1 ครั้ง
- บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย จานวน 1 ราย ได้แก่
บริษัท บริดจสโตน จากัด
3.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหา
จุดร้อน (Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน
ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย จานวน 3 ราย ได้แก่
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จากัด
บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จากัด
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบค., ผมต.,
ผปบ.

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบค., ผมต.,
ผปบ.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP
โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท
ให้บริการรายการ 1-7
กลุ่มที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท
ให้บริการรายการ 1-5
กลุ่มที่ 3 มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านบาท
ให้บริการรายการ 1-2
รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในให้แก่ลูกค้า
2) การตรวจสอบหม้อแปลงของลูกค้า
3) ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
4) ให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ไฟฟ้าและ
การจัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การส่องกล้องความร้อน
6) การฉีดน้าล้างลูกถ้วย
7) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้า
ที่มีปัญหาคุณภาพไฟฟ้า)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 ผบค., ผมต.,
6 ราย
ผปบ.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย จานวน 6 ราย
กลุ่มที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท
- กฟก.1 จานวน 19 ราย
กฟจ.อยุธยา = 7 ราย
กฟฟ.รังสิต = 9 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 1 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 2 ราย
กลุ่มที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท
- กฟก.1 จานวน 15 ราย
กฟจ.อยุธยา = 6 ราย
กฟฟ.รังสิต = 1 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 3 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 4 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 1 ราย
กลุ่มที่ 3 มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านบาท
- กฟก.1 จานวน 26 ราย
กฟจ.อยุธยา = 8 ราย
กฟฟ.รังสิต = 5 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 3 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 7 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 3 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.2 การบริหารลูกค้ารายสาคัญ Key Account
Management
3.2.1 ปรับปรุ(KAM)
งข้อมูลสาคัญของลูกค้ารายสาคัญ
(KAM)
BIC-SAP
เป้
าหมายในโปรแกรม
จานวน 25
ราย ให้เป็นปัจจุบัน
1) กฟจ.อยุธยา จานวน 59 ราย
2) กฟจ.อ่างทอง จานวน 17 ราย
3) กฟจ.สระบุรี จานวน 12 ราย
4) กฟจ.ปราจีนบุรี จานวน 20 ราย
5) กฟจ.นครนายก จานวน 19 ราย
6) กฟจ.ปทุมธานี จานวน 33 ราย
7) กฟอ.อรัญประเทศ จานวน 10 ราย
8) กฟฟ.รังสิต จานวน 75 ราย
9) กฟอ.เสนา จานวน 21 ราย
10) กฟอ.พระพุทธบาท จานวน 22 ราย
11) กฟอ.ท่าเรือ จานวน 15 ราย
12) กฟอ.กบินทร์บุรี จานวน 33 ราย
13) กฟอ.ธัญบุรี จานวน 38 ราย
14) กฟอ.บางปะอิน จานวน 50 ราย
15) กฟอ.แก่งคอย จานวน 30 ราย
16) กฟจ.สระแก้ว จานวน 10 ราย
17) กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บกด) จานวน 38 ราย
18) กฟอ.วังน้อย จานวน 31 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2560 พนักงาน KAM,
( 20 ราย )
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.
( 5 ราย )

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

19) กฟอ.ลาลูกกา จานวน 20 ราย
20) กฟอ.คลองหลวง จานวน 20 ราย
21) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จานวน 12 ราย
22) กฟอ.หนองแค จานวน 20 ราย
23) กฟอ.ศรีมหาโพธิ จานวน 14 ราย
24) กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์ จานวน 10 ราย
25) กฟฟ.บ้านหินกอง จานวน 12 ราย
3.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
เป้าหมายตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP
เป้าหมาย
- เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน
KAM ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- จานวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสาคัญเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 พนักงาน KAM,
( 20 ราย )
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.
( 5 ราย )

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มี
การแข่งขันกับ SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน
BIC-SAP
3.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกาหนด
วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน
เป้าหมาย
- รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จานวน 1 ราย/ ไตรมาส
- อข. หรือผู้แทน
จานวน 3 ราย/ ไตรมาส/กฟข.
- ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จานวน 6 ราย/ ไตรมาส/กฟฟ.
3.3.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง
(High Value Customer) ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าใน
นิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ
SPP
เป้าหมาย จานวน 20 ราย
1) กฟจ.อยุธยา จานวน 40 ราย
2) กฟจ.อ่างทอง จานวน 20 ราย
3) กฟจ.สระบุรี จานวน 20 ราย
4) กฟจ.ปราจีนบุรี จานวน 20 ราย
5) กฟจ.นครนายก จานวน 25 ราย
6) กฟจ.ปทุมธานี จานวน 25 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผจก.
กฟส.วิหารแดง
พนักงาน KAM

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผจก.
กฟส.วิหารแดง
พนักงาน KAM

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

7) กฟอ.อรัญประเทศ จานวน 20 ราย
8) กฟฟ.รังสิต จานวน 40 ราย
9) กฟอ.เสนา จานวน 30 ราย
10) กฟอ.พระพุทธบาท จานวน 30 ราย
11) กฟอ.ท่าเรือ จานวน 25 ราย
12) กฟอ.กบินทร์บุรี จานวน 35 ราย
13) กฟอ.ธัญบุรี จานวน 30 ราย
14) กฟอ.บางปะอิน จานวน 40 ราย
15) กฟอ.แก่งคอย จานวน 30 ราย
16) กฟจ.สระแก้ว จานวน 20 ราย
17) กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บกด) จานวน 35 ราย
18) กฟอ.วังน้อย จานวน 25 ราย
19) กฟอ.ลาลูกกา จานวน 25 ราย
20) กฟอ.คลองหลวง จานวน 20 ราย
21) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จานวน 25 ราย
22) กฟอ.หนองแค จานวน 20 ราย
23) กฟอ.ศรีมหาโพธิ จานวน 20 ราย
24) กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์ จานวน 20 ราย
25) กฟฟ.บ้านหินกอง จานวน 20 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.
ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย ผู้ใช้ไฟในพื้นที่ กฟอ.หนองแค
3.5 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)
3.5.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการ
แจ้งค่าไฟฟ้าผ่าน SMS
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายย่อยรายใหม่ (ปี 2560) ร้อยละ 100*
- ลูกค้ารายย่อยที่ถกู งดจ่ายไฟ (ปี 2560) ร้อยละ 100*
- ลูกค้ารายย่อยรายเดิม สะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของจานวนลูกค้ารายย่อยทั้งหมด (สถานะ ธ.ค. 2559)
รวมจานวน 12,930/7,583 ราย**(หนองแค/วิหารแดง)
หมายเหตุ *ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์สมัครรับบริการ
**กาหนดเป้าหมายในขั้นต้นจากข้อมูลจานวนลูกค้า
รายย่อย สถานะ ส.ค. 2559
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบป., ผบค.
ผบง., ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.5.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
ที่ลงทะเบียนรับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนข้อความที่ส่งสาเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
- รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ไม่ถกู ต้อง/ผิดปกติ ทุกไตรมาส
3.6 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/
หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อ
สื่อสาร/เยี่ยมเยือน เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ เช่น การขอใช้
ไฟฟ้า การขยายเขตระบบไฟฟ้า และการวางแผน
การจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน
ทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 ผบป., ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบง., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.7 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001
ตามคู่มือ CRM)
เป้าหมาย
1) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2559 ภายในเดือน
มี.ค.2560
2) สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2560 ทุกไตรมาส
พร้อมกับการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 4 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.1 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์
(ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
และปราจีนบุร)ี โดยตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
กปี
กทุาหนดแผนและปรั
บปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทารายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า
4.1.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานี
ไฟฟ้า ที่จา่ ยไฟให้กบั นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (กฟจ.อยุธยา)
2) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (กฟจ.อยุธยา)
3) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี (กฟอ.ศรีมหาโพธิ)
4) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (กฟอ.กบินทร์บุร)ี
5) สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์กบินทร์บุรี (กฟอ.กบินทร์บุร)ี
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10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,กวว.,

รวม
(ล้านบาท)

ฝปบ.,กปบ.,กบษ.,

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.050

0.050

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.1.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทน
ประเภทกิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูป
อาหาร)
เป้าหมาย จานวน 2 ประเภทกิจการ
4.1.3 สุ่มตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กมาก (VSPP) ที่มีโอกาสมีผลกระทบต่อลูกค้า
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.อยุธยา
2) กฟอ.กบินทร์บุรี
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10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,กวว.,
กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

3. Internal Process

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560

ด้านกระบวนการภายใน

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและยกระดับ OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน
จาหน่ายไฟฟ้า

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน (ทั้ง SLA ภายในและ
ภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement
ที่ระบุในห่วงโซ่อปุ ทาน (ทั้ง SLA ภายใน
และภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 98

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- ร้อยละ 80 ของมูลค่างานทั้งหมด
มูลค่างานแยกตามงบงานและปี พ.ศ.

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

แผนงานที่ 1 แผนงานการดาเนินการจัดทา SLA
และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ
กฟภ.(ระดับฝ่าย)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 ปรับปรุงคณะทางาน SLA ระดับฝ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย ทุกฝ่าย, ภายในไตรมาส 1
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10
สถานที่

ฝวบ.,ฝปบ.,
ฝบพ.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
มค.-มี.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,
ฝปบ., ฝบพ.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 2 แผนงานการจัดทาข้อตกลงระดับ
2.1 วางแผนการดาเนินงาน/กาหนดแนวทาง/ขออนุมัติใช้
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
- ปรับปรุงคณะทางานให้เป็นปัจจุบัน
และการจัดทาระบบประกันคุณภาพงานตาม
- จัดทาแผนดาเนินงาน SLA ประจาปี
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Quality Assurance
- ดาเนินงานตามแผนงาน
for Service Level Agreement : QA for SLA)
เป้าหมาย ดาเนินการได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน

2.2 ดาเนินการตาม SLA กระบวนงานหลักในการ
ให้บริการ P1-P11 ให้กบั กฟฟ. ที่ยกฐานะ
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่ยกฐานะ
2.3 สื่อสาร ถ่ายทอด จัดฝึกอบรม สัมมนาให้ระดับ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง

49

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

กฟฟ. ที่ยกฐานะ ม.ค.-ธ.ค.2560

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

รวม
(ล้านบาท)

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ. ที่ยกฐานะ

-

-

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.100

0.100

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.100
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

2.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (Quality Assurance : QA for SLA)
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาแผน QA for SLA ประจาปี
- ตรวจติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)
เป้าหมาย ดาเนินการตรวจประเมิน QA for SLA
ได้ครบทุก กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

2.5 มีแนวทางข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน
สามารถนาไปพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (QIR)
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนงาน

กฟฟ.ชั้น 1-3

2.6 ดาเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ
SQA (Service Quality Assurance) ของกระบวนงาน
แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2)
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค และ กฟฟ.ในสังกัด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

50

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผปบ.
ผกป.

-

0.100

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

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
แผนงานที่ 3 แผนงานดาเนินงานที่ได้รับบริการ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการ กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard) กระบวนงานชาระ กฟส.วิหารแดง
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)
กฟส.วิหารแดง
การให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เงินนอกเวลาทาการ (P1), กระบวนงานขอใช้ไฟฟ้า (P3),
กระบวนงานบริการด้านมิเตอร์ (P4), กระบวนการโอนชื่อ
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้าประกัน (P9)
และกระบวนงานจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (P10)
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค และ กฟฟ.ในสังกัด
- ดาเนินการได้ร้อยละ 85 ของจานวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับ
บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (เกณฑ์วัดระดับ 5)
แผนงานที่ 4 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

4.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน
(งบ C,I,P)
- ตั้งคณะทางาน
- กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงานตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย มูลค่างานตามแผนงานที่กาหนด,
รายงานทุกไตรมาส
งบ C
งบ P งบ I
ก่อนปี 2558
90% 90%
2558
100% 55% 55%
2559
80%
50% 50%
2560
45%
51

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผกส.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

ด้านกระบวนการภายใน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

4. เป้าหมาย
- 5.06 ครั้ง/ราย/ปี
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ - 1.705 ครั้ง/ราย/ปี
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- 150.78 นาที/ราย/ปี
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่
- 25.950 นาที/ราย/ปี
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
- ร้อยละ 100
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- ร้อยละ 5.18

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 12 เมืองใหญ่ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 12 เมืองใหญ่ - รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- ร้อยละ 100
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝวบ.กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
สถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)

1.1 เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย ทุกแห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 7 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

แผนงานที่ 2 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

2.1 ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุม้ ฉนวน SAC
ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 80 วงจร-กม.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

2.2 ปรับปรุงระบบจาหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ระบบ
22 เควี.
เป้าหมาย ทุกวงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน - วงจร-กม.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-
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-

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

แผนงานที่ 3 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
- ค่าดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2560
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2560

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.2560

3.2 กาหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2560
เป้าหมาย ไตรมาส 2

กฟฟ.ชั้น 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2560 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

3.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และภาพรวม กฟข.
เป้าหมาย ภายใน 15 วันทาการ ทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

3.4 ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบจาหน่ายตามบท
วิเคราะห์ขอ้ 3.3 เพื่อให้ค่าดัชนีฯ มีความเชื่อถือได้
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่มีค่าเกินค่าเป้าหมาย, รายงาน
ทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 4 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าของ 3 เมืองใหญ่
- ค่าดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ค่าดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) 3 เมืองใหญ่

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.1 การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ
4.1.1 จัดทาแผนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ
เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค.2560
4.1.2 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่
ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
4.2 การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมของสายงานฯ
4.2.1 จัดทาแผนตามหลักเกณฑ์การพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่อตุ สาหกรรมของสายงานฯ
เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค.2560
4.2.2 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่อตุ สาหกรรมของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ม.ค.2560

กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ม.ค.-ธ.ค.2560

กฟฟ.ชั้น 1-3,
ที่มีนิคมฯตั้งอยู่

ม.ค.2560

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.
ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ที่มีนิคมฯตั้งอยู่
กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.,กปบ.,
ที่มีนิคมฯตั้งอยู่
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ที่มีนิคมฯตั้งอยู่

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 5 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมัน่ คง 5.1 ขออนุมัติการแบ่ง/การเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
และมีประสิทธิภาพ
สถานีไฟฟ้าระบบ 115 เควี.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 2 แห่ง
5.2 ขออนุมัติจา่ ยไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ
Closed Loop
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1 Loop

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.กปบ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.กปบ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

6.1 จัดทาแผนปลดโหลดกรณีกาลังผลิตสารองต่าและ
รองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน
เป้าหมาย ไตรมาส 1

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2560

ฝปบ.กปบ.

-

-

6.2 จัดทาแผนปลดโหลดด้วย U/F Relay
เป้าหมาย ไตรมาส 1

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2560

ฝปบ.กปบ.

-

-

5.3 บริหารสัญญาจ้างการบารุงรักษาระบบควบคุม
สถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM, CM
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
จานวน 38 สถานี
แผนงานที่ 6 งานความสาเร็จในการจัดทาแผน
ปรับปรุงโครงสร้างบริหารและจัดการในสภาวะ
วิกฤตไฟฟ้า (Emergency Response
Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า

10
สถานที่
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 7 งานตรวจสอบและบารุงรักษา
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า

แผนงานที่ 8 งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

7.1 บารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 88 สถานี

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

7.2 ประสานงานและบารุงรักษาระบบ 115 kV
Protection Relay ตามวาระ
เป้าหมาย ทุกสถานีตามแผนงานของ กอร. กาหนด,
รายงานทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

8.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าใน
นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ทุกนิคม, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1 นิคม
(นิคมเหมราชสระบุรีที่ดินอุสาหกรรม จากัด)
8.3 ตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
RCS (Remote Control Switch)
เป้าหมาย ทุกตัว, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1,000 ตัว

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผปบ.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.4 ตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลงในระบบจาหน่าย
8.4.1 กาหนดแผนบารุงรักษาหม้อแปลงประจาปี
เป้าหมาย ม.ค. 2560

8.4.2 ดาเนินการตามแผนบารุงรักษาหม้อแปลง
ประจาปี 2560
เป้าหมาย ทุกเครื่องตามแผน, รายงานทุกไตรมาส
8.5 งานดาเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling For
Strong Grid สาหรับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
8.5.1 ตรวจสอบระบบจาหน่ายเมืองใหญ่
พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ ปีละ 1 ครั้ง, ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2
กฟอ.หนองแค จานวน 2 วงจร (ฟีดเดอร์ 5, 10)
กฟส.วิหารแดง จานวน 3 วงจร (ฟีดเดอร์ 4, 5, 9)
8.5.2 ตรวจสอบระบบจาหน่ายที่มีสถิติสูงสุด
10 อันดับแรก พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟอ.หนองแค จานวน 2 วงจร (ฟีดเดอร์ 5, 10)
กฟส.วิหารแดง จานวน 2 วงจร (ฟีดเดอร์ 4, 9)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2560

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.5.3 ตรวจสอบระบบจาหน่ายนอกเหนือจาก
ข้อ 8.5.1 ทุกฟีดเดอร์ พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ และรายงานทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 18 วงจร
กฟส.วิหารแดง จานวน 2 วงจร
8.5.4 รายงานค่าใช้จา่ ยที่ใช้ในงานแก้ไข
สิ่งผิดปกติที่ตรวจสอบพบ
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

8.5.5 ติดตาม และประเมินผลดาเนินการตรวจสอบ
ระบบจาหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาจากข้อมูล
สถิติการทางาน T/R และ T/L ของอุปกรณ์ป้องกัน
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

8.6 สารวจและขออนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้
สาหรับงาน Patrol ให้แก่ กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง และ
กฟส. ที่รับผิดชอบพื้นที่อตุ สาหกรรม
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1
จานวน 44 กฟฟ.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
และ ฝวธ.
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ม.ค.-มี.ค.2560

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
และ ฝวธ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

8.7 จัดทาแผนตัดต้นไม้ประจาปี 2560
เป้าหมาย ม.ค. 2560

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2560

8.8 ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการตัดต้นไม้
เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง, รายงานทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

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

รวม
(ล้านบาท)

ผปบ.
ผกป.

8.9 ทบทวนและจัดทาราคากลางการตัดต้นไม้ประจาปี 2561 กฟฟ.ชั้น 1-3,
เป้าหมาย ไตรมาส 3 ของปี 2560
กฟส.

ก.ค.-ก.ย.2560

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

8.10 จัดอบรมแนวทางการตัดต้นไม้ ให้ถกู ต้องตามหลัก
วิชาการ (รุกขกร)
เป้าหมาย ไตรมาส 1 ของปี 2560

ม.ค.-มี.ค.2560

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

60

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

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

แผนงานที่ 9 แผนงานการพัฒนา Strong Grid

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
9.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านการสื่อสาร
9.1.1 งานพาดสายเคเบิล้ ใยแก้ว (Fiber Optic)
เพื่อโครงข่ายเคเบิล้ ใยแก้ว
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 111 วงจร-กม.
9.1.2 สารวจงานพาดสายเคเบิล้ ใยแก้ว (Fiber Optic)
นาเสนอขออนุมัติ เพื่อดาเนินการในปี 2561
เป้าหมาย ภายในไตรมาส 1
จานวน 163 วงจร-กม.
9.2 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุม
การสั่งการ
9.2.1 นาข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS
ตามรูปแบบที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 81 สถานี
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.,กรส.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มี.ค.2560

ฝปบ.,กรส.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.180

0.180

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
9.3 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มี
ความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 5 สถานี
9.4 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
9.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนงานปรับปรุง
ระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย ภายในเดือน ก.พ.2560
9.4.2 จัดทาแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย ภายในเดือน มี.ค.2560
9.4.3 ดาเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.กปบ.
(2) 0.180
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟอ.อป.

ก.พ.2560

กฟอ.อป.

มี.ค.2560

กฟอ.อป.

ม.ค.-ธ.ค.2560

รวม
(ล้านบาท)

0.180

ฝวบ.,กวว.,
กฟอ.อป.
ฝวธ.(ภ3)
ฝวบ.,กวว.,
กฟอ.อป.

-

-

-

-

ฝวบ.,กวว.,
กฟอ.อป.

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
9.5 ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
กฟฟ. หน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว
9.5.1 งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2559
เป้าหมาย ภายในไตรมาส 2, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 2 แห่ง
9.5.2 งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2560
เป้าหมาย ดาเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากได้รับอนุมัติ
กคก. ภายใน 12 เดือน , รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

กฟจ.สก.,
กฟอ.สน.

กฟฟ.ชั้น 1-3,

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-มิ.ย.2560 ฝปบ.กปบ.,
กฟจ.สก.,
กฟอ.สน.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 10 งานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบค.
ผบต.

10.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กบั บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คฟม.) (ตามที่ได้รับอนุมัติ
จาก กคก.) ทุกราย
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
จานวน - ราย (รอค่าเป้าหมายจาก กคก.)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

10.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล
(คฟก.) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก.) ทุกราย
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบค.
ผบต.

10.3 งานโครงการขยายเขตการระบบไฟฟ้าให้พื้นที่
ทากินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (ตามที่ได้รับ
อนุมัติจาก กคก.) ทุกราย
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส , ทุกราย
จานวน - ราย (รอค่าเป้าหมายจาก กคก.)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบค.
ผบต.
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 11 งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูล
ในฐานข้อมูล GIS
- ความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง
- ความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์
- ความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกัน
ในระบบไฟฟ้า

แผนงานที่ 12 งานวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย (Loss)
ด้าน Technical Loss

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
11.1 ความครบถ้วนของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูล GIS
เมือ่ เทียบกับระบบอื่น
เป้าหมาย ร้อยละ 97 , รายงานทุกไตรมาส
11.2 ความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูล GIS
เมือ่ เทียบกับระบบอื่น
เป้าหมาย ร้อยละ 97 , รายงานทุกไตรมาส

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผมต.
ผบต.

11.3 ความครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับระบบอื่น
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย ร้อยละ 92, รายงานทุกไตรมาส

ผปบ.
ผกป.

12.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกาหนด ร่างค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
ของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2560
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2560
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กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.2560

ฝวบ.,กวว,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
12.2 กาหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน
หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. หน้างาน ประจา
ปี 2560
เป้าหมาย ไตรมาส 2

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟฟ.ชั้น 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2560 ฝวบ.,กวว,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

12.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss
แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กวว,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

12.4 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทาแผนแก้ไข
อนุมัติหลักการพร้อมประมาณการ (อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ฟีดเดอร์)
เป้าหมาย จานวน 4 ฟีดเดอร์ รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

12.5 ร้อยละของจานวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคานวณ
ค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย 100%, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน - ราย (รอค่าเป้าหมายจาก กจฟ.)

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

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

แผนงานที่ 13 งานควบคุมและดาเนินการแก้ไข
หน่วยสูญเสีย ด้าน Technical Loss

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผปบ.
ผกป.

13.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบ
จาหน่ายแรงต่าที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 13.1.1
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
13.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้งที่มีขนาดไม่
เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผปบ.
ผกป.

13.1.4 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส
โดยใช้โปรแกรม Project tracking ของ GIS เฟส 2
เพื่อกาหนดเป็นแผนปี 2561
- หม้อแปลงที่มีโหลดเกิน 75%
- หม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30%
เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จ ไตรมาส 4/2560

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ต.ค.-ธ.ค.2560

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

13.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง
ในระบบจาหน่าย
13.1.1 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส
ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกดั หม้อแปลง ปี 2559
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานทุกเดือน
จานวน 12 เครื่อง
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
13.2 งานลด Technical Loss ในระบบจาหน่าย
13.2.1 ประสานงานจัดหางบประมาณ, อุปกรณ์ และ
ติดตั้ง Capacitor ในระบบจาหน่าย 22 kV (ตามข้อ 12.4)
เป้าหมาย 100% , รายงานผลทุกไตรมาส
13.2.2 ดาเนินการนา Capacitor ที่หลุดออกจาก
ระบบจาหน่าย ให้นาเข้าระบบทั้งหมด
เป้าหมาย 100% , รายงานผลทุกไตรมาส
13.2.3 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance
เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2560

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

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

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2560 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

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

แผนงานที่ 14 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
ด้าน Non-Technical Loss

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
ผมต.
ผบต.

14.1 งานตรวจสอบมิเตอร์ โดยชุดเฉพาะกิจของ
แต่ละเขต (Cross Check)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

14.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่
ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
- มิเตอร์ประกอบ CT แรงสูง
- มิเตอร์ประกอบ CT แรงต่า
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าและ
แรงสูง (ยกเว้นมิเตอร์ AMR)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน 123/ 62 เครื่อง (กฟอ.หนองแค/ กฟส.วิหารแดง)
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
ผมต.
ผบต.

14.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่า/
แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน 243/ 83 เครื่อง
(กฟอ.หนองแค/ กฟส.วิหารแดง)
14.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าและแรงสูง
ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ
เป้าหมาย ไม่มีในแผนปฏิบัติงานปี 2560

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.8 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ
14.8.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ากว่า 30%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 20,533/ 12,217 เครื่อง (หนองแค/ วิหารแดง)
- ไตรมาสที่ 1, 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด
14.8.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ากว่า 50%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 602/ 259 เครื่อง (หนองแค/ วิหารแดง)
- ไตรมาสที่ 1 ,4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
ผมต.
ผมต.

14.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

14.10 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ 115 เควี.
ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.11 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย ไม่มีในแผนปฏิบัติงานปี 2560

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.12 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบที่ตรวจพบ การชารุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จ
ภายในรอบบิลถัดไป
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผมต.
ผบต.

14.13 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วนและจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบค., ผมต.,
ผปบ.
ผบต., ผกป.
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

14.14 งานสารวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ
และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ ทุกจุด
เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

14.15 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์
ชารุด-ละเมิด
เป้าหมาย ทุกราย, รายงานทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 ผบค., ผมต.
ผบต., ผกป.

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบป.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO4 มุง่ เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี่และการขยาย IP2 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
เพือ่ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
เกี่ยวเนือ่ งทั้งในและต่างประเทศ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
IP2 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 งานพัฒนากิจกรรมคุณภาพคิวซี
(Quality Control)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 จัดให้มีการนาเสนองานกิจกรรมคุณภาพคิวซี
และมอบรางวัลเกียรติคุณ ระดับ กฟข.
เป้าหมาย จานวน 1 ครั้ง

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

4. เป้าหมาย
ระดับ 5
(จานวน 5 ชิ้นงาน)

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

7. เป้าหมาย
ระดับ 5
(จานวน 3 ชิ้นงาน)

10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.
-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

1.2 จัดทากิจกรรมคุณภาพคิวซี และนาเสนอ
คณะกรรมการคิวซี กฟข. ตามแผนงานที่
คณะกรรมการฯกาหนด
เป้าหมาย กฟฟ..แห่งละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
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รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

แผนงานที่ 2 งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม 2.1 จัดให้มีการนาเสนองานนวัตกรรม และมอบรางวัล
(Innovation)
เกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กฟข.
เป้าหมาย จานวน 1 ครั้ง

กฟก.1

2.2 จัดทาโครงงานนวัตกรรม และนาเสนอคณะกรรมการ
ของหน่วยงาน และ กฟข. เพื่อพิจารณา จัดสรร
งบประมาณ ภายในไตรมาส 2
เป้าหมาย กฟฟ..แห่งละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.
(2) 0.125

รวม
(ล้านบาท)

0.125

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2560 กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
กฟส.วิหารแดง

2.3 คณะกรรมการฯ กฟข. พิจารณานานวัตกรรมที่
ได้รับการคัดเลือก และนาเสนอขออนุมัติ รผก.(ภ3)
เพื่อมาขยายผล
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

กอก.

-

-

2.4 ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมที่นามาขยายผล
ตามข้อ 2.3 หลังจากนามาใช้งาน 3 เดือน
เป้าหมาย รายงานผลหลังจากนามาใช้งาน 3 เดือน

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

กอก.

-

-
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4. Learning

and Growth

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

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 4.40 คะแนน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

7. เป้าหมาย
- ระดับ 5 อยู่ที่ 4.40 คะแนน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

1.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
1.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย จานวน 35 คน
- หน่วยงานระดับ กอง และ กฟฟ.ชั้น 1,2,3
หน่วยงานละ 1 คน
- จัดเพิ่มเติมจากแผนปี 2559 โดยผู้เข้าอบรมต้อง
ไม่เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
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10
สถานที่

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.,
(2) 0.084
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.084

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1.2 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตาม
ผลการสารวจความสุขของบุคลากร ในสังกัด ปี 2559
เป้าหมาย
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กฟข. , ฝวธ.(ภ3)
(เพื่อพิจารณากลั่นกรองกิจกรรม)
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กอง,กฟฟ.ชั้น 1,2,3
(เพื่อพิจารณานาเสนอขออนุมัติจดั กิจกรรม)
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
1.1.3 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสุขของบุคลากร
เป้าหมาย
- ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร
ไม่น้อยกว่าปี 2559 (รอค่าเป้าหมาย)
1.1.4 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริม
การสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค. 2560
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 นักสร้างสุข

รวม
(ล้านบาท)

ม.ค.-มี.ค.2560
ม.ค.-มี.ค.2560
เม.ย.-ธ.ค.2560
กฟก.1

ก.ย.-พ.ย.2560

กอก.

-

-

กฟก.1

พ.ย.-ธ.ค.2560

กอก.

-

-

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

แผนงานที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจาปี
เป้าหมาย พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่า 32 คน
กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่า 10 คน

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบห.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

2.2 ตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือดแก่พนักงาน
และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารตะกั่ว
เป้าหมาย พนักงานและลูกจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวน 170 คน
- กลุ่มเป้าหมาย พนักงานสถานีไฟฟ้า

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

กอก., กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.136

0.136

2.3 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน
สายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
(จัดในพื้นที่ กฟก.1)

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.360

0.360
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ม.ค.-ธ.ค.2560

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

แผนงานที่ 3 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- คัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสานักงาน
การไฟฟ้าดีเด่น ของ สายงานการไฟฟ้า ภาค 3
- คัดเลือกการไฟฟ้าในสังกัดเป็นตัวแทนของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่
กฟภ. กาหนด

10
สถานที่

กฟก.1
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560 คณะทางานฯ,
(2)0.420
กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.420

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความสามารถหลักของพนักงานเพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน KM

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการพัฒนา IDP รายตาแหน่ง
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน KM

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

1.1 ดาเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผน
ฝึกอบรมประจาปีของหน่วยงาน
1.1.1 ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม
ประจาปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย จานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนพนักงานตามแผนฝึกอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. ระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของระยะเวลาตามหลักสูตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยมีผล
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2560
(2) 5.962
กอก.

รวม
(ล้านบาท)

5.962

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

1.1.2 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลสาหรับพนักงาน
ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามข้อ 1.1.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจานวนพนักงาน
ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
หมายเหตุ หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร กาหนดแผน
การพัฒนารายบุคคล/เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง พร้อม
ติดตามและทดสอบความรู้ โดยจะต้องมีผลคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมประจาปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย ครบทุกหลักสูตร

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2560

80

11
ช่วงเวลา

กอก.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.2 จัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety
Analysis) ให้กบั ผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย จัดส่งพนักงานเข้าอบรม จานวน 4 คน
- กฟอ.หนองแค 3 คน (ผกส., ผมต., ผปบ.)
- กฟส.วิหารแดง 1 คน (ผกป.)

1.3 จัดให้มีการทดสอบความรู้ในงานที่ปฏิบัติของ
พนักงานช่างและคนงานแต่ละด้าน เช่น งานก่อสร้าง ,
งานตรวจสอบมิเตอร์ , งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นต้น
เป้าหมาย จัดส่งพนักงานเข้าอบรมทดสอบความรู้
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2560 ผกส., ผมต.,
กฟส.วิหารแดง
ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
กฟส.วิหารแดง

ผกส., ผมต.,
ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.4 จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
สาหรับผู้บริหาร
เป้าหมาย ผจก.กฟอ.หนองแค

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2560
ผบห.

1.5 จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตร " มาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส " กฟส.วิหารแดง ม.ค.-มิ.ย.2560 กฟส.วิหารแดง

สาหรับผู้บริหาร
เป้าหมาย กฟส.วิหารแดง
- ผจก., หผ.กป. , หผ.บต. , หผ.บง.
1.6 จัดส่งพนักงานอบรมด้านระบบการจัดซือ้ จัดจ้างรูปแบบใหม่ กฟอ.หนองแค

e-Market , e-Bidding
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค จานวน 1 คน
กฟส.วิหารแดง จานวน 1 คน

กฟส.วิหารแดง
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ม.ค.-ก.ย.2560

ผบห.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.7 จัดให้มีการศึกษาดูงานภายในประเทศ
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการศึกษาดูงานในภาพรวม กฟข. ,
คณะทางานด้านต่างๆ ของ สรก.(ภ3)
(รายละเอียด ประกอบด้วย เรื่องที่จะเข้าศึกษาดูงาน ,
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน , งบประมาณ , ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นต้น)
- รายงานผลการศึกษาดูงานนาเสนอ รผก.(ภ3)
ภายใน 30 วัน หลังจบจากการศึกษาดูงาน
1.8 จัดส่งพนักงานอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า
ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหมายและจิตวิทยา
การบริการ (เพิ่มเติมจาก ปี 2559)
เป้าหมาย จัดส่งพนักงานเข้าอบรมตามแผนงาน กฟก.1
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10
สถานที่

กฟก.1,
ฝวธ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2560
กอก.
(2) 1.000
ม.ค.-มิ.ย.2560

คณะทางานด้านต่างๆ

ของ สรก.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2560

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2560
กฟส.วิหารแดง

ผบห.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

1.000

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.9 จัดให้มีการชี้แจงแนวทางการจาแนกกลุ่มลูกค้าและ
ส่วนตลาด รวมทั้งกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเสียงลูกค้า (สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน
SEPA หมวด 3)
เป้าหมาย จัดส่งพนักงานเข้าอบรมตามแผนงาน กฟก.1

1.10 จัดอบรมพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ (Front Office Manager)
(สนับสนุนการดาเนินงานตามเกณฑ์ BSC องค์กร)
เป้าหมาย จัดส่งพนักงานเข้าอบรมตามแผนงาน กฟก.1
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2560
ผบห.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2560

ผบห.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 การประเมินผลความสาเร็จ
การมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน
จัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1
2.1.2 อนุมัติเห็นชอบองค์ความรู้ที่สาคัญ
ของหน่วยงาน (ระดับฝ่ายและหน่วยที่เทียบเท่าฝ่าย)
เป้าหมาย จานวน 4 องค์ความรู้
- หน่วยงานระดับฝ่ายละ 1 องค์ความรู้
2.1.3 รวบรวมองค์ความรู้ตามที่ระบุในข้อ 2.1.2
และนาไปเผยแพร่ในระบบ KMS
เป้าหมาย จานวน 4 องค์ความรู้
- หน่วยงานระดับฝ่ายละ 1 องค์ความรู้
2.1.4 ขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ที่ได้ดาเนินการจัดการความรู้ไป
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4
2.1.5 มีการประเมินผลการจัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2560

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ก.ย.2560

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ต.ค.2560

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ต.ค.2560

กอก.

-

-

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2560

กอก.

-

-

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

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่
บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย จานวน 3 เรื่อง
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ก.ย.2560
กอก.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

ภาคผนวก

Core Value

“ทันโลก บริการดี มีคณ
ุ ธรรม”

The Electric Utility Of The Future

