แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
คานา
ด้วยปัจจุบัน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย PEA จะต้องปรับยุทศาสตร์ให้สอดรับทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับแผนงานประจาปี 2561 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค เป็นแผนงาน
ที่เกิดจากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับแผนระดับองค์กร(PEA) แผนงานสายงาน
จาหน่ายและบริการ (ภาค 3 ) และแผนงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยนามา
จั ด ท าเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง จะค้ น หากิ จ กรรมส าคั ญ ของแผนงาน เพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น หรื อ ค้ น หา
ปัจจัยเสี่ยง จากแผนยุทธศาสตร์ PEA และแผนกลยุทธ์ของสายงานฯ แล้วนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทั้งนี้มีการจัดทาภายใต้แนวคิดการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ EVM โดยเชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map และ Balanced Scorecard ของ PEA
ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
กลยุทธ์ขององค์กรมาสู่แผนปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหรือเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการดาเนินงานของทุกกิจกรรมขิงแผนงานดังกล่าวให้
บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/งาน ซึ่ งทุกหน่วยงานในสายงานฯ
จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สรุปแผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณประจาปี 2561
กฟอ.หนองแค
มุมมอง

จานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ

รวม

หน้า

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน

กิจกรรม

1.1 Social and Environment

3

3

6

12

1-9

1.2 Finance

2

5

7

11

10-18

2. Customer

2

14

7

23

19-49

3. Internal Process

6

15

8

57

50-87

4. Learning and Growth

2

4

2

2

88-100

15

41

30

105

1. Goal

รวม

สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรและงบประมำณประจำปี 2561
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคกลำง) จ.พระนครศรีอยุธยำ
งบประมำณประจำปี 2561
มุมมอง
1. Goal
1.1 Social and
Environment

กลยุทธ์ (ภำค 3)

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

แผนงำน

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

OC1.1
OC1.2
OC1.3
OC1.4
OC1.5

OC2 Stakeholder Engagement

- ผลการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของ กฟภ.

OC2.1
OC2.2
OC2.3

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุป : 13 แผนงำน
18 กิจกรรม

3 กลยุทธ์

-

3 เกณฑ์วัด

OC2.4
OC2.5
OC2.6
RS1.1
RS1.2

การไฟฟ้าโปร่งใส
เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
งานส่งเสริมความปลอดภัย การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานให้ภาคประชาชน
สารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
เพิ่มทักษะบุคลากรด้านหลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (ISO 26000) ในการบริหารองค์กร
การจัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO : 26000
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน CSR ของพนักงาน
รักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ตรวจวัดพลังงานให้กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2561

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
0.030
1-2
0.020 2
2
0.422
3-4
5
-

0.200

0.010
-

6
6

-

0.010

0.180

7

-

0.320
0.010

-

8
8
8
9
9

-

0.992
1.202

0.210

งบประมำณประจำปี 2561
มุมมอง
1.2 Finance

กลยุทธ์ (ภำค 3)

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

- สร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจอย่างมี - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
ประสิทธิภาพ
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
- ค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ - ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
สรุป : 11 แผนงำน
16 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

5 เกณฑ์วัด

แผนงำน
1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2 งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
3 งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด
6 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม
7 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
8 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
9 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน Time Confirm
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2561

(ล้ำนบำท)

งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
-

-

-

หน้ำ
10
11
11
12
12
13-14
14
15
16
17
18

งบประมำณประจำปี 2561
มุมมอง
2. Customer

กลยุทธ์ (ภำค 3)
CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว

สรุป : 9 แผนงำน
33 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ตาม SLA ที่กาหนด
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ
ตาม SLA ที่กาหนด
14 เกณฑ์วัด

แผนงำน
CR1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Market Research) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การให้บริการของลูกค้า
CR1.2 วิเคราะห์เสียงของลูกค้า และจัดลาดับความต้องการ ความคาดหวัง
เพื่อกาหนดแนวทางในการตอบสนองเสียงของลูกค้า
CR1.3 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และ
บริหารจัดการ (เฉพาะด้านลูกค้า)
CR1.4 พัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Service)
CR1.5 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
CR1.6 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้บริการ
CR2.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
CR2.2 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า
CR2.3 พัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)

รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2561

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
0.103
20-24
-

-

-

25

-

0.050

-

26-28

6.500
-

0.060
5.033
0.924

-

29
30
31-34
36-47
48
49

6.500

6.170
12.670

-

งบประมำณประจำปี 2561
มุมมอง
3. Internal Process

กลยุทธ์ (ภำค 3)
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงใน
ฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและ
อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูลระบบ GIS
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย - ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid

OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทาน

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
IP2 ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป : 14 แผนงำน
47 กิจกรรม

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

6 กลยุทธ์

- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน
- การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
(กรณีไม่ต้องขยายเขตแรงต่า)
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank
- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน
- มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สาหรับผู้ผลิต และจาหน่ายพลังงาน
15 เกณฑ์วัด

(ล้ำนบำท)

แผนงำน

งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
OM1.2 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
OM1.3 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)
OM1.4 แผนงานการพัฒนา Strong Grid
OM1.5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
OM1.7 แผนบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(Condition Base Maintennance)
OM1.8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
-

หน้ำ
51
52-53
54-55
56-67
68
68
69-75

OM2.1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ และปรับปรุงระบบ Access Network
OM2.3 แผนงาน Smart Substation

-

-

-

76-78

-

-

-

78

OM4.1 ความสาเร็จของการดาเนินการตาม QA for SLA ตาม Supply Chain
ของ กฟภ.
OM4.2 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

-

-

-

79-81

-

-

-

82

IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร
IP2.1 แผนงานส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

-

-

-

83-84

-

-

-

85-86

RS1.1 งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบไฟถนน
และไฟสาธารณะ
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2561

-

-

-

87

-

-

-

งบประมำณประจำปี 2561
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภำค 3)

4. Learning and Growth HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

สรุป : 8 แผนงำน
18 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- Engagement Score

- ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน Competency ที่คาดหวัง
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน KM

4 เกณฑ์วัด

แผนงำน
HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(PMS : Performance Management System)
HR1.2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
HR1.3 การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ
HR1.4 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
HR2.1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)
HR2.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานในธุรกิจใหม่
HR2.3 แผนงานพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา
กฟภ. อยางยั่งยืน
HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2561

(ล้ำนบำท)

งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
-

หน้ำ
88

-

0.384
3.840
0.420
7.851
0.084
-

-

89-90
91
92
93-97
98
99-100

-

12.579
12.579

-

100

1. Goal
1.1 Social and Environment

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน

- ค่ำดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : DI)
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)

- ค่ำดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : DI)
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 กำรไฟฟ้ำโปร่งใส

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

1.1 ดำเนินกำรกำรไฟฟ้ำโปร่งใสตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำโปร่งใสของ
กฟภ. 4 มิติ 5 ด้ำน
เป้าหมาย
- ทุกหน่วยงำน
- ผ่ำนกำรตรวจประเมินของเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด 90% ขึ้นไป
จำกผู้ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงำน
1

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- คะแนนระหว่ำง 80-100
(ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รัฐวิสำหกิจทีเ่ ข้ำร่วมประเมิน)
- ไม่เกินค่ำดัชนี 0.1081
7. เป้าหมาย
- คะแนนระหว่ำง 80-100
(ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ
รัฐวิสำหกิจทีเ่ ข้ำร่วมประเมิน)
- ไม่เกินค่ำดัชนี 0.1081

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ทุกแผนก
กฟส.วิหำรแดง
คณะทำงำนฯ

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.2 นำผลกำรประเมินของทุกหน่วยงำนเข้ำประชุมผู้บริหำร
ของทุกหน่วยงำน
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมำสที่ 2 และ ไตรมำสที่ 4)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ทุกแผนก
กฟส.วิหำรแดง
คณะทำงำนฯ

แผนงานที่ 2 เสริมสร้ำงค่ำนิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
(ตำมหนังสือ สรก.(ท)10/2560 ลว. 13 ม.ค.2560)

- จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยม "ทันโลก บริกำรดี มีคุณธรรม"
และวัฒนธรรม กฟภ. ตำมคู่มือกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม
และวัฒนธรรมของ กฟภ.(TRUST+E)
เป้าหมาย ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

ทุกแผนก

แผนงานที่ 3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

- ตำมกิจกรรมทีก่ องกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (กกท.) กำหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

ทุกแผนก

2

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 4 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

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

4.1 ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
ให้กบั พนักงำนทีป่ ฏิบัติงำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ เช่น พนักงำนฮอทไลน์
พนักงำนแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง ฯลฯ
เป้าหมาย จำนวน 200 คน

4.2 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
4.2.1 ชุดก่อสร้ำง ขยำยเขต ชุดแก้ไฟ และ ชุดบำรุงรักษำให้
ทำกิจกรรม มือชี้ ปำกย้ำ KYT ณ จุดปฏิบัติงำนกรณีดับไฟทำงำน
ให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช๊อตกรำวด์) และได้รับอนุญำต
เจ้ำหน้ำที่ จป. ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้งและทำงำนตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
เป้าหมาย ทุกครั้งทีป่ ฏิบัติงำน
4.2.2 จัดกิจกรรมวันควำมปลอดภัย เพือ่ สร้ำงควำมย้ำเตือน
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยให้กบั พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบ
เป้าหมาย กฟฟ. อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

3

10
สถานที่

กฟก.1,

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กวว.
(2) 0.312

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

จป.
ทุกแผนก

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2561
กฟส.วิหำรแดง

จป.
ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

0.312

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

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

4.2.3 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรพำดสำยสื่อสำรและอื่นๆ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด พร้อมรำยงำนผล
เป้าหมาย
- ตั้งคณะกรรมกำรและจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบพำดสำยสื่อสำร
และอื่นๆ จำก กฟก.1,2,3 และ ฝวธ.(ภ3) ภำยในเดือน ม.ค. 61

- ตรวจสอบสำยสื่อสำรในพืน้ ทีบ่ ริเวณรัศมี 5 กม. ของแต่ละ กฟฟ.
ตำมแบบฟอร์มพำดสำยสื่อสำร และอื่นๆ เปรียบเทียบข้อมูลใน
โปรแกรม TAMS หำกมีสว่ นทีเ่ กินมำตรฐำนให้แจ้งเรียกเก็บค่ำปรับ
ตำมระเบียบ กฟภ.
4.3 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้กบั ประชำชน
- ตรวจสอบระบบจำหน่ำยแรงสูงทีไ่ ม่เป็นไปตำมมำตรฐำน/
ไม่ปลอดภัยและดำเนินกำร/จัดทำแผนงำนปรับปรุงให้เกิดควำม
ปลอดภัยต่อประชำชน
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. โดยรำยงำนทุกไตรมำส

4

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.2561

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

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ก.พ.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 5 งำนส่งเสริมควำมปลอดภัย กำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ และกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้ถกู ต้อง
ตำมมำตรฐำนให้ภำคประชำชน

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

5.1 จัดทำโครงกำรปรับปรุงระบบจำหน่ำย และสำยสื่อสำรคัดเลือก
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง และพืน้ ทีอ่ ื่นๆ จัดระเบียบสำยสื่อสำร
สำย Drop Wire ทีไ่ ม่เป็นระเบียบ และไม่ได้ใช้งำน พร้อมลงข้อมูล
ในระบบ GIS โปรแกรม TAMS
เป้าหมาย จำนวน 1 งำน แต่ละงำนไม่น้อยกว่ำ กฟฟ.ละ 10 กม.
(กฟฟ.ชั้น 1-3 ระยะทำงหน่วยงำนละไม่น้อยกว่ำ 10 กม.)

5.2 จัดระเบียบสำยสื่อสำรหน้ำหน่วยงำนรำชกำร เช่น
ศำลำกลำงจังหวัด, ทีว่ ่ำกำรอำเภอ ฯลฯ (กฟฟ.ละ 1 แห่ง)
กฟฟ. ทีไ่ ม่มีทวี่ ่ำกำรอำเภอ/ศำลำกลำงจังหวัด
ให้พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
เป้าหมาย จำนวน 2 งำน

5

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
กฟส.วิหำรแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

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

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC2 Stakeholder Engagement

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรดำเนินงำนของ กฟภ.

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์วัดระดับ 4

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC2 Stakeholder Engagement

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรดำเนินงำนของ กฟภ.

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์วัดระดับ 4

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

แผนงานที่ 1 สำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

- ประสำนงำน และจัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ต่อกำรดำเนินงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผล
โครงกำรตำมที่ ฝสส. กำหนด
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 3 หรือตำมจำนวนที่ ฝสส. กำหนด

แผนงานที่ 2 เพิ่มทักษะบุคลำกรด้ำนหลักบรรษัทภิบำล
และมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO : 26000)
ในกำรบริหำรองค์กร

- จัดอบรมหลักสูตร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบมำตรฐำน
ISO : 26000 ให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม (ผู้บริหำรและพนักงำนและหน่วยงำนที่จะ
ดำเนินงำนด้ำน CSR ปี 2561)
เป้าหมาย กฟข. จำนวน 80 คน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟก.1
ม.ค.-ก.ย.2561
กอก.
(3) 0.010
0.010
กฟฟ.ชั้น 1-3,
(ฝสส.จัดสรรงบประมำณให้)
กฟส.

กฟก.1, ม.ค.-มิ.ย.2561
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กอก.

(2) 0.200

0.200

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

แผนงานที่ 3 กำรจัดสำนเสวนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ก.ย.2561
กอก.
(2) 0.010

3.1 จัดกำรสำนเสวนำรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมประเมินผล
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000
เป้าหมาย
- กฟข. จัดสำนเสวนำกลุ่มพนักงำน/ลูกจ้ำง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
- กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดสำนเสวนำกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่ำงน้อย 1 กลุ่ม (ลูกค้ำ, ชุมชน ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และ อื่น ๆ)

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3

3.2 นำผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมข้อ 3.1 มำวิเครำะห์
แล้วจัดทำแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2562
เป้าหมาย จัดทำยกร่ำงแผนงำนหรือโครงกำรฯ ภำยในไตรมำสที่ 4

กฟก.1
ต.ค.-ธ.ค.2561
กฟฟ.ชั้น 1-3
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กอก.

รวม
(ล้านบาท)

0.010

(3) 0.180
0.180
(กพส.จัดสรรงบประมำณให้)

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561
กอก.
-

แผนงานที่ 4 ประเมินผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
CSR ของพนักงำน

- ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน CSR
ที่ดำเนินกำรโดย กฟภ., กฟข. และ กฟฟ.ที่สังกัด
เป้าหมาย พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
ของพนักงำน และลูกจ้ำงทั้งหมด
ทั้งหมด 3,408 คน เป้ำหมำย 341 คน

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

แผนงานที่ 5 รักษำฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

- โครงกำรสร้ำงแนวปะกำรังเทียมในพื้นที่ กฟก.2
เป้าหมาย
- ติดตำมประเมินผลที่ดำเนินกำรแล้วในปี 2560
- ศึกษำดูงำนแนวปะกำรังเทียม ในพื้นที่ กฟต.3
- เตรียมขยำยผลระยะที่ 2 ในพื้นที่ กฟก.2

กฟก.2, กฟต.3 ม.ค.-ธ.ค.2561 คณะทำงำนฯ,
กอก.,
ฝบพ., กบญ.

แผนงานที่ 6 ศึกษำกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมและยกระดับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

- ดำเนินโครงกำรชุมชนต้นแบบตำมแนวคิด "ท่ำมะกำโมเดล"
(รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่นด้ำน CSR ปี 2560)
เป้าหมาย กฟข.จำนวน 1 แห่ง (ชุมชน)

กฟฟ.ชั้น 1-3 ต.ค.-ธ.ค.2561
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กอก.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

(2) 0.320

0.320

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

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

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
-

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
-

7. เป้าหมาย

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

แผนงานที่ 1 กำรใช้กระดำษอย่ำงคุ้มค่ำ และ
มีประสิทธิภำพ

- ส่งเสริมกำรใช้กระดำษอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย แต่ละหน่วยงำนมีปริมำณกำรใช้กระดำษ
ลดลงตำมที่ กฟภ. กำหนด

แผนงานที่ 2 ตรวจวัดพลังงำนให้กบั หน่วยรำชกำร
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร

- ดำเนินกำรตรวจวัดพลังงำนให้กบั หน่วยรำชกำรหรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหำกำไร
เป้าหมาย กฟข.จำนวน 1 แห่ง
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10
สถานที่

-

-

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
นบท.9
กฟส.วิหำรแดง
ทุกแผนก

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กวว.

(2) 0.010

รวม
(ล้านบาท)

0.010

1. Goal
1.2 Finance

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้าน GOAL (FINANCE)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- สร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ

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

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าระดับ 5 (รอค่าเป้าหมาย)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
- ค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝบพ.,กบญ.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

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

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit : EP)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝบพ.,กบญ.
-

แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
(EBITDA)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผลกาไรก่อนหักภาษี
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกาไร
ไม่ต่ากว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561

11

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ฝบพ.,กบญ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด

แผนงานที่ 5 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิด

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.1 เร่งรัดการเก็บหนีค้ ่ากระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย
- ร้อยละของลูกหนีค้ ้างชาระต่อรายได้
(ตาม กฟภ. กาหนดปี 2561) (รอค่าเป้าหมาย)
- ประเภทราชการ
- ประเภทรัฐวิสาหกิจ
- ประเภทเอกชนรายใหญ่
- ประเภทเอกชนรายย่อย

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

-

4.2 ติดตามหนีร้ าชการตั้งแต่หนีเ้ ดือน ก.ย. 2559
ให้มีการชาระเงินภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มีหนีเ้ กิน 2 ปี หากมีต้องมีหลักฐาน
ส่งให้ถงึ อัยการสูงสุดภายใน 2 ปี นับแต่วันจดหน่วย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง

-

-

- เร่งดาเนินการปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน
- ตั้งหนีแ้ ละเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการปรับปรุง
เป้าหมาย ดาเนินการปรับปรุงและตั้งหนีใ้ ห้ครบถ้วน
ภายใน 2 เดือน นับจากเดือนทีต่ รวจพบตามรายงาน
การตรวจสอบมิเตอร์ประจาเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง

-

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

แผนงานที่ 6 เร่งรัดเพิม่ รายได้ธุรกิจเสริม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.1 เร่งรัดการเพิม่ รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟทรัพย์สนิ
ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง
เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สนิ ผู้ใช้ไฟ
(C02.2) สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2558-2560 ที่ 5%
(โดยกาหนดค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ระดับ 5)
(รอค่าเป้าหมาย)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผบค.,ผกส.,ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.,ผกป

รวม
(ล้านบาท)

-

6.2 เร่งรัดการเพิม่ รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ
เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท)
(รอค่าเป้าหมาย)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผบค.ผกส,ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.,ผกป

-

-

6.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2561
จากการสารวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4
ประจาปี 2560 ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย
- จัดเก็บหนีค้ ่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 1
- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วน
ภายในไตรมาสที่ 2
- กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจา กฟข.
เพือ่ ขออนุมัติดาเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2561
กฟส.วิหารแดง

-

-
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ม.ค.-มี.ค.2561
เม.ย.-มิ.ย.2561
ก.ค.-ก.ย.2561

ผปบ.,ผบป.
ผกป.,ผบง.

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.4 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพือ่ ดาเนินการ
เรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2562
เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%

แผนงานที่ 7 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงาน
ให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา

- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
(กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา WMS-ZW03)
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจานวนใบคาร้องทัง้ หมด
ทีม่ ีการรับรู้รายได้
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.,ผบค.
ผกป.,ผบต.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 8 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายทีก่ าหนด
เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
ในช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%)
ประกอบด้วย
1. งบลงทุนเพือ่ การดาเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณ
ประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติเขต)
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมัติ สนญ.)
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่าย
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายเมือ่ เกิดบัญหาไฟตกไฟดับ
และข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ (I.LH)
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบ
จาหน่ายแรงต่า (I.05)
- งบทีไ่ ด้รับจัดสรรในปี 2561 (ภายในไตรมาสที่ 2)
2. งบลงทุนทีท่ าเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจาปี
และงบผูกพัน ดังนี้
- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่ายระยะที่ 1
(แผน 3 และ 4)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พนื้ ทีท่ ากินทางเกษตรกร
ระยะที่ 2 (คขก.2)
- งบทีไ่ ด้รับจัดสรรในปี 2561 (ภายในไตรมาสที่ 2)
15

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 9 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- ดาเนินการจัดซื้อพัสดุทขี่ าดแคลนตามสถานะ C3 ให้เพียงพอ
กับความต้องการทุกงบทุกโครงการ
เป้าหมาย
- นาข้อมูลขึ้นระบบ IM เป็นประจาทุกเดือน
- มีสถานะ C3 ไม่เกิน 5% ของงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ
ทุกโครงการสถานะ เฉพาะ สถานะระหว่างดาเนินการ (REL)
และสถานะดาเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)

16

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผกส.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
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)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ค่าใช้จา่ ย CPI-X

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า 32,029 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
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝบพ.,กซข.
-

1.2 การบริหารค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนภูมิภาค
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 (รอค่าเป้าหมาย)

ทุกฝ่าย,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.3 การบริหารค่าใช้จา่ ยตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)
เป้าหมาย (รอค่าเป้าหมาย) จากผู้รับผิดชอบ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง
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ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
(Time Confirm)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)
ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส ไม่น้อยกว่า 80%
ของค่าควบคุมงาน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผปบ.,ผกส.,ผมต.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.,ผบต

รวม
(ล้านบาท)

2. Customer

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer (Satisfying Existing Customers)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.37
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.41
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.33
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.36
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
(Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ - ร้อยละ 100
ตาม SLA ที่กาหนด

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.37
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.41
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.33
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.36
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
(Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ - ร้อยละ 100
ตาม SLA ที่กาหนด
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า
(Market Research) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การให้บริการของลูกค้า

1.2 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟัง
เสียงของลูกค้า และวิธีปฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของ
ลูกค้าแต่ละช่องทาง ดังนี้
1.2.1 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า ของสายงานฯ
และ กฟข. ดาเนินการเอง
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแผนสารวจ
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ดาเนินการสารวจและบันทึกผลการสารวจ
- กฟก.1 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

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ส.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,
ม.ค.-มี.ค.2561 ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-มิ.ย.2561
ก.ค.2561
ส.ค.2561

(2) 0.044

รวม
(ล้านบาท)

0.044

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.2.2 สุ่มและโทรศัพท์สารวจลูกค้าโดย กบล. จากลูกค้า
ทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ
ไม่เกิน 15 วัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความคิดเห็น
จากลูกค้า ตามประเภทบริการ 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 4.37
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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.2561 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.009
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3

รวม
(ล้านบาท)

0.009

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.2.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านทาง Website
ภายหลังจากใช้บริการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความพึงพอใจ และ
ความคิดเห็นจากลูกค้า
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของปริมาณ
คาร้องทั้งหมด
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3), กรท.และ กบล.(ก.1-3) ประชุมหารือร่วมกัน
เพื่อจัดทาแบบฟอร์มการประเมินและจัดทา Website
- กฟข. รายงานผลภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) รายงานผลภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.37
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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.2561 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.050
กฟส.
ฝบพ.,กรท.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2561
เม.ย.-ธ.ค.2561
เม.ย.-ธ.ค.2561
ม.ค.-ธ.ค.2561

รวม
(ล้านบาท)

0.050

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.2.4 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่อง
ประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box)
1.2.4.1 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ (Smile Box)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
- กฟข. ภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือน
- ฝวธ.(ภ3) ภายในสิ้นเดือนถัดไป
- สัดส่วนการกดประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
จานวนคิวทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.37
1.2.4.2 มีการสุ่มประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สาหรับ
ลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจผ่าน Smile Box ต่ากว่า
ระดับ 4 (จากการกดประเมิน 1,2,3) โดยใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรม
Customers Smile Feedback
เป้าหมาย
- กรท. กาหนดประเด็นการประเมินลูกค้า
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ไตรมาสละ 50 ราย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 สรุปผลวิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง
- กรท. สรุปผลวิเคราะห์ภาพรวม ไตรมาสละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ หากจานวนที่กดประเมิน 1,2,3 ไม่ครบ 50 ราย
สามารถนารายที่กดประเมินระดับ 4 มาวิเคราะห์รวมด้วยได้
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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.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบป.,ผบค.
ผบง.,ผบต

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบป.,ผบค.
ผบง.ผบต

ม.ค. 2561
ม.ค.-ธ.ค.2561
ม.ค.-ธ.ค.2561
ม.ค.-ธ.ค.2561

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

1.3 ติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจแบบ Touch Screen
สาหรับเคาน์เตอร์บริการและจุดชาระเงิน
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง
1.4 การรวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ
(5 ช่องทาง 15 กลไก)
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสาคัญ
หรือจัดการไม่ได้ ลงในแบบฟอร์ม VOC-60-001 ทุกครั้ง
- กฟฟ.ชั้น 1-3 นาข้อมูลจากข้อ (1) ลงระบบ PEA
VOC System ทุกครั้ง
- กฟข. รวบรวมรายงานจาก PEA VOC System
และจัดส่งให้ ฝวธ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปรายงานส่งให้คณะทางานฯ
SEPA หมวด 3 ของสายงานฯ ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
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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.2561 ฝบพ.,กรท.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 2 วิเคราะห์เสียงของลูกค้า และจัดลาดับ
ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการตอบสนองเสียงของลูกค้า

2.1 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูล
ป้อนกลับ และข้อร้องเรียนมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
เป้าหมาย รายงานแผนและผลการตอบสนองเสียงของลูกค้า
ในด้านผลิตภัณฑ์ /บริการ /สนับสนุนเป็นประจาทุกไตรมาส
2.2 ทาแผนปรับปรุงในระดับสายงานฯ ตอบสนองเสียงของลูกค้า
ในระดับองค์กร
เป้าหมาย ดาเนินการตามระยะเวลาตามที่ กฟภ. กาหนด
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ผบค.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 3 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และบริหารจัดการ
(เฉพาะด้านลูกค้า)

3.1 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าจาก SPP
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแนวทาง ประเด็นหัวข้อ
และวิธีการจัดทาฐานข้อมูล
- กฟก.1 ดาเนินการสารวจและบันทึกในฐานข้อมูล
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปผลระดับสายงานฯ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ต.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ม.ค.-มี.ค.2561
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-ก.ย.2561
ต.ค.2561

3.2 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า (High Value) ที่มีการใช้ไฟเพิ่ม 10-15% กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2561
จากปี 2559-2560 เพื่อมุง่ หวังตอบสนองเป้าหมายทางการตลาด
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย
- จัดทาฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1
- จัดทาแผนการตลาด ไตรมาสที่ 1
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ผบป.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.3 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และ จ.ปราจีนบุร)ี
โดยตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กาหนดแผน
และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทารายงาน
เพื่อสื่อสารกับลูกค้า
3.3.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า
ที่จา่ ยไฟ ให้กบั นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 6 แห่ง ได้แก่
1) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (กฟจ.อยุธยา)
2) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (กฟฟ.รังสิต)
3) สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปราจีนบุร)ี (กฟอ.ศรีมหาโพธิ)
4) นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ (กฟอ.กบินทร์บุร)ี
5) เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กฟอ.กบินทร์บุร)ี
6) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (กฟอ.บางปะอิน)
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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.2561 ฝวบ.,กบล.,กวว., (2) 0.050
ฝปบ.,กปบ.,กบษ.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

0.050

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

3.3.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภท
กิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี
สิ่งทอ หลอมโลหะ แปรรูปอาหาร)
เป้าหมาย จานวน 2 ประเภทกิจการ
3.3.3 สุ่มตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP) ที่มีโอกาสมีผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.อยุธยา
2) กฟอ.กบินทร์บุรี
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10
สถานที่

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

11
ช่วงเวลา

ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,กวว.,
กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 4 พัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล (Digital Service)

4.1 ให้บริการรับคาร้องขอใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต
PEA Customer Online Service (PEA COS)
เป้าหมาย
- ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ กฟฟ. ทุกแห่ง เชิญชวนให้
ลูกค้าใช้บริการ
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ติดตามและรายงานผลการใช้งานการขอใช้ไฟฟ้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมรายงานผลให้ กบล. ทราบ
- กบล. วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ

4.2 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice
ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ ร้อยละ 100*
- ลูกค้ารายใหญ่รายเดิม ร้อยละ 100*
- ลูกค้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ100*
หมายเหตุ * ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์สมัครรับบริการ
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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.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-มี.ค.2561 ฝวธ.(ภ3)
ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 5 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

10
สถานที่

5.1 ปรับปรุง Front Office สานักงาน กฟส. ให้ทันสมัย
อานวยความสะดวกต่อลูกค้า ตามแผนงานก่อสร้างปี 2561
เป้าหมาย
จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) กฟส.บ้านนา
2) กฟส.โพธิ์ทอง
3) กฟส.วิเศษชัยชาญ
4) กฟส.นครหลวง
5) กฟส.องครักษ์

กฟส.บน.,
กฟส.พท.,
กฟส.วศ.,
กฟส.นล.,
กฟส.อร.

5.2 ปรับปรุง Front Office กฟฟ.ชั้น 1-3 ให้ทันสมัยอานวย
ความสะดวกต่อลูกค้า ตามแผนงานก่อสร้าง ปี 2561
เป้าหมาย
จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.อ่างทอง
2) กฟอ.เสนา
3) กฟอ.บางปะอิน
4) กฟอ.แก่งคอย
5) กฟจ.สระแก้ว

กฟจ.อท.,
กฟอ.สน.,
กฟอ.บปอ.,
กฟอ.กคย.,
กฟจ.สก.
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กกค,
(1) 2.500
กฟส.บน.,
กฟส.พท.,
กฟส.วศ.,
กฟส.นล.,
กฟส.อร.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กกค,
กฟจ.อท.,
กฟอ.สน.,
กฟอ.บปอ.,
กฟอ.กคย.,
กฟจ.สก.

(1) 4.000

รวม
(ล้านบาท)

2.500

4.000

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 6 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 6.1 กากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของ
การให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
6.2 ติดตามผลการนากระบวนการ "บริการถูกใจ มิติ ใหม่งาน
บริการขอมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ"
เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสาเร็จของจานวนคาร้องที่เข้าเงื่อนไข
ตามประเภทบริการดังนี้
- ยื่นขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อม
ชาระค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 พื้นที่นอก
เขตเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้ขอใช้ บริการนอกเขตเมือง
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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.2561 ผบค.ผกส.,ผมต
กฟส.วิหารแดง
ผบต.,ผกป

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผบค.ผกส.,ผมต
กฟส.วิหารแดง
ผบต.,ผกป

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.3 รักษามาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) สาหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรอง
ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว
เป้าหมาย กฟฟ. ทุกแห่ง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ทุกแผนก

6.4 เตรียมความพร้อมการดาเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) สาหรับ
กฟฟ. ที่ยงั ไม่ผ่านการรับรอง
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง ที่ยงั ไม่ผ่านการรับรอง
- กฟส. ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์ 26 ข้อ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

6.5 งานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการ
โดยพนักงาน Front Manager พร้อมทั้งสรุปผลดาเนินการ
ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ
เป้าหมาย รายงานผลดาเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง
ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงานที่ ฝวธ.(ภ3) กาหนด)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 Front Office
Manager

6.6 พัฒนาพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการ (Front Manager)
เป้าหมาย จัดศึกษาดูงาน ณ สานักงาน/หน่วยงานที่เป็น
Best Practise กฟข. ละ 1 ครั้ง
32

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-มิ.ย. 2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

รวม
(ล้านบาท)

ทุกแผนก
ผบค.

(2) 0.060

0.060

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

6.7 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวก
รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับ
ที่ใช้บริการ ณ สานักงาน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 (ระดับ 5)
- ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการ PEA Shop จะต้องไม่เกิน 5 บาท/บิล

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

6.8 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA
Mobile Shop โดยจัดทาแผนการให้บริการรถยนต์
PEA Mobile Shop และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- นารถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
- จานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3,500 ราย/เดือน/คัน

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

6.9 การรับคาร้องขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมสาหรับเคาน์เตอร์ให้บริการ PEA Shop
เป้าหมาย
- ติดตามประเมินผล PEA Shop ที่นาร่อง ได้แก่ กฟอ.คลองหลวง
รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1
- พิจารณาหาแนวทางในการขยายผลเพิ่มเติม กฟข.ละ 3 แห่ง
ภายในไตรมาสที่ 3
33

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

ม.ค.-ธ.ค.2561

กฟอ.คล., ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟฟ.ที่ขยายผล

รวม
(ล้านบาท)

-

ฝวบ.,กบล.,
ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

ฝวบ.,กบล.,
กฟอ.คล.,
กฟฟ.ที่ขยายผล

-

-

ม.ค.-มี.ค.2561
เม.ย.-ก.ย.2561

(ขออนุมัตเิ ป็ น

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.10 ขยายผลการให้บริการตามกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าแบบ
PEA Doing Business ครบทุก กฟฟ. ทุก จังหวัด
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ชั้น 1-3, ทุก กฟส.
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 พร้อมรายงานผลทุกเดือน
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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.2561
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer (Satisfying Existing Customers)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.37
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.41
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.33
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.36
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
(Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ - ร้อยละ 100
ตาม SLA ที่กาหนด

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.37
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.41
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มพาณิชย์
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.33
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.36
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.32
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
- ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 4.28
(Key Account)
- ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ - ร้อยละ 100
ตาม SLA ที่กาหนด
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
แต่ละกลุ่ม

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

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเป้าหมาย ด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.1 บารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย
1.1.1 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้ามากกว่า 20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน
(Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง
- บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วย ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย
จานวน 1 ราย
1.บริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด
1.1.2 ลูกค้าที่มีค่าไฟฟ้า 10-20 ล้านบาท/เดือน
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน
(Thermal Viewer) ปีละ 1 ครั้ง
- บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงภายใน ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย
จานวน 3 ราย
1.บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จากัด
2.บริษัท แม็กซิออน วีลส์(ประเทศไทย) จากัด
3.บริษัท โสสุโก้ เซรามิค 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.2561

ผปบ.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.,ผบค.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.1.3 ลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP โดยแบ่งลูกค้า
เป็น 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) ให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ไฟฟ้าและการจัดการโหลด
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การส่องกล้องความร้อน
6) การฉีดน้าล้างลูกถ้วย
7) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้าที่มีปัญหา
คุณภาพไฟฟ้า)
เป้าหมาย จานวน 7 ราย
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผปบ.,ผบค.
ผมต.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

กลุ่มที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท จานวน 18 ราย
กฟจ.อยุธยา = 7 ราย
กฟฟ.รังสิต = 6 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 4 ราย
กฟอ.หนองแค = 1 ราย
กลุ่มที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท จานวน 21 ราย
กฟจ.อยุธยา = 4 ราย
กฟฟ.รังสิต = 2 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 8 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 5 ราย
กฟอ.หนองแค = 2 ราย
กลุ่มที่ 3 มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านบาท จานวน 21 ราย
กฟจ.อยุธยา = 4 ราย
กฟฟ.รังสิต = 3 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 3 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 7 ราย
กฟอ.หนองแค = 4 ราย
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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)
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.2 การดูแลลูกค้ารายสาคัญ Key Account Management (KAM)
1.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสาคัญของลูกค้ารายสาคัญ (KAM)
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2561
ในโปรแกรม BIC-SAP ให้เป็นปัจจุบัน
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย จานวน 25 ราย
1) กฟจ.อยุธยา จานวน 59 ราย
2) กฟจ.อ่างทอง จานวน 16 ราย
3) กฟจ.สระบุรี จานวน 13 ราย
4) กฟจ.ปราจีนบุรี จานวน 20 ราย
5) กฟจ.นครนายก จานวน 19 ราย
6) กฟจ.ปทุมธานี จานวน 33 ราย
7) กฟอ.อรัญประเทศ จานวน 12 ราย
8) กฟฟ.รังสิต จานวน 82 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
39

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

รวม
(ล้านบาท)

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

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

16) กฟจ.สระแก้ว จานวน 10 ราย
17) กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บกด) จานวน 38 ราย
18) กฟอ.วังน้อย จานวน 31 ราย
19) กฟอ.ลาลูกกา จานวน 20 ราย
20) กฟอ.คลองหลวง จานวน 20 ราย
21) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จานวน 12 ราย
22) กฟอ.หนองแค จานวน 25 ราย
23) กฟอ.ศรีมหาโพธิ จานวน 14 ราย
24) กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์ จานวน 10 ราย
25) กฟฟ.บ้านหินกอง จานวน 13 ราย
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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)

1.2.2 พนักงาน KAM บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป้าหมาย
ตามคู่มือฯ และบันทึกผลในโปรแกรม BIC-SAP
เป้าหมาย
- เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญแบบเข้าพบโดยพนักงาน KAM
ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- จานวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายสาคัญเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ราย/ปี
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผปบ.ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้า
ในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ
SPP พร้อมบันทึกผลการเยี่ยมใน BIC-SAP
1.3.1 การเยี่ยมเยือนโดยผู้บริหาร โดยกาหนดวัตถุประสงค์
การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน
เป้าหมาย จานวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.
- รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จานวน 1 ราย/ไตรมาส
- อข. หรือผู้แทน
จานวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.
- ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 จานวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.
1.3.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง
(High Value Customer) ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าใน
นิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกับ SPP
เป้าหมาย แบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
- กลุ่ม High ร้อยละ 100
- กลุ่ม Medium ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
- กลุ่ม Low ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 4 ต.ค. 2560
(ที่ ฝวธ.(ภ3) 736/2560 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2560)
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

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

รวม
(ล้านบาท)

ผปบ,ผบค.
ผบต.,ผกป

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.512

0.512

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

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

10
สถานที่

1.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้
มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
- กลุ่ม High ร้อยละ 100
- กลุ่ม Medium ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
- กลุ่ม Low ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 4 ต.ค. 2560
(ที่ ฝวธ.(ภ3) 736/2560 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2560)
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13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)
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3

กฟก.1
431
835
230
1,496

1.5 จัดสานเสวนาร่วมกับลูกค้าที่ใช้ไฟ 115 kV และส่วนราชการ
หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- อย่างน้อยกฟข.ละ 1 ครั้ง*
- ภายในไตรมาสที่ 3
หมายเหตุ * จัดร่วมกับงานประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่
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กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ก.ย.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

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

1.6 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารกับลูกค้าและ
การให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกันตามโครงการ Happy Care
เป้าหมาย
- ขยายผลเพิ่มเติม ทุก กฟจ.
- สรุปผลดาเนินการไตรมาสที่ 3-4
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3
ม.ค.-มิ.ย.2561
ก.ค.-ธ.ค.2561

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

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

10
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1.7 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)
1.7.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้า
ผ่าน SMS
เป้าหมาย
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หมายเหตุ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560
(ที่ ฝวธ.(ภ3) 736/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560)
- ลูกค้ารายย่อยรายใหม่ (ปี 2561) ร้อยละ 100*
- ลูกค้ารายย่อยที่ถกู งดจ่ายไฟ(ปี 2561)ร้อยละ100*
- ลูกค้ารายย่อยรายเดิม สะสมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนลูกค้าที่ลงทะเบียนเดิม
รวมจานวน 79,233 ราย**
หมายเหตุ
*ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์สมัครรับบริการ
**กาหนดเป้าหมายในขั้นต้นจากข้อมูลจานวนลูกค้ารายใหญ่
สถานะ ส.ค. 2560
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ผบป.,ผบค.
ผบต.,ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.7.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กบั ลูกค้าที่ลงทะเบียน
รับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข
โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนข้อความที่ส่งสาเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ร้-อรายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศั
ยละ 90
พท์ ไม่ถกู ต้อง/ผิดปกติ
ทุกไตรมาส
1.8 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/
แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน เพื่อให้
ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า การขยายเขตระบบไฟฟ้า
และการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า 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.2561
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.9 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM)
เป้าหมาย
- สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2560 ภายในเดือน มี.ค. 2561
- สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2561 ทุกไตรมาส พร้อมกับ
การรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
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.2561
ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กบั ลูกค้า

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

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลาการตอบสนอง และ
ปิดข้อร้องเรียนตามกลุ่มลูกค้าและประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1) กลุ่มลูกค้า (ตอบชีแ้ จง)
- 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
3) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ผ่าน IR Chat : Issue Report Chat
ภายใน 24 ชม.
4) สามารถปิดข้อร้องเรียนตามเกณฑ์ภายใน 30 วัน (ปฏิทิน)
ได้ร้อยละ 100

เป้าหมาย
- กฟข. จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปรายงานให้ กกท. 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.2561 ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 3 พัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดูแล
ลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)

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

3.1 พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account)
เป้าหมาย
- กฟข. จัดประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงาน KAM
จานวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2
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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.-มิ.ย.2561 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.924
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

0.924

3. Internal Process

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

ด้าน Internal Process
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน
และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4
4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- ร้อยละ 97
- ร้อยละ 98
- ร้อยละ 97

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

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) สฟ.คูคต
2) สฟ.รังสิตใต้ 2
3) สฟ.สระบุรี 6
4) สฟ.สระบุรี 7
5) สฟ.นวนคร 5

10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 2 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 (คชฟ.3)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุม้ ฉนวน SAC
ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 60 วงจร-กม. มีรายละเอียดดังนี้
(ปรับเป้าหมายใหม่ = 60.837 วงจร-กม.)
1) กฟฟ.รังสิต 4.379 วงจร-กม.
- สฟ.รังสิต 1 ถึง หมูบ่ ้านรัตนโกสินทร์
- หน้าทางเข้าหมูบ่ ้านเมืองเอก ถึง สฟ.รังสิต 1
- บริเวณซอยลาลูกกา 11/4 (หมูบ่ ้านร่มเย็น)
2) กฟอ.วังน้อย 8.000 วงจร-กม.
- ใต้แนว แยกหินกอง - สฟ.วังน้อย 2 (D-E)
3) กฟอ.ลาลุกกา 5.615 วงจร-กม
- หมู่ 9 ต.หน้าไม้ (คลองระแหงใต้ฝั่งซ้าย)
- หมู่ 9 ต.หน้าไม้ (คลองระแหงใต้ฝั่งขวา ช่วงที2่ )
- หมู่ 10 ต.หน้าไม้ (คลองระแหงใต้ฝั่งซ้าย ช่วงที2่ )
4) กฟอ.แก่งคอย 2.200 วงจร-กม
- กฟอ.แก่งคอย - หน้าวัดตาลเดี่ยว
5) กฟอ.นครนายก 13.748 วงจร-กม
- สี่แยก รร.นายร้อย จปร. - รร.นายร้อย จปร.
- รีโคลส์เซอร์ NYB05R-01 - ชลประทานท่าหุบ
- หน้า รพ.นครนายก - วัดพรหมณี
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10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

60.837
4.379

8.000
5.615

2.200
13.748

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6) กฟส.มวกเหล็ก 4.172 วงจร - กม
- กฟส.มวกเหล็ก-สี่แยกบ้านซับสนุน่ 2/2
7) กฟอ.บางปะอิน 5.012 วงจร-กม
- ปัม๊ ปตท. - รพ.นวนคร 2
8) กฟอ.อรัญประเทศ 17.711 วงจร-กม
- สฟ.อรัญประเทศ - หอนาฬิกา
- รร.อนุบาลตาพระยา - ARA06S-09

10
สถานที่

4.172
5.012
17.711
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11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาระบบส่ง
และจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.1 เร่งรัดจัดหาที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย ทุกแห่ง, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 7 แห่ง ได้แก่
1) สฟ.ลาลูกกา 3
2) สฟ.หนองปลิง 2
3) สฟ.คลองหนึง่
4) สฟ.รังสิต 3
5) สฟ.อ่างทอง 3
6) สฟ.บ้านเลน 3
7) สฟ.คลองหลวง 2
3.2 ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุม้ ฉนวน SAC
ในตัวเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ทุกวงจร-กม., รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 60 วงจร-กม.
(ปรับเป้าหมายใหม่ = 65.748 วงจร-กม.)
ปรับปรุงเพื่อรองรับการจ่ายไฟที่สถานีไฟฟ้า ดังนี้
- สฟ.โรจนะ 3 ปริมาณ 10.215 วงจร-กม.
- สฟ.โรจนะ 4 ปริมาณ 11.979 วงจร-กม.
- สฟ.ปทุมธานี 4 ปริมาณ 14.600 วงจร-กม.
- สฟ.บางกระสั้น 2 ปริมาณ 15.954 วงจร-กม.
- สฟ.พระพุทธบาท 2 ปริมาณ 13.000 วงจร-กม.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผจก.
ผปบ.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

65.748
10.215
11.979
14.600
15.954
13.000

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กบั บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คฟม.)
(ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก. ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
จานวน 25 ราย

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผบค.,ผกส.
กฟส.วิหารแดง
ผบต.,ผกป.

3.4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)
(ตามที่ได้รับอนุมัติจาก กคก. ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
จานวน 10 ราย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบค,ผกส.
ผบต.,ผกป.

3.5 งานโครงการขยายเขตการระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทากิน
ทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
กคก. ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส , ทุกราย
จานวน 5 ราย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบค,ผกส.
ผบต.,ผกป.
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 4 แผนงานการพัฒนา Strong Grid

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.1 งานพาดสายเคเบิลใยแก้วนาแสง เพื่อโครงข่ายเคเบิล้ ใยแก้ว
4.1.1 ประสานงานโครงการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้ว
นาแสง โครงข่ายเคเบิล้ ใยแก้ว ดาเนินการปี 2561
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 275 วงจร-กม. (ปรับเป้าหมายใหม่ 323 วงจร-กม.)
1) กฟย.วังตะเคียน - กฟอ.กบินทร์บุรี ปริมาณ 20 วงจร-กม.
2) กฟย.โคกสูง - กฟอ.อรัญประเทศ ปริมาณ 30 วงจร-กม.
3) กฟย.คลองหาด - กฟอ.วังน้าเย็น ปริมาณ 20 วงจร-กม.
4) กฟย.ตาพระยา - กฟย.โคกสูง ปริมาณ 30 วงจร-กม.
5) กฟจ.ปราจีนบุรี - สฟ.บ้านสร้าง ปริมาณ 25 วงจร-กม.
6) สฟ.คลองหลวง - กฟฟ.รังสิต ปริมาณ 28 วงจร-กม.
7) กฟอ.อรัญประเทศ - กฟจ.สระแก้ว ปริมาณ 50 วงจร-กม.
8) กฟย.ไชโย - สฟฟ.อ่างทอง ปริมาณ 25 วงจร-กม.
9) กฟจ.นครนายก - สฟ.บ้านสร้าง ปริมาณ 40 วงจร-กม.
10) กฟส.นครหลวง - BJ (สฟ.บางพระครู - สฟ.ท่าลาน1)
ปริมาณ 15 วงจร-กม.
11) สฟ.ท่าลาน1 - BJ (สฟ.บางพระครู - สฟ.ท่าลาน1)
ปริมาณ 8 วงจร-กม.
12) สฟ.อยุธยา1 - BJ (กฟจ.อยุธยา - สฟ.เสนา)
ปริมาณ 10 วงจร-กม.
13) กฟส.ประตูน้าพระอินทร์ - BJ (สฟ.บางขันธ์- สฟ.บปอ.2)
ปริมาณ 6 วงจร-กม.
14) สฟ.พุแค - กฟจ.สระบุรี ปริมาณ 16 วงจร-กม.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

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

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

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

10
สถานที่

4.1.2 สารวจงานพาดสายเคเบิล้ ใยแก้ว โครงข่ายเคเบิล้
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ใยแก้ว นาเสนอขออนุมัติ เพื่อดาเนินการในปี 2562
กฟส.
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1
จานวน 130.15 วงจร-กม.
1) กฟย.เสาไห้-กฟจ.สระบุรี ปริมาณ 10 วงจร-กม.
2) กฟย.บ้านหมอ-สฟ.ท่าลาน1 ปริมาณ 8.5 วงจร-กม.
3) กฟย.วังม่วง-สฟ.วังม่วง ปริมาณ 5.8 วงจร-กม.
4) กฟย.ซับสนุน่ -กฟย.วังม่วง ปริมาณ 16.5 วงจร-กม.
5) กฟย.หนองแซง - กฟฟ.ภาชี ปริมาณ 18 วงจร-กม.
6) กฟย.หนองโดน - สฟ.พระพุทธบาท2 ปริมาณ 20 วงจร-กม.
7) สฟ.ปทุมธานี4 - กฟส.สามโคก ปริมาณ 0.35 วงจร-กม.
8) สฟ.โรจนะ5 - สฟ.โรจนะ1 ปริมาณ 2 วงจร-กม.
9) สฟ.บางกระสั้น2 - สฟ.บางกระสั้น1 ปริมาณ 5 วงจร-กม.
10) สฟ.คลองหนึง่ (ชั่วคราว) - สฟ.บางขันธ์1 ปริมาณ 8 วงจร-กม.
11) สฟ.บ้านเลน2 - สฟ.บ้านเลน1 ปริมาณ 2 วงจร-กม.
12) สฟ.พระพุทธบาท2 - สฟ.พุแค ปริมาณ 14 วงจร-กม.
13) สฟ.บ้านใหม่2 - สฟ.บางกะดี ปริมาณ 10 วงจร-กม.
14) สฟ.คูคต (ชั่วคราว) - สฟ.ลาลูกกา2 ปริมาณ 10 วงจร-กม.
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-มี.ค.2561 ฝปบ.,กรส.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.2 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ด้านระบบควบคุมการสั่งการ
4.2.1 นาข้อมูล GIS 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS
ตามรูปแบบที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 89 สถานี
4.3 แผนงานส่งเสริมการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่มี
ความพร้อมให้เป็นแบบ Unmanned Substation
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 5 สถานีไฟฟ้า ได้แก่
1) สฟ.บ้านเลน 2 (ชั่วคราว)
2) สฟ.กบินทร์บุรี 4 (ชั่วคราว)
3) สฟ.คลองสอง (ชั่วคราว)
4) สฟ.โรจนะ 3
5) สฟ.โรจนะ 4
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

จานวน 22 แห่ง Rolling plan
เป็นนโยบาย ผวก. ต้องแล้วเสร็จในปี 2561

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.4 ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
การไฟฟ้าหน้างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์แก้ไข ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว
4.4.1 งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2560
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561,
รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) กฟอ.เสนา
2) กฟจ.สระแก้ว
4.4.2 งานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2561
เป้าหมาย ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจาก
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ, รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
จานวน 10 แห่ง ได้แก่
1) กฟอ.แก่งคอย
2) กฟอ.ธัญบุรี
3) กฟอ.หนองแค
4) กฟอ.อรัญประเทศ
5) กฟจ.ปทุมธานี
6) กฟจ.อ่างทอง
7) กฟอ.ท่าเรือ
8) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
9) กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์
10) กฟอ.วังน้อย
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10
สถานที่

กฟอ.สน.,
กฟจ.สก.

11
ช่วงเวลา

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

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟอ.สน.,
กฟจ.สก.

กฟฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ผกส.,ผปบ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.5 งานค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
4.5.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2561
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2561
4.5.2 กาหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชื่อถือได้
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2561
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2
4.5.3 วิเคราะห์ค่าดัชนีความเชื่อถือได้
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.ชั้น 1-3 และภาพรวม กฟข.
เป้าหมาย ภายใน 15 วันทาการ ทุกไตรมาส
4.5.4 ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบจาหน่ายตาม
บทวิเคราะห์ขอ้ 4.5.3 เพื่อให้ค่าดัชนีฯ มีความเชื่อถือได้
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่มีค่าเกินเป้าหมาย,
รายงานทุกไตรมาส
4.6 การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ
4.6.1 ปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ
เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2561
4.6.2 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่เมืองใหญ่ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.2561

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

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

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
เม.ย.-มิ.ย.2561 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
ผกป.

กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ม.ค.2561

กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.
ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.7 การพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่อตุ สาหกรรมของสายงานฯ
4.7.1 ปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่อตุ สาหกรรมของสายงานฯ
เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค.2561
4.7.2 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่อตุ สาหกรรมของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
4.8 งานควบคุมการจ่ายไฟให้มีความมัน่ คงและมีประสิทธิภาพ
4.8.1 ขออนุมัติการแบ่ง/การเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
สถานีไฟฟ้า ระบบ 115 เควี
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1 แห่ง ได้แก่ สฟ.หนองแค2
4.8.2 ขออนุมัติจา่ ยไฟระบบ 115 เควี ลักษณะ
Closed Loop
เป้าหมาย ทุก Loop, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1 Loop ได้แก่ สฟ.หนองแค2
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค

ม.ค.2561

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.,ผกส.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟอ.นงค.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟอ.นงค.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.8.3 บริหารสัญญาจ้างการบารุงรักษาระบบ
ควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) PM, CM
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 38 สถานี
4.9 งานความสาเร็จในการจัดทาแผนปรับปรุงโครงสร้าง
บริหารและจัดการในสภาวะวิกฤตไฟฟ้า (Emergency
Response Arrangency) ด้านพลังงานไฟฟ้า
4.9.1 จัดทาแผนปลดโหลดกรณีกาลังผลิตสารองต่า
และรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1
4.9.2 จัดทาแผนปลดโหลดด้วย U/F Relay
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1
4.10 งานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า
4.10.1 บารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย ทุกสถานี, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 89 สถานี
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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.2561 ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.

-

-

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

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

4.10.2 ประสานงานและบารุงรักษาระบบ 115 kV
Protection Relay ตามวาระ
Rolling Plan จานวน สฟ.ที่มีระบบ 115 kV มีจานวน เป้าหมาย ทุกสถานีตามแผนงานของ กอร. กาหนด,
79 สฟ. (ไม่ถงึ 89 สฟ.)
รายงานทุกไตรมาส
จานวน 4 สถานี
1.สถานีไฟฟ้าหนองแค 1
2.สถานีไฟฟ้าหนองแค 2
3.สถานีไฟฟ้าหนองปลิง
4.สถานีไฟฟ้าวิหารแดง
4.11 งานบารุงรักษาระบบจาหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้า
4.11.1 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า
ในนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จานวน 1 นิคม
1.เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
4.11.3 ตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้า RCS (Remote Control Switch)
เป้าหมาย ทุกตัว, รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 1,000 ตัว
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

รวม
(ล้านบาท)

ผปบ.

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.11.4 ตรวจสอบและบารุงรักษาหม้อแปลง
ในระบบจาหน่าย
4.11.4.1 กาหนดแผนบารุงรักษา
หม้อแปลงประจาปี
เป้าหมาย ม.ค. 2561
4.11.4.2 ดาเนินการตามแผนบารุง
รักษาหม้อแปลงประจาปี 2561
เป้าหมาย ทุกเครื่องตามแผน, รายงานทุกไตรมาส
รวมจานวน 454 เครื่อง แยกเป็น
- ระบบ 1 เฟส จานวน 224 เครื่อง
- ระบบ 3 เฟส จานวน 230 เครื่อง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.2561

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

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

ผปบ.
ผกป.
ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.12 งานดาเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling and
Cleansing for Strong Grid สาหรับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
4.12.1 ตรวจสอบระบบจาหน่ายเมืองใหญ่พร้อม
พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ ปีละ 1 ครั้ง, ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2
จานวน 25 วงจร
1. สฟ.ธัญบุรี 4 วงจร ได้แก่
TYA01,TYA02, TYA06, TYA07
2. สฟ.รังสิตใต้ จานวน 4 วงจร ได้แก่
RSA01, RSA03, RSA04, RSA10
3. สฟ.เมืองเอก (ชั่วคราว) จานวน 4 วงจร ได้แก่
MUA01, MUA02, MUA03, MUA04
4. สฟ.รังสิต 1 จานวน 8 วงจร ได้แก่
RGA01, RGA02, RGA04, RGA05, RGA06, RGA07,
RGA08, RGA09
5. สฟ.รังสิตใต้ 2 จานวน 5 วงจร ได้แก่
RSU01, RSU02, RSU03, RSU04, RSU05

Rolling plan 657 ฟีดเดอร์

4.12.2 ตรวจสอบระบบจาหน่ายนอกเหนือ
จากข้อ 4.12.1 ทุกฟีดเดอร์ พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ ปีละ 1 ครั้ง, รายงานทุกไตรมาส
จานวน 1 วงจร
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.รสต.
กฟอ.ธญ.

ม.ค.-มิ.ย.2561

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

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

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.

ผปบ.
ผกป.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.12.3 ตรวจสอบระบบจาหน่ายที่มีสถิติ
สูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมดาเนินการแก้ไข
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
จานวน 10 วงจร
4.12.4 รายงานค่าใช้จา่ ยที่ใช้ในงานแก้ไข
สิ่งผิดปกติที่ตรวจสอบพบ
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
4.12.5 ติดตาม และประเมินผลดาเนินการ
ตรวจสอบระบบจาหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณา
จากข้อมูลสถิติการทางาน T/R และ T/L ของอุปกรณ์
ป้องกัน
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
4.12.6 ตรวจสอบและแก้ไข หม้อแปลง
ระบบจาหน่าย แรงต่า มิเตอร์ และสายสื่อสาร
เป้าหมาย ดาเนินการปีละ 1 ครั้ง,
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.ผมต.
ผกป,ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.13 งานตัดตกแต่งต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า
4.13.1 จัดทาแผนตัดต้นไม้ประจาปี 2561
เป้าหมาย ม.ค. 2561
4.13.2 การจัดตั้งทีมตัดต้นไม้ประจา กฟฟ.ชั้น 1-3
เป้าหมาย
จานวน 2 ทีม
4.13.3 การดาเนินการตัดต้นไม้โดยทีมงาน กฟภ.
ได้ไม่น้อยกว่า 25%
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1-4
จานวน 43 วงจร-กม.
4.13.4 ตรวจสอบและติดตามประเมินผล
การตัดต้นไม้
เป้าหมาย เดือนละ 1 ครั้ง, รายงานทุกเดือน
4.13.5 ทบทวนและจัดทาราคากลางการตัดต้นไม้
ประจาปี 2562
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
4.13.6 จัดอบรม/ทบทวนแนวทางการตัดต้นไม้
ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ (รุกขกรรม) แก่พนักงาน/
คนงาน/ผู้รับจ้าง
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2
จานวน 44 กฟฟ.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.2561

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ก.ค.-ก.ย.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มี.ค.2561

รวม
(ล้านบาท)

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

แผนงานที่ 5 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานที่ 7 แผนบารุงรักษาระบบจาหน่าย
และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Condition Base
Maintennance)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.1 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 (คพพ.1) จ.สระแก้ว
5.1.1 สารวจ ขออนุมัติปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้า
22 เควี
เป้าหมาย ปริมาณงาน 30.458 วงจร-กม.
7.1 เก็บรวบรวมข้อมูล Recloser ตามรูปแบบที่
กบร. กาหนด
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1
จานวน 214 เครื่อง
7.2 การพัฒนาการบารุงรักษาตามสภาพกับอุปกรณ์
สวิตช์เกียร์
7.2.1 ดาเนินการตามแนวทางคณะทางาน
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากคณะทางาน กฟก.1-3
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟอ.อป.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กวว.,
กฟอ.อป.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มี.ค.2561

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กบษ.,

-

-

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

แผนงานที่ 8 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.1 งานวิเคราะห์หน่วยสูญเสีย (Loss)
ด้าน Technical Loss
8.1.1 วิเคราะห์ตั้งข้อกาหนด ร่างค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
ของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2561
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2561
8.1.2 กาหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผล
การดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ
กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2561
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 2
8.1.3 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss
แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
8.1.4 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทา
แผนแก้ไขอนุมัติหลักการพร้อมประมาณการ
(อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 4 ฟีดเดอร์
8.1.5 ร้อยละของจานวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถ
คานวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย 100%, รายงานผลทุกไตรมาส
(รอค่าเป้าหมายจาก กจฟ.)
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สถานที่

11
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.2561

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2561 ฝวบ.,กวว.,
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

-

-

ม.ค.-ธ.ค.2561

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.2 งานร้อยละความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล GIS
8.2.1 ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลหม้อแปลง
ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับระบบ TFMIDX
เป้าหมาย ร้อยละ 97, รายงานทุกไตรมาส
8.2.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลของข้อมูล
มิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับ ISU
เป้าหมาย ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส
8.2.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์
ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบ
กับผังการจ่ายไฟ
เป้าหมาย ร้อยละ 97, รายงานทุกไตรมาส
8.3 งานควบคุมและดาเนินการแก้ไขหน่วยสูญเสีย
ด้าน Technical Loss
8.3.1 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง
ในระบบจาหน่าย
8.3.1.1 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส,
3 เฟส ที่มีโหลดเกิน 75% ของพิกดั หม้อแปลงจาก
โปรแกรม Project tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2560
เป้าหมาย รายงานทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผมต.
ผบต.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.
ผกป.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.3.1.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของ
ระบบจาหน่ายแรงต่าที่ Unbalance เกิน 25%
ตามข้อ 8.3.1.1
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.3.1.3 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่ติดตั้ง
ที่มีขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน 2 เครื่อง
8.3.1.4 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส,
3 เฟส โดยใช้โปรแกรม Project tracking ของ GIS
เฟส 2 เพื่อกาหนดเป็นแผนปี 2562 สาหรับหม้อแปลง
ที่มีโหลดเกิน 75% และหม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30%
เป้าหมาย ให้แล้วเสร็จไตรมาสที่ 4/2561
8.3.2 งานลด Technical Loss ในระบบจาหน่าย
8.3.2.1 ประสานงานจัดหางบประมาณ,
อุปกรณ์และติดตั้ง Capacitor ในระบบจาหน่าย
22 KV. (ตามข้อ 8.1.4)
เป้าหมาย 17 ชุด 25,500 kVAR 100%,
รายงานผลทุกไตรมาส
8.3.2.2 ดาเนินการนา Capacitor ที่หลุด
ออกจากระบบจาหน่ายให้นาเข้าระบบทั้งหมด
เป้าหมาย 100%, รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.
ผกป.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ต.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.
ผกป.

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.3.2.3 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า
Unbalance เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด
สูงกว่า 5 MW
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน

ไม่มี Program Zero3 มีแผนใช้ U-Cube แทน แต่ยงั
ไม่พร้อมใช้

8.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียด้าน
Non-Technical Loss
8.4.1 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจ
ของแต่ละเขต (Cross Check)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
8.4.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.4.3 งานตรวจสอบมิเตอร์หน่วยลด-เพิ่ม ผิดปกติ
(±25%)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.4.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ติดตั้ง สับเปลี่ยนใหม่
ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.4.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT
แรงต่าและแรงสูง (ยกเว้นมิเตอร์ AMR)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.,ผบป.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.4.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT
แรงต่า/แรงสูง และอุปกรณ์ประกอบ
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
8.4.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT
แรงต่าและแรงสูง ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
8.4.8 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ
8.4.8.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ากว่า 30%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
- ไตรมาสที่ 1, 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด
8.4.8.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ากว่า 50%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
จานวน - เครื่อง
- ไตรมาสที่ 1, 4 ร้อยละ 15 ของมิเตอร์ทั้งหมด
- ไตรมาสที่ 2, 3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ทั้งหมด
8.4.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
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10
สถานที่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561
ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

10
สถานที่

8.4.10 ประสานงาน กมต. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR
ระบบ 115 เควี. ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้ง
จากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.4.11 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
จานวน 26 เครื่อง
8.4.12 เร่งรัดการสับเปลี่ยนมิเตอร์ และอุปกรณ์
ประกอบที่ตรวจพบ การชารุด สับเปลี่ยนให้แล้วเสร็จ
ภายในรอบบิลถัดไป
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
8.4.13 งานตรวจสอบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วน และจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561
ผมต.
ผบต.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

8.4.14 งานสารวจการใช้ไฟของตู้โทรศัพท์สาธารณะ
และอุปกรณ์ของเครือข่ายสื่อสารต่างๆ ทุกจุด
เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

8.4.15 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมิเตอร์
ชารุด-ละเมิด
เป้าหมาย ทุกราย, รายงานทุกเดือน
74

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผบป.
ผบง.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.4.16 การควบคุมการดาเนินงานด้านการจัดการ
หน่วยสูญเสีย โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า (U-CUBE)
8.4.16.1 การตรวจสอบมิเตอร์จากใบสั่งงาน
ตรวจสอบที่วิเคราะห์ความผิดปกติโดยโปรแกรม U-CUBE
(NL1)
เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 7 วัน,
รายงานทุกเดือน
8.4.16.2 การตรวจสอบมิเตอร์จากใบสั่งงาน
โดยพนักงานจดหน่วย (NL2)
เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 30 วัน,
รายงานทุกเดือน
8.4.16.3 การลดหน่วยสูญเสีย Non Technical
Loss ในแต่ละสถานีไฟฟ้า เขตละ 1 สถานี (NL3)
เป้าหมาย ลดลงจากเดิมมากกว่า 50%,
รายงานทุกเดือน
สฟ.สระแก้ว
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2561

ผมต.
ผบต.

สฟ.สระแก้ว,
กฟจ.สก.

ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กวว.,
คณะทางาน
U-CUBE,
กฟจ.สก.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
และปรับปรุงระบบ Access Network

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย Smart Grid - ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย Smart Grid - ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- ประสานงานการติดตั้ง/การทดสอบ ของโครงการติดตั้ง
อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router)
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
ดาเนินการ จานวน 71 จุด ได้แก่
1) ศจฟ.กฟก.1
2) กฟฟ.รังสิต
3) สฟ.เสนา
4) กฟส.ประตูน้าพระอินทร์
5) สฟ.ธรรมศาสตร์
6) สฟ.บางกระสั้น
7) สฟ.บางกระดี
8) สฟ.บางขันธ์ 1
9) สฟ.บางปะอิน 1 10) สฟ.บางปะอิน 2
11) สฟ.บางพูน
12) สฟ.บางปะอิน 3
13) สฟ.สามโคก
14) สฟ.บ้านเลน 1
15) สฟ.บ้านใหม่
16) กฟจ.ปทุมธานี
17) กฟจ.อยุธยา
18) กฟส.สามโคก
19) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว 20) กฟอ.เสนา
21) สฟ.อยุธยา 1
22) สฟ.ไทรน้อย
23) สฟ.บางไทร
24) สฟ.ลาดบัวหลวง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
25) สฟ.ลาดหลุมแก้ว 26) สฟ.องครักษ์
27) สฟ.ธัญบุรี
28) สฟ.โรจนะ 2
29) สฟ.โคกแย้
29) สฟ.นครนายก 1
31) สฟ.วิหารแดง
32) สฟ.บางปะหัน
33) กฟส.บางปะหัน 34) สฟ.อ่างทอง 1
35) สฟ.อ่างทอง 2
36) กฟอ.ผักไห่
37) กฟจ.สระบุรี
38) กฟอ.แก่งคอย
39) สฟ.ตาลเดี่ยว
40) สฟ.ท่าลาน 1
41) สฟ.ท่าลาน 3
42) สฟ.บางพระครู
43) สฟ.พุแค
44) สฟ.โรจนะ 1
45) สฟ.วังน้อย 1
46) สฟ.สระบุรี 1
47) สฟ.สระบุรี 2
48) สฟ.สระบุรี 5
49) สฟ.หนองแค 1
50) สฟ.หนองปลิง
51) กฟฟ.บ้านหินกอง 52) สฟ.นนทรี
53) สฟ.นครนายก 2 54) สฟ.ประจันตคาม
55) สฟ.ปราจีนบุรี 1 56) กฟจ.ปราจีนบุรี
57) กฟส.องครักษ์
58) สฟ.ศรีมหาโพธิ
59) สฟ.บ้านสร้าง
60) สฟ.วังน้าเย็น
61) กฟจ.สระแก้ว
62) กฟอ.วัฒนานคร
63) กฟอ.อรัญประเทศ 64) สฟ.ปราจีนบุรี 2
65) สฟ.วัฒนานคร
66) สฟ.สระแก้ว
67) สฟ.อรัญประเทศ 1 68) กฟอ.กบินทร์บุรี
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561

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

รวม
(ล้านบาท)

69) สฟ.กบินทร์บุรี 1 70) สฟ.กบินทร์บุรี 2
71) กฟส.วังน้าเย็น
แผนงานที่ 3 แผนงาน Smart Substation

- ดาเนินการตามแผนที่คณะกรรมการภาคกาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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ฝปบ.กปบ.,
กรส.,กบษ.

-

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

ด้าน Internal Process
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

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

แผนงานที่ 1 แผนงานจัดทา/ปรับปรุง SLA และ
QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ.

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

(Quality Assurance for Service Level Agreement: QA for SLA)

- ปรับปรุงคณะทางานให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาแผนดาเนินงาน
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
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- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
- ร้อยละ 100
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ
- การขอใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
(กรณีไม่ต้องขยายเขตแรงต่า)
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank
10
สถานที่

ทุกกอง,
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และ กฟฟ.ชั้น 1-3,
ระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
กฟส.
1.1 จัดทาแผนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
มค.-มี.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

Rolling plan ไตรมาสละ 1 ครั้ง เปลี่ยนเป็นภายใน
ไตรมาส 2

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

10
สถานที่

1.2 จัดประชุมการสื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ให้ขอ้ เสนอแนะ
อย่างต่อเนือ่ ง ให้แก่ระดับ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ทุกกอง,
กฟฟ.1-3 และ กฟส.
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคณะทางาน
SEPA หมวด 6 กาหนด, ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
ตามหัวข้อ กรธ.กาหนด และระบบประกันคุณภาพบริการ
(QA for SLA)
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
1.4 การรายงานผลการจัดทา Work Manual และข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (SLA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.5 การติดตามและประเมินผล
1.5.1 ประเมินหน่วยงานตนเอง (Self Assessment)
และจัดเตรียมข้อมูล /บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางระบบ
ประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
(QA for SLA) เพื่อรองรับการตรวจ/ติดตาม และประเมินผล
จากคณะทางานฯ กฟก. 1
เป้าหมาย ตรวจติดตามและประเมินผล 2 ครั้ง/ปี
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

ม.ค.-มิ.ย.2561

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

กฟอ.หนองแค เม.ย.-มิ.ย.2561
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.5.2 ตรวจติดตามประเมินระบบประกันคุณภาพงาน
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) โดย
คณะทางานฯ กฟก. 1
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.

10
สถานที่

ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.6 จัดทาสรุปข้อเสนอ/โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ (QIR) กฟอ.หนองแค
- ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. นาเสนอคณะทางานฯ
กฟส.วิหารแดง
กฟก.1
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ภายในเดือน พ.ย. 2561

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ก.ค.-ต.ค.2561 ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
พ.ย.2561

-

ผบค.
ผบต.

1.7 ดาเนินการตาม SLA กระบวนงานหลักในการให้บริการ
P1-P11 ให้กบั กฟฟ. ที่ยกฐานะ
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่ยกฐานะ

กฟฟ. ที่ยกฐานะ ม.ค.-ธ.ค.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ. ที่ยกฐานะ

1.8 ดาเนินการตามคู่มือระบบประกันคุณภาพบริการ SQA
(Service Quality Assurance) ของกระบวนงาน
แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2)
เป้าหมาย ดาเนินการได้ตามคู่มือฯ 100%

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561

ผปบ.
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รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 2 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน
(งบ C,I,P)
- ตั้งคณะทางาน
- กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงานตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย มูลค่างานตามแผนงานที่กาหนด, รายงานทุกไตรมาส
แผนงาน
ก่อนปี 2559
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

งบ C
100%
80%
45%

งบ P
90%
55%
50%
-

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผกส.,ผปบ,ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผกป,ผบง.

งบ I
90%
55%
50%
-

2.2 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน
(งบ C,I,P) เฉพาะงานก่อสร้างตั้งแต่ปี 2557 ลงไป
- ตั้งคณะทางาน
- กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงานตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของจานวนงานทั้งหมด,
รายงานทุกไตรมาส (รอค่าเป้าหมาย)
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561 ผกส.,ผปบ,ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผกป,ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์ เทคโนโลยี ดิจทิ ัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริม และผลักดัน
งานวิจยั นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร

ด้าน Internal Process
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4
4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 แผนงาน ถนนสาย เสาสวย ด้วยนวัตกรรม
1.1.1 ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน แผนงาน ถนนสาย เสาสวย
ด้วยนวัตกรรม กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
1.2 แผนงานการใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของ Switchgear 22 kV
1.2.1 ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานแผนงาน การใช้เทคโนโลยี
Internet of Things ของ Switchgear 22 kV
กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง

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

รวม
(ล้านบาท)

ผปบ.
ผกป.

กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.1-3, กฟส.
กฟฟ.1-3, กฟส.
คณะทางานฯ
(ที่ ฝวธ.(ภ3) 759/2560

ลว. 29 ก.ย. 2560)

-

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.3 แผนงานการใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของระบบจาหน่ายแรงต่า
1.3.1 ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษา
แนวทางการดาเนินงานแผนงาน การใช้เทคโนโลยี
Internet of Things ของ ระบบจาหน่ายแรงต่า
กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กปบ.,
กฟฟ.1-3, กฟส.
กฟฟ.1-3, กฟส.
คณะทางานฯ
(ที่ ฝวธ.(ภ3) 759/2560

ลว. 29 ก.ย. 2560)

-

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรม

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

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- IP2 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5
(จานวน 5 ชิ้นงาน)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- IP2 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม
เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้
เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

7. เป้าหมาย
- ระดับ 5
(จานวน 3 ชิ้นงาน)

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

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริม วิจยั และพัฒนานวัตกรรม 1.1 จัดให้มีการนาเสนองานนวัตกรรม และมอบรางวัล
ขององค์กร
เกียรติคุณแก่กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับ กฟข.
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 3
จานวน 1 ครั้ง
1.2 จัดทาโครงงานนวัตกรรม และนาเสนอคณะกรรมการ
ของหน่วยงาน และ กฟข. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ภายในไตรมาส 2
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค, กฟส.วิหารแดง
แห่งละไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กอก.
ม.ค.-ธ.ค.2561
-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2561
กฟส.วิหารแดง

ทุกแผนก

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.3 คณะกรรมการฯ กฟข. พิจารณานานวัตกรรมที่
ได้รับการคัดเลือกเพื่อนามาขยายผล
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กอก.
ม.ค.-ธ.ค.2561
-

1.4 ประเมินผลการใช้งานนวัตกรรมที่นามาขยายผล
ตามข้อ 2.3 หลังจากนามาใช้งาน 3 เดือน
เป้าหมาย รายงานผลหลังจากนามาใช้งาน 3 เดือน

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

รวม
(ล้านบาท)

กอก.

-

-

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน

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

แผนงานที่ 1 งำนสนับสนุนกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพในระบบไฟถนนและไฟสำธำรณะ

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนสำหรับผู้ผลิต และจำหน่ำย
พลังงำน

4. เป้าหมาย
- รอค่ำเป้ำหมำยจำกผู้รับผิดชอบ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนสำหรับผู้ผลิต และจำหน่ำย
พลังงำน

7. เป้าหมาย
- รอค่ำเป้ำหมำยจำกผู้รับผิดชอบ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย)
( Activities / Action Steps)
- ประสำนงำนกับ กสพ. ในงำนนำร่องติดตั้งโคมไฟถนน
ประหยัดพลังงำนชนิดหลอด LED
เป้าหมาย รำยงำนผลกำรดำเนินกำรทุกไตรมำส
(รอค่ำเป้ำหมำยจำก กสพ.)
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10
สถานที่

กฟฟ.ชั้น 1-3

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

รวม
(ล้านบาท)

-

4. Learning and
Growth

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุน
มนุษย์ เทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรม

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ PMS
ตามแผนฯ
- Engagement Score
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบ PMS
ตามแผนฯ
- Engagement Score

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

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

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน
(PMS : Performance Management System)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

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

- รายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (ตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน)
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10
สถานที่

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ระดับ 5 = 4.42 คะแนน
7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ระดับ 5 = 4.42 คะแนน

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561
กอก.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 2 แผนงานเสริมสรางความพึงพอใจและ
ความผูกพันของบุคลากร

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

2.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2.1.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย จานวน 35 คน
- หน่วยงานระดับ กอง และ กฟฟ.ชั้น 1-3 (หผ./ชผ.)
หน่วยงานละ 1 คน
- จัดเพิ่มเติมจากแผนปี 2560 โดยผู้เข้าอบรมต้อง
ไม่เคยได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
2.1.2 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตาม
ผลการสารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด ปี 2560
เป้าหมาย
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กฟข., ฝวธ.(ภ3)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กอง, กฟฟ.ชั้น 1-3
เพื่อพิจารณานาเสนอขออนุมัติจดั กิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
กฟส.วิหารแดง
ม.ค.-มี.ค.2561
ม.ค.-มี.ค.2561
เม.ย.-ก.ย.2561

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

นักสร้างสุข

(2) 0.084

รวม
(ล้านบาท)

0.084

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

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

2.1.3 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสุขของบุคลากร
เป้าหมาย ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร
ไม่น้อยกว่าปี 2560 (รอค่าเป้าหมาย)
2.1.4 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริม
การสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค. 2561
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ต.ค.-พ.ย.2561
กอก.
-

กฟก.1

พ.ย.-ธ.ค.2561

กอก.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 3 การเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

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

3.1 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจาปี
เป้าหมาย พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
กฟอ.หนองแค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จานวนไม่น้อยกว่า 39 คน
(จานวนพนักงานลูกจ้างทั้งหมด 59 คน)
กฟส.วิหารแดง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จานวนไม่น้อยกว่า 11 คน
(จานวนพนักงานลูกจ้างทั้งหมด 16 คน)
3.2 ตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือดแก่พนักงาน
และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารตะกั่ว
เป้าหมาย พนักงานและลูกจ้างสถานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวน 162 คน
3.3 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน
สายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2561
ผบห.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2561

กอก., กปบ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.130

0.130

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2561

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.360

0.360

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

แผนงานที่ 4 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น

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

- คัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
- คัดเลือกการไฟฟ้าในสังกัดเป็นตัวแทนของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ กฟภ.กาหนด
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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.2561 คณะทางานฯ,
(2) 0.420
กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.420

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุน
มนุษย์ เทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

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

แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Competency)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth

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

1.1 ดําเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผน
ฝึกอบรมประจําปีของหน่วยงาน
1.1.1 ดําเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม
ประจําปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย จํานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนพนักงานตามแผนฝึกอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. ระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาตามหลักสูตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยมีผล
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
93

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน Competency
ที่คาดหวัง
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน KM

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน Competency
ที่คาดหวัง
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน KM

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ

กอก.

(2) 5.966

รวม
(ล้านบาท)

5.966

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

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

1.1.2 จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลสําหรับพนักงานที่
ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามข้อ 1.1.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจํานวนพนักงานที่
ไม่ผ่านการฝึกอบรม
หมายเหตุ หน่วยงานตามข้อ 1.1.1 จัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล สําหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมด้วยตนเอง
พร้อมติดตามและดําเนินการทดสอบความรู้ โดยพนักงาน
ต้องมีผลคะแนนทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.1.3 ดําเนินการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมประจําปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย ครบทุกหลักสูตร

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561
กอก.
-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2561

กอก.

-

-

1.2 จัดฝึกอบรมให้กบั พนักงานในเรื่องความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis)
ให้กบั ผู้ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย จํานวน 98 คน
- กฟข. : กกค. = 1 คน, กบล. = 1 คน, กบษ. = 2 คน
- กฟฟ.ชั้น 1-3 (ผกส., ผมต., ผปบ.) หน่วยงานละ 3 คน
- กฟส. (ผกป.) หน่วยงานละ 1 คน

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3

ม.ค.-มิ.ย.2561

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

(2) 0.078

0.078

94
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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) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561 ฝวบ.,กวว.,
กกค.,กบล.,
ผปบ.กปบ.,
กบษ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

1.3 จัดให้มีการทดสอบความรู้ในงานที่ปฏิบัติของ
พนักงานช่างและคนงานแต่ละด้าน เช่น งานก่อสร้าง,
งานตรวจสอบมิเตอร์, งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นต้น
เป้าหมาย กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. จัดให้มีการทดสอบ
ไม่น้อยกว่า 3 ประเภทงาน

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง
เป้าหมาย จํานวน 35 คน
- ผู้ที่ยงั ไม่ผ่านการอบรมระดับ อก., ผจก. กฟฟ.ชั้น 1-3
- รก., ชก., รจก., ชจก. (ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุราชการ
เหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี)

กฟก.1,
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2561

กอก.
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.084

0.084

1.5 จัดอบรมด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่
(ตาม พ.ร.บ.ใหม่) (เพิ่มเติมจาก ปี 2560)
เป้าหมาย จํานวน 79 คน
- ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. หน่วยงานละ 1 คน

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มี.ค.2561

ฝบพ., กบญ.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(2) 0.220

0.220

95

-

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

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

1.6 จัดให้มีการศึกษาดูงานภายในประเทศ
เป้าหมาย
- จัดทําแผนการศึกษาดูงานในภาพรวม กฟข.,
คณะทํางานด้านต่างๆ ของ สรก.(ภ3)
(รายละเอียด ประกอบด้วย เรื่องที่จะเข้าศึกษาดูงาน,
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน, งบประมาณ, ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นต้น)
- รายงานผลการศึกษาดูงานนําเสนอ รผก.(ภ3) ภายใน
30 วัน หลังจบจากการศึกษาดูงาน (ตามแบบฟอร์มที่
กจท.(ภ3) กําหนด)
1.7 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้านลูกค้า
ในเรื่องการบริการเหนือความคาดหมายและจิตวิทยา
การบริการ (เพิ่มเติมจาก ปี 2560)
เป้าหมาย จํานวน 87 คน
- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย., PEA Shop,
PEA Mobile Shop หน่วยงานละ 1 คน

96

10
สถานที่

กฟก.1,
ฝวธ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561
กอก.
(2) 1.000
ม.ค.-มิ.ย.2561

รวม
(ล้านบาท)

1.000

คณะทํางานด้านต่างๆ

ของ สรก.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2561

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

ม.ค.-มิ.ย.2561

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.,
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.239

0.239

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

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

10
สถานที่

1.8 จัดอบรมพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้า
ที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการ (Front Manager)
เป้าหมาย จํานวน 1 รุ่น (สําหรับเจ้าหน้าที่ FM ที่ยงั ไม่ผ่าน
การอบรม)

กฟฟ.ชั้น 1-3

1.9 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย จํานวน 35 คน
- อก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 1 คน

ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2561
กอก.
(2) 0.180
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2561

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.084

รวม
(ล้านบาท)

0.180

0.084

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

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจใหม

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

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทําธุรกิจและเทคนิค
เบือ้ งตนเพื่อรองรับธุรกิจ Solar Rooftop
เป้าหมาย จํานวน 35 คน
- อก., ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 หน่วยงานละ 1 คน

98
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สถานที่

ทุกกอง,
กฟฟ.ชั้น 1-3

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-มิ.ย.2561
กอก.,
(2) 0.084
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.084

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

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาและบูรณาการ
กระบวนการจัดการความรู เพื่อการพัฒนา
กฟภ. อยางยั่งยืน

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

3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู้
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน
จัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1
3.1.2 อนุมัติเห็นชอบองค์ความรู้ที่สําคัญ
ของหน่วยงาน (ระดับฝ่ายและหน่วยที่เทียบเท่าฝ่าย)
เป้าหมาย จํานวน 4 องค์ความรู้
- หน่วยงานระดับฝ่ายและหน่วยที่เทียบเท่าฝ่าย
หน่วยงานละ 1 องค์ความรู้
3.1.3 รวบรวมองค์ความรู้ตามที่ระบุในข้อ 3.1.2
และนําไปเผยแพร่ในระบบ KMS
เป้าหมาย จํานวน 4 องค์ความรู้
- หน่วยงานระดับฝ่ายและหน่วยที่เทียบเท่าฝ่าย
หน่วยงานละ 1 องค์ความรู้
3.1.4 ขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ที่ได้ดําเนินการจัดการความรู้ไป
เป้าหมาย ภายใน ต.ค. 2561
3.1.5 มีการประเมินผลการจัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4
99
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11
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ

รวม
(ล้านบาท)

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2561

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ก.ย.2561

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ต.ค.2561

กอก.

-

-

กฟก.1

ต.ค.2561

กอก.

-

-

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2561

กอก.

-

-

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

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่
บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.1.4 ขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ที่ได้ดําเนินการจัดการความรู้ไป
เป้าหมาย ภายใน ต.ค. 2561
3.1.5 มีการประเมินผลการจัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4

กฟก.1

ต.ค.2561

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2561

กอก.

-

-

- คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย
จํานวน 3 เรื่อง

กฟก.1

ม.ค.-ก.ย.2561

กอก.,
คณะทํางานฯ

-

-

100

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
(3) งบอื่น ๆ
กอก.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

ภาคผนวก

Strategy Map สายงานการไฟฟ้าภาค 3 ปี 2561
SO1

SO2

Sustainability &
Good Governance

Industrial Leadership

Goal

SO3

Finance

Customer Focused

New Business

Enabler for Development
and Growth

Environment

Social
CR1

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า

CR2

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Operational Management Process
OM1
OM2

การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือของระบบจาหน่าย
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

Innovation Process
IP1

ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

IP2

ส่งเสริม วิจยั พัฒนานวัตกรรมเพือ่ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

HR1

ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

HR2

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

Regulatory and Social Process
RS1

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Organizational Capital

HR Capital
L&G

SO5

Satisfying Existing Customers

Customer
Internal Process

SO4

OC1
OC2

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

Stakeholder Engagement
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