แผนปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่
ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

2563

สรุปแผนปฏิบัตกิ ารและงบประมาณประจาปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอหนองแค จ.สระบุรี
มุมมอง

กลยุทธ์

จานวน
ตัวชี้วัด แผนงาน กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ

รวม

หน้า

1. Goal
1.1 Social and Environment

3

4

10

22

-

0.617

0.956

1.573

1 - 11

1.2 Finance

3

3

9

17

-

-

-

-

12 - 20

2. Customer

4

8

13

35

3.200

28.694

-

31.894

21-55

3. Internal Process

3

14

7

42

-

-

-

-

56 - 72

4. Learning and Growth

3

3

7

15

-

5.098

0.020

5.118

73 - 81

16

32

46

131

3.200

34.409

0.976

38.585

รวม

สรุปแผนปฏิบตั ิกำรและงบประมำณประจำปี 2563
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอหนองแค จ.สระบุรี
งบประมำณประจำปี 2563
มุมมอง
1. Goal
1.1 Social and
Environment

กลยุทธ์ (ภำค 3)
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทาง
การผลักดันองค์กรสู่ความยัง่ ยืน

OC2 การวิเคราะห์และกาหนดแนวทาง
ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง
และความกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุป : 5 แผนงำน
2 กลยุทธ์
12 กิจกรรม
หมำยเหตุ แถบสี หมำยถึง แผนงำนของ กฟก.1 เป็นผู้ดำเนินกำร

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

- ผลการสารวจความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของ กฟภ. ทีต่ อบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- จานวนหน่วย (kWh) ทีป่ ระหยัดพลังงานได้

3 เกณฑ์วัด

แผนงำน
OC1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยัง่ ยืน
OC1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 16 ม.ค. 2562 ท้ายหนังสือเลขที่
กกท.(นผ)57/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562)
OC1.3 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
OC1.4 งานปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสาร
OC2.1 - ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผล
โครงการตามที่ ฝสส. กาหนด
OC2.2 การจัดสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
OC2.3 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาคัญ
(อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562 ท้ายหนังสือเลขที่
กพส.(พส) 79/2562 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2562)
OC2.4 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กฟข.ละ 1 ชุมชน
RS1.1 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency and Saving) ภายในองค์กร
RS1.2 งานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2563

(ล้ำนบำท)

งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
0.035
-

หน้ำ
1-2
2

-

0.422
-

0.010

2-4
5
6

-

0.010

0.180
0.200

6-7
7

-

-

0.531
-

8-9
10

-

0.185

-

11

0.000

0.617
1.573

0.956

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
1.2 Finance

กลยุทธ์ (ภำค 3)
- Build Financial Strength
- Build strong relationship with
stakeholders
- Energy Efficiency Improvement

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)

- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
สรุป : 6 แผนงำน
3 กลยุทธ์
17 กิจกรรม
หมำยเหตุ แถบสี หมำยถึง แผนงำนของ กฟก.1 เป็นผู้ดำเนินกำร

3 เกณฑ์วัด

แผนงำน
1
2
3
4
5
6
7
1
2

งานคานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เร่งรัดเพิม่ รายได้ธรุ กิจเสริม
ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ
งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน Time Confirm
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2563

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
12
12
13-16
16-17
17
18-19
19
20
20
0.000

0.000
0.000

0.000

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
2. Customer

สรุป : 8 แผนงำน
29 กิจกรรม

กลยุทธ์ (ภำค 3)
CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Customer Service)

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
- ความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายย่อย
(บ้านอยูอ่ าศัยและพาณิชย์รายย่อย)
- ความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่
(อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่)
- ความพึงพอใจลูกค้าภาครัฐและอืน่ ๆ
(ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และอืน่ ๆ)
- ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าทีล่ ดลง

CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
ระยะยาว และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ
(CRM)

- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account, High Value

CR3 สร้างประสบการณ์ทดี่ ีกับลูกค้า
(Customer Experience)
NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์
ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey
- รายได้จากธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

3 กลยุทธ์

7 เกณฑ์วัด

แผนงำน
CR1.1 การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่ กาหนดและดาเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการ (SLA) ทีเ่ กินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่า
คู่เทียบ
CR1.2 พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
CR1.3 การพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง
Doing Business: World Bank
CR1.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพือ่ นาไปสู่การวิเคราะห์และ
การบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
CR1.5 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า
(Customer Analytics) เพือ่ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
CR1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Market Research) เพือ่ พัฒนา/
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์การให้บริการของลูกค้า
CR1.7 พัฒนาการให้บริการทีส่ ่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ีแก่องค์กร
CR1.8 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ
CR2.1 การสร้างความสัมพันธ์เพือ่ รักษาฐานลูกค้า High Value
และนาระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า
CR2.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน
CR2.3 การพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
CR3.1 การพัฒนา PEA Customer Journey
NM1.1 การดาเนินงานธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2563

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
21-22

-

-

-

23-24
25

-

0.070

-

26-28

-

4.000

-

29

-

0.064

-

30-35

3.200
-

8.283

-

35
36-39
41-50

-

0.077
16.200

-

50-51
51
52

-

-

-

53-55

3.200

28.694
31.894

0.000

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
3. Internal Process

กลยุทธ์ (ภำค 3)
OM1 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้าน
นวัตกรรม
RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป : 5 แผนงำน
24 กิจกรรม

1 กลยุทธ์

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ทีม่ ีค่ามากทีส่ ุดในปี 2561
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ทีม่ ีค่ามากทีส่ ุดในปี 2561
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน
และอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ
เชิงข้อมูลตาแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS
เมือ่ เทียบกับระบบจดหน่วย
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)
- มาตรการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสาหรับผู้ผลิต และจาหน่าย
พลังงาน (Energy Efficiency Resources
Standards : EERS)
- จานวนหน่วย (kWh) ทีป่ ระหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม
12 เกณฑ์วัด

แผนงำน
OM1.1
OM1.2
OM1.3
OM1.4
OM1.5

โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย (คพจ.1)
โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า (คชฟ.3)
แผนงานการพัฒนา Strong Grid
แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
57-58
58
58-65
66-67
67

IP1.1 แผนงานส่งเสริม และผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร

-

-

-

68-70

RS1.1

-

-

-

71-72

0.000

0.000
0.000

0.000

งานสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2563

งบประมำณประจำปี 2562
มุมมอง
4. Learning and Growth

กลยุทธ์ (ภำค 3)
DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพือ่ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพ
ของกระบวนการดาเนินงาน

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
องค์กรสู่ความยัง่ ยืน
OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่อุปทาน
สรุป : 2 แผนงำน
2 กิจกรรม

2 กลยุทธ์

เกณฑ์วัดกำรดำเนินงำน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การยกระดับการกากับดูแลข้อมูล

- ความสาเร็จในการดาเนินงาน เพือ่ ยกระดับความยัง่ ยืน
- ความสาเร็จของการดาเนินการ ตาม SLA
ทีร่ ะบุในห่วงโซ่อุปทานโดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
2 เกณฑ์วัด

แผนงำน
DT1.1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ สนับสนุนการยกระดับ
การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
DT1.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่ รองรับการบริหารจัดการองค์กร
(Digital Platform)
DT1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลทีร่ องรับการ ดาเนินธุรกิจ
และพัฒนาการส่งเสริม Digital
OC1.1 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
OC1.2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติ บุคลากร กฟภ.
OM4.1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทงั้ แก่บุคลากรและหน่วยงานทีม่ ี
ผลงานดีเด่น
OM4.2 การไฟฟ้าดีเด่น
รวม
รวม งบประมำณประจำปี 2563

(ล้ำนบำท)

หน้ำ
งบลงทุน งบทำกำร งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
0.126
73-74
-

-

-

75

-

-

-

75-76

-

4.552
-

0.020
-

77
78-79
80

-

0.420

-

81

0.000

5.098
5.118

0.020

1. Goal
1.1 Social and
Environment

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดันองค์กร
สูค่ วำมยัง่ ยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดันองค์กร
สูค่ วำมยัง่ ยืน

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

แผนงานที่ 1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคโปร่งใสอย่ำงยัง่ ยืน

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

1.1 จัดกิจกรรมกำรมีสว่ นร่วมของเครือข่ำยกำรไฟฟ้ำโปร่งใส
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด
1.2 ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิ ำคโปร่งใส
เป้าหมาย ทุกหน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน/เกณฑ์ที่
กฟภ. กำหนด

1

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)

4. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100

- ค่ำดัชนีประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)

- ดัชนี 0.0978

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)

7. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100

- ค่ำดัชนีประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)

- ดัชนี 0.0978

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2563

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟก.1,
(ฝวก. จัดสรรงบประมำณให้)
ฝวธ.(ภ3)
เลขำนุกำร
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส
หนองแค

-

-

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

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

1.3 นำผลกำรประเมินของทุกหน่วยงำน เข้ำประชุมผูบ้ ริหำรของ
ทุกหน่วยงำน
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
เลขำนุกำร
กฟส.วิหำรแดง
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส

แผนงานที่ 2 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control) (ตำมอนุมตั ิ ผวก. ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562
ท้ำยหนังสือเลขที่ กกท.(นผ) 57/2563 ลงวันที่
10 ม.ค. 2563)

2.1 จัดกิจกรรมทีส่ อดแทรกเนือ้ หำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
คุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมที่ กฟภ.
กำหนด
เป้าหมาย ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกระดับ (กฟข. และ กฟฟ.
ในสังกัด) เข้ำร่วมกิจกรรม กฟข. ละ 250 คน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

ทุกแผนก

แผนงานที่ 3 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

3.1 ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
ให้กบั พนักงำนทีป่ ฏิบตั งิ ำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ เช่น พนักงำนฮอทไลน์
พนักงำนช่ำง (ปฏิบตั กิ ำรระบบไฟฟ้ำ) ฯลฯ
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่ำ กฟข. ละ 200 คน

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

จป.

2

(3) 0.035
0.035
(กกท. จัดสรรงบประมำณให้)

(2) 0.312

0.312

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

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

3.2 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
3.2.1 ชุดก่อสร้ำง ขยำยเขต ชุดปฏิบตั งิ ำนระบบไฟฟ้ำ และ
ชุดบำรุงรักษำให้ทำกิจกรรม มือชี้ ปำกย้ำ KYT ณ จุดปฏิบตั งิ ำน
กรณีดบั ไฟทำงำนให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช๊อตกรำวด์)
และได้รับอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ จป. ก่อนปฏิบตั งิ ำนทุกครั้ง และ
ทำงำนตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เป้าหมาย ทุกครั้งทีป่ ฏิบตั งิ ำน
3.2.2 จัดกิจกรรมวันควำมปลอดภัย เพือ่ สร้ำงควำมย้ำเตือน
กำรปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมปลอดภัยให้กบั พนักงำนทุกระดับ
ได้รับทรำบ (Safety Day)
เป้าหมาย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2.3 ดำเนินกำรตรวจสอบกำรพำดสำยสือ่ สำร และอืน่ ๆจุดเสีย่ ง
ทีม่ รี ถผ่ำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด พร้อมรำยงำนผล
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชัน้ 1-3 และ กฟส.ทุกแห่ง แห่งละไม่นอ้ ยกว่ำ 5 กม.
- บันทึกข้อมูลตำมแบบฟอร์มพำดสำยสือ่ สำรและอืน่ ๆ

3

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

จป.
ผปบ.ผมต,ผกส
ผบต,ผกป

(2) 0.030

0.030

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2563
กฟส.วิหำรแดง

จป.

(2) 0.050

0.050

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

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

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

3.3 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้กบั ประชำชน
ตรวจสอบระบบจำหน่ำยแรงสูงทีไ่ ม่เป็นไปตำมมำตรฐำน/
ไม่ปลอดภัยและดำเนินกำร/จัดทำแผนงำนปรับปรุงให้เกิด
ควำมปลอดภัยต่อประชำชน
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. รำยงำนทุกไตรมำส

4

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
ผปบ.
(2) 0.030
0.030
ผกป.

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

แผนงานที่ 4 งำนปรับปรุงและจัดระเบียบสำยสือ่ สำร

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4.1 ดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสือ่ สำรโทรคมนำคมบนเสำไฟฟ้ำ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
ของ กฟภ. ตำมอนุมตั ิ ผวก. เลขที่ ฝวธ.(ภ2)779 ลว.12 ก.ย.2562
กฟส.วิหำรแดง
เป้าหมาย
1) เส้นทางจัดระเบียบสายสือ่ สารโทรคมนาคม ช่วงที่ 1
กฟก.1 จำนวน 91 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 306.91 กม.
กฟอ.หนองแค จำนวน 3 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 10 กม
กฟส.วิหำรแดง จำนวน 4 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 กม.

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
ผปบ.
(กฟภ. จัดสรรงบประมำณให้)
ผกป.

2) เส้นทางจัดระเบียบสายสือ่ สารโทรคมนาคม ช่วงที่ 2
กฟก.1 จำนวน 404 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 91.16 กม.
กฟอ.หนองแค จำนวน 3 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 10 กม.
กฟส.วิหำรแดง จำนวน 3 เส้นทำง ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 กม.
4.2 ปรับปรุงข้อมูลตำมผลดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสือ่ สำร
โทรคมนำคมบนเสำไฟฟ้ำ ตำมข้อ 4.1 ในระบบ TAMS
ให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตำมกำรดำเนินงำนข้อ 4.1

5

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหำรแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC2 กำรวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมคำดหวัง และควำมกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC2 กำรวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมคำดหวัง และควำมกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ดำเนินงำนของ กฟภ. ที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

แผนงานที่ 1 สำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

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

กฟก.1,
ม.ค.-ก.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กอก.

แผนงานที่ 2 กำรจัดสำนเสวนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 จัดกำรสำนเสวนำรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย ตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟก.1,
ม.ค.-ก.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

กอก.

6

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์วดั ระดับ 4

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์วดั ระดับ 4

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

(2) 0.010

0.010

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

แผนงานที่ 3 สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสำคัญ
(อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 30 ม.ค.2562 ท้ำยหนังสือเลขที่
กพส.(พส) 79/2562 ลงวันที่ 23 ม.ค.2562)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

2.2 นำผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมข้อ 2.1 มำวิเครำะห์
แล้วจัดทำแผนงำนหรือโครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบตั ิกำร
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 4/2563

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2563

กอก.

- ดำเนินกำรตำมแผนงำนพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนสำคัญ ปี 2563
กฟก.1 : PEA พัฒนำชุมชน มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน
เป้าหมาย รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมที่ ฝสส . กำหนด

กฟฟ.ปท.2

ม.ค.-ธ.ค.2563

กอก.,
กฟฟ.ปท.2
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(3) 0.180
0.180
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )

(3) 0.200
0.200
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )

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

แผนงานที่ 4 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
กฟข.ละ 1 ชุมชน

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

4.1 ให้ควำมรู้นักศึกษำอำชีวศึกษำระดับ ปวช ., ปวส. และสถำบัน
กำรศึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
พร้อมปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำภำยในครัวเรือน และติดตั้ง
RCD ให้กบั พืน้ ที่สำธำรณะประโยชน์ในชุมชน
เป้าหมาย ตำมที่ ฝสส. กำหนด
1) อบรมให้ควำมรู้นักศึกษำ สอศ.
2) ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในครัวเรือนขัน้ พืน้ ฐำน
ให้กบั พืน้ ที่สำธำรณะประโยชน์ในชุมชน

กฟจ.สก.

ม.ค.-ธ.ค.2563

กอก.,
กฟจ.สก.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(3) 0.3614
0.3614
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )

4.2 จัดกิจกรรม PEA ประชำร่วมใจระบบไฟมั่นคง
ให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพกับ
เจ้ำหน้ำที่ปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้นำชุมชนและประชำชนทั่วไป
เป้าหมาย เป้ำหมำยตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟจ.สก.

ม.ค.-ธ.ค.2563

กอก.,
กฟจ.สก.

(3) 0.0504
0.0504
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )

4.3 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดและ
ปลอดภัยให้กบั เจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ ในสถำบันกำรศึกษำ
เป้าหมาย เป้ำหมำยตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟจ.สก.

ม.ค.-ธ.ค.2563

กอก.,
กฟจ.สก.

(3) 0.0295
0.0295
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

4.4 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชนเกีย่ วกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ประหยัดและปลอดภัย
เป้าหมาย เป้ำหมำยตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟจ.สก.

ม.ค.-ธ.ค.2563

กอก.,
กฟจ.สก.
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อืน่ ๆ
(3) 0.0899
0.0899
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้ )

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

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

ด้าน Goal (Social and Environment)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- จำนวนหน่วย (kWh) ทีป่ ระหยัดพลังงำนได้

4. เป้าหมาย
- 80 ล้ำน kWh

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- จำนวนหน่วย (kWh) ทีป่ ระหยัดพลังงำนได้

7. เป้าหมาย
- รอค่ำเป้ำหมำย

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ทุกแผนก
(วศก.9)

1.2 กำรใช้นำมันยำนพำหนะของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ
ตำมที่ กฟภ.กำหนด
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ทุกแผนก
(ผชน.9)

-

-

1.3 กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษของหน่วยงำน
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ.กำหนด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ทุกแผนก
(ผบห)

-

-

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้ 1.1 กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำภำยในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Energy Efficiency
and Saving) ภำยในองค์กร
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
-

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

แผนงานที่ 2 งำนโครงกำรสำนักงำนสีเขียว
(Green Office)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

2.1 สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green
Office)
เป้าหมาย
1) แต่งตังคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรงำนโครงกำรสำนักงำน
สีเขียว (Green Office) ของสำยงำนกำรไฟฟ้ำ ภำค 3
2) แต่งตังคณะผู้ตรวจประเมิน (ระดับภำค) งำนโครงกำร
สำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของสำยงำนกำรไฟฟ้ำ
ภำค 3

ฝวธ.(ภ3)

พ.ย.-ธ.ค. 2562

ฝวธ.(ภ3)

2.2 จัดอบรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนของสำนักงำนสีเขียว (Green Office)
เป้าหมาย

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

ม.ค.-มี.ค. 2563

คณะทำงำนฯ
ฝวธ.(ภ3)

1
2

3

4
5

กลุ่มเป้าหมาย
คณะผูต้ รวจประเมิน (ระดับภำค)
กฟก.1 สมัครใหม่ : กฟอ.แก่งคอย, กฟอ.ธัญบุร,ี กฟอ.เสนำ,
กฟอ.กบินทร์บรุ ,ี กฟอ.ท่ำเรือ
ต่ออำยุ : กฟจ.พระนครศรีอยุธยำ, กฟจ.ปรำจีนบุรี
กฟก.2 สมัครใหม่ : กฟฟ.เมืองพัทยำ, กฟฟ.บำงแสน, กฟอ.
ปลวกแดง, กฟอ.บ้ำนฉำง, กฟอ.พนมสำรคำม
ต่ออำยุ : กฟจ.จันทบุร,ี กฟจ.ฉะเชิงเทรำ
กฟก.3 สมัครใหม่ : กฟก.3, กฟอ.กำแพงแสน, กฟอ.บ่อพลอย
ต่ออำยุ : กฟจ.นครปฐม, กฟจ.สุพรรณบุรี
ภำค 3 (สำนักงำนใหญ่)
รวม (คน)
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จานวนคน
20
60
24
60
24
36
24
18
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
-

(2) 0.1848

0.1848

1. Goal
1.2 Finance

แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

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

ด้าน GOAL (Finance)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- Build Financial Strength
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- Build strong relationship with stakeholders
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
- Energy Efficiency Improvement
9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 4.83
- รอค่าเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ม.ค.-ธ.ค.2563 ฝบพ.,กบญ.
-

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลค่ากาไรทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP)

- คานวณ วิเคราะห์และรายงานผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
ของสายงานฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2563

12

10
สถานที่

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 4.83

11
ช่วงเวลา

ฝบพ.,กบญ.

-

-

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

แผนงานที่ 3 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.1 ความสามารถในการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
3.1.1 เกณฑ์วดั ร้อยละของลูกหนี้ค้างชาระต่อรายได้
เป้าหมาย
- ประเภทราชการ
ไม่เกินร้อยละ 187
- ประเภทรัฐวิสาหกิจ
ไม้กินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 100
- ประเภทเอกชนรายย่อย ไม่เกินร้อยละ 63
- รวมทุกประเภท
ไม่เกินร้อยละ 93

13

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

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

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.1.2 ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ
(บัญชี 120) ค้างนาน
เป้าหมาย
- เอกชนรายใหญ่ ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระเกิน 2 บิลขึ้นไป
(ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน)
- เอกชนรายย่อย มีลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 2 บิลขึ้นไป ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของลูกหนี้ค้างชาระทั้งหมด (ไม่รวมบิลเดือนปัจจุบัน)
หมายเหตุ ไม่รวมลูกหนี้ที่มีหนังสือนาส่ง ผกม.กอก.ดาเนินคดี
ลูกหนี้งดจ่ายไฟ ลูกหนี้ที่รับสภาพหนี้ ลูกหนี้กรณีมีอนุมัติให้เลื่อน/
ขอผ่อนชาระ ลูกหนี้มีการเข้าขบวนการฟื้นฟูกิจการ ลูกหนี้อยู่
ระหว่างสอบสวน ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าปรับปรุง
3.2 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟ (บัญชี 121)
3.2.1 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2562
เป้าหมาย
- เอกชนรายย่อย มีจานวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 2562
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
- เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดาเนินคดีหรืองด
ดาเนินคดีครบทุกราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.2.2 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2562
เป้าหมาย
- เอกชนรายย่อย มีจานวนรายลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกัน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2562
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
- เอกชนรายใหญ่ มีการติดตามหนี้จนถึงดาเนินคดีหรืองด
ดาเนินคดีครบทุกราย
3.2.3 ลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2563
เป้าหมาย
- เอกชนรายย่อย ไม่มีลูกหนี้ฯ ที่เกิดในปี 2563 ที่มีบิลค้าง
ชาระเกิน 3 เดือน ไม่เกินร้อยละ 10
- เอกชนรายใหญ่ ไม่มีจานวนรายลูกหนี้ฯ ที่บิลไม่เกิน 2 เดือน
หรือบิลเกิน 2 เดือน แต่ได้มีการติดตามหนี้จนมีการดาเนินคดี
หรือให้งดการดาเนินคดีครบทุกราย
3.3 ติดตามหนี้ราชการตั้งแต่หนี้เดือน ต.ค. 2561 ให้มีการ
ชาระเงินภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกิน ต้องมีหลักฐานส่งให้
ผกม.กอก.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.4 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิด
จาก T:Code : ZCANR054 (Main/Sub 0018/7100)
3.4.1.เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
3.4.2.อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 และต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน
2 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP

แผนงานที่ 4 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธรุ กิจเสริม

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

3.5 เร่งรัดการแจ้งหนี้และตั้งหนี้ค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตรวจ
พบในปี 2563
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

4.1 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟทรัพย์สิน
ผู้ใช้ไฟ (C02.2) ไม่รวมงานส่วนกลาง
เป้าหมาย รายได้จากงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2)
กฟอ.หนองแค ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 16.10 ล้านบาท

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผบค., ผกส.
ผบต., ผกป.

-

-

4.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ
เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่นๆ (15 ประเภท)
กฟอ.หนองแค ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 20.60 ล้านบาท

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.
คณะทางาน

-

-

16

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.3 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2563
จากการสารวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4
ประจาปี 2562 ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)
เป้าหมาย
- จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2
- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วน
ภายในไตรมาสที่ 2
- กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรือ่ งให้แผนกกฎหมายประจา กฟข.
เพื่อขออนุมัติดาเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3

แผนงานที่ 5 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้
บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2563
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

ม.ค.-เม.ย.2563
เม.ย.-มิ.ย.2563
ก.ค.-ก.ย.2563

4.4 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดาเนินการ
เรียกเก็บเงินค่าพาดสายสื่อสารปี 2564
เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
(กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา WMS-ZW03)
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจานวนใบคาร้องทั้งหมด
ที่มีการรับรูร้ ายได้

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

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

แผนงานที่ 6 งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

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

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563 ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง

- เบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมาย ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน
ช่วงปีไม่น้อยกว่าเกณฑ์วดั ระดับ 5 (ร้อยละ 100)
ประกอบด้วย
1. งบลงทุนเพื่อการดาเนินงานปกติในส่วนของงบประมาณ
ประจาปีและงบผูกพัน ดังนี้
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน สนญ.อนุมัติ รผก.
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนเขต
- งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วน สนญ.
- งานปรับปรุงระบบจาหน่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
- งบงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์
- งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยฯ และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่าย
- งบงานย้ายแนวระบบจาหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความ
มั่นคงประจาปี
- งบงานติดตั้งโครงหลังคาสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ให้กับคลังพัสดุ
- งบงานก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (รผก.(ป))
- งบงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสานักงาน กฟย. แบบ
Knock Down
- งบงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ กฟฟ.รังสิต
18

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ผมต., ผบต.
ผปบ., ผกป.
ผปบ., ผกป.
ผปบ., ผกป.

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
2. งบลงทุนที่ทาเป็นโครงการในส่วนของงบประมาณประจาปี
และงบผูกพัน ดังนี้
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.2)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนห่างไกล (คฟก.)
- งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทากินทางเกษตรระยะที่ 2
(คขก.2)
- งบโครงการระบบไฟฟ้าเพื่อขอรับการจัดตั้งและพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก (คพพ.1)
- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)
(เฉพาะแผน 3 และ 4)
- งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจาหน่ายระยะที่ 2 (คพจ.2)
(เฉพาะแผน 3 และ 4)
- งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)

แผนงานที่ 7 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ

- ดาเนินการจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลนตามสถานะ C3 ให้เพียงพอ
กับความต้องการทุกงบทุกโครงการ
เป้าหมาย
- นาข้อมูลขึ้นระบบ IM เป็นประจาทุกเดือน
- มีสถานะ C3 ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของงานระหว่างก่อสร้างทุกงบ
ทุกโครงการสถานะ เฉพาะ สถานะระหว่างดาเนินการ (REL)
และสถานะดาเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟก.1,
ม.ค.-ธ.ค.2563 ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

-

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2563

ด้าน GOAL (Finance)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มุง่ สู่องค์กรทีเ่ ป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- เพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ - การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน CPI-X
- ไม่มากกว่า 31,723 ล้านบาท
- สร้างความมัน่ คงทางการเงินในระยะยาว
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- Build Financial Strength
- ค่าใช้จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
- รอค่าเป้าหมาย
- Build strong relationship with stakeholders
- Energy Efficiency Improvement
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
9. แผนปฏิบัติ
10
11
12
13. งบประมาณ
รวม
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
สถานที่
ช่วงเวลา
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
( Activities / Action Steps)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการ
1.2 การบริหารค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนภูมิภาค
ทุกฝ่าย. ม.ค.-ธ.ค.2563 ฝบพ.,กซข.,
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
ดาเนินงาน
ทุกกอง,
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

1.3 การบริหารค่าใช้จา่ ยตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X) กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
กฟส.วิหารแดง

แผนงานที่ 2 เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
(Time Confirm)

- เร่งรัดการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (Time Confirm)
ในระบบ SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02)
เป้าหมาย ระบบงาน SAP-PS เท่ากับ (รอค่าเป้าหมาย)
ระบบงาน WMS เท่ากับ (รอค่าเป้าหมาย)
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ทุกแผนก
(ผบป., ผบง.)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563 ผมต., ผบต.
กฟส.วิหารแดง
ผกส. ผกป,ผปบ

-

-

-

-

2. Customer

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการ,
รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
- ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าทีล่ ดลง
- ความสาเร็จในการวิเคราะห์และจัดทา
ฐานข้อมูลของ Potential Customer
(Strategic และ Star) เพือ่ กาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

4. เป้าหมาย
- ระดับ 4.37
- ระดับ 4.40
- ระดับ 4.32
- ระดับ 4.33

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานฯ
- ความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายย่อย
(บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
- ความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่
(อุตสาหกรรม และพาณิชย์รายใหญ่)
- ความพึงพอใจลูกค้าภาครัฐและอื่นๆ
(ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
- ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าทีล่ ดลง

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

- ร้อยละ 10
- ระดับ 5

- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่ กาหนด
และดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
ทีเ่ กินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.1 ติดตามประเมินผลมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Service) ทีก่ าหนดในปี 2562
เป้าหมาย
- กฟก.1 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลพร้อมวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจาก
การดาเนินงานระดับสายงาน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส

กฟก.1
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ,กบล.
ฝบพ.,กรท.
ฝวธ.(ภ3)

1.2 ฝวธ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝนย., ฝพท., ฝวธ.(ภ1, ภ2, ภ4)
เพือ่ กาหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Service) ของกระบวนงานการขอขยายเขตไฟฟ้า จากการใช้
บริการผ่าน Internet และอื่นๆ
เป้าหมาย
- กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของกระบวนงาน
การขอขยายเขตไฟฟ้า ทีล่ ูกค้าใช้บริการผ่าน Internet และอื่นๆ
- ฝวธ.(ภ3) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติของกระบวนงานการขอขยายเขตไฟฟ้า
ให้กับส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลพร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงานระดับ กฟข. ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจาก
การดาเนินงานระดับสายงาน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส

กฟก.1
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

กฟก.1
ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มิ.ย.2563

ฝวธ.(ภ3)

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ก.ค.-ก.ย.2563

ฝวธ.(ภ3)

-

-

กฟก.1

ก.ค.-ธ.ค.2563

-

-

ฝวธ.(ภ3)

ก.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ,กบล.
ฝบพ.,กรท.
ฝวธ.(ภ3)

-

-
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 2 พัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2563

ผบค.
ผบต.

- จานวนลูกค้าทีข่ อใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต เทียบกับปี 2562
เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

2.1.2 ติดตามและรายงานผลการใช้งานการขอใช้ไฟฟ้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ติดตาม และรายงานผลการใช้งานการขอใช้ไฟฟ้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคในการใช้งานพร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ กบล. ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กบล. วิเคราะห์ผลเพือ่ ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
และจัดทาสรุปรายงานให้ ฝวธ.(ภ3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

2.1 การให้บริการรับคาร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
2.1.1 จัดกิจประชาสัมพันธ์การให้บริการรับคาร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต เพือ่ เพิม่ จานวนลูกค้าทีม่ าขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(PEA Customer Online Service (PEA COS), PEA Smart Plus)
เป้าหมาย
- กฟฟ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการให้บริการรับคาร้องขอ
ใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการให้บริการผ่าน Internet
แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone
และเชิญชวนให้ลูกค้า Download ใช้งาน
2.2.1) จานวนผู้ใช้ Application : PEA Smart Plus
(Download & Active)
เป้าหมาย
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

2.2.2) จานวนการใช้บริการชาระเงินผ่าน Application :
PEA Smart Plus
เป้าหมาย
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบป.
ผบง.

2.3 การต่อกลับมิเตอร์ทถี่ ูกงดจ่ายไฟผ่านระบบ DMSx
เป้าหมาย
- จานวนรายการทีด่ าเนินการผ่านระบบ DMSx เทียบกับจานวนรายการ
ในระบบ SAP ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
- การต่อกลับมิเตอร์ทถี่ ูกงดจ่ายไฟได้ภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบป. ผปบ
ผบง. ผกป
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ
ตามแนวทาง Doing Business: World Bank

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

3.1 ติดตามผลการให้บริการตามกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าแบบ
PEA Doing Business ครบทุก กฟฟ. ทุกจังหวัด
เป้าหมาย
- กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ทุกแห่ง รายงานผล และปัญหาอุปสรรค
ในการใช้งานเป็นประจาทุกเดือน พร้อมจัดส่งรายงานให้ กบล.
ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน
- กบล. วิเคราะห์ผลเพือ่ ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการเป็นประจา
ทุกไตรมาส และจัดทาสรุปรายงานให้ ฝวธ.(ภ3) ภายใน 20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค. ผมต
ผบต.

3.2 การพัฒนากระบวนการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝนย., ฝวธ.(ภ1, ภ2, ภ4) ทบทวนและ
พัฒนากระบวนการให้บริการตามแนวทาง PEA Doing Business
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ตามแผนงานที่ ฝนย. กาหนด)
- ฝวธ.(ภ3) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการให้บริการ
ตามแนวทาง PEA Doing Business ให้กับส่วนเกี่ยวข้อง

ฝวธ.(ภ3)
กฟก.1

เม.ย.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่องทาง) เพือ่ นาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)

4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร เพือ่ นาไปสู่การวิเคราะห์
และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) ร่วมกับ ฝนย., ฝพธ., ฝพท., ฝสท. และ ฝวธ.(ภ1, ภ2, ภ4)
ทบทวนข้อมูลสาคัญ ปี 2562 เพือ่ ให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
ทีถ่ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ตามแผนงานที่ ฝนย. กาหนด)
- ฝวธ.(ภ3) สื่อสารถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้กับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
4.2 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าทีซ่ ื้อไฟฟ้าจาก SPP
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแนวทาง ประเด็นหัวข้อ และวิธกี ารจัดทา
ฐานข้อมูล
- กฟก.1,2 ดาเนินการสารวจและบันทึกในฐานข้อมูล
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปผลระดับสายงานฯ
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ฝวธ.(ภ3)
กฟก.1

เม.ย.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

เม.ย.-ส.ค.2563

ก.ย.-ธ.ค.2563

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ต.ค.2563

ผบป.
ผบง.

ม.ค.-มี.ค.2563
ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-ก.ย.2563
ต.ค.2563

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.3 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า (High Value) เพือ่ มุ่งหวังตอบสนองเป้าหมาย
ทางการตลาดและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เป้าหมาย
- จัดทาฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานข้อมูลลูกค้ามีการใช้ไฟเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561-2562
และทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง
2) ฐานข้อมูลลูกค้าทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มี.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
ฝบพ.,กซข.

4.4 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพืน้ ทีก่ ารแข่งขัน, พืน้ ที่
อุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ และ
กลุ่ม EEC (ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุร,ี
จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี) โดยตรวจวัด และวิเคราะห์
คุณภาพไฟฟ้าทุกปี กาหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทารายงานเพือ่ สื่อสารกับลูกค้า
4.4.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า
ทีจ่ ่ายไฟให้กับนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จานวน 1 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,

(2) 0.070

0.070

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2563

คณะทางาน
คุณภาพไฟฟ้า
กฟอ.หนองแค
ผปบ.

-

-

1.สถานีไฟฟ้าหนองปลิง เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

4.4.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกิจการ
ของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี,
สิ่งทอ, หลอมโลหะ และแปรรูปอาหาร)
เป้าหมาย กฟข.ละ 2 ประเภทกิจการ

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

4.4.3 สุ่มตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก
(VSPP) ทีม่ ีโอกาสมีผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย กฟข.ละ 2 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,กวว.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

- ฝวธ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝนย., ฝพธ., ฝวธ.(ภ1, ภ2, ภ4)
เพือ่ จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า High Value โดยฐานข้อมูลประกอบด้วย
- ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
- ข้อมูลการใช้ไฟ
- ข้อมูลการใช้บริการธุรกิจเสริม
- ข้อมูลระบบไฟฟ้าภายในของลูกค้า
เป้าหมาย
1. ฝวธ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝนย., ฝพธ., ฝวธ.(ภ1, ภ2, ภ4) เพือ่ จัดทา
ฐานข้อมูลลูกค้า High Value พร้อมกาหนดรายละเอียดของข้อมูลลูกค้า
2. ฝวธ.(ภ3) สื่อสารถ่ายทอด และชี้แจงแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูล
ลูกค้า High Value ให้กับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. เพือ่ ดาเนินการจัด
เก็บข้อมูลตามข้อ 1
3. ฝวธ.(ภ3) ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จัดทากลยุทธ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดสาหรับจาหน่ายหรือให้บริการ
4. ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลพร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
จากการดาเนินงานระดับ กฟข. ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
5. ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจาก
การดาเนินงานระดับสายงาน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

เม.ย.-ก.ย.2563

ฝวธ.(ภ3)

ต.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

ฝวธ.(ภ3)

ต.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
(2) 4.000
4.000

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
(Market Research) เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การให้บริการของลูกค้า

6.2 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
และวิธปี ฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง
(PEA VOC System) ดังนี้
6.2.1 การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Survey Based)
ของสายงานฯ และ กฟข. ดาเนินการเอง
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) กาหนดแบบสารวจผ่านระบบสารสนเทศทีจ่ ัดทาขึ้นตาม
กลุ่มลูกค้า พร้อมกาหนดแผนสารวจฯ ปี 2563
- ทุก กฟฟ. ดาเนินการสารวจและบันทึกผลการสารวจ
- กฟก.1 วิเคราะห์และสรุปผลระดับ กฟข.
- ฝวธ.(ภ3) วิเคราะห์และสรุปผลระดับสายงานฯ
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟก.1

ม.ค.-ส.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2563
เม.ย.-มิ.ย.2563
ก.ค.2563
ส.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

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

(2) 0.044

0.044

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.2.2 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าภายหลังจาก
การใช้บริการ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ ความพึงพอใจ และความคิดเห็น
จากลูกค้า โดย กฟฟ. ดาเนินการส่งแบบประเมินผ่าน SMS ให้ลูกค้า
แยกตาม 3 ประเภทงาน ดังนี้
(1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ
คอนโดมิเนียมทีเ่ จ้าของโครงการเป็นผู้ดาเนินการมาขอใช้ไฟ)
(2) งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย
(3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย
- กบล. ติดตามและสรุปผลการปรับปรุงในภาพรวมของ กฟข.
ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

6.2.3 สุ่มและโทรศัพท์สารวจลูกค้าโดย กบล. จากลูกค้าทาง
โทรศัพท์ (เฉพาะลูกค้าทีไ่ ม่ได้ตอบประเมินผ่าน SMS ตามข้อ 6.2.2)
เพือ่ สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใช้บริการไม่เกิน 15 วัน
พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากลูกค้า
ตามประเภทบริการ ดังนี้

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
(2) 0.009
0.009

(2) 0.011

0.011

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ จานวน 768 ราย
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
กฟก.1 จานวน 300 ราย
กฟก.2 จานวน 264 ราย
กฟก.3 จานวน 204 ราย
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ จานวน 768 ราย
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
กฟก.1 จานวน 300 ราย
กฟก.2 จานวน 264 ราย
กฟก.3 จานวน 204 ราย
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จานวน 256 ราย
(ไม่น้อยกว่า 1 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น1-3)
กฟก.1 จานวน 100 ราย
กฟก.2 จานวน 88 ราย
กฟก.3 จานวน 68 ราย
หมายเหตุ กรณี กฟฟ. มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าเป้าหมาย ให้ กบล.
สุ่มรายชื่อจาก กฟฟ. อื่นเพิม่ เติม
เป้าหมาย
- กฟข. สรุปรายงานผลภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ตากว่
่ า (รอค่าเป้าหมาย)
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.2.4 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมิน
ความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen
- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สาหรับลูกค้า
ทีก่ ดประเมินความพึงพอใจต่ากว่าระดับ 3 (ทีก่ ดประเมิน 1, 2)
โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback
- กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. นาผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่
ประเมินความพึงพอใจต่ากว่าระดับ 3 มาดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
- กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ
และแจ้งให้ กบล. ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส
เป้าหมาย
- สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจานวนคิวทัง้ หมด
กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนคิวทัง้ หมด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ตากว่
่ า (รอค่าเป้าหมาย)
- กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯในภาพรวม
ของ กฟข. ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผลภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบป.
ผบง.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ
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สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.3 การรวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ (5 ช่องทาง 15 กลไก)
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าทีม่ ีนัยสาคัญ หรือจัดการ
ไม่ได้ ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง
- กฟข. รวบรวมรายงานจาก PEA VOC System และจัดส่งให้
ฝวธ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวมและสรุปรายงาน ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

6.4 นาผลวิเคราะห์จากโครงการสารวจเพือ่ การเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า
และตลาด ประจาปี 2562 มาจัดทาแผนปรับปรุงในระดับสายงานฯ
ตอบสนองเสียงของลูกค้าในระดับองค์กร
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) จัดทาแผนปรับปรุงในระดับสายงานฯ ตอบสนองเสียงของ
ลูกค้าในระดับองค์กร หลังจากทราบผลแล้ว ภายใน 30 วัน หรือ
ดาเนินการตามระยะเวลาตามที่ กฟภ. กาหนด
- กฟก.1 ดาเนินการตามแผนปรับปรุงฯ และสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมปัญหาอุปสรรค ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวม และสรุปรายงานผล ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
ฝวธ.(ภ3)
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

6.5 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อน
กลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. รายงานแผน และผลการตอบสนองเสียง
ของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน และแจ้งให้ กบล. ทราบ
ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน
- กบล. ติดตาม และรายงานสรุปผล ในภาพรวมของ กฟข. ภายใน
15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผล ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
แผนงานที่ 7 พัฒนาการให้บริการทีส่ ่งเสริมภาพลักษณ์ 7.1 ปรับปรุง Front Office กฟฟ.ชั้น 1-3 ให้ทันสมัยอานวยความสะดวก
ทีด่ ีแก่องค์กร
ต่อลูกค้า (ตามแผนงานทีค่ ณะกรรมการ Smart Front Office กาหนด)
7.1.1 งานทีข่ ออนุมัติตามแผนงานปี 2562 (ต่อเนื่องจากปี 2562)
เป้าหมาย จานวน 1 แห่ง
1. กฟฟ.รังสิต
7.1.2 งานทีข่ ออนุมัติตามแผนงานปี 2563
เป้าหมาย จานวน 2 แห่ง
1. กฟอ.ลาลูกกา
2. กฟอ.คลองหลวง
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หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

กฟฟ.รสต.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.รสต.

(1) 1.200

1.200

กฟฟ.ลก.,
กฟฟ.คล.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ลก.,
กฟฟ.คล.

(1) 2.000

2.000

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 8 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า
และการให้บริการ

8.1 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC)
8.1.1 การรักษามาตรฐาน สาหรับ กฟฟ. ทีผ่ ่านการรับรอง
ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว
เป้าหมาย
- กฟฟ. ทีผ่ ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกแล้ว ให้รักษามาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก เพือ่ พร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check
8.1.2 เตรียมความพร้อมการดาเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
เป้าหมาย
- กฟฟ. ทีผ่ ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกครบวาระ 3 ปี
ให้ยื่นขอการตรวจรับรองศูนย์ราชการสะดวก จาก สปน.
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง ทีย่ ังไม่ผ่านการรับรอง
- กฟส. และ กฟย. ทีม่ ีความพร้อม และผ่านเกณฑ์ (ด้านกายภาพ)
ทุกแห่ง
หมายเหตุ ยกเว้น กฟฟ. ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสานักงาน
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ

กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบต.

-

-

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.

-

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2563

8.3 พัฒนาการให้บริการเพือ่ สนับสนุนและอานวยความสะดวก
รวมถึงการเพิม่ ขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนลูกค้าทีใ่ ช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับ
ทีใ่ ช้บริการ ณ สานักงาน ไม่ตากว่
่ า ร้อยละ 50 (ระดับ 5)
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ PEA Shop จะต้องไม่เกิน 5 บาท/บิล

กฟฟ.ทีม่ ี
PEA Shop

ม.ค.-ธ.ค.2563

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

-

-

8.4 เพิม่ ประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop
โดยจัดทาแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop
และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- นารถออกให้บริการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20 วันต่อเดือน
- จานวนลูกค้าทีใ่ ช้บริการ PEA Mobile Shop เฉลี่ยไม่ตากว่
่ า
3,500 ราย/เดือน/คัน

กฟฟ.ทีม่ ี
PEA Mobile
Shop

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
ฝบพ.,กบญ.,
กฟฟ.ทีม่ ี
PEA Mobile
Shop

-

-

8.2 งานบริหารความคาดหวังของลูกค้าทีม่ าใช้บริการ ณ จุดบริการ
โดยพนักงาน Front Manager พร้อมทัง้ สรุปผลดาเนินการข้อเสนอแนะ
และปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ ตามคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า
เป้าหมาย
- กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส.ทุกแห่ง รายงานผลดาเนินการ ทุกไตรมาส

37

12
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
Front Manager
-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

8.5 เพิม่ จานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการชาระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ
เช่น ช่องทางออนไลน์, หักบัญชีเงินฝากธนาคาร, ผ่านตัวแทนจุดบริการ
รับชาระเงิน ฯลฯ
เป้าหมาย
- เพิม่ จานวนลูกค้าทีม่ าใช้บริการชาระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ตามแผนงานองค์กร จานวน กฟข. ละ 2 กฟฟ.)
- กรท. ติดตาม และรายงานสรุปผลในภาพรวมของ กฟข.
ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส
- ฝวธ.(ภ3) สรุปรายงานผล ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
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กฟฟ.ชั้น 1-3,
ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝบพ.,กรท.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ฝวธ.(ภ3)

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

8.7 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า และการให้บริการ สาหรับ
ลูกค้าในเขตพืน้ ทีต่ ิดกับรอยต่อของ กฟน.
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) จัดทาแผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า
และการให้บริการ สาหรับลูกค้าในเขตพืน้ ทีต่ ิดกับรอยต่อของ กฟน.
- การยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ สาหรับลูกค้า
ในเขตพืน้ ทีต่ ิดกับรอยต่อของ กฟน. โดยมีผลประเมินความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของจานวนลูกค้าในเขตพืน้ ทีต่ ิดกับรอยต่อของ กฟน.
- กฟก.1 สรุปรายงานผล ทุกไตรมาส
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ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

กฟจ.ปท.,
เม.ย.-ธ.ค.2563
ฝปบ.,กปบ.,
กฟฟ.รสต.,
ฝวบ.,กบล.,
กฟอ.ธญ.,
กฟจ.ปท.,
กฟฟ.รสต.,
กฟฟ.ปท.2(บกด), เม.ย.-ธ.ค.2563
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลลก.,
กฟฟ.ปท.2(บกด),
กฟอ.คล.
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.

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

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุง่ เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุม่ ลูกค้า

ด้าน Customer

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ (CRM)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

4. เป้าหมาย
- ระดับ 4.34

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ (CRM)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account,
High Value

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

แผนงานที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้า High Value และนาระบบ Digital CRM มาใช้
สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า

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

1.1 การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามระดับของลูกค้ารายสาคัญ
1.1.1 การบริการเสริมโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย (Free Maintenance
Service: FMS)
- ลูกค้ากลุม่ Strategic (4 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลง
ของลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และการจัด
การโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
FMS6 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้าที่มี
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า )
FMS7 บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วย
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Strategic ร้อยละ 100 (จานวน………14……….ราย)
หมายเหตุ ลูกค้ากลุม่ Strategic เป็นลูกค้ามูลค่าสูงกลุม่ High (H) และ
มีคณ
ุ ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของลูกค้า (Key Customer’s Attractiveness)
ที่สอดคล้องตามกลุม่ หลัก ตามคูม่ อื การบริหารลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account Management : KAMT)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

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

(2) 2.272

2.272

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

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

- ลูกค้ากลุม่ Star (3 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลงของ
ลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และการจัดการ
โหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
FMS6 การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า (เฉพาะลูกค้าที่มี
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า)
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Star ร้อยละ 100 (จานวน……5…... ราย)

หมายเหตุ ลูกค้ากลุม่ Star เป็นลูกค้ามูลค่าสูงกลุม่ Medium (M)
หรือกลุม่ Low (L) และมีคณ
ุ ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของลูกค้า
(Key Customer’s Attractiveness) ที่สอดคล้องตามกลุม่ หลัก
ตามคูม่ อื การบริหารลูกค้า รายสาคัญ (Key Account
Management : KAMT)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
(2) 0.517
0.517

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

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

- ลูกค้ากลุม่ Status (3 บริการขึน้ ไป/ราย/ปี)
FMS1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและหม้อแปลง
ของลูกค้า (Patrol)
FMS2 ตรวจสอบข้อมูลโหลด (Load Profile)
FMS3 ให้คาปรึกษา แนะนาการใช้ไฟฟ้า และการ
จัดการโหลดอย่างมีประสิทธิภาพ
FMS4 ตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องความร้อน
(Thermal Viewer)
FMS5 สนับสนุนวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม
เป้าหมาย ลูกค้ากลุม่ Status ร้อยละ 100 (จานวน………10………. ราย)

หมายเหตุ ลูกค้ากลุม่ Status เป็นลูกค้ามูลค่าสูง High (H)
และมีคณ
ุ ลักษณะเชิงกลยุทธ์ ของลูกค้า (Key Customer’s
Attractiveness) ที่สอดคล้องตามกลุม่ รอง ตามคูม่ อื การบริหารลูกค้า
รายสาคัญ (Key Account Management : KAMT)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
(2) 1.754
1.754

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

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

- ลูกค้าที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยแบ่งลูกค้าเป็น
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 82 ราย
กฟก.1 จานวน 55 ราย
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10
สถานที่

1) กฟจ.อย.
12 ราย
2) กฟฟ.รสต.
11 ราย
3) กฟอ.บปอ.
14 ราย
4) กฟจ.ปท.2
12 ราย
5) กฟฟ.หกง.
7 ราย

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
ฝปบ.,กบษ.,
กฟจ.อย,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.บปอ.,
กฟจ.ปท.2,
กฟฟ.หกง.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
(2) 0.405
0.405

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

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

1.1.2 การดูแลลูกค้ารายสาคัญ Key Account Management
(KAMT)
1.1.2.1 ปรับปรุงข้อมูลสาคัญของลูกค้ารายสาคัญ (KAMT)
ในโปรแกรม CRM Plus และแผนบริหารลูกค้ารายสาคัญตามแบบฟอร์ม
CRM-KAM-002 ให้เป็นปัจจุบนั
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค จานวน 70 ราย
หมายเหตุ
1) กฟจ.อย. จานวน 120 ราย
2) กฟจ.อท. จานวน 34 ราย
3) กฟจ.สบ. จานวน 51 ราย
4) กฟจ.ปจ. จานวน 35 ราย
5) กฟจ.นย. จานวน 41 ราย
6) กฟจ.ปท. จานวน 59 ราย
7) กฟอ.อป. จานวน 13 ราย
8) กฟฟ.รสต. จานวน 199 ราย
9) กฟอ.สน. จานวน 38 ราย
10) กฟอ.พพบ. จานวน 56 ราย
11) กฟอ.ทรอ. จานวน 20 ราย
12) กฟอ.กบบ. จานวน 66 ราย
13) กฟอ.ธญ. จานวน 49 ราย

14) กฟอ.บปอ. จานวน 110 ราย
15) กฟอ.กคย. จานวน 79 ราย
16) กฟจ.สก. จานวน 20 ราย
17) กฟจ.ปท.2 จานวน 57 ราย
18) กฟอ.วน. จานวน 63 ราย
19) กฟอ.ลก. จานวน 61 ราย
20) กฟอ.คล. จานวน 58 ราย
21) กฟอ.ลลก. จานวน 59 ราย
22) กฟอ.นงค. จานวน 70 ราย
23) กฟอ.ศม. จานวน 49 ราย
24) กฟฟ.ปนอ. จานวน 32 ราย
25) กฟฟ.หกง. จานวน 27 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

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

-

-

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

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

1.1.2.2 พนักงานบริหารลูกค้ารายสาคัญ (KAMR) บริหารความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้า (Communication :
COM) และบันทึกผลในโปรแกรม CRM Plus
เป้าหมาย
1. การติดต่อสือ่ สารอย่างสม่าเสมอ โดยแบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- ลูกค้ากลุม่ Strategic, Star, Status จานวน 1 ครั้ง
ขึน้ ไป/ราย/ไตรมาส
- ลูกค้ากลุม่ Streamline จานวน 1 ครั้งขึน้ ไป/กลุม่ /เดือน
2. การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงานที่มผี ลกระทบโดยตรง
กับลูกค้า เช่น แผนการดับไฟเพื่อปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
- ลูกค้ากลุม่ Strategic ทุกปี (ตามแผนงานที่เกีย่ วข้อง)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
-

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

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

1.1.3 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(Relation Building Activity : RBA)
1.1.3.1 การเยีย่ มเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้า
ในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริการของ SPP
โดยผูบ้ ริหาร และกาหนดวัตถุประสงค์การเยีย่ มเยือนลูกค้าแต่ละราย
ที่ชัดเจน พร้อมบันทึกผลการเยีย่ มในโปรแกรม CRM Plus
เป้าหมาย
- รผก.(ภ3) หรือผูแ้ ทน จานวน 1 ราย/ไตรมาส
- อข. หรือผูแ้ ทน
จานวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.
- ผจก.กฟฟ.ชัน้ 1-3 จานวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.
1.1.3.2 การเยีย่ มเยือนลูกค้ารายสาคัญ ลูกค้ามูลค่าสูง
(High Value Customer) ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
และลูกค้าที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริการของ SPP
เป้าหมาย แบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- กลุม่ Strategic ร้อยละ 100
- กลุม่ Star
ร้อยละ 100
- กลุม่ Status
ร้อยละ 100
- กลุม่ Streamline ร้อยละ 20
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค
ผบค.

(2) 0.470

0.470

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

(2) 0.365

0.365

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.1.3.3 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มี
รายได้มากกว่า 100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย แบ่งตามกลุม่ ลูกค้า ดังนี้
- กลุม่ Strategic ร้อยละ 100
- กลุม่ Star
ร้อยละ 100
- กลุม่ Status
ร้อยละ 100
- กลุม่ Streamline ร้อยละ 20
หมายเหตุ ลูกค้ากลุม่ Streamline ในกิจกรรมตามข้อ 1.1.3.3
ต้องไม่ซ้ากับลูกค้ากลุม่ Streamline ในกิจกรรมตามข้อ 1.1.3.2

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต

1.1.3.4 การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ หรือมอบของ
ที่ระลึกสาหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ
เป้าหมาย
- กลุม่ Strategic ทุกราย ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- กลุม่ Star, Staus ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ สาหรับลูกค้า
พิจารณาตามความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
(2) 2.500
2.500

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.2 เชิญชวนให้ผใู้ ช้ไฟฟ้าลงทะเบียนแจ้งเบอร์โทรศัพท์
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายย่อย ที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ปี 2563) ร้อยละ 100*
หมายเหตุ *ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์แจ้งเบอร์โทรศัพท์

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

1.3 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
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต

1.4 สรุปข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคูม่ อื CRM)
เป้าหมาย
- ฝวธ.(ภ3) สรุปข้อมูลเสียงลูกค้าฯ ปี 2562 ภายในเดือน มี.ค.2563
- สรุปข้อมูลเสียงลูกค้าฯ ปี 2563 ทุกไตรมาส พร้อมรายงานผล
การดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม ภายใน 1 เดือนหลังสิน้ ไตรมาส
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ฝวธ.(ภ3)
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

มี.ค.2563
ม.ค.-ธ.ค.2563

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

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
-

-

-

-

-

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

แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อร้องเรียน

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.5 การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า
(CRM Plus)
เป้าหมาย
- ติดตาม และรายงานผลการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกี บั ลูกค้า (CRM Plus) รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการใช้งานเป็นประจาทุกไตรมาส พร้อมจัดส่งรายงานให้ กบล.
ภายใน 10 วันหลังสิน้ ไตรมาส
- กบล. วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการเป็นประจา
ทุกไตรมาส และจัดทาสรุปรายงานให้ ฝวธ.(ภ3) ภายใน 20 วัน
หลังสิน้ ไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

KAMR
กฟอ.หนองแค

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิด
ข้อร้องเรียนตามกลุม่ ลูกค้า และประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้
(ก) กลุม่ ลูกค้า (ปิดข้อร้องเรียน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
- กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลูกค้าที่อยูใ่ นพื้นที่ให้บริการของ SPP ภายใน 5 วัน
- กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ารายสาคัญ ภายใน 10 วัน
- กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้าเอกชนรายใหญ่ ภายใน 15 วัน
- กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ลูกค้าเอกชนรายย่อย, กลุม่ ราชการและรัฐวิสาหกิจ
ภายใน 20 วัน
(ข) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ผ่าน IR Chat : Issue Report Chat
ภายใน 24 ชม.
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อืน่ ๆ
-

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

2.2 ลดจานวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานที่ให้บริการในพื้นที่
ศูนย์บริการลูกค้า (Front Office/PEA Shop)
เป้าหมาย
- ลดจานวนข้อร้องเรียนประเภทพฤติกรรมพนักงานที่ให้บริการในพื้นที่
ศูนย์บริการลูกค้า (Front Office/PEA Shop) ลดลงร้อยละ 80

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

- การพัฒนาศักยภาพพนักงานที่ดแู ลลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account Manager : KAMR)
เป้าหมาย
- กฟข. จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีดจิ ิทัล ให้แก่พนักงาน KAMR เดิม
และพนักงาน KAMR ที่แต่งตัง้ ใหม่ จานวน 1 ครั้ง

กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

ม.ค.-มิ.ย.2563

12
หน่วยงานหลัก

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

(ค) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด*
ภายใน 30 วัน ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 95
(ง) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด*
ภายใน 15 วัน ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
เป้าหมาย
- กฟข. จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน
- ฝวธ.(ภ3) รวบรวม และสรุปรายงานให้ กกท. ทุกไตรมาส
หมายเหตุ * ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมชิ อบ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชัน้ 1-3,
กฟส.

-

-

(2) 0.077

0.077

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้า (Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้า (Customer Experience)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 การพัฒนา PEA Customer Journey

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

- การทบทวนแผนผัง Customer Journey ที่ใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การออกแบบ Customer Experience Design โดยกาหนดลาดับขัน้
การเป็นลูกค้า และออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าที่จดุ Touchpoints
ในทุกจุด
เป้าหมาย
- ทบทวน และคัดเลือกกระบวนการ/เครือ่ งมือในการออกแบบ
Customer Experience Design พร้อมกาหนดแนวทาง/กระบวนการ
ให้เป็นมาตรฐานที่จดุ Touchpoints ในทุกจุด ทั้งแบบ Online
และ Offline
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
(2) 16.200
16.200

แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO4 การเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจขององค์กร
โดยสร้าง Advantaged Portfolio

ด้าน Customer
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพือ่ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- NM1 ส่งเสริมการลงทุน และใช้ประโยชน์ความร่วมมือ
เพือ่ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

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

แผนงานที่ 1 การดาเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

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

1.1 การดาเนินการธุรกิจงานบารุงรักษา โดยมุง่ เน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ลูกค้ารายเดิม (ทีเ่ คยใช้บริการบารุงรักษา)
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าเอกชนทีเ่ คยใช้บริการบารุงรักษา
ปี 2561-2562
- ตรวจสอบแผนบารุงรักษารายปีของลูกค้า
2) ลูกค้ารายใหม่ (ทีไ่ ม่เคยใช้บริการบารุงรักษา
และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA)
- ตรวจสอบประวัติการบารุงรักษาหม้อแปลงของลูกค้า
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้ารายใหม่ฯ
- ตรวจสอบแผนบารุงรักษารายปีของลูกค้า
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานการดาเนินงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
- รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- รายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

- 6,525 ล้านบาท

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

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

เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา
: ลูกค้ารายเดิม ร้อยละ 100 จากฐานข้อมูลลูกค้าตามข้อ 1)
: ลูกค้ารายใหม่ ร้อยละ 20 จากฐานข้อมูลลูกค้าตามข้อ 2)
- เพิม่ จานวนลูกค้ารายใหม่ ให้มาใช้บริการงานบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
: กฟฟ.ชั้น 1-3 ไม่น้อยกว่า 6 ราย/กฟฟ./ปี
: กฟส. ไม่น้อยกว่า 3 ราย/กฟฟ./ปี
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
1.2 การดาเนินการธุรกิจงานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง
เฉพาะราย โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ดังนี้
1) ฐานข้อมูลลูกค้ามีการใช้ไฟเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 10 จากปี 2561-2562
และทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง
2) ฐานข้อมูลลูกค้าทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดพิกัด
หม้อแปลง
หมายเหตุ ฐานข้อมูลลูกค้า (High Value) ตามกิจกรรมข้อ 4.3 กลยุทธ์ CR1
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐานข้อมูลลูกค้า
ข้อ 1) และ 2) ทุกราย
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
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-

-

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

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

1.3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) สาหรับงานก่อสร้าง
ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (C02.2) และกลุ่มงานตรวจสอบ
ซ่อมแซมและบารุงรักษา
- มีการรับประกันคุณภาพงานและอุปกรณ์สาหรับงานก่อสร้าง
เป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันทีส่ ่งมอบงาน
- มีการรับประกันคุณภาพงานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันทีส่ ่งมอบงาน
- บารุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามอนุมัติหลักเกณฑ์
(ตามอนุมัติ ผวก. เลขที่ ก.1 กบล.(ก.)1747/2561 ลว.14 มิ.ย.2561)

เป้าหมาย
- ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 ,กฟส. จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าทีม่ ีการขยายเขตและ
ติดตั้งหม้อแปลงภายในของปี 2562 (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง)
- ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 ,กฟส. จัดทาแผนเข้าบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนที่ กฟภ. จัดหาอุปกรณ์
และดาเนินการก่อสร้างให้
- กบล. สรุปผลการดาเนินงานของ กฟฟ. ทุกไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผบค.
ผบต.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

3. Internal
Process

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของทุกระบบงาน

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM1 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM1 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2561
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลง
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน
และอุปกรณ์ปอ้ งกันในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ
เชิงข้อมูลตาแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS
เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย
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4. เป้าหมาย
- 2.91 ครั้ง/ราย/ปี
- 1.075 ครั้ง/ราย/ปี
- 69.84 นาที/ราย/ปี
- 14.86 นาที/ราย/ปี
- ร้อยละ 5.18
- ระดับ 4.39
7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

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

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(คพจ.1)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.1 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงเหนือดิน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 80 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

1.2 งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงเหนือดิน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 ไม่มีแผนงานปรับปรุงของโครงการ คพจ.1 มีเฉพาะงาน
ก่อสร้างเพือ่ รองรับสถานีไฟฟ้าเท่านั้น

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

1.3 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 96.13 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

1.4 งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 53.94 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง
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12
หน่วยงานหลัก

ผปบ., ผกส.
ผกป.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

-

-

ผปบ., ผกส.
ผกป.

-

-

ผปบ., ผกส.
ผกป.

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

1.5 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงต่า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 106.76 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ., ผกส.
ผกป.

แผนงานที่ 2 โครงการเพิม่ ความเชื่อถือได้ระบบไฟฟ้า
(คชฟ.3)

- ปรับปรุงระบบจาหน่ายเดิมเป็นสายชนิดหุม้ ฉนวน SAC ในตัวเมือง
เป้าหมาย ดาเนินการ, และรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 50 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ ผกส
ผกป

-

-

แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนา Strong Grid

3.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพือ่ รองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้านระบบควบคุมสั่งการ
- นาข้อมูล GIS2 เข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่
กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย 97 สถานีไฟฟ้า, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ
ผกป

-

-

3.2 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล GIS
เมื่อเทียบกับระบบ TFMIDX
เป้าหมาย ร้อยละ 98, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ
ผกป

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

3.3 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS
เมื่อเทียบกับระบบ ISU
เป้าหมาย ร้อยละ 98, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผมต.,
ผบต.,

3.4 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอน, อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับผังการจ่ายไฟ
เป้าหมาย ร้อยละ 97, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

,ผปบ.
ผกป

-

-

3.5 ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูล
ตาแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย
เป้าหมาย 95% , รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผมต
ผบต

-

-

3.6 ดาเนินการเร่งรัดงานปรับปรุงศูนย์สั่งการจ่ายไฟของ กฟฟ .
ชั้น 1-3 ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์แก้ไข
ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส (คงค้างจากปี 2562)
จานวน 4 แห่ง คือ
1. กฟจ.สระบุรี 2. กฟอ.กบินทร์บรุ ี
3. กฟจ.อยุธยา 4. กฟจ.ปทุมธานี 2

กฟจ.สบ.,
กฟอ.กบบ.,
กฟจ.อย.,
กฟจ.ปท.2

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กปบ.
กฟจ.สบ.,
กฟอ.กบบ.,
กฟจ.อย.,
กฟจ.ปท.2

-

-

3.7 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
(ค่าเป้าหมายตามที่ กจฟ. กาหนด)

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กปบ.

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผปบ.

3.9 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพืน้ ที่เมืองใหญ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
(ค่าเป้าหมายตามที่ กจฟ. กาหนด)
กฟก.1 กฟฟ.รังสิต

กฟฟ.รังสิต

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กปบ.
กฟฟ.รังสิต

-

-

3.10 แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 20 วงจร-กม.

กฟฟ.ชั้น 1-3

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กกค.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

-

3.8 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 6 กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
(ค่าเป้าหมายตามที่ กจฟ. กาหนด)
1. กฟจ.อยุธยา
2. กฟจ.นครนายก
3. กฟอ.อรัญประเทศ
4. กฟอ.เสนา
5. กฟอ.หนองแค
6. กฟฟ.ประตูน้าพระอินทร์
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย )
(Activities / Action Steps)
3.11 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมเพือ่ ควบคุมค่า
SAIFI & SAIDI ให้ได้ตามที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
1. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (กฟจ.ปท.2)
2. เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (กฟฟ.รสต.)
3. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (กฟจ.อย.)
4. นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนะนคร (กฟอ.อย.)
5. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (กฟอ.บปอ.)
6. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) (กฟอ.บปอ.)
7. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (กฟอ.นงค.)
8. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (กฟฟ.หกง)
9. เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บรุ ี (กฟอ.กบบ.)
10. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บรุ ี (กฟอ.กบบ.)
11. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี (กฟอ.ศม.)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผปบ.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย )
(Activities / Action Steps)
3.13 ดาเนินการตามแผนตรวจสอบระบบจาหน่าย ป้องกัน
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Inside Zero Outage Zone : IZOZ)
3.13.1 พืน้ ที่การไฟฟ้าที่มี SAIFI เกิน 4.5 ครั้งต่อปี
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย (ค่าของสิ้นปี 2562)

3.13.2 พืน้ ที่การไฟฟ้าชนแดน การไฟฟ้านครหลวง
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 7 กฟฟ.
1) กฟฟ.รังสิต
2) กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
3) กฟอ.ลาลูกกา
. 4) กฟจ.ปทุมธานี
5) กฟอ.คลองหลวง
6) กฟอ.ธัญบุรี
7) กฟฟ.ปทุมธานี2 (บางกะดี)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กปบ.,
กบษ.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กปบ.,
กบษ.

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

3.14 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข .
(ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสารวจ)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กาหนด, รายงานความ
คืบหน้าทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2563

ผปบ.
ผกป.

3.15 ตรวจสอบระบบจาหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า
ครบ 100% ทุกวงจรโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Application APSA
(ระบบจาหน่ายแรงสูงอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ระบบสายส่ง
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) โดยตรวจสอบและติดตามผลจากดาเนิน
งานจากจุดวัดในระบบ SAP
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กาหนด, รายงานความ
คืบหน้าทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

3.16 ดาเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจาหน่ายแรงสูงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
จาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM)
เป้าหมาย - ระบบสายส่ง ผลสาเร็จตามแผนร้อยละ 90
(ตามระยะเวลาที่คู่มือการบารุงรักษากาหนด )
- ระบบจาหน่าย ผลสาเร็จตามแผนร้อยละ 80
(ตามระยะเวลาที่โปรแกรม APSA กาหนด)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

3.17 ประเมินสภาพระบบไฟฟ้าที่เสื่อมโทรม หรือที่มีสถิติไฟฟ้าดับ
สูงสุด ปี 2562 กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 วงจร จัดทาแผนงานปรับปรุง
และดาเนินการ
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กาหนด, รายงานความ
คืบหน้าทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 50 วงจร (กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 2 งาน MR2000 )

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ.,กบษ.

3.18 ประเมินผลการป้องกันและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า และดาเนินการปรับปรุง
กิจกรรมการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า (3 เดือนต่อครั้ง) เพือ่ ลดการทางาน
ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L) สาเหตุจากต้นไม้
อุปกรณ์และสัตว์
เป้าหมาย - สรุปรายงานทุกไตรมาส
- ลดการทางานของ CircuitBreaker & Recloser
(T/R & T/L) สาเหตุจาก ต้นไม้ อุปกรณ์และสัตว์ ลดลงร้อยละ 10

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2563

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

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย )
(Activities / Action Steps)
3.19 งานตรวจสอบ/บารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
3.19.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงติดตั้ง )
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน
เครื่อง
กฟส.วิหารแดง จานวน
เครื่อง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป

-

-

3.19.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงติดตั้ง )
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน
เครื่อง
กฟส.วิหารแดง จานวน
เครื่อง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป

-

-

3.20 งานบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 94 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ฝปบ.,กบษ.

-

-
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ม.ค.-ธ.ค.2563

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

แผนงานที่ 4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

4.1 จัดทาค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค. 2563

4.2 การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิด้าน Technical Loss 10 มาตรการ
ของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ ฝคฟ. 97/2561 ลว. 16 มี.ค. 2561)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค. 2563

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.
ผปบ
ผกป

4.3 การดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิด้าน Non Technical Loss
10 มาตรการ ของ กฟภ. (ตามหนังสือเลขที่ กมต.(บห) 1507/2561
ลว. 20 เม.ย. 2561)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค. 2563

4.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพือ่ นามาใช้บริหารจัดการ
ด้าน Non-Technical Losses
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

4.5 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75
ของพิกดั หม้อแปลงที่ได้รับข้อมูลจากโปรแกรม Project Tracking
ของ GIS เฟส 2 ปี 2563 และทาการแก้ไขตามความเหมาะสม
เพือ่ ลด Technical Loss
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานทุกเดือน

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

-

-

ผมต
ผบต

-

-

ม.ค. 2563

ผมต
ผบต

-

-

ม.ค. 2563

ผปบ
ผกป

-

-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย )
(Activities / Action Steps)
4.6 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม
Project Tracking ของ GIS เฟส 2 เพือ่ กาหนดเป็นแผนปี 2564
สาหรับหม้อแปลง ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และหม้อแปลงที่มีโหลด
น้อยกว่าร้อยละ 30
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4
(ยกเว้นหม้อแปลงที่มีโหลดน้อยกว่า 30 % 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 kVA
และหม้อแปลง 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 50 kVA)
4.7 ตรวจสอบที่มิเตอร์ติดตั้งใหม่ /สับเปลี่ยนใหม่ ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
Non Technical Loss
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส

แผนงานที่ 5 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ต.ค.-ธ.ค.2563

ฝวบ.,กบล.,
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผมต.
ผบต.

-

-

4.8 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต
(Cross Check) เพือ่ ลด Non Technical Loss
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผมต.
ผบต.

-

-

- ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟส.วิหารแดง

ผกส.,ผปบ.
ผกป,ผบต

-

-

67

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทนั สมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานส่งเสริม และผลักดัน
งานวิจยั นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

7. เป้าหมาย
- รอเป้าหมาย

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.1 แต่งตั้งคณะทางานวิจยั พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าหมาย ดาเนินการภายในเดือน เม.ย. 2563

กฟก.1

ม.ค.-เม.ย.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

1.2 คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ระดับองค์กร
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน ส.ค. 2563 (Product innovation และ Process Innovation)
กฟก.1 จานวน 10 ชิ้นงาน

กฟก.1

ม.ค.-ส.ค.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

1.3 มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL 3
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน พ.ย. 2563
กฟก.1 จานวน 3 ชิ้น

กฟก.1

ม.ค.-พ.ย.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

1.4 นาสิ่งประดิษฐ์ของ กฟภ. ในระดับ TRL3 ไปขยายผล ทดลองใช้
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน พ.ย. 2563
กฟก.1 จานวน 3 ชิ้น

กฟก.1

ม.ค.-พ.ย.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-

1.5 มีรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย
- การใช้งบสาหรับการจัดทาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
- การใช้งบประมาณขยายทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์
- การใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์
มีรายงานสรุปผลจานวนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นภายใน กฟข.
และสรุปผลการขยายผลทดลองใช้งานสิ่งประดิษฐ์ภายใน กฟข.
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน พ.ย. 2563

กฟก.1

ม.ค.-พ.ย.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

-

-
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
1.6 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนัก
ประดิษฐ์
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน พ.ย. 2563
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ฝวธ.(ภ3)

ม.ค.-พ.ย.2563

กอก.,
ฝวธ.(ภ3)

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพือ่ กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน

ด้าน Internal Process
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- RS1 สนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

แผนงานที่ 1 งำนสนับสนุนกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย )
(Activities / Action Steps)
1.1 ดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ำยพลังงำน (Energy Efficiency
Resources Standards : EERS)
เป้าหมาย รอค่ำเป้ำหมำย จำก กสพ.
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนสำหรับผู้ผลิต และจำหน่ำย
พลังงำน (Energy Efficiency Resources
Standards : EERS)
- จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำได้สะสม

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- มำตรกำรส่งเสริมกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนสำหรับผู้ผลิต และจำหน่ำย
พลังงำน (Energy Efficiency Resources
Standards : EERS)
- จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำได้สะสม

7. เป้าหมาย
- รอค่ำเป้ำหมำย

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2563

12
หน่วยงานหลัก

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

- 80 ล้ำน kWh

- รอค่ำเป้ำหมำย

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
-

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมำณหรือเป้ำหมำย )
(Activities / Action Steps)
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกภำค
ส่วนประกอบด้วย ภำครัฐ ภำคธุรกิจและครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรม
ภำคไฟฟ้ำสำธำรณะ และ สำนักงำน กฟภ.
เป้าหมาย รอค่ำเป้ำหมำย จำก กสพ.
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2563

12
หน่วยงานหลัก

ฝวบ.,กวว.,
กฟฟ.ชั้น 1-3

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
-

4. Learning and
Growth

แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2562
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพือ่ สนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพือ่ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จา่ ย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลของ กฟภ. - ร้อยละ 100
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
- ร้อยละ 100
การยกระดับการกากับดูแลข้อมูล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพือ่ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จา่ ย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การยกระดับการกากับดูแลข้อมูล

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

1.1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านระบบ e-learning (กฟก.3)
1.1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.1.2 จัดทาแผนใช้งาน
1.1.3 ดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2
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10
สถานที่

กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(2) 0.100
0.100
ม.ค.-ธ.ค.2563
11
ช่วงเวลา

ม.ค.2563
ฝวธ.(ภ3)
ม.ค.-มี.ค.2563
ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-มิ.ย.2563 คณะทางานฯ,
กอก.,

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

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

1.2 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
ด้านการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน(ตาแหน่งทีไ่ ม่ได้กาหนด
อัตราสูงสุด ) และการออกหนังสือรับรองพนักงาน
1.2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2.2 จัดทาแผน
1.2.3 ดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2
1.3 จัดทาโปรแกรม AI / Chatbot for HR Supports สาหรับระบบ
งานภายในองค์กร
1.3.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.3.2 จัดทาแผน
1.3.3 ดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย เขตละ 3 เรื่อง (ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(Job Description) ทีต่ อบคาถามบ่อย)
1.4 จัดทาแผนฝึกอบรม ด้าน Digital Utility โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ัลในการพัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM) และการปรับปรุง
กระบวนงาน
เป้าหมาย คณะทางานการพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านระบบ
e-learning ของสายงานฯ ดาเนินการภายในไตรมาสที่ 1
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(2) 0.013
0.013
กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2563
กอก.
กฟฟ.ชั้น 1-3
ฝวธ.(ภ3)
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ม.ค.2563
ฝวธ.(ภ3)
ม.ค.-มี.ค.2563
ฝวธ.(ภ3)
เม.ย.-มิ.ย.2563 คณะทางานฯ,
กอก.,
กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3
ม.ค. 2563
ม.ค.-มี.ค.2563
มี.ค.-ธ.ค.2563

ฝวธ.(ภ3)

กอก.
ฝวธ.(ภ3)
ฝวธ.(ภ3)
ฝวธ.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก., กรท.

ม.ค. - มี.ค.2563 คณะทางานฯ,
กอก.,

(2) 0.013

0.013

-

-

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

แผนงานที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัลเพือ่ รองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

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

2.1 การใช้งานระบบ Video Conference
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการจัดประชุมทัง้ หมด
(อนุมัติ ผวก. ท้ายหนังสือเลขที่ ผวก. 40/2562 ลว.15 ก.พ.2562)
2.2 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมาย พนักงานทุกระดับร้อยละ 100

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ดิจทิ ัลทีร่ องรับการ ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาการ
ส่งเสริม Digital

3.1 จัดอบรมหลักสูตร ด้านเทคนิค และ ด้านบริหาร ผ่านระบบ
e-learning (กลยุทธ์ DT1 แผนงานที่ 2.1 ) เช่น งานก่อสร้าง,
งานตรวจสอบมิเตอร์, งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง,
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป้าหมาย ให้พนักงานระดับ 3-7 เข้าอบรมผ่านระบบ e-learning
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 รวมจานวนไม่น้อยกว่า 1,660 คน
กฟก.1 ไม่น้อยกว่า 627 คน
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10
สถานที่

กฟก.1

12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2563
ฝปบ.,กรส.
11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.63

ทุกแผนก
ทุกแผนก

-

-

กฟก.1

มี.ค.-ธ.ค.2563

ฝปบ., ฝวบ.,
ฝบพ., กอก.
ฝวธ.(ภ3)

-

-

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

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

3.2 จัดทาคลิปวีดิโอสอนงาน (OJT)
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 3
กฟก.1 จานวนไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงานหลัก
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟก.1, มี.ค.-ก.ย. 2563 คณะทางานฯ
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กอก.
กฟส.
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงาน เพื่อยกระดับ
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร

- ร้อยละ 80
7. เป้าหมาย
-

1.1 ดาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "ทันโลก บริการดี
มีคุณธรรม" และวัฒนธรรม กฟภ. (TRUST+E) ตามที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน

13.งบประมาณ
รวม
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2563 คณะทางานฯ
(3) 0.020
0.020
กอก.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

1.2 ดาเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากร และแผน
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของ กฟภ.
เป้าหมาย สาเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100

กฟก.1
ม.ค.-พ.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
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10
สถานที่

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

11
ช่วงเวลา

คณะทางานฯ
กอก.

-

-

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

แผนงานที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
บุคลากร กฟภ.

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

2.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2.1.1 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขตามผลการสารวจ
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กฟข. และ สรก.(ภ3) เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 เพื่อพิจารณา
นาเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม
เป้าหมาย
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขจานวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม
กฟก.1 จานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

2.1.2 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ของพนักงานและลูกจ้าง
เป้าหมาย ระดับความสุขโดยรวมของพนักงานและลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่าปี 2562
2.1.3 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร
เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค. 2563

78

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย. ม.ค.-มี.ค.2563
ม.ค.-มี.ค.2563

(2) 0.300

0.300

นักสร้างสุข
พคค
ผบต

กฟก.1
เม.ย.-ก.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

กฟก.1
ต.ค.-พ.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

ฝวธ.(ภ3)
กอก.

-

-

กฟก.1
พ.ย.-ธ.ค.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

ฝวธ.(ภ3)
กอก.

-

-

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

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

2.2 สนับสนุนให้พนักงานตรวจสุขภาพประจาปี
เป้าหมาย พนักงานและลูกจ้างได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมจานวนไม่น้อยกว่า 6,890 คน
กฟก.1 ไม่น้อยกว่า 2,618 คน

79

10
สถานที่

กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

11
ช่วงเวลา

13.งบประมาณ
รวม
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(2) 4.252
4.252
ม.ค.-ธ.ค.2563
กอก.

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจทิ ัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาในการเสริมสร้างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM4 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน
8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งแก่
บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth

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

- คัดเลือกผลงานดีเด่น เพื่อเป็นสุดยอดผลงานดีเด่น
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย กฟก.1 จานวน 1 เรื่อง
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3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน
- ร้อยละ 100
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- Competency ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
- ร้อยละ 80
การพัฒนา New-skill/Up-skill/Re-skill
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการ ตาม SLA
- ระดับ 5
ที่ระบุในห่วงโซ่อปุ ทานโดยบูรณาการระดับหน่วยงาน
10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1
ม.ค.-ก.ย.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

12
หน่วยงานหลัก

คณะทางานฯ,
กอก.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
-

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

แผนงานที่ 2 การไฟฟ้าดีเด่น

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

2.1 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้
กฟก.1
ม.ค.-มิ.ย.2563
มีมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ การไฟฟ้าดีเด่น
กฟฟ.ชั้น 1-3,
ขององค์กร
กฟส.,กฟย.
เป้าหมาย
- จานวน กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่ผ่านเข้ารอบเกณฑ์ประเมินขั้นต้น
ร้อยละ 50
- จานวน กฟส. ที่ผ่านเข้ารอบเกณฑ์ประเมินขั้นต้น ร้อยละ 40
- จานวน กฟย. ที่ผ่านเข้ารอบเกณฑ์ประเมินขั้นต้น ร้อยละ 30
หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์การประเมินการไฟฟ้าดีเด่นขององค์กร
ประจาปี 2563

ฝวธ.(ภ3),
คณะทางานฯ,
กอก.

2.2 นาการไฟฟ้าดีเด่นที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice ขององค์กร
ไปขยายผล
เป้าหมาย
กฟก.1 จานวน 1 แห่ง
กฟก.2 จานวน 1 แห่ง
กฟก.3 จานวน 1 แห่ง

คณะทางานฯ
กอก.
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กฟก.1
ม.ค.-ธ.ค.2563
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.,กฟย.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(2) 0.420
0.420

-

-

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

