แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562

เสริมธุรกิจใหม่
ใช้นวัตกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
คานา
ด้วยปัจจุบัน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย PEA จะต้องปรับยุทธศาสตร์ให้
สอดรั บ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงส าหรั บ แผนงานประจ าปี 2562 ของ การไฟฟ้ า ส่ ว นอ าเภอหนองแค
เป็นแผนงานที่เกิดจากการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานโดยสอดคล้องกับแผนระดับองค์กร (PEA)
แผนงานสายงานจาหน่ายและบริการ (ภาค 3) และแผนงานการไฟฟ้าเขต 1 ภาคกลาง (อยุธยา) โดยนามา
จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะค้นหากิจกรรมสาคัญของแผนงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน หรือค้นหาปัจจัย
เสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์ PEA และแผนกลยุทธ์ของสายงานฯ แล้วนามาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทั้งนี้มีการจัดทาภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง เศรษฐศาสตร์ EVM โดยเชื่ อ มโยงกั บ แผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ Strategy Map และ Balanced
Scorecard ของ PEA ที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ SEPA เพื่อนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรมาสู่แผนปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคอาเภอหนองแค ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหรือเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการดาเนินงานของทุก
กิจกรรมของแผนงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/
งาน ซึ่งทุกหน่วยงานในสายงานฯ จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สรุปแผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณประจาปี 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอหนองแค
จานวน

มุมมอง

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ

รวม

หน้า

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน

กิจกรรม

1.1 Social and Environment

3

3

6

11

-

0.638

0.410

1.048

1-9

1.2 Finance

2

5

6

11

-

-

-

-

10-18

2. Customer

3

11

9

24

-

8.845

-

8.845

19-59

3. Internal Process

5

16

7

40

-

-

-

-

60-88

4. Learning and Growth

3

4

3

6

-

13.616

-

13.616

89-102

16 กลยุทธ์

39 ตัวชี้วัด

31 แผนงาน

92 กิจกรรม

0.000

23.099

0.410

23.509

1. Goal

รวม
หมายเหตุ : แถบสีเทา

หมายถึง แผนงานของ กฟก.1 เป็นผู้ดาเนินการ

สรุปแผนปฏิบัตกิ ำรและงบประมำณประจำปี 2562
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอหนองแค
งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
1. Goal
1.1 Social and
Environment

กลยุทธ์ (ภำค 3)
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

OC2 Stakeholder Engagement

- ผลการสารวจความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ของ กฟภ.

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุป : 6 แผนงำน
11 กิจกรรม

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

3 กลยุทธ์

3 เกณฑ์วัด

(ล้ำนบำท)

แผนงำน

งบลงทุน งบทำกำร
(1)
(2)
OC1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
OC1.2 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
OC1.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)
OC1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
0.422
OC1.5 งานปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสาร
0.206
OC2.1 สารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.
OC2.2 การจัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
0.010
ISO : 26000
OC2.3 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาคัญ
OC2.4 คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย
OC2.5 ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
RS1.1 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency and Saving) ภายในองค์กร
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2562

-

0.638
1.048

หน้ำ
งบอื่นๆ
(3)
1-2
0.020 2
2
3-4
4-5
0.010 6
0.180 7
0.200
0.410

8
8
8
9

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
1.2 Finance

กลยุทธ์ (ภำค 3)

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

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

- การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ - ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
สรุป : 6 แผนงำน
11 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

5 เกณฑ์วัด

แผนงำน
1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2 งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
3 งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม
6 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
8 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน Time Confirm
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2562

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
10
11
11
-

-

-

-

-

-

-

12
13-14
14
15-16
16
17
18

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
2. Customer

กลยุทธ์ (ภำค 3)

CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการ - ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
ให้บริการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account, High Value

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ

NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
สรุป : 9 แผนงำน
24 กิจกรรม

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

3 กลยุทธ์

- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account, High Value
- รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

11 เกณฑ์วัด

แผนงำน
CR1.1 การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ
CR1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Market Research)
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการของลูกค้า
CR1.3 วิเคราะห์เสียงของลูกค้า และจัดลาดับความต้องการ ความคาดหวัง
เพื่อกาหนดแนวทางในการตอบสนองเสียงของลูกค้า
CR1.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์
ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
CR1.5 พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
CR1.6 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
CR1.7 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ
CR2.1 รักษาฐานลูกค้า High Value
CR2.2 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กับลูกค้า
CR2.3 พัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดูแลลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)

NM1.1 การดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2562

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
- 19-20
-

0.395

-

21-25

-

-

-

26

-

0.070

-

27-30

-

0.020
0.060
8.224
0.076

-

31-34
35
36
41-53
54
55

-

-

-

56-59

0.000

8.845

-

8.845

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
3. Internal Process

สรุป : 7 แผนงำน
40 กิจกรรม

กลยุทธ์ (ภำค 3)
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน

(ล้ำนบำท)

แผนงำน

งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3 (คพส.9.3)
OM1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย (คพจ.1)
OM1.4 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (คชฟ.3)
OM1.5 แผนงานการพัฒนา Strong Grid
OM1.6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
OM1.6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
OM1.8 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน
-

- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
- ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง ในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ ในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน
และอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูล ระบบ GIS
ความส
าเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่าย
OM2.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
Smart Grid
อัจฉริยะและปรับปรุงระบบ Access Network
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม SLA
OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
OM4.1 แผนงานความสาเร็จในการดาเนินการ ตาม SLA และ QA for SLA
ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
ตาม Supply Chain ของ กฟภ.
- ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุง
อุปทาน
OM4.2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร
กระบวนการ
(Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล
- การอานวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า
ตามแนวทาง Doing Business : World Bank
- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 3 และการขยายผล
IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้าน
IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์
และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร
นวัตกรรม
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - การดาเนินโครงการนาร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์
RS1.1 งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
พลังงาน
- จานวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม
รวม
5 กลยุทธ์
16 เกณฑ์วัด
รวม งบประมำณประจำปี 2562

หน้ำ
60-61
61-63
64
65-69
70-76
70-76
77

-

-

-

78-79

-

-

-

80-81

-

-

-

82

-

-

-

83-86

-

-

-

87-88

-

-

-

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภำค 3)

4. Learning and Growth HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดาเนินงาน
สรุป : 3 แผนงำน
6 กิจกรรม
หมายเหตุ : แถบสีเทำ

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินผล
- ความสาเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กร
และอัตรากาลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility

- ความสาเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา

- ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

3 กลยุทธ์
หมำยถึง แผนงำนของ กฟก.1 เป็นผู้ดำเนินกำร

4 เกณฑ์วัด

แผนงำน
HR1.1 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา (PMS)
HR1.2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร กฟภ.
HR1.3 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
HR1.4 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
HR1.5 การใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก
(Competency-based Recruitment and Selection)
HR2.1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร (Competency)
HR2.2 แผนงานการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานของ
องค์กรในอนาคตทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
HR2.3 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อ
การดาเนินธุรกิจ
HR2.4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
DT1.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร
(Digital Platform)

รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2562

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
89
-

4.912
0.420
0.045

-

90-91
92
92
93

-

7.727
0.300

-

94-98
99

-

0.212

-

100

-

-

-

101
102

-

13.616

-

0.000

1. Goal
1.1 Social and Environment

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรสูค่ วำมยัง่ ยืน

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)
- ค่ำดัชนีประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรสูค่ วำมยัง่ ยืน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)
- ค่ำดัชนีประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)

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

แผนงานที่ 1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคโปร่งใสอย่ำงยัง่ ยืน

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

1.1 จัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรไฟฟ้ำโปร่งใส
เป้าหมาย อย่ำงน้อยเครือข่ำยละ 2 ครั้ง

1.2 ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิ ำคโปร่งใส
เป้าหมาย ดำเนินกำรตรวจติดตำมผลตำมมำตรฐำน/
เกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด

1

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4. เป้าหมาย
- ตำมหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
กำหนด
- ตำมหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
กำหนด
7. เป้าหมาย
- ตำมหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
กำหนด
- ตำมหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
กำหนด

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 เลขำนุกำร
กฟส.วิหำรแดง
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง

เลขำนุกำร
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.3 นำผลกำรประเมินของทุกหน่วยงำน เข้ำประชุมผูบ้ ริหำร
ของทุกหน่วยงำน
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมำสที่ 2 และ ไตรมำสที่ 4)
แผนงานที่ 2 เสริมสร้ำงค่ำนิยม และวัฒนธรรม กฟภ.

2.1 ดำเนินงำนกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยม "ทันโลก บริกำรดี
มีคณ
ุ ธรรม" และวัฒนธรรม กฟภ. (TRUST+E) ตำมที่ กฟภ.
กำหนด
เป้าหมาย ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคน
2.2 สร้ำงเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของกำรปฏิบตั งิ ำน
ที่ตอบสนอง TRUST+E
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 1/2562
2.3 ประเมินผลข้อมูลตำมข้อ 2.2 และนำผลกำรประเมินของ
ทุกหน่วยงำนเข้ำประชุมผูบ้ ริหำรของทุกหน่วยงำน
เป้าหมาย ทุกไตรมำส

แผนงานที่ 3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ ด้ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบตั งิ ำน (Soft Control)
เป้าหมาย ตำมที่ กกท. กำหนด

2

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 เลขำนุกำร
กฟส.วิหำรแดง
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง ทุกวันพุธ

รวม
(ล้านบาท)

ทุกแผนก

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2562

ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

กอก.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 คณะกรรมกำร
กฟส.วิหำรแดง
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส

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

แผนงานที่ 4 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

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

4.1 ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
ให้กบั พนักงำนที่ปฏิบตั งิ ำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ เช่น พนักงำน
ฮอทไลน์ พนักงำนช่ำง (ปฏิบตั กิ ำรระบบไฟฟ้ำ ) ฯลฯ
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่ำ กฟข.ละ 200 คน
4.2 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
4.2.1 ชุดก่อสร้ำง ขยำยเขต ชุดปฏิบตั งิ ำนระบบไฟฟ้ำ และ
ชุดบำรุงรักษำให้ทำกิจกรรม มือชี้ ปำกย้ำ KYT ณ จุดปฏิบตั งิ ำน
กรณีดบั ไฟทำงำนให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช๊อตกรำวด์)
และได้รับอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ จป. ก่อนปฏิบตั งิ ำนทุกครั้งและ
ทำงำนตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เป้าหมาย ทุกครั้งที่ปฏิบตั งิ ำน
4.2.2 จัดกิจกรรมวันควำมปลอดภัย เพื่อสร้ำงควำมย้ำเตือน
กำรปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมปลอดภัยให้กบั พนักงำนทุกระดับ
ได้รับทรำบ (Safety Day)
เป้าหมาย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.3 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรพำดสำยสือ่ สำรและอืน่ ๆ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด พร้อมรำยงำนผล
เป้าหมาย
- อย่ำงน้อย กฟฟ. ละ 5 ก.ม.
- บันทึกข้อมูลตำมแบบฟอร์มพำดสำยสือ่ สำรและอืน่ ๆ

3

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟก.1,
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กวว.,
(2) 0.312
ฝปบ.,กบษ.,
ฝปบ.,กบษ.
จป.กฟก.1,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,กฟย.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง

จป.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

จป.

ก.ค. 2562

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

0.312

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

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

4.3 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้กบั ประชำชน
ตรวจสอบระบบจำหน่ำยแรงสูงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน/
ไม่ปลอดภัยและดำเนินกำร/จัดทำแผนงำนปรับปรุงให้เกิด
ควำมปลอดภัยต่อประชำชน
เป้าหมาย รำยงำนทุกเดือน

แผนงานที่ 5 งำนปรับปรุงและจัดระเบียบสำยสือ่ สำร

5.1 จัดทำโครงกำรปรับปรุงระบบจำหน่ำยและสำยสือ่ สำร
ที่เป็นจุดวิกฤต รก รุงรัง ที่ไม่เป็นระเบียบและ/หรือที่ไม่ได้ใช้งำน
พร้อมลงข้อมูลในระบบ GIS โปรแกรม TAMS
เป้าหมาย
1) กฟฟ.ชัน้ 1-3
กฟอ.หนองแค ไม่นอ้ ยกว่ำ 10 กม.
2) กฟส.
กฟส.วิหำรแดง ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 กม.

4

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ผปบ.
กฟส.วิหำรแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ส.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

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

5.2 จัดระเบียบสำยสือ่ สำรหน้ำหน่วยงำนรำชกำร ให้พิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสม
(กฟฟ.1-3, กฟส. และ กฟย. ละ 1 แห่ง)
เป้าหมาย รำยงำนปีละครั้ง

5.3 พิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรจัดระเบียบสำย
สือ่ สำรตำมมำตรฐำนให้มปี ระสิทธิผลสูงสุด
เป้าหมาย
1) มีคณะกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนกำร
จัดระเบียบสำยสือ่ สำร ของสำยงำนกำรไฟฟ้ำ ภำค 3
2) มีแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำรจัดระเบียบสำยสือ่ สำร
เสนอต่อหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง เพื่อพิจำรณำกำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิ

5

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ส.ค.2562
ผปบ.
กฟส.วิหำรแดง
ผกป.

กฟก.1

ม.ค. 2562

กฟก.1

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2562 คณะกรรมกำร
ตำมข้อ 1)

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

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

แผนงานที่ 1 สำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อมของ กฟภ.

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC2 Stakeholder Engagement

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรดำเนินงำนของ กฟภ.

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่ำเกณฑ์วัดระดับ 4

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC2 Stakeholder Engagement

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ในกำรดำเนินงำนของ กฟภ.

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่ำเกณฑ์วัดระดับ 4

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

- ประสำนงำน และจัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจต่อกำรดำเนินงำน ด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อม
และประเมินผลโครงกำรตำมที่ ฝสส. กำหนด
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 3 หรือตำมจำนวนที่ ฝสส. กำหนด

6

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1
ม.ค.-ก.ย.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

12
หน่วยงานหลัก

กอก.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(3) 0.010
0.010
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

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

แผนงานที่ 2 กำรจัดสำนเสวนำผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000

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

2.1 จัดกำรสำนเสวนำรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร
ควำมคำดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย พร้อมประเมินผล
ตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000
เป้าหมาย ตำมที่ ฝสส. กำหนด

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1,
ม.ค.-ก.ย.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

12
หน่วยงานหลัก

กอก.

2.2 นำผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมข้อ 2.1 มำวิเครำะห์
แล้วจัดทำแผนงำนหรือโครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบตั กิ ำร
ด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อม ปี 2563
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 4/2562

กฟก.1,2,3

ต.ค.-ธ.ค.2562

กอก.

2.3 ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้จำกผลกำรวิเครำะห์
กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรสำนเสวนำ ปี 2562 (ถ้ำมี)
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 4/2562

กฟก.1,2,3 ม.ค.-ธ.ค. 2562

กอก.

7

13.งบประมาณ
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(2) 0.010

รวม
(ล้านบาท)

0.010

(3) 0.180
0.180
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

-

-

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

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

แผนงานที่ 3 สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสำคัญ

- ดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ ผวก. อนุมตั ลิ งวันที่ 9 มีนำคม 2561
กฟก.1 PEA พัฒนำชุมชน มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน
เป้าหมาย รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมที่ ฝสส. กำหนด
ทุกไตรมำส

แผนงานที่ 4 คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

- สร้ำงแนวปะกำรังเทียมในพื้นที่ กฟก.2 จำกพัสดุอปุ กรณ์
ที่ไม่ใช้แล้ว
เป้าหมาย ในพื้นที่ กฟก.2

แผนงานที่ 5 ศึกษำกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม และยกระดับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

- ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยที่ กฟภ. กำหนด
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟจ.ปท.

ม.ค.-ธ.ค.2562

กอก.,
กฟจ.ปท.

คณะทำงำนฯ ม.ค.-ธ.ค.2562

กฟก.1

8

ม.ค.-ธ.ค.2562

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(3) 0.200
0.200
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

คณะทำงำนฯ

กอก.

(ตำมอนุมตั ิ ผวก.)

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

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

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Energy Efficiency and
Saving) ภำยในองค์กร

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
-

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
-

7. เป้าหมาย

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

2.1 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำภำยในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย ตำมที่ กฟก.1 กำหนด

2.2 กำรใช้นำมันยำนพำหนะของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ
ตำมที่ กฟภ.กำหนด
เป้าหมาย ตำมที่ กฟก.1 กำหนด

9

10
สถานที่

-

-

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหำรแดง
(วศก.9)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหำรแดง

ทุกแผนก
(วศก.9)

รวม
(ล้านบาท)

1. Goal
1.2 Finance

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

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

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

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
ระดับ 5
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

10

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
- ค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝบพ.,กบญ.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

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

10
สถานที่

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit : EP)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผล ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝบพ.,กบญ.
-

แผนงานที่ 3 งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบีย้
ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
(EBITDA)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงาน ผลกาไรก่อนหักภาษี
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน โดยมีผลกาไร ไม่ต่ากว่า
ค่าเป้าหมายระดับ 5
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

11

11
ช่วงเวลา

ฝบพ.,กบญ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

แผนงานที่ 4 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนีค้ า่ กระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย
- ร้อยละของลูกหนีค้ า้ งชาระต่อรายได้ (ตาม กฟภ. กาหนด
ปี 2562) (รอค่าเป้าหมาย)
- ประเภทราชการ
ไม่เกิน 187
- ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ไม่เกิน 100
- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกิน 100
- ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกิน 63

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

4.2 ติดตามหนีร้ าชการตัง้ แต่หนีเ้ ดือน ต.ค. 2560 ให้มกี าร
ชาระเงินภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มหี นีเ้ กิน 2 ปี หากมีตอ้ งมีหลักฐานส่งให้ถึง
อัยการสูงสุดภายใน 2 ปี นับแต่วันจดหน่วย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

4.3 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตัง้ หนีก้ รณีละเมิด
จาก T:Code :ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)
เป้าหมาย ปรับปรุงและตัง้ หนีค้ า่ ไฟฟ้าให้ได้ 100% จากรายงาน
ดังกล่าวข้างต้น และต้องดาเนินการให้เสร็จ ภายใน 2 เดือน
นับถัดจากเดือนที่ตงั้ หนีค้ า่ ละเมิดในระบบ SAP

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 5 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผูใ้ ช้ไฟ ทรัพย์สิน
ผูใ้ ช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง
เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผูใ้ ช้ไฟ ทรัพย์สินผูใ้ ช้ไฟ
(C02.2) สูงกว่าค่าเฉลีย่ ปี 2559-2561 ที่ 5%
(โดยกาหนดค่าเฉลีย่ เป็นเกณฑ์ระดับ 5)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผกส.
กฟส.วิหารแดง
ผบต., ผกป.

5.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอืน่ ๆ
เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอืน่ ๆ (15 ประเภท)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

5.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสือ่ สารโทรคมนาคม ปี 2562
จากการสารวจการพาดสายสือ่ สารในไตรมาสที่ 4
ประจาปี 2561 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนีข้ อง กบล.)
เป้าหมาย
- จัดเก็บหนีค้ า่ พาดสายสือ่ สารให้ครบถ้วนภายใน ไตรมาสที่ 2
- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ตดิ ตามทวงถามให้ครบถ้วน
ภายในไตรมาสที่ 2
- กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมายประจา กฟข.
เพื่อขออนุมตั ดิ าเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.
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ม.ค.-เม.ย.2562
เม.ย.-มิ.ย.2562
ก.ค.-ก.ย.2562

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.4 สารวจการพาดสายสือ่ สารโทรคมนาคมเพื่อดาเนินการ
เรียกเก็บเงินค่าพาดสายสือ่ สารปี 2563
เป้าหมาย ครบทุกต้น 100%

แผนงานที่ 6 ประสิทธิภาพการปิดใบสัง่ งาน
ให้บริการธุรกิจเสริม งานบารุงรักษา

- เร่งรัดปิดใบสัง่ งาน ให้บริการธุรกิจเสริม งานบารุงรักษา
(กลุม่ งานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา WMS-ZW03)
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจานวนใบคาร้องทั้งหมดที่มกี ารรับรู้
รายได้
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2562
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 7 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึน้ จริงใน
ช่วงปีไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5 (100%)
ประกอบด้วย (รอรายละเอียดจากสายงานภาค 3)
1. งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณ
ประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมตั เิ ขต)
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน (อนุมตั ิ สนญ.)
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่าย
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายเมือ่ เกิดบัญหาไฟตก ไฟดับ
และข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้ไฟ (I.LH)
- งบปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงแยกย่อยและระบบ
จาหน่ายแรงต่า (I.05)
- งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 (ภายในไตรมาสที่ 2)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง

แผนกที่เกีย่ วข้อง
แผนกที่เกีย่ วข้อง
ผปบ., ผกป.
ผมต., ผบต.
ผปบ., ผกป.
ผปบ., ผกป.
แผนกที่เกีย่ วข้อง

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2. งบลงทุนที่ทาเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจาปี
และงบผูกพัน ดังนี้
- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่ายระยะที่ 1
(แผน 3 และ 4)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรือนราษฎรรายใหม่
(คฟม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรือนห่างไกล (คฟก.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทากินทางเกษตรกร
ระยะที่ 2 (คขก.2)
- งบที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 (ภายในไตรมาสที่ 2)

แผนงานที่ 8 ความสาเร็จในการจัดซือ้ พัสดุ

- ดาเนินการจัดซือ้ พัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3 ให้เพียงพอ
กับความต้องการทุกงบทุกโครงการ
เป้าหมาย
- นาข้อมูลขึน้ ระบบ IM เป็นประจาทุกเดือน
- มีสถานะ C3 ไม่เกิน 5% ของงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ
ทุกโครงการสถานะ เฉพาะ สถานะระหว่างดาเนินการ (REL)
และสถานดาเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

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

รวม
(ล้านบาท)

ผกส., ผปบ., ผกป.
ผกส., ผกป.
ผกส., ผกป.
ผกส., ผกป.
ผกส., ผกป.

กฟก.1,
ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3

ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

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

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

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่าย CPI-X

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมภิ าค

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ
- รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝบพ.,กซข.
-

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนภูมภิ าค
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

ทุกฝ่าย,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากผูร้ ับผิดชอบ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง
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ทุกแผนก
(ผบป., ผบง.)

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบตั งิ าน
(Time Confirm)

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบตั งิ าน (Time Confirm)
ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)
เป้าหมาย เป้าหมาย 100% หรือ ตามที่ กฟก.1 กาหนด
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

2. Customer

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
(ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุม่ ลูกค้า

ด้าน Customer (Satisfying Existing Customers)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุม่ ลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.32
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.35
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.29

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุม่ ลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.32
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.35
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.29

- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.31

- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.31

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 การนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อกาหนด
และดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคูเ่ ทียบ

1.1 ฝวธ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝพธ., ฝพท., ฝวธ.(ภ1, ภ.2, ภ.4)
เพื่อกาหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
(Digital Service) จากการใช้บริการผ่าน Application บน
Smartphone และ Internet ในกระบวนงานบริการ ดังนี้
(1) การขอใช้ไฟฟ้า
(2) ชาระเงินค่าไฟฟ้า
(3) แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
(4) แจ้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
(5) ชาระค่าไฟฟ้าค้างชาระและค่าติดกลับมิเตอร์
เป้าหมาย
- กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ทั้ง 5 กระบวนงาน
ที่ลูกค้าใช้บริการผ่าน Application บน Smartphone
และ Internet
1.2 ดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ตามข้อ 1.1
และติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
- รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

ฝวธ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-มิ.ย.2562
ฝวธ.(ภ3)
-

กฟอ.หนองแค มิ.ย.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบป.
ผบต., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
(Market Research) เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การให้บริการของลูกค้า

2.2 จัดประชุมเพื่อชีแ้ จงแนวทางการจาแนกกลุม่ ของลูกค้าใหม่
ให้กบั ส่วนเกีย่ วข้องได้รับทราบ เพื่อนาไปขยายผลต่อไป
เป้าหมาย จัดประชุมชีแ้ จงฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง

2.3 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคูม่ อื กระบวนการรับฟังเสียง
ของลูกค้า และวิธีปฏิบตั งิ านการรวบรวมเสียงของลูกค้า
แต่ละช่องทาง (PEA VOC System) ดังนี้
2.3.1 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Survey Based)
ของสายงานฯ และ กฟข. ดาเนินการเอง
เป้าหมาย
- รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟก.1, ม.ค.-มี.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.331
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ส.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบป.
ผบต., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

0.331

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3.2 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าภายหลังจาก
การใช้บริการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความพึงพอใจ และความคิดเห็น
จากลูกค้า โดย กฟฟ. ดาเนินการส่งแบบประเมิน ผ่าน SMS
ให้ลูกค้า แยกตาม 3 ประเภทงาน ดังนี้
(1) งานขอใช้ไฟติดตัง้ มิเตอร์ ทุกราย
(2) งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตัง้ มิเตอร์ ทุกราย
(3) งานขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย
- สรุปผลการประเมินของหน่วยงานตนเองและ กฟฟ.ในสังกัด
เป็นประจาทุกเดือน
- นาผลการประเมินจาก website ที่ลูกค้า
ประเมินความพึงพอใจต่ากว่าระดับ 4 มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
(1) ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที ในประเด็นที่ กฟฟ.
สามารถดาเนินการได้เอง
(2) จัดทาแผนการปรับปรุงและแก้ไขภายใน 1 เดือน
ในประเด็นที่ กฟฟ. ไม่สามารถดาเนินการได้ทันที
- สรุปรายงานผลการปรับปรุงและแจ้งให้
กบล. ทราบ ภายใน 15 วันหลังสิน้ ไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3.3 สุม่ และโทรศัพท์สารวจลูกค้าโดย กบล. จากลูกค้า
ทางโทรศัพท์ (เฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้ตอบประเมินผ่าน SMS
ตามข้อ 2.3.2) เพื่อสอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการ
ไม่เกิน 15 วัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความคิดเห็น
จากลูกค้า ตามประเภทบริการ ดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตัง้ มิเตอร์ จานวน 300 ราย
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชัน้ 1-3)
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตัง้ มิเตอร์ จานวน 300 ราย
(ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชัน้ 1-3)
- งานขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลงเฉพาะราย จานวน 100 ราย
(ไม่นอ้ ยกว่า 1 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชัน้ 1-3)
หมายเหตุ กรณี กฟฟ. มีผใู้ ช้บริการน้อยกว่าเป้าหมาย
ให้ กบล. สุม่ รายชือ่ จาก กฟฟ. อืน่ เพิ่มเติม
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.011
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3

รวม
(ล้านบาท)

0.011

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย
- กรท. สรุปข้อมูลรายชือ่ และเบอร์โทรของลูกค้าที่ไม่ได้
ตอบประเมินผ่าน SMS ตามข้อ 2.3.2) ส่งให้ กบล. ทราบ
เป็นประจาทุกเดือน
- กฟข. สรุปรายงานผลภายใน 20 วันหลังสิน้ ไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลภายใน 1 เดือนหลังสิน้ ไตรมาส
- ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.32
2.3.4 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่อง
ประเมินความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือ
แบบ Touch Screen
2.3.4.1 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ (Smile Box, Touch Screen)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
- สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจานวนคิวทั้งหมด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนคิวทั้งหมด
กฟส. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนคิวทั้งหมด
- ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.32
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 Front Manager
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.3.4.2 มีการประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สาหรับ
ลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจผ่าน Smile Box,
Touch Screen ต่ากว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1, 2) โดยใช้
ข้อมูลจากโปรแกรม Customers Smile Feedback โดยสารวจ
ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Smile Box)
เป้าหมาย
- ประเมินลูกค้าทุกราย (ที่กดประเมิน 1, 2)
- สรุปผลวิเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 Front Manager
กฟส.วิหารแดง

2.4 ติดตัง้ ระบบประเมินความพึงพอใจแบบ Touch Screen
สาหรับเคาน์เตอร์บริการและจุดชาระเงิน
เป้าหมาย กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส. ทุกแห่ง

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝบพ.,กรท.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

2.5 การรวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ (5 ช่องทาง
15 กลไก)
เป้าหมาย
- บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มนี ยั สาคัญ
หรือจัดการไม่ได้ ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562

ผบค.
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รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 3 วิเคราะห์เสียงของลูกค้า และจัดลาดับ
ความต้องการ ความคาดหวัง เพื่อกาหนดแนวทาง
ในการตอบสนองเสียงของลูกค้า

3.1 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตาม
ข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียนมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการทางาน
เป้าหมาย รายงานแผนและผลการตอบสนองเสียงของลูกค้า
ในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุนเป็นประจาทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 4 : การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่องทาง) เพื่อนาไปสูก่ ารวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)

4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อนาไปสูก่ ารวิเคราะห์
และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
4.1.1 วิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนการมาตรฐานคุณภาพ
บริการของ กฟภ. และกระบวนการที่สาคัญ มาพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างน้อย
3 กระบวนการ
เป้าหมาย
(1) แต่งตัง้ คณะทางานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาคัดเลือกกระบวนการมาตรฐานคุณภาพ
บริการของ กฟภ. และกระบวนการที่สาคัญ
(3) กาหนดแนวทางและจัดทากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน
(4) สือ่ สารถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจตาม
กระบวนการตามข้อ (3) ให้กบั กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.
อย่างน้อย 1 ครั้ง
(5) ติดตาม และประสานงานเพื่อนาข้อมูลกระบวนการ
ตามข้อ (3) เข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กรเป็นประจาทุกเดือน
(6) รายงานผลการดาเนินงานการนาเข้าฐานข้อมูลองค์กร
ในระบบงานสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าและการบริการลูกค้า
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2562

ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ก.พ.2562
ม.ค.-มิ.ย.2562

-

-

ฝวธ.(ภ3)
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ส.ค.2562
ก.ย.-พ.ย.2562

ฝวธ.(ภ3)
คณะทางานฯ
ฝวธ.(ภ3)
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ก.ย.-พ.ย.2562

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ธ.ค. 2562

คณะทางานฯ
ฝวธ.(ภ3)
คณะทางานฯ
ฝวธ.(ภ3)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.2 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าที่ซอื้ ไฟฟ้าจาก SPP
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแนวทาง ประเด็นหัวข้อ และวิธีการจัดทา
ฐานข้อมูล
- กฟก.1,2 ดาเนินการสารวจและบันทึกในฐานข้อมูล
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปผลระดับสายงานฯ
4.3 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า (High Value) ที่มกี ารใช้ไฟเพิ่มขึน้
10% จากปี 2560-2561 เพื่อมุง่ หวังตอบสนองเป้าหมาย
ทางการตลาดและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
เป้าหมาย
- จัดทาฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟเพิ่มขึน้ 10%
จากปี 2560 - 2561
(2) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟตัง้ แต่ 70% ของขนาดพิกดั
หม้อแปลง
(3) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟมากกว่าขนาดพิกดั
หม้อแปลงที่ตดิ ตัง้ ตามที่ระบุในสัญญา
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ต.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
ม.ค.-มี.ค.2562
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-ก.ย.2562
ต.ค.2562
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบป., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.
(2) 0.070
กฟส.

4.4 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุม่ ซูเปอร์คลัสเตอร์ (ประกอบด้วย
จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทรา
และ จ.ปราจีนบุร)ี โดยตรวจวัด และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพไฟฟ้าทุกปี
กาหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมจัดทา
รายงานเพื่อสือ่ สารกับลูกค้า
4.4.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,กวว.,
ที่จ่ายไฟให้กบั นิคมอุตสาหกรรม
กฟส.
ฝปบ.,กปบ.,กบษ.,
เป้าหมาย
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
จานวน 7 แห่ง ได้แก่
กฟส.
1.สถานีไฟฟ้าบางพระครู นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
2 สถานีไฟฟ้าโคกแย้ นิคมอุตสาหกรรมกฟอ.หนองแค
3.สถานีไฟฟ้าบางกะดี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
4.สถานีไฟฟ้าหนองปลิง เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
5.สถานีไฟฟ้าบางกะสัน้ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
6.สถานีไฟฟ้านนทรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บรุ ี
7.สถานีไฟฟ้ากบินทร์บรุ ี 1 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี
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-

รวม
(ล้านบาท)

0.070

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.4.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภท
กิจการของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์,
ปิโตรเคมี, สิง่ ทอ, หลอมโลหะ และแปรรูปอาหาร)
เป้าหมาย กฟข.ละ 2 ประเภทกิจการ
4.4.3 สุม่ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP) ที่มโี อกาสมีผลกระทบต่อลูกค้ากลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.อยุธยา
2) กฟอ.กบินทร์บรุ ี
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10
สถานที่

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

11
ช่วงเวลา

ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,กวว.,
กฟจ.อย.,
กฟอ.กบบ.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 5 พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Service)

5.1 ให้บริการรับคาร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
PEA Customer Online Service (PEA COS)

5.1.1 ฝวธ.(ภ3) จัดทาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์)
เพื่อให้ กฟฟ. ทุกแห่ง ใช้ในการเส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
ลูกค้าให้มาใช้บริการ PEA COS*
เป้าหมาย
- จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์)
พร้อมแจ้งให้กบั กฟข. ทราบและดาวน์โหลดมาใช้งานได้
ภายในเดือน มี.ค.2561
5.1.2 ฝวธ.(ภ3) ร่วมกับ ฝพท. ศึกษาแนวทางการให้บริการ
งานขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) ประสานงานกับ ฝพท. เพื่อร่วมหารือแนวทางการ
การให้บริการงานขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลการหารือแนวทางการให้บริการ
งานขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ก.พ.2562
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2562

ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2562

ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

มี.ค.-มิ.ย.2562

ฝวธ.(ภ3)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5.1.3 ติดตามและรายงานผลการใช้งานการขอใช้ไฟฟ้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
เป้าหมาย
- ติดตามและรายงานผลการใช้งานการขอใช้ไฟฟ้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งานเป็นประจา
ทุกเดือนและจัดทาสรุปรายงานให้ กบล. ทราบ ทุกไตรมาส

5.2 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice
ไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้า
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) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบป., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet
แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone
และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้งาน
เป้าหมาย ตามแผนงาน กฟก.1

5.4 งานพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดกี บั ลูกค้า

5.4.1 ฝวธ.(ภ3) ร่วมกับ ฝพท.พัฒนาโปรแกรมสนับสนุน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus)
เป้าหมาย ติดตามผลการพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus) ภายในไตรมาสที่ 1/2562
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2562

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

รวม
(ล้านบาท)

(2) 0.020

0.020

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

5.4.2 ประชุมชีแ้ จง และติดตามผลการใช้งานโปรแกรม
สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus)
เป้าหมาย
- ประชุมชีแ้ จงการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus) อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ติดตามผลการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus) เป็นประจาทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
ฝวธ.(ภ3),
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-มี.ค.2562
ฝวธ.(ภ3)
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 6 พัฒนาการให้บริการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 6.1 ปรับปรุง Front Office สานักงาน กฟส. ให้ทันสมัย
แก่องค์กร
อานวยความสะดวกต่อลูกค้า ตามแผนงานก่อสร้างปี 2562
(ตามแผนงานที่คณะกรรมการ Smart Front Office กาหนด)
เป้าหมาย
จานวน แห่ง (รอค่าเป้าหมาย)
6.2 ปรับปรุง Front Office กฟฟ.ชัน้ 1-3 ให้ทันสมัย
อานวยความสะดวกต่อลูกค้า
- งานที่ขออนุมตั ิ ปี 2561 (แผนงานต่อเนือ่ งจากปี 2561)
เป้าหมาย
(รอค่าเป้าหมาย)
- งานที่ขออนุมตั ิ ปี 2562
(ตามแผนงานที่คณะกรรมการ Smart Front Office กาหนด)
เป้าหมาย
(รอค่าเป้าหมาย)
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10
สถานที่

กฟส.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กกค,
งบประมาณ
กฟส.ที่ได้รับ
ตามที่คณะกรรมการ Smart
งบประมาณ
Front Office ขออนุมตั หิ ลักการ

กฟฟ.ชัน้ 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2562

ฝวบ.,กกค,

กฟฟ.ชัน้ 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2562

ฝวบ.,กกค,
กฟฟ.ชัน้ 1-3
ที่ได้รับ
งบประมาณ

-

-

งบประมาณ
ตามที่คณะกรรมการ Smart
Front Office ขออนุมตั หิ ลักการ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 7 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า
และการให้บริการ

7.1 กากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการ
ลูกค้า ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
7.2 ติดตามผลการนากระบวนการ "บริการถูกใจ มิติ ใหม่งาน
บริการขอมิเตอร์ผใู้ ช้ไฟ"
เป้าหมาย ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ผลสาเร็จของจานวนคาร้องที่
เข้าเงื่อนไข ตามประเภทบริการดังนี้
- ยืน่ ขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียมได้ภายใน 15 นาที ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95
- เขตเมือง ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์ ติดมิเตอร์ได้
ภายใน 24 ชม. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- ขยายเขตแรงต่าไม่เกิน 200 เมตร ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน
15 แอมป์ ชาระค่าขยายเขตพร้อมค่าธรรมเนียมได้ ภายใน
30 นาที ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- รักษามาตรฐานการให้บริการ One Touch Service พื้นที่
นอกเขตเมืองตามที่ กฟฟ. ได้ประกาศขอบเขตพื้นที่ไว้
โดยสามารถให้บริการได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของผูข้ อใช้
บริการนอกเขตเมือง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

7.3 รักษามาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) สาหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรอง
ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว
เป้าหมาย
- รักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่อพร้อมรองรับการตรวจ
แบบ Surprise Check

7.4 เตรียมความพร้อมการดาเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) สาหรับ
กฟฟ. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชัน้ 1-3 ทุกแห่งที่ยังไม่ผ่านการรับรอง
- กฟส. ที่มคี วามพร้อมและผ่านเกณฑ์ 26 ข้อ และ
กฟส.อาเภอ ทุกแห่ง
- กฟย. ที่มคี วามพร้อมและผ่านเกณฑ์ 26 ข้อ
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
(คณะกรรมการฯ)

กฟย.
ม.ค.-มี.ค.2562
ที่มคี วามพร้อม

ฝวบ.,กบล.,
กฟย.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

7.5 รักษามาตรฐาน Service and Network สาหรับ กฟฟ.
ที่ผ่านการรับรอง
เป้าหมาย กฟฟ. ทุกแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Service
and Network
(1) คณะทางาน Service and Network ของ สายงาน
การไฟฟ้าภาค 3 กาหนดวิธีการตรวจการทางานตามมาตรฐาน
Service and Network โดยใช้ข้อมูลจากระบบ และแจ้งผล
การตรวจจากระบบให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ อย่างน้อย 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภายในไตรมาสที่ 1/2562
- ครั้งที่ 2 ภายในไตรมาสที่ 2/2562
(2) นาผลการตรวจจากระบบ ตามข้อ (1)
ไปปรับปรุงการทางานของ กฟฟ. ตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน
Service and Network ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจจากระบบ
ตามข้อ (1) ครั้งที่ 2
(3) คณะทางาน Service and Network ของ กฟข. ตรวจ
ประเมิน กฟฟ.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน Service and
Network ภายในไตรมาสที่ 3/2562 (โดยอ้างอิงผลการตรวจ
จากระบบตามข้อ (1) ครั้งที่ 2 ของคณะทางาน
Service and Network ของ สายงานฯ)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
(คณะกรรมการฯ)

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2562

คณะทางานฯ
ของสายงานฯ

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
(คณะกรรมการฯ)

กฟฟ.ชัน้ 1-3, มิ.ย.-ก.ย.2562
กฟส.,กฟย.

คณะทางานฯ
ของ กฟก.1

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

7.6 งานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ
จุดบริการโดยพนักงาน Front Manager พร้อมทั้งสรุปผล
ดาเนินการ ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ
เป้าหมาย
- รายงานผลดาเนินการ ทุกไตรมาส
(ตามแบบฟอร์มที่ ฝวธ.กาหนด)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 Front Manager
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 Front Manager
กฟส.วิหารแดง

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

กฟฟ.ชัน้ 1-3 ม.ค.-มิ.ย. 2562

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

(2) 0.060

0.060

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

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

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

-

-
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบตั ิ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

10
สถานที่

7.9 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA
Mobile Shop โดยจัดทาแผนการให้บริการรถยนต์
PEA Mobile Shop และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- นารถออกให้บริการเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วันต่อเดือน
- จานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เฉลีย่ ไม่ต่ากว่า
3,500 ราย/เดือน/คัน

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

7.10 การรับคาร้องขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์
พร้อมชาระค่าธรรมเนียมสาหรับเคาน์เตอร์ให้บริการ PEA Shop
เป้าหมาย
- ติดตามประเมินผล PEA Shop ที่นาร่องไปแล้ว และให้สรุป
รายงานผลเป็นประจาทุกไตรมาส
- ขยายผลเพิ่มเติม PEA Shop ทุกแห่ง

กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

7.11 ติดตามผลการให้บริการตามกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าแบบ
PEA Doing Business ครบทุก กฟฟ. ทุกจังหวัด
เป้าหมาย
- รายงานผลเป็นประจาทุกเดือน
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ. ที่มี
PEA Shop

ม.ค.-ธ.ค.2562

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

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

(ขออนุมัตเิ ป็ นครัง้

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.
(ขออนุมัตเิ ป็ นครัง้

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
(ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุม่ ลูกค้า

ด้าน Customer (Satisfying Existing Customers)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุม่ ลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

4. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.32
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.35
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.29

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุม่ ลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ เอกชนรายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุม่ ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.32
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.35
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.27
- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.29

- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.31

- ไม่นอ้ ยกว่าค่าเฉลีย่ 4.31

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

แผนงานที่ 1 รักษาฐานลูกค้า High Value

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

1.การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามระดับของลูกค้ารายสาคัญ
1.1 การบริการเสริมโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย (Free Maintenance
Service: FMS)
1.1.1 ลูกค้ากลุม่ Strategic (4 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลง
ของลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และ
การจัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
FMS6 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้า
ที่มปี ญ
ั หาคุณภาพไฟฟ้า )
FMS7 บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วย
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Strategic ร้อยละ 100
จานวน 17 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

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

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.1.2 ลูกค้ากลุม่ Star (3 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลง
ของลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และการ
จัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
FMS6 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้าที่มี
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า)
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Star ร้อยละ 100 จานวน 4 ราย
1.1.3 ลูกค้ากลุม่ Status (3 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลง
ของลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และ
การจัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Status ร้อยละ 100 จานวน 9 ราย
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
KAMR
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.1.4 ลูกค้าในพื้นที่ที่มกี ารแข่งขันกับ SPP โดยแบ่งลูกค้า
เป็น 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-7
กลุม่ ที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท
ให้บริการรายการ 1-5
กลุม่ ที่ 3 มีรายได้นอ้ ยกว่า 2 ล้านบาท ให้บริการรายการ 1-2
รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้
1) การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในให้แก่ลูกค้า
2) การตรวจสอบหม้อแปลงของลูกค้า
3) ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
4) ให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ไฟฟ้าและการจัดการโหลด
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การส่องกล้องความร้อน
6) การฉีดน้าล้างลูกถ้วย
7) การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้าที่มปี ญ
ั หา
คุณภาพไฟฟ้า)
เป้าหมาย จานวน 58 ราย ได้แก่
กลุม่ ที่ 1 มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท จานวน 17 ราย
กฟจ.อยุธยา = 7 ราย
กฟฟ.รังสิต = 6 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 3 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 1 ราย
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1) กฟจ.อย.
14 ราย
2) กฟฟ.รสต.
11 ราย
3) กฟอ.บปอ.
14 ราย
4) กฟฟ.ปท.2(บกด)

12 ราย
5) กฟฟ.หกง.
7 ราย

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,ฝปบ.,
(2) 0.413
กบล.,กบษ.,
กฟจ.อย.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.บปอ.,
กฟฟ.ปท.2(บกด),
กฟฟ.หกง.

รวม
(ล้านบาท)

0.413

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

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

กลุม่ ที่ 2 มีรายได้ 2-5 ล้านบาท จานวน 20 ราย
กฟจ.อยุธยา = 3 ราย
กฟฟ.รังสิต = 2 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 8 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 5 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 2 ราย
กลุม่ ที่ 3 มีรายได้นอ้ ยกว่า 2 ล้านบาท จานวน 21 ราย
กฟจ.อยุธยา = 4 ราย
กฟฟ.รังสิต = 3 ราย
กฟอ.บางปะอิน = 3 ราย
กฟฟ.ปทุมธานี2 (บกด) = 7 ราย
กฟฟ.บ้านหินกอง = 4 ราย
1.2 การดูแลลูกค้ารายสาคัญ Key Account Management
(KAMT)
1.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสาคัญของลูกค้ารายสาคัญ (KAMT)
ในโปรแกรม BIC-SAP/ CRM Plus และแผนบริหารลูกค้า
รายสาคัญตามแบบฟอร์ม CRM-KAM-002 ให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย จานวน 30 ราย
1) กฟจ.อยุธยา จานวน 34 ราย
2) กฟจ.อ่างทอง จานวน 10 ราย
3) กฟจ.สระบุรี จานวน 17 ราย
4) กฟจ.ปราจีนบุรี จานวน 16 ราย
5) กฟจ.นครนายก จานวน 12 ราย
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11
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2562

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

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

6) กฟจ.ปทุมธานี จานวน 28 ราย
7) กฟอ.อรัญประเทศ จานวน 9 ราย
8) กฟฟ.รังสิต จานวน 72 ราย
9) กฟอ.เสนา จานวน 10 ราย
10) กฟอ.พระพุทธบาท จานวน 17 ราย
11) กฟอ.ท่าเรือ จานวน 9 ราย
12) กฟอ.กบินทร์บรุ ี จานวน 29 ราย
13) กฟอ.ธัญบุรี จานวน 27 ราย
14) กฟอ.บางปะอิน จานวน 51 ราย
15) กฟอ.แก่งคอย จานวน 24 ราย
16) กฟจ.สระแก้ว จานวน 10 ราย
17) กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บกด) จานวน 34 ราย
18) กฟอ.วังน้อย จานวน 26 ราย
19) กฟอ.ลาลูกกา จานวน 20 ราย
20) กฟอ.คลองหลวง จานวน 9 ราย
21) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จานวน 20 ราย
22) กฟอ.หนองแค จานวน 27 ราย
23) กฟอ.ศรีมหาโพธิ จานวน 16 ราย
24) กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์ จานวน 9 ราย
25) กฟฟ.บ้านหินกอง จานวน 14 ราย
หมายเหตุ ให้ปรับปรุงข้อมูลลูกค้ารายสาคัญในโปรแกรม BIC-SAP
และแผนบริหารลูกค้ารายสาคัญในแบบฟอร์ม CRM-KAM-002
จนกว่าโปรแกรม CRM Plus จะสมบูรณ์และพร้อมให้ใช้งาน
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.2.2 พนักงานบริหารลูกค้ารายสาคัญ (KAMR) บริหาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า
(Communication: COM) และบันทึกผลในโปรแกรม BIC SAP
หรือ CRM Plus
1.2.2.1 การติดต่อสือ่ สารอย่างสม่าเสมอ
- การแจ้ง/รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- การตอบสนองความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
- การประชาสัมพันธ์และแนะนาบริการ
- การแจ้งเตือนบริการ เช่น การดับไฟเพื่อปฏิบตั งิ าน
ครบกาหนดการบารุงรักษา
เป้าหมาย
- ลูกค้ากลุม่ Strategic, Star, Status จานวน 1 ครั้ง
ขึน้ ไป/ราย/ไตรมาส
- ลูกค้ากลุม่ Streamline จานวน 1 ครั้งขึน้ ไป/กลุม่ /เดือน
1.2.2.2 การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงาน
ที่มผี ลกระทบโดยตรงกับลูกค้า เช่น แผนการดับไฟ
เพื่อปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
เป้าหมาย
- ลูกค้ากลุม่ Strategic ทุกปี (ตามแผนงานที่เกีย่ วข้อง)
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
KAMR
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.3 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(Relation Building Activity : RBA)
1.3.1 การเยีย่ มเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/
ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มกี ารแข่งขันกับ
SPP พร้อมบันทึกผลการเยีย่ มในปรแกรม BIC-SAP/ CRM Plus
1.3.1.1 การเยีย่ มเยือนโดยผูบ้ ริหาร โดยกาหนด
วัตถุประสงค์การเยีย่ มเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน
เป้าหมาย
- ผจก.กฟอ.หนองแค จานวน 6 ราย/ไตรมาส
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

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

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.3.1.2 การเยีย่ มเยือนลูกค้ารายสาคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง
(High Value Customer) ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรม และลูกค้าในพื้นที่ที่มกี ารแข่งขันกับ SPP
เป้าหมาย แบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- กลุม่ Strategic ร้อยละ 100
- กลุม่ Star
ร้อยละ 100
- กลุม่ Status
ร้อยละ 100
- กลุม่ Streamline ร้อยละ 20
จานวน (ราย)
ระดับลูกค้า
กฟอ.หนองแค
Strategic
17
Star
4
Status
9
Streamline
8
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
KAMR
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.3.2 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.
ที่มรี ายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย แบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- กลุม่ Strategic ร้อยละ 100
- กลุม่ Star
ร้อยละ 100
- กลุม่ Status ร้อยละ 100
- กลุม่ Streamline ร้อยละ 20
จานวน (ราย)
ระดับลูกค้า
กฟอ.หนองแค
Strategic
17
Star
4
Status
9
Streamline
8
หมายเหตุ ลูกค้ากลุม่ Streamline ในกิจกรรมตามข้อ 1.3.2
ต้องไม่ซ้ากับลูกค้ากลุม่ Streamline ในกิจกรรมตามข้อ1.3.1.2
1.3.3 การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษและ/หรือ
จัดกิจกรรมนันทนาการ
เป้าหมาย
- กลุม่ Strategic ทุกราย ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- กลุม่ Star ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม
- กลุม่ Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความ
เหมาะสม (เฉพาะกิจกรรมการมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ)
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
KAMR
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

KAMR

รวม
(ล้านบาท)

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

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

2. จัดประชุมสัมมนาร่วมกับลูกค้าที่ใช้ไฟ 115 kV และ
หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- อย่างน้อย กฟข. ละ 1 ครั้ง*
- ภายในไตรมาสที่ 3/2562
หมายเหตุ *จัดร่วมกับงานประชุมสัมมนาผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
3. พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพสือ่ สารกับลูกค้าและการให้
บริการบารุงรักษาเชิงป้องกันตามโครงการ Happy Care
เป้าหมาย
- กฟก.1 ขยายผลเพิ่มเติม กฟฟ.ชัน้ 1-3 ทุกแห่ง
- กฟก.1 สรุปผลดาเนินการไตรมาสที่ 3-4/2562
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12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.
ม.ค.-มิ.ย.2562
ก.ค.-ธ.ค.2562

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

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

4. การสือ่ สารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า)
4.1 เชิญชวนให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการแจ้งค่าไฟฟ้า
ผ่าน SMS
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายย่อยรายใหม่ (ปี 2562) ร้อยละ 100 *
- ลูกค้ารายย่อยที่ถูกงดจ่ายไฟ (ปี 2562) ร้อยละ100 *
- ลูกค้ารายย่อยรายเดิม สะสมเพิ่มขึน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนลูกค้าที่ลงทะเบียนเดิม
หมายเหตุ
* ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์สมัครรับบริการ
** กาหนดเป้าหมายจากจานวนลูกค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนเดิม
สถานะ ส.ค. 2561
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

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

รวม
(ล้านบาท)

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

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

4.2 แจ้งค่าไฟฟ้าและข่าวสารต่างๆ ให้กบั ลูกค้าที่ลงทะเบียน
รับบริการ SMS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข
โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนข้อความที่ส่งสาเร็จไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 90
- รายงานผลการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง/ผิดปกติ
ทุกไตรมาส

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบป., ผบค.
กฟส.วิหารแดง
ผบง., ผบต.

5. การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิน่ /
แหล่งข้อมูลอืน่ ๆ โดยการติดต่อสือ่ สาร/เยีย่ มเยือน เพื่อให้
ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า การขยายเขตระบบไฟฟ้า
และการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสือ่ สาร/เยีย่ มเยือน
ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.

6. สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคูม่ อื CRM)
เป้าหมาย
- สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2561 ภายในเดือน มี.ค.2562
- สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ปี 2562 ทุกไตรมาส พร้อมกับ
การรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ภายใน 1 เดือนหลังสิน้ ไตรมาส
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กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้กบั ลูกค้า

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

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิด
ข้อร้องเรียนตามกลุม่ ลูกค้าและประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1) กลุม่ ลูกค้า (ตอบชีแ้ จง)
- กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลูกค้าในพื้นที่แข่งขันกับ SPP ภายใน 5 วัน
- กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ารายสาคัญ ภายใน 15 วัน
- กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุม่ พาณิชย์
ภายใน 20 วัน
- กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ลูกค้าบ้านอยูอ่ าศัยและ กลุม่ อืน่ ๆ
ภายใน 25 วัน
2) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ภายใน 3 วัน
3) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ผ่าน IR Chat : Issue Report Chat
ภายใน 24 ชม.
4) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด *
ภายใน 25 วัน ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 95
5) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด *
ภายใน 15 วัน ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 55
เป้าหมาย
- จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 3 พัฒนาสนับสนุนพนักงานที่ดแู ลลูกค้า
รายสาคัญ (Key Account)

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

- พัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดแู ลลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
เป้าหมาย
- กฟข. จัดประชุมอบรมและทบทวนผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน KAMR ให้แก่ พนักงาน KAMR เดิม และ พนักงาน
KAMR ที่แต่งตัง้ ใหม่ จานวน 1 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 2/2562
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-มิ.ย.2562 ฝวบ.,กบล.,
(2) 0.076
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

0.076

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
(ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO4 การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้าน Customer (New Market)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

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

แผนงานที่ 1 การดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานการดาเนินงาน
ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
- รายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- รายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมเพื่อดาเนินงาน
ในส่วนงานธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
เป้าหมาย
- แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
- แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค. 2562
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- ไม่นอ้ ยกว่า 6,250 ล้านบาท

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
ฝวธ.(ภ3)
-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

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

1.2 ให้บริการธุรกิจติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคา (Solar Rooftop) สาหรับบ้านอยูอ่ าศัย/ลูกค้าเอกชน
รายย่อย (Solar EPC)
เป้าหมาย
- ให้บริการติดตัง้ ขนาดกาลังผลิตติดตัง้ กฟข. ละ 100 กิโลวัตต์
1.3 การติดตามผลการให้บริการธุรกิจ Solar EPC
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 รายงานผลให้ ฝวธ.(ภ3) ทราบทุกเดือน
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลให้ รผก.(ภ3) ทราบทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 หน่วยธุรกิจฯ
กฟส.
ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,
ฝวธ.(ภ3)

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

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

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

1.4 การดาเนินการธุรกิจบารุงรักษาแบบครบวงจร โดยมุง่ เน้น
ลูกค้า 2 กลุม่ ดังนี้
(1) ลูกค้า (รายเดิมที่เคยใช้บริการบารุงรักษาแบบครบวงจร)
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าเอกชนที่เคยใช้บริการบารุงรักษา
แบบครบวงจร ปี 2560-2561
- ตรวจสอบแผนบารุงรักษารายปีของลูกค้า
(2) ลูกค้า (รายใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการบารุงรักษาแบบ
ครบวงจรและติดตัง้ หม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA)
- ตรวจสอบประวัตกิ ารบารุงรักษาหม้อแปลงของลูกค้า
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้ารายใหม่ฯ
- ตรวจสอบแผนบารุงรักษารายปีของลูกค้า
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา
ลูกค้ารายเดิม 100%
ลูกค้ารายใหม่ฯ 20% จากฐานข้อมูลลูกค้าตามข้อ (2)
- รายงานผลการเข้าพบ ทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

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

1.5 การดาเนินการธุรกิจงานขอขยายเขตติดตัง้ หม้อแปลง
เฉพาะราย โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟเพิ่มขึน้ 10%
จากปี 2560 - 2561
(2) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟตัง้ แต่ 70% ของขนาดพิกดั
หม้อแปลง
(3) ฐานข้อมูลลูกค้าที่มกี ารใช้ไฟมากกว่าขนาด
พิกดั หม้อแปลงที่ตดิ ตัง้ ตามที่ระบุในสัญญา
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐาน
ข้อมูลลูกค้า ข้อ (1) และ (2) ทุกราย
- เข้าพบลูกค้าตามฐานข้อมูลลูกค้าข้อ (3) ทุกราย พร้อมหนังสือ
แจ้งให้ลูกค้า ดาเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ซือ้ ขายไฟฟ้าและ ดาเนินการชาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม
การใช้ไฟฟ้าตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบต., ผบง.
KAMR

รวม
(ล้านบาท)

3. Internal Process

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือ
ของระบบจาหน่าย

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- ค่าดัชนี SAIDI ของเมืองใหญ่สาคัญ
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือ
ของระบบจาหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- รอค่าเป้าหมาย
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มคี า่ มากที่สุดในปี 2561
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- รอค่าเป้าหมาย
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มคี า่ มากที่สุดในปี 2561
- ความพึงพอใจด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กฟภ.
- ระดับ 4.37
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss) - รอค่าเป้าหมาย
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง
- ร้อยละ 97
ในฐานข้อมูล ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์
- ร้อยละ 98
ในฐานข้อมูล ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน
- ร้อยละ 97
และอุปกรณ์ปอ้ งกันในฐานข้อมูล ระบบ GIS
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4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 5.18
- ระดับ 4.37

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

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

- เร่งรัดจัดหาที่ดนิ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) สฟ.คูคต
2) สฟ.สระบุรี 6
3) สฟ.สระบุรี 7

แผนงานที่ 2 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(คพจ.1)

2.1 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงเหนือดิน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกส.
ผกป.

2.2 งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงเหนือดิน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกส.
ผกป.

2.3 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกส.
ผกป.

61

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.4 งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผปบ., ผกส.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

2.5 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงต่า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกส.
ผกป.

2.6 เร่งรัดจัดหาที่ดนิ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 9 แห่ง ได้แก่
1) สฟ.ลาลูกกา 3
2) สฟ.หนองปลิง 2
3) สฟ.คลองหนึง่
4) สฟ.รังสิต 3
5) สฟ.อ่างทอง 3
6) สฟ.คลองหลวง 2
7) สฟ.กบินทร์บรุ ี 5 (ลานไก)
8) สฟ.สามโคก 2 (ลานไก)
9) สฟ.แก่งคอย (ลานไก)

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กบั บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
ที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้ ระยะที่ 2 (คฟม.2) (ตามที่ได้รับอนุมตั จิ าก กคก.
ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบค., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

2.8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่หา่ งไกล (คฟก.)
(ตามที่ได้รับอนุมตั จิ าก กคก. ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.

2.9 งานโครงการขยายเขตการระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทากินทาง
การเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) (ตามที่ได้รับอนุมตั จิ าก กคก.
ทุกราย)
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส, ทุกราย

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผบต.
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รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 4 โครงการเพิ่มความเชือ่ ถือได้ระบบไฟฟ้า
(คชฟ.3)

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุม้ ฉนวน SAC
ในตัวเมือง
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผปบ., ผกป.
กฟส.วิหารแดง

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนา Strong Grid

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงด้านระบบควบคุมสัง่ การ
5.1.1 นาข้อมูล GIS เฟส 2 เข้าใช้งานในระบบ OMS
ตามรูปแบบที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
5.1.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลง
ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับระบบ TFMIDX
เป้าหมาย ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส
5.1.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์
ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับระบบ ISU
เป้าหมาย ร้อยละ 99, รายงานทุกไตรมาส
5.1.4 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน,
อุปกรณ์ปอ้ งกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมือ่ เทียบกับ
ผังการจ่ายไฟ
เป้าหมาย ร้อยละ 98, รายงานทุกไตรมาส
5.2 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
5.2.1 ดาเนินการตามแผนที่แต่ละ กฟข. กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 10.46 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.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

ม.ค.-ธ.ค.2562

ฝวบ.,กวว.,
กฟอ.อป.

กฟอ.อป.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.3 ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์สงั่ การจ่ายไฟ
การไฟฟ้าหน้างานให้มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว
5.3.1 งานที่ได้รับอนุมตั ิ ปี 2562
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส จานวน 5 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.นครนายก
2) กฟจ.ปราจีนบุรี
3) กฟอ.พระพุทธบาท
4) กฟฟ.บ้านหินกอง
5) กฟอ.ศรีมหาโพธิ
5.5 งานดาเนินการตามกิจกรรม Big Patrolling and
Cleansing for Strong Grid สาหรับระบบจาหน่ายไฟฟ้า
5.5.1 งานตรวจสอบและแก้ไข หม้อแปลง, ระบบจาหน่าย
แรงต่า, มิเตอร์ และสายสือ่ สาร
เป้าหมาย กฟฟ.1-3, กฟส. ปีละ 1 ครั้ง, ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 รายงานผลทุกไตรมาส
5.5.2 งานตรวจสอบและแก้ไขจุดเสีย่ งในระบบสายส่ง/
ระบบจาหน่ายแรงสูง
เป้าหมาย ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟฟ.ชัน้ 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.
ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.6 งานตัดแต่งต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า
5.6.1 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
จานวน 28,112.53 วงจร-กม.
5.6.2 อบรมทบทวนการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า
ตามหลักรุกขกรรมให้ผรู้ ับจ้าง ผูค้ วบคุมงาน
เป้าหมาย ดาเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
5.7 งานติดตาม ป้องกัน ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.7.1 กาหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้
5.7.1.1 ร่างค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2562
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2562
5.7.1.2 กาหนดค่าเป้าหมายค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้
ระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2562
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2562
5.7.1.3 วิเคราะห์คา่ ดัชนีความเชือ่ ถือได้ ระบบไฟฟ้า
ของ กฟฟ.ชัน้ 1-3 และภาพรวม กฟข.
เป้าหมาย ภายใน 15 วันทาการ ทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-มิ.ย.2562
กฟส.

ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

-

-

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ม.ค.2562

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.7.1.4 ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบจาหน่ายตาม
บทวิเคราะห์ข้อ 5.7.1.3 เพื่อให้คา่ ดัชนีฯ มีความเชือ่ ถือได้
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ที่มคี า่ เกินเป้าหมาย, รายงานทุกไตรมาส
5.7.2 งานติดตาม ป้องกัน ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI
พื้นที่เมืองใหญ่
5.7.2.1 สรุปสถิตกิ ารเกิดไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่เมืองใหญ่
ปี 2561 และกาหนดแผนงานปรับปรับปรุง/แก้ไข ปี 2562
เป้าหมาย ม.ค. 2562
5.7.3 งานติดตาม ป้องกัน ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI
พื้นที่ 3 กฟฟ.จุดรวมงาน และ กฟฟ.ในสังกัดที่มคี า่ มากที่สุด
ในปี 2561
5.7.3.1 สรุปสถิตกิ ารเกิดไฟฟ้าขัดข้องใน กฟฟ.
จุดรวมงาน ที่มคี า่ มากที่สุดในปี 2561 และกาหนดแผนงาน
ป้องกัน และแก้ไข ปี 2562
เป้าหมาย ม.ค. 2562
จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1) กฟจ.พระนครศรีอยุธยา
2) กฟอ.แก่งคอย
3) กฟอ.อรัญประเทศ
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ม.ค.2562

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3

ม.ค.2562

ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
5.8 งานบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย รายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
จานวน 89 สถานี
5.9 งานตรวจสอบ/บารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
5.9.1 หม้อแปลง 3 เฟส
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
จานวน 121 เครื่อง
5.9.2 หม้อแปลง 1 เฟส
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
จานวน 69 เครื่อง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.กบษ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 6 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.1 จัดทาค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย
6.1.1 วิเคราะห์ตงั้ ข้อกาหนด ร่างค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์วัดผลการดาเนินงานหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
ของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2562
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2562
6.1.2 กาหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์วัดผล การดาเนินงาน
หน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าของ กฟฟ.หน้างาน ประจาปี 2562
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2562
6.2 แผนปฏิบตั ดิ า้ น Techinical Loss
6.2.1 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss
แยกตามระดับแรงดันไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
6.2.2 วิเคราะห์ Technical Loss และจัดทาแผน
แก้ไขอนุมตั หิ ลักการพร้อมประมาณการ
(อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
จานวน 4 ฟีดเดอร์
6.2.3 ร้อยละของจานวนผูผ้ ลิตไฟฟ้าที่สามารถ คานวณ
ค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
SPP จานวน 7 แห่ง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ม.ค.2562

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, เม.ย.-มิ.ย.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.2.4 งานลด Technical Loss ด้านหม้อแปลง ในระบบ
จาหน่าย
6.2.4.1 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส
ที่มโี หลดเกิน 75% ของพิกดั หม้อแปลงจาก โปรแกรม
Project tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2561
เป้าหมาย รายงานทุกเดือน

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผปบ., ผกป.
กฟส.วิหารแดง

6.2.4.2 แก้ไขกระแส Unbalance ของระบบ
จาหน่ายแรงต่าที่ Unbalance เกิน 25% ตามข้อ 6.2.4.1
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
6.2.4.3 ตรวจสอบข้อมูลหม้อแปลงที่ตดิ ตัง้ ที่มี
ขนาดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30%) จากโปรแกรม
Project Tracking ของ GIS เฟส 2 ปี 2561 และดาเนินการ
สับเปลีย่ นตามความเหมาะสม
เป้าหมาย รายงานทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกป.

6.2.4.4 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส
โดยใช้โปรแกรม Project Tracking ของ GIS เฟส 2
เพื่อกาหนดเป็นแผนปี 2563 สาหรับหม้อแปลงที่มโี หลดเกิน 75%
และหม้อแปลงที่มโี หลดน้อยกว่า 30%
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4/2562

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
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-

รวม
(ล้านบาท)

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

6.2.5 งานลด Technical Loss ในระบบจาหน่าย
6.2.5.1 ประสานงานจัดหางบประมาณ, อุปกรณ์
และติดตัง้ Capacitor ในระบบจาหน่าย 22 kV
เป้าหมาย 100%, รายงานผลทุกไตรมาส
6.2.5.2 ดาเนินการนา Capacitor ที่หลุดออกจาก
ระบบจาหน่าย ให้นาเข้าระบบทั้งหมด
เป้าหมาย 100%, รายงานผลทุกไตรมาส
6.2.5.3 ตรวจสอบและแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance
เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลด สูงกว่า 5 MW
เป้าหมาย ทุกฟีดเดอร์ที่ตรวจพบ, รายงานผลทุกเดือน

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กปบ.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

-

-

-

-

6.3 แผนปฏิบตั ดิ า้ น Non-Techinical Loss
6.3.1 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจ ของแต่ละเขต
(Cross Check)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
6.3.2 งานตรวจสอบมิเตอร์ 0 หน่วย
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

-

-

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง
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ผมต., ผบต.

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.3.4 งานตรวจสอบมิเตอร์ตดิ ตัง้ สับเปลีย่ นใหม่
ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
6.3.5 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าและแรงสูง
(ยกเว้นมิเตอร์ AMR)
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค แรงต่า/ แรงสูง = 104/ 64 เครื่อง
***กฟส.วิหารแดง แรงต่า/ แรงสูง = 64/ 21 เครื่อง
6.3.6 งานตรวจสอบมิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่า/แรงสูง
และอุปกรณ์ประกอบ
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค แรงต่า/ แรงสูง = 153/ 86 เครื่อง
***กฟส.วิหารแดง แรงต่า/ แรงสูง = 56/ 21 เครื่อง
6.3.7 งานตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่าและแรงสูง
ที่เคยละเมิดการใช้ไฟ
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค 1 เครื่อง (บริษทั เอ อี เทคโนโลยี จากัด)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562

ผมต.

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.3.8 งานตรวจสอบมิเตอร์รายย่อย ตามวาระ
6.3.8.1 ระบบ 1 เฟส ไม่ต่ากว่า 30%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค จานวน 6,474 เครื่อง
***กฟส.วิหารแดง จานวน 3,841 เครื่อง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง

(ไตรมาส 1,4 ร้อยละ 15, ไตรมาส 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ที่ตรวจสอบ)

6.3.8.2 ระบบ 3 เฟส ไม่ต่ากว่า 50%
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค จานวน 331 เครื่อง
***กฟส.วิหารแดง จานวน 147 เครื่อง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

(ไตรมาส 1,4 ร้อยละ 15, ไตรมาส 2,3 ร้อยละ 35 ของมิเตอร์ที่ตรวจสอบ)

6.3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
6.3.10 ประสานงาน กมต. ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ระบบ
115 เควี. ดาเนินการทันที หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ AMR
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
6.3.11 ตรวจสอบมิเตอร์ชนแดนระหว่างเขต อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน
***กฟอ.หนองแค/ กฟส.วิหารแดง ไม่มแี ผนตรวจสอบในแผนงาน
ของ กฟก.1

74

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.3.12 เร่งรัดการสับเปลีย่ นมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบที่
ตรวจพบ การชารุด สับเปลีย่ นให้แล้วเสร็จภายในรอบบิลถัดไป
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกเดือน

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง
กฟส.

6.3.13 งานตรวจสอบและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วน และจัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบค.
ผบต.

6.3.14 งานสารวจการใช้ไฟของตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
และอุปกรณ์ของเครือข่ายสือ่ สารต่างๆ ทุกจุด
เป้าหมาย ทุกจุด, รายงานทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบค, ผบต.

6.3.15 เร่งรัดการปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟ กรณีมเิ ตอร์
ชารุด-ละเมิด
เป้าหมาย ทุกราย, รายงานทุกเดือน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบป, ผบง.
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รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนามาใช้บริหารจัดการ
ด้าน Non-Technical Losses และ Technical Losses
6.4.1 การตรวจสอบมิเตอร์จากใบสัง่ งาน ตรวจสอบที่
วิเคราะห์ความผิดปกติโดยโปรแกรม U-CUBE (NL1)
เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 7 วัน, รายงานทุกเดือน
6.4.2 การรายงานความผิดปกติจากตัวแทนจดหน่วยทุกราย
(รหัสผิดปกติ 06, 07)
เป้าหมาย 100%, ตรวจสอบภายใน 30 วัน, รายงานทุกเดือน

6.5 การลดหน่วยสูญเสีย Non Technical Loss ในแต่ละ
สถานีไฟฟ้า 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 ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผมต., ผบป.
ผบต., ผบง.

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝวบ.,กวว.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 8 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
8.1 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน
(งบ C, I, P)
- ตัง้ คณะทางาน
- กาหนดแผนการดาเนินงาน และดาเนินงานตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย มูลค่างานตามแผนงานที่กาหนด, รายงานทุกไตรมาส
ก่อน ปี 2561 ปิดงาน ร้อยละ 100
ปี 2561 ปิดงาน ร้อยละ 80
ปี 2562 ปิดงาน ร้อยละ 60
8.2 ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน
(งบ C, I, P) เฉพาะงานก่อสร้างตัง้ แต่ปี 2558 ลงไป
- ตัง้ คณะทางาน
- กาหนดแผนการดาเนินงานและดาเนินงานตามแผน
- ติดตามผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
(รอค่าเป้าหมาย ภ3)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผกส., ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.

ฝบพ.,กบญ.,
ฝวบ.กกค.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

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

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สาร
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
และปรับปรุงระบบ Access Network

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่ายโดย
Smart Grid

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM2 การเสริมสร้างศักยภาพของระบบจาหน่ายโดย
Smart Grid

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมายจาก
ผูร้ ับผิดชอบ

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
- ประสานงานการติดตัง้ /การทดสอบ ของโครงการติดตัง้
อุปกรณ์โครงข่าย IP Access Network (MPLS Router)
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
จานวน 37 แห่ง (กฟฟ.+สฟ.)
1.สฟ.พระพุทธบาท1
2.สฟ.นครหลวง
3.สฟ.ปทุมธานี3
4.สฟ.สระบุรี4
5.สฟ.วังน้อย2 (ชัว่ คราว)
6.สฟ.คลองสี่
7.สฟ.รังสิต1
8.สฟ.โรจนะ3
9.สฟ.โรจนะ4
10.สฟ.บ้านลาดทราย
78

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กรส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
11.สฟ.คลองหลวง
12.สฟ.ดอนพุด
13.สฟ.ปทุมธานี2
14.สฟ.ลาลูกกา1
15.สฟ.รังสิตใต้1
16.สฟ.มวกเหล็ก
17.สฟ.วังม่วง
18.สฟ.หนองแค2
19.สฟ.นวนคร1
20.สฟ.นวนคร2
21.สฟ.นวนคร3
22.สฟ.นวนคร4
23.สฟ.บางกระสัน้ 2
24.กฟอ.ลาลูกกา
25.กฟอ.คลองหลวง
26.กฟอ.ท่าเรือ
27.กฟจ.อ่างทอง
28.กฟอ.พระพุทธบาท
29. กฟจ.นครนายก
30.กฟส.นครหลวง
31.กฟส.วิเศษชัยชาญ
32.กฟส.ป่าโมก
33.กฟส.โพธิ์ทอง
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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. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
34.กฟส.บ้านนา
35.กฟส.ประจันตคาม
36.กฟส.นาดี
37.กฟย.ภาชี
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุง่ สูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

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

แผนงานที่ 1 แผนงานความสาเร็จในการดาเนินการ
ตาม SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain
ของ กฟภ.

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
- ระดับ 5
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุง
- รอค่าเป้าหมาย
กระบวนการ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
- ระดับ 5
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่
อุปทาน โดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
- ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลงจากการปรับปรุง
- รอค่าเป้าหมาย
กระบวนการ
- การอานวยความสะดวกในการให้บริการขอใช้
- 20 วันปฏิทิน
ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์สงิ่ ที่ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
(Gap Analysis) เพื่อกาหนดแนวทาง และแผนการดาเนินงาน
SLA & QA for SLA
1.1.1 ทบทวนกระบวนการทางานที่ผ่านมา/วิเคราะห์สงิ่ ที่
ต้องเปลีย่ นแปลง (Gap Analysis)
เป้าหมาย ดาเนินการทบทวนกระบวนการทางาน
ภายในไตรมาสที่ 1
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค มค.-มี.ค.2562
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
(คณะกรรมการฯ)

รวม
(ล้านบาท)

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1.2 กาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน SLA & QA
for SLA ตามระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ของ กฟภ.
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.
1.2 สือ่ สาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจ
1.2.1 ทบทวนการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ/จัดทา/
ปรับปรุง ข้อตกลงฯ ให้สอดคล้องกับตัววัดในกระบวนการและ
มาตรฐาน การปฏิบตั งิ านตามกระบวนการใน Value Chain
ของ กฟภ.
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.
1.2.2 ประสานการดาเนินงาน/ติดตามการดาเนินงาน
เพื่อบูรณาการ กระบวนการดาเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการ
ที่สาคัญ
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.
1.2.3 รายงานผล/ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
เพื่อบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการที่สาคัญ
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.,
ดาเนินการทุกไตรมาส
1.2.4 สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนงานให้
คณะกรรมการกากับการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
บริการ กฟภ.
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ทุกกอง, ม.ค.-มี.ค.2562 ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
ทุกกอง,
กฟส.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

ทุกกอง, ม.ค.-มี.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

ทุกกอง, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

-

-

-

-

ทุกกอง, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ก.ย.2562

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

แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดจิ ิทัล

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

2.1 ทบทวนกระบวนงานที่ผ่านมา เพื่อกาหนดแนวทาง
และแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์กร
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.

ทุกกอง, ม.ค.-มี.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

2.2 จัดทากระบวนการให้เป็นมาตรฐาน (Work Flow Chart)
กาหนด SLA และ QA for SLA
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.

ทุกกอง, ก.พ.-เม.ย.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

2.3 วิเคราะห์สงิ่ ที่ตอ้ งเปลีย่ นแปลง (Gap Analysis)
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.

ทุกกอง, มี.ค.-พ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

2.4 นาเสนอขออนุมตั ิ ผวก.เพื่อดาเนินการ
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.

ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

2.5 ติดตาม ประสานงาน และรายงานผลค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ที่ลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส., รายงานทุกไตรมาส

ทุกกอง, ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
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มิ.ย.-62

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
ฝวบ.,กบล.,
ทุกกอง,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัย
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจ
ใหม่ๆ
ขององค์กร

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- จานวนนวัตกรรมในระดับ TRL 3
และการขยายผลทดลองใช้งานสิง่ ประดิษฐ์

7. เป้าหมาย
- ระดับ 5

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.1 แผนงาน ถนนสาย เสาสวย ด้วยนวัตกรรม
- ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษาแนวทาง
การดาเนินงาน แผนงาน ถนนสาย เสาสวย ด้วยนวัตกรรม กาหนด
เป้าหมาย รอกาหนดค่าเป้าหมาย
1.2 แผนงานการใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของ Switchgear 22 kV
- ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษาแนวทางการ
ดาเนินงานแผนงาน การใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของ Switchgear 22 kV กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

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

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, กฟส.

คณะทางานฯ

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

ฝปบ.กบษ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3, กฟส.

คณะทางานฯ

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.3 แผนงานการใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของระบบจาหน่ายแรงต่า
- ดาเนินการตามที่คณะทางานศึกษาแนวทางการ
ดาเนินงานแผนงาน การใช้เทคโนโลยี Internet of Things
ของระบบจาหน่ายแรงต่า กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
1.4 สนับสนุนผูจ้ ัดทาสิง่ ประดิษฐ์ให้ได้นวัตกรรมระดับ TRL3
ในปี 2562
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชิน้ งาน
หมายเหตุ สิง่ ประดิษฐ์ ประเภท Digital Innovation
1 ชิน้ งาน (ต้นแบบสิง่ ประดิษฐ์ /โปรแกรม สนับสนุน Digital
Innovation ได้แก่ สิง่ ประดิษฐ์ ประเภทสมองกลฝังตัว
(Embedded System) และ Mobile Application with IoT)
และนวัตกรรมอืน่ ๆ จานวน 2 ชิน้ งาน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

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

ฝวบ.กบล.

รวม
(ล้านบาท)

-

-

-

-

กฟฟ.ชัน้ 1-3, กฟส.

คณะทางานฯ

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

กอก.

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.5 การรายงานผลการขยายผลทดลองใช้งานสิง่ ประดิษฐ์
และการประเมินการใช้งานสิง่ ประดิษฐ์ /นวัตกรรมภายในภาค
(ตามข้อ 1.4)
1.5.1 มีการขยายผลทดลองใช้งานสิง่ ประดิษฐ์ (TRL3)
ภายในภาค และจัดส่งรายงานผลการขยายผลทดลองใช้งาน
ให้ กวน.
เป้าหมาย รายงานผล ร้อยละ 100
1.5.2 ประเมินการใช้งานสิง่ ประดิษฐ์ /นวัตกรรมที่ได้รับ
จัดสรรจาก กวน. (TRL4-7)
เป้าหมาย ประเมินการใช้งาน ร้อยละ 100
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2562
กอก.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ด้าน Internal Process
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

แผนงานที่ 1 งำนสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย)
( Activities / Action Steps)
1.1 จัดสัมมนำด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ำ
(Business Matching)
เป้าหมาย
กฟก.1 (รอค่ำเป้ำหมำยจำก กสพ.)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100
- มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนสำหรับผูผ้ ลิต และจำหน่ำยพลังงำน
(Energy Efficiency Resources Standards : EERS)
- 60 ล้ำน kWh
- จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำได้สะสม
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100
- กำรดำเนินโครงกำรนำร่องมำตรกำรบังคับใช้
เกณฑ์มำตรฐำนอนุรักษ์พลังงำนสำหรับผูผ้ ลิต
และจำหน่ำยพลังงำน
(Energy Efficiency Resources Standards : EERS)
- รอค่ำเป้ำหมำย
- จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำได้สะสม
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
กฟฟ.ชัน้ 1-3 มี.ค., ก.ค.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

รวม
(ล้านบาท)

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย)
( Activities / Action Steps)
1.2 ให้คำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน (Walkthrough Audit)
เป้าหมาย
กฟก.1 (รอค่ำเป้ำหมำยจำก กสพ.)
1.3 ตรวจวัดกำรใช้พลังงำนและจัดทำข้อเสนอโครงกำร
(Detail Audit)
เป้าหมาย
กฟก.1 (รอค่ำเป้ำหมำยจำก กสพ.)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
กฟฟ.ชัน้ 1-3 มี.ค.-ก.ย.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

กฟฟ.ชัน้ 1-3 ก.พ.-ธ.ค.2562

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3

-

รวม
(ล้านบาท)

-

-

4. Learning and
Growth

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน (PMS) และการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนา
(PMS : Performance Management System)

ด้าน Learning and Growth

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
เพื่อการประเมินผล
- ความสาเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กร
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
และอัตรากาลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
เพื่อการประเมินผล
- ความสาเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กร
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
และอัตรากาลังเพื่อรองรับการเป็น Digital Utility

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

- รายงานปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึน้ จากการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (ตามกรอบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน)
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10
สถานที่

กฟก.1,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,กฟย.

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
กอก.
ม.ค.-ธ.ค.2562

รวม
(ล้านบาท)

-

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

แผนงานที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
บุคลากร กฟภ.

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

2.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2.1.1 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตาม
ผลการสารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด ปี 2561
เป้าหมาย
- แต่งตัง้ คณะทางานฯ กฟอ.หนองแค เพื่อพิจารณานาเสนอ
ขออนุมตั จิ ัดกิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 กิจกรรม
2.1.2 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลต่อความสุข
ของบุคลากร
เป้าหมาย ระดับความสุขโดยรวมของบุคลากร
ไม่นอ้ ยกว่าปี 2561 ซึง่ มีคา่ เท่ากับร้อยละ (รอค่าเป้าหมาย)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

หนองแค
วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2562

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

ม.ค.-มี.ค.2562
เม.ย.-ก.ย.2562
กฟอ.หนองแค ต.ค.-พ.ย.2562
กฟส.วิหารแดง

นักสร้างสุข

รวม
(ล้านบาท)

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

2.1.3 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริมการสร้างสุข
องค์กร
เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค. 2562

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
พ.ย.-ธ.ค.2562
กอก.
-

2.2 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจาปี
เป้าหมาย พนักงานและลูกจ้างได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 รวมจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2,238 คน

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

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

2.3 จัดให้มกี ารแข่งขันกีฬาเชือ่ มสัมพันธ์ภายใน สายงาน
การไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1,
ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,กฟย.,
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

-

กอก.

(2) 4.252

4.252

กฟก.1,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.,กฟย.,
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.360

0.360

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

แผนงานที่ 3 การคัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น

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

- คัดเลือกสานักงานการไฟฟ้าดีเด่น
เป้าหมาย
- แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกสานักงาน การไฟฟ้าดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
- คัดเลือกการไฟฟ้าในสังกัดเป็นตัวแทนของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่ กฟภ. กาหนด

แผนงานที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 4.1 จัดทาแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมฯ และสือ่ สาร
ให้ทุกหน่วยงาน เพื่อทราบ และ/หรือดาเนินการ
ในส่วนที่เกีย่ วข้องผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เป้าหมาย กฟข. ไม่นอ้ ยกว่า 2 กิจกรรม
4.2 ดาเนินกิจกรรมตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมฯ
เป้าหมาย ความสาเร็จ 100% ตามแผนงานที่กาหนด
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10
สถานที่

ฝวธ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
คณะทางานฯ,
(2) 0.420
กอก.,
ม.ค.-มิ.ย.2562
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.420

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2562

กอก.

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ธ.ค.2562

กอก.

-

-

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

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

แผนงานที่ 5 การใช้สมรรถนะในการสรรหาและคัดเลือก - จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมและ
(Competency-based Recruitment and Selection) ให้ความรู้ดา้ นการสัมภาษณ์งาน ตามหลักสมรรถนะ แก่กรรมการ
สอบสัมภาษณ์
เป้าหมาย
จานวน 15 คน
(ฝ่ายละ 5 คน)
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
กอก.
(2) 0.045
ม.ค.-ธ.ค.2562
ฝวธ.(ภ3)

รวม
(ล้านบาท)

0.045

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Competency)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของโครงการตามแผนงานพัฒนา
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
ระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อรองรับ
และพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ
- ความสาเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
ทรัพยากรบุคคล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของแผนงานการยกระดับการพัฒนา - ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
ทรัพยากรบุคคล
10
11
12
13.งบประมาณ
รวม
สถานที่
ช่วงเวลา
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ

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

1.1 ดาเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผนฝึกอบรม
ประจาปีของหน่วยงาน
1.1.1 ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจาปี
ของหน่วยงาน
เป้าหมาย จานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของจานวนพนักงานตามแผนฝึกอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. ระยะเวลาการเข้าอบรมไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ของระยะเวลาตามหลักสูตร
2. ผูเ้ ข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยมีผลคะแนน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
94

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

กอก.

(2) 6.050

6.050

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

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

10
สถานที่

1.1.2 จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลสาหรับพนักงานที่
ไม่ผ่านการฝึกอบรม ตามข้อ 1.1.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจานวนพนักงานที่
ไม่ผ่านการฝึกอบรม
หมายเหตุ หน่วยงานตามข้อ 1.1.1 จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล สาหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมด้วยตนเอง
พร้อมติดตามและดาเนินการทดสอบความรู้ โดยพนักงาน
ต้องมีผลคะแนนทดสอบ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมประจาปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย ครบทุกหลักสูตร

กฟก.1

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562
กอก.
-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2562

1.2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร JSA (Job Safety Analysis)
ให้กบั ผูค้ วบคุมงานด้านระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย จานวน 98 คน
- กฟข. : กกค. = 1 คน, กบล. = 1 คน, กบษ. = 2 คน
- กฟฟ.ชัน้ 1-3 (ผกส., ผมต., ผปบ.) หน่วยงานละ 3 คน
- กฟส. (ผกป.) หน่วยงานละ 1 คน
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11
ช่วงเวลา

กฟก.1,
ม.ค.-มิ.ย.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

รวม
(ล้านบาท)

-

กอก.

-

-

ฝวบ.,กวว.,
ฝปบ.,กบษ.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

(2) 0.078

0.078

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

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

1.3 จัดให้มกี ารทดสอบความรู้ในงานที่ปฏิบตั ขิ อง
พนักงานช่างและคนงานแต่ละด้าน เช่น งานก่อสร้าง,
งานตรวจสอบมิเตอร์, งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป็นต้น
เป้าหมาย กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส. จัดให้มกี ารทดสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ประเภทงาน
1.4 จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจา
ต่อรอง
เป้าหมาย จานวน 40 คน
(ระดับ อก., ผจก. กฟฟ.ชัน้ 1-3 (ผูท้ ี่ยังไม่ได้รับการอบรม),
ระดับ รก., ชก., รจก., ชจก. (ผูท้ ี่ยังไม่ได้รับการอบรม),
ผจก.กฟส., นตก. ประจา กฟฟ.ชัน้ 1, กฟจ.)
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10
สถานที่

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
กฟฟ.ชัน้ 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝวบ.,กวว.,
กฟส.
กกค.,กบล.,
ผปบ.กปบ.,
กบษ.
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.
กฟก.1

11
ช่วงเวลา

ม.ค.-มิ.ย.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

(2) 0.096

รวม
(ล้านบาท)

-

0.096

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

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

1.5 จัดให้มกี ารศึกษาดูงานภายในประเทศ
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการศึกษาดูงานในภาพรวม กฟข.,
คณะทางานด้านต่างๆ ของ สรก.(ภ3)
(รายละเอียด ประกอบด้วย เรื่องที่จะเข้าศึกษาดูงาน,
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาดูงาน, งบประมาณ, ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นต้น)
- รายงานผลการศึกษาดูงานนาเสนอ รผก.(ภ3) ภายใน
30 วัน หลังจบจากการศึกษาดูงาน (ตามแบบฟอร์มที่
กจท.(ภ3) กาหนด)
1.6 จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนางาน
ด้านลูกค้าในเรื่องการบริการเหนือความคาดหมายและจิตวิทยา
การบริการ
เป้าหมาย ตามแผนงาน กฟก.1
(พนักงานสังกัด กฟฟ.ชัน้ 1-3, กฟส., กฟย., PEA Shop,
PEA Mobile Shop (ที่ไม่ได้รับการอบรม) และเพิ่มกลุม่
พนักงานช่างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง)
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10
สถานที่

กฟก.1,
สรก.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562
กอก.
(2) 1.000
คณะทางานด้านต่างๆ
ม.ค.-มิ.ย.2562 ของ สรก.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2562

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบห., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

1.000

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

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

1.7 จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานบริหาร
ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการ
(Front Manager)
เป้าหมาย จานวน 1 รุ่น
(สาหรับเจ้าหน้าที่ FM ที่ไม่ได้รับการอบรม)
1.8 จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
เป้าหมาย ตามแผนงาน กฟก.1
- อก., ผจก.กฟฟ.ชัน้ 1-3 หน่วยงานละ 1 คน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562 ผบห., ผบง.
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2562
กฟส.วิหารแดง

ผบห., ผบง.

รวม
(ล้านบาท)

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

แผนงานที่ 2 แผนงานการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินงานขององค์กร
ในอนาคตทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกีย่ วเนือ่ ง

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

2.1 จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการทา
ธุรกิจและเทคนิคเบือ้ งต้นเพื่อรองรับธุรกิจ Solar Rooftop และ
Smart Home (HIVE)
เป้าหมาย ตามแผนงาน กฟก.1
(ระดับ อก., ผจก. กฟฟ.ชัน้ 1-3 (ผูท้ ี่ยังไม่ได้รับการอบรม),
รก., ชก., รจก., ชจก. )
2.2 จัดฝึกอบรม/ชีแ้ จงหลักสูตรการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
เพื่อขนานเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟภ. การบารุง
รักษาระบบ Solar Rooftop
เป้าหมาย จานวน 90 คน
(ผบค., ผปบ. สังกัด กฟฟ. ชัน้ 1-3 แผนกละ 1 คน
(ที่ยังไม่ได้รับการอบรม), ผบต., ผกป. สังกัด กฟส.
แผนกละ 1 คน, ผลส.กบล. 2 คน

99

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2562
ผบห.

กบล.,
ม.ค.-ก.ย.2562
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ฝวบ.,กวว.

(2) 0.216

รวม
(ล้านบาท)

0.216

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

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้
(KM) เพื่อรองรับและพร้อมต่อการดาเนินธุรกิจ

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

3.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู้
3.1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะทางานจัดการ
ความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1/2562
3.1.2 อนุมตั เิ ห็นชอบองค์ความรู้ที่สาคัญของหน่วยงาน
เป้าหมาย จานวน 54 องค์ความรู้
(หน่วยงานระดับกอง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง
การไฟฟ้าชัน้ 1-3 และ กฟส. หน่วยงานละ 1 องค์ความรู้)
3.1.3 รวบรวมองค์ความรู้ตามที่ระบุในข้อ 3.1.2
และนาไปเผยแพร่ในระบบ KMS
เป้าหมาย จานวน 54 องค์ความรู้
3.1.4 ขยายผลและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่
ได้ดาเนินการจัดการความรู้ไป
เป้าหมาย ภายใน ต.ค. 2562
3.1.5 มีการประเมินผลการจัดการความรู้
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4/2562
3.2 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้และ
การจัดทานวัตกรรม
เป้าหมาย จานวน 1 รุ่น
(ผูเ้ ข้าอบรม ระดับ หผ. ขึน้ ไป หน่วยงานละ 1 คน)
100

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

รวม
(ล้านบาท)

กฟก.1

ม.ค.-มี.ค.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ก.ย.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

เม.ย.-ต.ค.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

ต.ค.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2562

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

ม.ค.-มิ.ย.2562

กอก.

(2) 0.212

0.212

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

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งแก่บคุ ลากรและหน่วยงานที่มผี ลงานดีเด่น

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

- คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย จานวน 3 เรื่อง
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10
สถานที่

กฟก.1

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-ก.ย.2562
กอก.,
คณะทางานฯ

รวม
(ล้านบาท)

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของแผนปฏิบตั กิ ารดิจิทัลของ กฟภ.
- ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100
- ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารต่อระบบฐานข้อมูล
- ไม่นอ้ ยกว่า ระดับ 4.10
เพื่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของผูบ้ ริหารต่อระบบฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร

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

- การใช้งานระบบ Video Conference
เป้าหมาย กฟข. ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/ไตรมาส

10
สถานที่

กฟก.1
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11
ช่วงเวลา

7. เป้าหมาย
- ไม่นอ้ ยกว่า ระดับ 4.10

12
13.งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอืน่ ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2562 ฝปบ.,กรส.
-

รวม
(ล้านบาท)

-

ภาคผนวก

Strategy Map ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
SO2
SO3
SO4
SO5
Industrial Leadership

Finance

Intternal Process

Custtomer

Sustainability &
Good Governance
Goal

SO1

Customer Focused

New Market

Satisfying Existing Customers
CR1

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของลูกค้า
โโดยใช้
ใ เ้ ทคโนโลยี
โ โ ดี จิ ิทัล

CR2

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสําคัญ

NM1

OM1
OM4

การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชือถือของระบบจําหน่าย
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

IP1

HR1

ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

HR2

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

Innovation Process

Regulatory and Social Process

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

RS1

Digital Technology

HR Capital
LL&G

Environment

Social

Operational Management Process

DT1

Enabler for Development
and Growth

New Business

พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่ายและ
สะทอนถงประสทธภาพของการบรหารคาใชจายและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Organizational Capital
OC1
OC2

ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน

Stakeholder Engagement
1

