แผนปฏิบัติการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค

TRUSTED

2564

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ดำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดันองค์กร
สู่ควำมยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดันองค์กร
สู่ควำมยั่งยืน

1

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.1

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)
- ค่ำดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
- ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนเพื่อยกระดับ
สู่ควำมยั่งยืน
- ควำมสำเร็จในกำรยกระดับโครงกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100
- ดัชนี < 0.0978

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ผลกำรประเมินควำมโปร่งใส (ITA)
- ค่ำดัชนีประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
- ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนเพื่อยกระดับ
สู่ควำมยั่งยืน
- ควำมสำเร็จในกำรยกระดับโครงกำรด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม

7. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100
- ดัชนี < 0.0978

- ร้อยละ100
- ร้อยละ100
- ร้อยละ100

- ร้อยละ100
- ร้อยละ100
- ร้อยละ100

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

แผนงานที่ 1 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคโปร่งใสอย่ำงยั่งยืน

แผนงานที่ 2 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)
รออนุมัติ ผวก. ปี 2564 จำก กกท.(นผ.)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

1.2 ตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคโปร่งใส
เป้าหมาย ทุกหน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน/เกณฑ์ที่
กฟภ. กำหนด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

เลขำนุกำร
เลขำนุกำร
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส กำรไฟฟ้ำโปร่งใส
หนองแค
วิหำรแดง

1.3 นำผลกำรประเมินของทุกหน่วยงำน เข้ำประชุมผู้บริหำรของ
ทุกหน่วยงำน
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

- จัดกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติงำนตำมที่
กฟภ.กำหนด
เป้าหมาย ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ เข้ำร่วมกิจกรรม
กฟข. ละ 300 คน (กฟข. และ กฟฟ. ในสังกัด)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

เลขำนุกำร
เลขำนุกำร
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
กำรไฟฟ้ำโปร่งใส กำรไฟฟ้ำโปร่งใส
หนองแค
วิหำรแดง
ทุกแผนก
(ผบห.)
(ผบง.)

1.1 จัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรไฟฟ้ำโปร่งใส
เป้าหมาย ตำมที่ กฟภ. กำหนด

2

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กฟก.1,
(ฝวก. จัดสรรงบประมำณให้)
ฝวธ.(ภ3)

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

แผนงานที่ 3 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

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

3.1 ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนมำตรฐำน และควำมปลอดภัย
ให้กับพนักงำนและผู้ช่วยช่ำงที่ปฏิบัติงำนด้ำนระบบไฟฟ้ำ เช่น
กำรสอนงำน OJT, กำรฝึกอบรมภำคปฏิบัต,ิ หลักสูตรฝึกอบรม
ต่ำงๆ ฯลฯ
เป้าหมาย กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่ำ 41 คน
กฟส.อ.วิหำรแดง ไม่น้อยกว่ำ 27 คน
3.2 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
3.2.1 ชุดก่อสร้ำง ขยำยเขต ชุดปฏิบัติงำนระบบไฟฟ้ำ และ
ชุดบำรุงรักษำให้ทำกิจกรรม มือชี้ ปำกย้ำ KYT ณ จุดปฏิบัติงำน
กรณีดับไฟทำงำนให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช๊อตกรำวด์)
และได้รับอนุญำตเจ้ำหน้ำที่จป. (หัวหน้ำ/เทคนิค/วิชำชีพ) ก่อน
ปฏิาบหมาย
ัติงำนทุชุกดครัปฏิง้ บและท
ำงำนตำมมำตรฐำนควำมปลอดภั
เป้
ัติงำนส่
งกำรจัดทำกิจกรรม อย่ำงน้อย ย1 ครัง้ /
ชุด/วัน
และสรุปประเมินผลทุกเดือน
3.2.2 จัดกิจกรรมวันควำมปลอดภัย เพื่อสร้ำงควำมย้ำเตือน
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนทุกระดับ
ได้รับทรำบ (Safety Day)
เป้าหมาย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
3

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2564
กฟส.วิหำรแดง (ภำยในไตรมำส 2)

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

จป.(ว)

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-มิ.ย.2564

จป.(ว)

(ภำยในไตรมำส 2)

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.2.3 ดำเนินกำรจัดทำแผนงำนตรวจสอบกำรพำดสำยเคเบิล
สื่อสำรและอื่นๆ จุดเสี่ยงที่มีรถผ่ำนตำมถนนสำยหลัก ในพื้นที่
รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงำนเจ้ำของสำยเคเบิลสื่อสำรแก้ไข
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด พร้อมสรุปรำยงำนผลทุกไตรมำส
เป้าหมาย
- กำหนดแผนงำนตรวจสอบจำนวนทุกถนนสำยหลัก (ทำงหลวง/
ทำงหลวงชนบท) ของปี 2565 ในพื้นที่ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.
ทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำส 4 ของปี 2564
- ดำเนินกำรตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงำนเจ้ำของสำยเคเบิลสื่อสำร
แก้ไขให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด พร้อมสรุปรำยงำนผล
ทุกไตรมำส
*** บันทึกข้อมูลตำมแบบฟอร์มพำดสำยสื่อสำร และอื่นๆ
(ตำมหนังสือที่ กบว.(ภ3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561)
หรือฉบับปรับปรุงของสำยงำนฯ

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

3.3 งำนเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับประชำชน
- โดยกำรตรวจสอบระบบจำหน่ำยแรงสูงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน/
ไม่ปลอดภัยและดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ควำมปลอดภัยต่อประชำชน
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. รำยงำนทุกไตรมำส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

4

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

ม.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

จป.(ว)

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

แผนงานที่ 4 งำนปรับปรุงและจัดระเบียบสำยสื่อสำร
หมำยเหตุ ผู้ดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำร
เป็นเจ้ำของสำยสื่อสำรจำกหน่วยงำนภำยนอก

แผนงานที่ 5 สำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4.1 ดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรโทรคมนำคมบนเสำไฟฟ้ำของ

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

4.2 ปรับปรุงข้อมูลตำมผลดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำร
กฟอ.หนองแค
โทรคมนำคมบนเสำไฟฟ้ำตำมข้อ 4.1 ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน กฟส.วิหำรแดง
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตำมกำรดำเนินงำนข้อ 4.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

4.3 ดำเนินกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรโทรคมนำคมบนเสำไฟฟ้ำที่มี กฟอ.หนองแค
กำรย้ำยแนวเสำไฟฟ้ำทุกต้นที่มีสำยสื่อสำรพำดผ่ำน
กฟส.วิหำรแดง
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของกำรย้ำยแนวเสำไฟฟ้ำทุกต้นที่มีสำยสื่อสำร
พำดผ่ำน ทั้งนี้ต้องได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรซื้อคอนสื่อสำร
จำก กธส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

- ประสำนงำน และจัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ต่อกำรดำเนินงำน ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผล
โครงกำรตำมที่ ฝสส. กำหนด
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 4 หรือตำมจำนวนที่ ฝสส. กำหนด

ม.ค.-ธ.ค.2564

กอก.

กฟภ. ตำมอนุมัติ ผวก. เลขที่ กธส.(ธส) 1395/2562 ลว. 27 ธ.ค.2562

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

เป้าหมาย ตำมแผนงำนจัดซื้อคอนสื่อสำร lot 2 ปี 2563
กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่ำ 6.48 กม. ( 283 ต้น )
กฟส.อ.วิหำรแดง ไม่น้อยกว่ำ 7.46 กม. ( 308 ต้น )

5

กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(3) 0.010
0.010
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

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

แผนงานที่ 6 กำรจัดสำนเสวนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานที่ 7 สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสำคัญ
***โครงกำรต่อเนื่อง ปี 2562-2564
(อนุมัติ ผวก. ลว. 30 ม.ค. 2562 ท้ำยหนังสือเลขที่
กพส.(พส) 79/2562 ลว. 23 ม.ค. 2562)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

6.1 จัดกำรสำนเสวนำรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย ตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ก.ย.2564
(ภำยในไตรมำส 3)

6.2 นำผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น ตำมข้อ 6.1 มำวิเครำะห์
แล้วจัดทำแผนงำนหรือโครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564
เป้าหมาย ภำยในไตรมำสที่ 4/2564

กฟก.1

ต.ค.-ธ.ค.2564

กอก.

(3) 0.180
0.180
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

- ดำเนินกำรตำมแผนงำนพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนสำคัญ ปี 2564
กฟก.1 : PEA พัฒนำชุมชน มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน
เป้าหมาย รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมที่ ฝสส. กำหนด

กฟจ.ปท2

ม.ค.-ธ.ค.2564

กอก.,
กฟจ.ปท2

(3) 0.200
0.200
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

6

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กอก.
(2) 0.010
0.010

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

แผนงานที่ 8 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
กฟข.ละ 1 ชุมชน
(หนังสือเลขที่ กคส.(จค2) 435/2563 ลว. 28 ก.พ. 2563)
รอแผนงำนปี 2564 จำก กคส.

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

8.1 อบรมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย
และนำพนักงำนและลูกจ้ำงของ กฟภ. รวมทั้งนักศึกษำ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ และกำรติดตั้งเครือ่ งตัดไฟรัว่ (RCD)
เป้าหมาย
1) อบรมให้ควำมรูน้ ักศึกษำ สอศ. จำนวน 150 คน
2) ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในครัวเรือน
ขั้นพื้นฐำนให้กับพื้นที่สำธำรณะประโยชน์ในชุมชน และกำรติดตั้ง
เครือ่ งตัดไฟรัว่ (RCD) ชุมชนละ 15 จุด

กฟจ.อ่ำงทอง

ม.ค.-ธ.ค.2564

8.2 อบรมให้ควำมรูก้ ำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง ประหยัด ถูกต้อง และ
ปลอดภัยให้ กับประชำชน เจ้ำหน้ำที่ปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบต./เทศบำล)
เป้าหมาย จำนวน 300 คน

กฟจ.อ่ำงทอง

ม.ค.-ธ.ค.2564

กอก.
กฟจ.อ่ำงทอง

(3) 0.0504
0.0504
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

8.3 อบรมควำมรูค้ วำมเข้ำใจกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด ถูกต้อง
และปลอดภัย ให้กับเจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ ในสถำบันกำรศึกษำ
เป้าหมาย จำนวน 90 คน

กฟจ.อ่ำงทอง

ม.ค.-ธ.ค.2564

กอก.
กฟจ.อ่ำงทอง

(3) 0.0295
0.0295
(ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

7

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กอก.
(3) 0.3614
0.3614
กฟจ.อ่ำงทอง (ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

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

แผนงานที่ 9 กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
ของหน่วยงำน
(หนังสือเลขที่ ฝอภ.(ภ3) 59/2563 ลว. 21 ม.ค. 2563)
รอค่ำเป้ำหมำยปี 2564

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

8.4 อบรมให้ควำมรูก้ ำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด ถูกต้อง
และปลอดภัย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
เป้าหมาย จำนวน 150 คน

กฟจ.อ่ำงทอง

ม.ค.-ธ.ค.2564

- กิจกรรมในกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษปริมำณกระดำษ
เป้าหมาย กิจกรรมตามที่ กฟภ.กาหนด
กฟอ.หนองแค ลด 40% จำกปี 2560

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหำรแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

8

12
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทำกำร
(3) อื่น ๆ
กอก.
(3) 0.0899
0.0899
กฟจ.อ่ำงทอง (ฝสส. จัดสรรงบประมำณให้)

ผบห.
ผบง.

-

-

สรุปแผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
S1 สร้ำง กฟภ. ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตำมกรอบ SDGs OC1 วิเครำะห์ GAP และแนวทำงกำรผลักดัน
SO1
องค์กรสู่ควำมยั่งยืน
ดำเนินธุรกิจตำมหลัก และแนวปฏิบัติที่ดีของสำกล OECD และ DJSI
ธรรมำภิบำลเพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน
รวม

TRUSTED

แผนงาน กิจกรรม
5

10

5

10

แผนปฏิบัติการประจาปี 2564

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

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

ด้าน GOAL

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.2

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้
ของสินทรัพย์
- สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 3.95

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- Build Financial Strength
- Build strong relationship with stakeholders
- Energy Efficiency Improvement

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 17.00

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5
กฟก.1 ไม่ตากว่า 16.02 เท่า

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลกาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
(EBITDA)

- คานวณและรายงานค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสือมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

9

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

ฝบพ.กบญ.

-

-

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

แผนงานที่ 3 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.1 จัดทาสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายใหญ่

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ก.ย.2564

3.1.1 ผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2564
เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที 3
ในระบบ SAP T-Code : ZCSR031
กฟก.1 100%

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ก.ย.2564

ผบป.
ผบง.

-

-

3.1.2 ผู้ใช้ไฟ ในปี 2564
เป้าหมาย มีสัญญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100 ในระบบSAP
T-Code : ZCSR031 ตามระเบียบ กฟภ. ศฟ.(อ) 6500
ลว. 28 พ.ย. 2534 (กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุโลมให้จ่ายไฟได้ก่อน
ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทาหนังสือ แจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน
30 วัน หลังจากทีจ่ายไฟ)
กฟอ.หนองแค ครบถ้วนร้อยละ 100
กฟส.อ.วิหารแดง ครบถ้วนร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

-

-

3.2 จัดทาหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่
เป้าหมาย จัดทาหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100
ในระบบ SAP T-Code : ZCAIR001 และ ZCAIE003
กฟอ.หนองแค
ครบถ้วนร้อยละ 100
กฟส.อ.วิหารแดง ครบถ้วนร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

-

-

10

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

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.3 ติดตามหนี้ราชการก่อนเดือน ต.ค. 2563 ให้มีการชาระเงิน
ภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มีหนี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

3.4 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชน
รายใหญ่และเอกชนรายย่อย จาก T-Code : ZCANR054
(Main/Sub 0018/7100)
3.4.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์ทีกาหนด
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
3.4.2 อนุมัติปรับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 และต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน
3 เดือนนับถัดจากเดือนทีตั้งหนี้ค่าละเมิดในระบบ SAP
(ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดาเนินการตามกฎหมาย)
3.4.3 กซข. รายงานรายการอยู่ระหว่างดาเนินการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า (T-Code : ZCANR054 note item)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

3.5 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสือสารทีตั้งหนี้ ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
* หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้ ผกม.กอก. ดาเนินการต่อไป

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11

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

-

-

-

-

ม.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.6 กรณีทีผู้ละเมิดไม่ชาระเงินค่าละเมิดพาดสายสือสารให้แจ้งความ
และดาเนินคดี ภายใน 1 ปี ให้ครบถ้วนทุกราย
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
3.7 ดาเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
ของลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย
ตามอนุมัติ รผก.(ภ3) ลงวันที 30 ก.ค. 2563
ต่อท้ายหนังสือที กจท.(ภ3) 35166/2563
3.7.1 การไฟฟ้าชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทางานติดตามหนี้
และรายงานแก่ กซข.
เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกาหนด
3.7.2 คณะทางานติดตามหนี้ รายงานความคืบหน้าการติดตามหนี้
ค่ากระแสไฟฟ้าแก่ กซข. ตามแบบฟอร์มทีกาหนด
เป้าหมาย ภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป
3.7.3 กซข. จัดทา สรุปหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชาระของลูกหนี้
ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตาม
ลาดับชั้นและแจ้งคณะทางานติดตามหนี้ในสังกัดฯ ดาเนินการ
(อนุมัติ รผก.(ภ3) ลว. 30 ก.ค. 2563 ข้อ3.2.2 ต่อท้ายหนังสือที
กจท.(ภ3) 35166/2563)
เป้าหมาย ภายในวันที 30 ของทุกเดือน (เดือนถัดไป)

12

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2564

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ก.พ.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝบพ.กซข.

-

-

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4.1 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสือสารโทรคมนาคม ปี 2564
จากการสารวจการพาดสายสือสารในไตรมาสที 4 ประจาปี 2563
ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)
เป้าหมาย
- จัดเก็บหนี้ค่าพาดสายสือสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย. 2564
(ยกเว้น กรณีมีอนุมัติให้ผ่อนชาระ)
- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ติดตามทวงถามให้ครบถ้วน
ภายในไตรมาสที 2
- กรณีไม่ครบถ้วนต้องส่งเรืองให้แผนกกฎหมายประจา กฟข.
เพือขออนุมัติดาเนินคดีภายในไตรมาสที 3

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ก.ย.2564

4.2 สารวจการพาดสายสือสารโทรคมนาคมเพือดาเนินการเรียกเก็บเงิน
ค่าพาดสายสือสารปี 2565
เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ต.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

แผนงานที่ 5 ประสิทธิภาพการปิดใบสังงานให้
บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา

- เร่งรัดปิดใบสังงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
(กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา WMS-ZW03)
เป้าหมาย ร้อยละ 90 ของจานวนใบคาร้องทั้งหมดทีมีการรับรู้รายได้

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

แผนงานที่ 6 ความสาเร็จในการจัดซื้อพัสดุ

- ดาเนินการจัดซื้อพัสดุทีขาดแคลนตามสถานะ C3 (งานก่อสร้างที
หยุดรอจัดหาพัสดุ) ให้เพียงพอกับความต้องการทุกงบทุกโครงการ
โดยนาข้อมูลจากระบบ OKR ทีมีสถานะ C3 มาคานวณ
เป้าหมาย งานสถานะ C3 ไม่เกินร้อยละ 5 ของงานระหว่างก่อสร้าง
ทุกงบทุกโครงการทีมีเฉพาะสถานะระหว่างดาเนินการ (REL)
และสถานะดาเนินการแล้วเสร็จทางด้านเทคนิค (TECO)
13

-

-

แผนงานที่ 4 เร่งรัดเพิมรายได้ธุรกิจเสริม

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

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

ม.ค.-เม.ย.2564
เม.ย.-มิ.ย.2564
ก.ค.-ก.ย.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

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

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ด้าน GOAL
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้
ของสินทรัพย์
- สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- Build Financial Strength
- Build strong relationship with stakeholders
- Energy Efficiency Improvement
9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)

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

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า
30,486 ล้านบาท

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนภูมิภาค
เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)

ทุกฝ่าย, ทุกกอง
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

1.3 การบริหารค่าใช้จ่ายตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)
เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
กฟก.1 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.2 (รอค่าเป้าหมาย)
กฟก.3 (รอค่าเป้าหมาย)
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ทุกฝ่าย, ทุกกอง
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

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

ฝบพ.กซข.

-

-

สรุปแผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564 ด้านการเงิน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์

GOAL
- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

CPI-X
- มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าโดยบรูณาการทุกระบบงานด้วย
Digitalization

ยุทธศาสตร์
- Build Financial Strength
- Energy Efficiency Improvement
- Build strong relationship with stakeholders

กลยุทธ์
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- Build Financial Strength
- Energy Efficiency Improvement
- Build strong relationship with stakeholders

- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

รวม

TRUSTED

แผนงาน กิจกรรม

5

10

1

2

5

10

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
การให้บริการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
(Customer Service)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการ,
รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
- ร้อยละต้นทุนการให้บริการลูกค้าที่ลดลง
- จานวนพื้นที่สามารถดาเนินงานตาม
มาตรฐานการให้บริการตามแนวทาง
PEA Doing Business

4. เป้าหมาย
- ระดับ 4.4718
- ระดับ 4.4674
- ระดับ 4.4561
- ระดับ 4.4919

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายย่อย
- ความพึงพอใจของลูกค้ารายใหญ่
- ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มราชการ,
รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ
- จานวนพื้นที่สามารถดาเนินงานตาม
มาตรฐานการให้บริการตามแนวทาง
PEA Doing Business

7. เป้าหมาย
- ระดับ 4.4718
- ระดับ 4.4674
- ระดับ 4.4561
- ระดับ 4.4919

- ร้อยละ 15
- ร้อยละ 100

- ร้อยละ 100

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

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

แผนงานที่ 1 การนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อกาหนด
และดาเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และเหนือกว่าคู่เทียบ

- กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ของการบริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Service)
เป้าหมาย
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต. เพื่อกาหนดมาตรฐาน
การให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Service)
หมายเหตุ รอแผนงานจากสายงานธุรกิจและการตลาด (ธ)

ฝอภ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝอภ.(ภ3)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วย
เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Service)

2.1 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการรับคาร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มจานวนลูกค้าที่มาขอใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(PEA Customer Online Service (PEA COS), PEA Smart Plus)
เป้าหมาย
- กฟฟ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนการให้บริการรับคาร้องขอ
ใช้ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น แผ่นพับ, โปสเตอร์, จัดบูธ เป็นต้น
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

-

-

2.2 การต่อกลับมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟผ่านระบบ DMSx
เป้าหมาย
- จานวนรายการที่ดาเนินการผ่านระบบ DMSx เทียบกับจานวนรายการ
ในระบบ SAP ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
- การต่อกลับมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟได้ภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
- กรท. ติดตาม และรายงานสรุปผลในภาพรวมของ กฟก.1-3
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ พร้อมจัดส่งรายงานให้
ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป
ผบง.

-

-

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

แผนงานที่ 3 การพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ
ตามแนวทาง Doing Business: World Bank

แผนงานที่ 4 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในช่องทาง) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

- การให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business
เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค รายงานทุกเดือน
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต. เพื่อกาหนดค่าเกณฑ์วัด
แนวทาง พื้นที่ดาเนินการ พร้อมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กฟก.1-3 ดาเนินการตามมาตรฐานของกระบวนงานขอใช้ไฟฟ้าแบบ
PEA Doing Business ที่กาหนด ให้ครบทุก กฟฟ. ทุกจังหวัด
- กฟก.1-3 สรุปติดตามผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และจัดทาสรุป
รายงานให้ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค. ผมต.
ผบต.

4.1 การวิเคราะห์/คัดเลือกกระบวนการมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
และกระบวนการที่สาคัญเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร โดยให้สอดคล้อง
กับโครงการการบริหารจัดการผลการดาเนินงานขององค์กร
(Enterprice Performance Management : EPM)
เป้าหมาย
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต.
เพื่อพิจารณากระบวนการที่สาคัญเข้าระบบฐานข้อมูลขององค์กร
โดยให้สอดคล้องกับโครงการ EPM
หมายเหตุ รอแผนงานจากสายงานธุรกิจและการตลาด (ธ)

ฝอภ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

ม.ค.-มี.ค.2564
ม.ค.-ธ.ค.2564
ม.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝอภ.(ภ3)

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

4.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้ารายสาคัญ (KAMT)
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า และแผนบริหารลูกค้ารายสาคัญ
ลงในโปรแกรม CRM Plus ให้เป็นปัจจุบัน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.2564

พนักงาน KAMR

4.3 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนแจ้งเบอร์โทรศัพท์
เป้าหมาย
- ลูกค้ารายย่อย ที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ปี 2564) ร้อยละ 100*
หมายเหตุ *ไม่รวมลูกค้าที่ไม่ประสงค์แจ้งเบอร์โทรศัพท์

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

4.4 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
และวิธีปฏิบัตงิ านการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง
(PEA VOC System) ดังนี้
4.4.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าภายหลังจากการใช้บริการ
พร้อมทั้งวิเคราะห์ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากลูกค้าโดย กฟฟ.
จัดส่งแบบประเมินผ่าน SMS ให้ลูกค้า แยกตาม 3 ประเภทงาน ดังนี้
(1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย (ไม่รวมหมู่บ้านจัดสรร และ
คอนโดมิเนียมที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ดาเนินการมาขอใช้ไฟ)
(2) งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย
(3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

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

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

เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค รายงานภายในไม่เกินวันที่ 20 ของไตรมาส
- กบล. ติดตามและสรุปผลการปรับปรุงในภาพรวมของ กฟก.1-3
ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
4.4.2 กบล. ดาเนินการสุ่ม และโทรศัพท์สารวจลูกค้าลูกค้าที่ไม่ตอบ
ประเมินผ่าน SMS ตามข้อ 6.2.2 เพื่อสอบถามความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการไม่เกิน 15 วัน ตามประเภทบริการ ดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น1-3)
กฟก.1 จานวน 300 ราย
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น1-3)
กฟก.1 จานวน 300 ราย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

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

(2) 0.011

0.011

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

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

- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย จานวน 256 ราย
(ไม่น้อยกว่า 1 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น1-3)
กฟก.1 จานวน 100 ราย
หมายเหตุ กรณี กฟฟ. มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าเป้าหมาย ให้ กบล.
สุ่มรายชื่อจาก กฟฟ. อื่นเพิ่มเติม
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 สรุปรายงานผลภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.4718

20

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

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

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

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

4.4.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมิน
ความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen
- กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สาหรับลูกค้า
ที่กดประเมินความพึงพอใจต่ากว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 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
- สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจานวนคิวทั้งหมด
กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนคิวทั้งหมด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.4718
- กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯในภาพรวม
ของ กฟก.1-3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
หมายเหตุ
- สรุปรายงานผล เฉพาะ กฟส. ที่ตดิ ตั้ง Smile Box
- Front Manager กฟฟ. เป็นผู้ดาเนินงาน และบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม Customers' Smile Feedback
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

Front Manager

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

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

4.5 การรวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ (5 ช่องทาง 15 กลไก)
เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กฟฟ. บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสาคัญ หรือจัดการ
ไม่ได้ ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง
- กฟก.1-3 รวบรวมเสียงของลูกค้า* จากระบบ PEA VOC System
และจัดส่งให้ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
หมายเหตุ *รวมถึงข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

4.6 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่การแข่งขัน, พื้นที่อุตสาหกรรม,
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ และกลุ่ม EEC
(ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุรี,
จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี) โดยตรวจวัด และวิเคราะห์
คุณภาพไฟฟ้า กาหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทารายงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้า
4.6.1 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟ
ให้กับนิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
กฟก.1 จานวน 7 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.
ฝปบ.,กปบ.,กบษ.

22

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

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

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

4.6.2 ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ตัวแทนประเภทกิจการ
ของแต่ละนิคมฯ (อาทิ ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี, สิ่งทอ,
หลอมโลหะ และแปรรูปอาหาร)
เป้าหมาย ตามที่ กฟก.1 กาหนด

กฟอ.หนองแค

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564 ทีมงานคุณภาพไฟฟ้า
-

4.6.3 สุ่มตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)
ที่มีโอกาสมีผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามที่ กฟก.1 กาหนด

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2564 ทีมงานคุณภาพไฟฟ้า

4.7 การจัดทาฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4.7.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดาเนินการธุรกิจ
งานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 จัดทาฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานข้อมูลลูกค้า High Value มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก
ปี 2562-2563 และที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 50 ของขนาดพิกัดหม้อแปลง
2) ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70
ของขนาดพิกัดหม้อแปลง
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.พ.2564
กฟส.วิหารแดง

12
หน่วยงานหลัก

ผบค.
ผบต.

-

-

-

-

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

แผนงานที่ 5 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4.7.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดาเนินการธุรกิจงานบารุงรักษา
เป้าหมาย
-กฟอ.หนองแค จัดทาฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการบารุงรักษา ปี 2562-2563
2) ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบารุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลง
รวมกันเกิน 250 kVA

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.พ.2564
กฟส.วิหารแดง

5.1 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เป้าหมาย
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต.
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้ารายสาคัญ พร้อมกาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
หมายเหตุ รอแผนงานจากสายงานธุรกิจและการตลาด (ธ)

ฝอภ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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ม.ค.-ธ.ค.2564

12
หน่วยงานหลัก

ผบค.
ผบต.

ฝอภ.(ภ3)

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

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

5.2 นาผลวิเคราะห์จากโครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้า
และตลาด ประจาปี 2563 มาจัดทาแผนปรับปรุงในระดับสายงานฯ
เพื่อตอบสนองเสียงของลูกค้าในระดับองค์กร
เป้าหมาย
- กฟอ.หนองแค ดาเนินการตามแผนปรับปรุงฯ และสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมปัญหาอุปสรรค ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

5.3 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อน
กลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
เป้าหมาย
- กฟอ.หนองแค และ กฟส.อ.วิหารแดง รายงานแผน และผลการตอบสนองเสียง
ของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน และแจ้งให้ กบล. ทราบ
ภายใน 10 วันหลังสิ้นเดือน

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

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

-

-

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

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

5.4 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
5.4.1 การดาเนินการธุรกิจงานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐานข้อมูลลูกค้า
ทุกราย
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
หมายเหตุ ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 4.7.1
5.4.2 การดาเนินการธุรกิจงานบารุงรักษา โดยมุ่งเน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบารุงรักษา)
2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบารุงรักษา และติดตั้ง
หม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA)
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐานข้อมูลลูกค้า
ทุกราย
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
หมายเหตุ ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 4.7.2
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

-

-

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

แผนงานที่ 6 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ

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

6.1 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC)
6.1.1 การรักษามาตรฐาน สาหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรอง
ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพื่อพร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check
จาก สปน.
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบการรักษามาตรฐานสาหรับ กฟฟ.
ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก
- กฟก.1-3 ดาเนินการตรวจสอบการรักษามาตรฐานสาหรับ กฟฟ.
ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก
- กฟก.1-3 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
6.1.2 เตรียมความพร้อมการดาเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
เป้าหมาย
- กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวกครบวาระ 3 ปี
ให้ยื่นขอการตรวจรับรองศูนย์ราชการสะดวก จาก สปน.
- กฟส. และ กฟย. ที่มีความพร้อม และผ่านเกณฑ์ (ด้านกายภาพ)
ทุกแห่ง
หมายเหตุ ยกเว้น กฟฟ. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสานักงาน
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

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

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.,
คณะทางานฯ

-

-

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.,
คณะทางานฯ

-

-

ม.ค.-ก.พ.2564
มี.ค.-ก.ย.2564
ต.ค.2564
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

ม.ค.-มี.ค.2564

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

6.2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวก
รวมถึงการเพิ่มขอบเขตประเภทการให้บริการที่ PEA Shop
เป้าหมาย
- สัดส่วนจานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับ
ที่ใช้บริการ ณ สานักงาน ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 (ระดับ 5)
- งานบริการรับคาร้องขอใช้ไฟ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 แอมป์
พร้อมชาระค่าธรรมเนียม ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ PEA Shop
ครบทุกแห่ง (ไม่รวมกรณีขยายเขต)

กฟฟ.ที่มี
PEA Mobile
Shop

ม.ค.-ธ.ค.2564

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

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการให้บริการด้วย PEA Mobile Shop
โดยจัดทาแผนการให้บริการรถยนต์ PEA Mobile Shop
และนาออกให้บริการตามแผน
เป้าหมาย
- จานวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Mobile Shop เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3,000 ราย/เดือน/คัน

กฟฟ.ที่มี
PEA Mobile
Shop

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.
ฝบพ.,กบญ.
กฟฟ.ที่มี
PEA Mobile
Shop
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13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
-

-

-

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

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

6.4 จานวนลูกค้าที่มาใช้บริการชาระเงินค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางอื่นๆ
เช่น ช่องทางออนไลน์, หักบัญชีเงินฝากธนาคาร, ผ่านตัวแทนจุดบริการ
รับชาระเงิน ฯลฯ
เป้าหมาย
- กฟอ.หนองแค และ กฟส.อ.วิหารแดง มีจานวนลูกค้าที่ใช้บริการชาระเงินค่าไฟฟ้า
ผ่านช่องทางอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เทียบกับจานวนลูกค้ารายย่อย
ทั้งหมด (CA) ของปี 2563

6.5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้าในเขตพื้นที่ตดิ กับ
รอยต่อของ กฟน.
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 ดาเนินการตามแผนงานที่ คณะกรรมการฯ กาหนด
(ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 พ.ค. 2563 เลขที่ ฝอภ.(ภ3) 261/2563)
- กฟก.1,2,3 สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้
ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบป.
ผบง.

กฟจ.ปท.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.,กบล.
กฟจ.ปท.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.

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

-

-

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

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

6.6 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
- กฟก.2 จัดทาแผนงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้า
ที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ EEC
- กฟฟ.ชั้น1-3 ที่เกี่ยวข้อง (พื้นที่ EEC) ดาเนินการตามแผนงานที่ กฟก.2
กาหนด และรายงานสรุปผล หลังสิ้นไตรมาส
- กฟก.2 สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ฝอภ.(ภ3)
ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส
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กฟก.2
ฝอภ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2564

กฟก.2
ฝอภ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2564
เม.ย.-ธ.ค.2564
เม.ย.-ธ.ค.2564

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

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ (CRM)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account

4. เป้าหมาย
- ระดับ 4.3979

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
และรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ (CRM)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า Key Account

7. เป้าหมาย
- ระดับ 4.3979
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐาน
ลูกค้ารายสาคัญ (Key Account) และนาระบบ
Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า

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

10
สถานที่

1.1 การบริหารลูกค้ารายสาคัญ (Key Account Management)
(ตามคู่มือ KAMT)
1.1.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (Free Maintenance
กฟอ.หนองแค
Service: FMS)
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตามกลุ่ม
ลูกค้าจานวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1) ลูกค้ากลุ่ม Strategic (ร้อยละ 100)
จานวน 13 ราย
2) ลูกค้ากลุ่ม Star (ร้อยละ 100)
จานวน 12 ราย
3) ลูกค้ากลุ่ม Status (ร้อยละ 100)
จานวน 4 ราย
1.1.2 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสาคัญ
(Relation Building Activity : RBA)
เป้าหมาย
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่งตาม
กลุ่มลูกค้าจานวน 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ม Strategic ร้อยละ 100
2) กลุ่ม Star
ร้อยละ 100
3) กลุ่ม Status
ร้อยละ 100
4) กลุ่ม Streamline ร้อยละ 40
32

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

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

ม.ค.-ธ.ค.2564

KAMR
กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2564

KAMR
กฟอ.หนองแค

-

-

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

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

10
สถานที่

1.1.3 พนักงานบริหารลูกค้ารายสาคัญ (KAMR) บริหารความสัมพันธ์ กฟอ.หนองแค
กับลูกค้าโดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Communication : COM) และ กฟส.วิหารแดง
บันทึกผลในโปรแกรม CRM Plus
เป้าหมาย
- การติดต่อสื่อสารอย่างสม่าเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
: ลูกค้ากลุ่ม Strategic, Star, Status จานวน 1 ครัง้ ขึ้นไป/ราย/ไตรมาส
: ลูกค้ากลุ่ม Streamline จานวน 1 ครัง้ ขึ้นไป/กลุ่ม/เดือน
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า
เช่น แผนการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เป็นต้น
: ลูกค้ากลุ่ม Strategic ทุกปี (ตามแผนงานที่เกี่ยวข้อง)
1.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ /ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมกฟอ.หนองแค
และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกาหนด
กฟส.วิหารแดง
วัตถุประสงค์การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจน พร้อมบันทึกผล
การเยี่ยมในโปรแกรม CRM Plus
เป้าหมาย
- ผจก.กฟฟ.ชั้น1-3 จานวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564
KAMR
กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2564

KAMR
กฟอ.หนองแค

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564
ผบค.
ผบต.

1.3 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ. ที่มีรายได้มากกว่า
100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย
1 ครัง้ /ปี

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

1.4 การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ หรือมอบของที่ระลึกสาหรับ
จัดกิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
เป้าหมาย
- กลุ่ม Strategic ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครัง้ /ปี
- กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สาหรับลูกค้า
พิจารณาตามความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

KAMR
กฟอ.หนองแค

-

-

1.5 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/
กฟอ.หนองแค
แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น
การขอใช้ไฟฟ้า การขยายเขตระบบไฟฟ้า และการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า
เป็นต้น
เป้าหมาย
- รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน ทุกไตรมาส
(ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.

-

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

แผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อร้องเรียน

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

10
สถานที่

2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ร้องเรียนผ่าน กฟอ.หนองแค
ช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียนตาม กฟส.วิหารแดง
กลุ่มลูกค้า และประเภทเรือ่ งร้องเรียน ดังนี้
(ก) ข้อร้องเรียนประเภทต่าง ๆ (ด้านบริการ) (ปิดข้อร้องเรียน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15
วั-นข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านอื่น ๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
(ข) เรือ่ งร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ผ่าน IA/IR Chat ภายใน 24 ชม.
(ค) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด*
ภายใน 30 วัน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
(ง) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด*
ภายใน 15 วัน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน
หมายเหตุ * ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564
ผบค.
ผบต.

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

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

10
สถานที่

2.2 การจัดทาแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียน กฟอ.หนองแค
ของลูกค้า
กฟส.วิหารแดง
เป้าหมาย
- กฟก.1-3 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน และปัญหา
อุปสรรค ในภาพรวมของ กฟก.1-3 ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
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กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564
ผบค.
ผบต.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผบค.
ผบต.

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

แผนงานที่ 3 การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมโดยรอบ

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

10
สถานที่

- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคม
โดยรอบ
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
และนอกนิคมโดยรอบพร้อมจัดทาแผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เป้าหมาย รอแผนงานจากสายงานธุรกิจและการตลาด (ธ)

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง
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11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564
KAMR
กฟอ.หนองแค

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุ่มลูกค้า

ด้าน Customer

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- CR3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนา
PEA Customer Journey

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)

แผนงานที่ 1 การพัฒนา PEA Customer Journey

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.3

- การพัฒนาระบบงานตาม PEA Customer Journey
เป้าหมาย
- ฝอภ.(ภ3) ร่วมหารือกับ ฝลต.
เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน ให้สอดคล้องตาม PEA Customer Journey
หมายเหตุ รอแผนงานจากสายงานธุรกิจและการตลาด (ธ)
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10
สถานที่

ฝอภ.(ภ3)

11
ช่วงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ม.ค.-ก.ย.2564 ฝอภ.(ภ3)
-

สรุปแผนงานและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านลูกค้า ประจาปี 2564 ของ กฟอ.หนองแค
กลยุทธ์
แผนงาน
กิจกรรม
กิจกรรมตามเป้าหมาย
CR1
1
1
0
2
2
2
3
1
1
4
7
5
5
4
3
6
6
1
รวม
6
21
12
CR2
1
5
5
2
2
2
3
1
1
รวม
3
8
8
CR3
1
1
0
รวม
1
1
0
กลยุทธ์
แผนงาน
กิจกรรม
กิจกรรมตามเป้าหมาย
3
10
30
20

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 มุ่งสูอ่ งค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคตกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพ

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

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

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจาหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สดุ ในปี 2563
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีค่ามากที่สดุ ในปี 2563
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์
ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน
และอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ
เชิงข้อมูลตาแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS
เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย
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4. เป้าหมาย
- 2.55 ครั้ง/ราย/ปี
- 1.036 ครั้ง/ราย/ปี
- 61.20 นาที/ราย/ปี
- 13.364 นาที/ราย/ปี
- ร้อยละ 5.26
7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 99
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 90

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

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาระบบส่งและจาหน่าย
(คพจ.)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

1.1 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงเหนือดิน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 2.00 วงจร-กม.
กฟส.วิหารแดง จานวน 1.00 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

1.2 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

1.3 งานปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 2.00 วงจร-กม.
กฟส.วิหารแดง จานวน 1.00 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

1.4 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงต่า
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 2.00 วงจร-กม.
กฟส.วิหารแดง จานวน 1.00 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค จานวน 5.00 วงจร-กม.
กฟส.วิหารแดง จานวน 2.00 วงจร-กม.
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนา Strong Grid

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

กฟอ.ศรีมหาโพธิ

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝวบ.กกค.
กฟอ.ศรีมหาโพธิ

-

-

2.5 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล GIS
เมื่อเทียบกับระบบ ISU
เป้าหมาย ร้อยละ 99, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผมต.
ผบต.

-

-

2.6 ความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน, อุปกรณ์ป้องกัน
ในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูล GIS เมื่อเทียบกับผังการจ่ายไฟ
เป้าหมาย ร้อยละ 100, รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

2.1 การปรับปรุงระบบควบคุมการจ่ายไฟทุกส่วนงาน เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงด้านระบบควบคุมสัง่ การ นาส่งข้อมูล GIS2
เพื่อเข้าใช้งานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย ดาเนินการ, รายงานผลทุกไตรมาส

2.3 ดาเนินการเร่งรัดการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัตกิ ารระบบไฟฟ้าหน้างาน
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว
2.3.1 แผนงานก่อสร้างอาคาร
เป้าหมาย ดาเนินการ, รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 1 แห่ง (กฟอ.ศรีมหาโพธิ)
หมายเหตุ กฟก.2 ดาเนินการแล้วเสร็จ
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ฝวบ.กวว.
-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

2.8 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI กฟฟ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด)
ให้เป็นตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย
- สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
- ประชุมเร่งรัดติดตาม กฟฟ. ที่เกินเป้าหมาย

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝปบ.กปบ.

-

-

2.9 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 3 กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สดุ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 3 กฟฟ. (อยู่ระหว่างกาหนดเป้าหมาย)

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝปบ.กปบ.

-

-

2.10 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพื้นที่เมืองใหญ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 กฟฟ.รังสิต

กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝปบ.กปบ.

-

-

2.7 ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูลตาแหน่งของ
ข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วยในพื้นที่
กฟฟ.ชั้น 1-3
เป้าหมาย ร้อยละ 90, รายงานผลทุกไตรมาส
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผมต.
ผบต.

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.11 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เขตชนแดน กฟน.
ให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
- ทบทวนคณะทางานและนาเสนอขออนุมัตแิ ผนงาน
- ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด
- ติดตามและรายงานผลเป็นประจาทุกไตรมาส

2.12 จัดทาแผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
ควบคุมค่า SAIFI & SAIDI โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลีย่ นสาย,
ติดตัง้ อุปกรณ์ตดั ตอน
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 11 นิคม
1. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (กฟจ.อย.)
2. นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนะนคร (กฟจ.อย.)
3. สวนอุตสาหกรรมบางกะดี (กฟจ.ปท2)
4. เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (กฟฟ.รสต.)
5. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (กฟอ.บปอ.)
6. นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (กฟอ.นงค.)
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟจ.ปท.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.

ม.ค.-ธ.ค.2564

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2564

12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ฝปบ.กปบ.
กฟจ.ปท.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.
ผปบ.

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

2.13 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข.
(ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสารวจ)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กาหนด, รายงานความ
คืบหน้าทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 209 วงจร-กม.
กฟส.อ.วิหารแดง จานวน 408.00 วงจร-กม.

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

2.14 ตรวจสอบระบบจาหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ครบถ้วน
ร้อยละ 100 ทุกวงจรโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Application APSA
(ระบบจาหน่ายแรงสูงอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง ระบบสายส่งอย่างน้อย
3 เดือนต่อครั้ง) โดยตรวจสอบและติดตามผลจากดาเนินงานจากจุดวัด
ในระบบ SAP
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กาหนด, รายงานความคืบหน้า
ทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค 20 วงจร
กฟส.วิหารแดง 8 วงจร

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผปบ.
ผกป.

ผปบ.
ผกป.

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

2.15 ดาเนินการแก้ไขสิง่ ผิดปกติในระบบจาหน่ายแรงสูงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้า โดยตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
จาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
- ระบบจาหน่าย ผลสาเร็จตามแผนร้อยละ 80
(ตามระยะเวลาที่โปรแกรม APSA กาหนด)

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

2.16 ประเมินผลการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า และดาเนินการปรับปรุง
กิจกรรมการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า (3 เดือนต่อครั้ง) เพื่อลดการทางาน
ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L)
เฉพาะระบบจาหน่าย 22 เควี โดยใช้ข้อมูลจาก OMS
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
- ลดการทางานของ CircuitBreaker & Recloser
(T/R & T/L) สาเหตุจากต้นไม้และอุปกรณ์ ลดลงร้อยละ 10

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป.

-

-

2.17 งานตรวจสอบ/บารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
2.17.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 50 ของหม้อแปลงติดตัง้ )
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 112 เครื่อง
กฟส.อ.วิหารแดง จานวน 46 เครื่อง
2.17.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 30 ของหม้อแปลงติดตัง้ )
เป้าหมาย รายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 61 เครื่อง
กฟส.อ.วิหารแดง จานวน 56 เครื่อง
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผปบ.
ผกป.

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

แผนงานที่ 3 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

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

2.18 งานบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 95 สฟฟ.

ม.ค.-ธ.ค.2564

3.1 จัดทาค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)
เป้าหมาย กาหนดเป้าหมายภายในเดือน มี.ค. 2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

-

-

3.2 การดาเนินการตามแผนปฏิบัตดิ า้ น Technical Loss 10 มาตรการ
ของ กฟภ.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
หมายเหตุ รอมาตรการเพิ่มเติมจาก ฝคฟ.

ม.ค.-ธ.ค.2564

-

-

3.3 การดาเนินการตามแผนปฏิบัตดิ า้ น Non Technical Loss
10 มาตรการ ของ กฟภ.
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
หมายเหตุ รอมาตรการเพิ่มเติมจาก ฝคฟ.

ม.ค.-ธ.ค.2564

-

-

-

-

3.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนามาใช้บริหารจัดการ
ด้าน Non-Technical Losses
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผมต.
ผบต.

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.5 ตรวจวัดโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75
ของพิกัดหม้อแปลงที่ได้รับข้อมูลจากโปรแกรม Project Tracking
ของ GIS เฟส 2 ปี 2564 และทาการแก้ไขตามความเหมาะสม
เพื่อลด Technical Loss
เป้าหมาย ทุกเครื่องที่เกินร้อยละ 75, รายงานผลทุกเดือน
กฟอ.หนองแค : หม้อแปลง 1 เฟส 80 เครื่อง
หม้อแปลง 3 เฟส 60 เครื่อง
กฟส.อ.วิหารแดง : หม้อแปลง 1 เฟส 89 เครื่อง
หม้อแปลง 3 เฟส 54 เครื่อง

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ต.ค.-ธ.ค.2564

3.6 คานวณโหลดหม้อแปลง 1 เฟส, 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม
Project Tracking ของ GIS เฟส 2 เพื่อกาหนดเป็นแผนปี 2565
สาหรับหม้อแปลง ที่มีโหลดเกินร้อยละ 75 และหม้อแปลงที่มีโหลด
น้อยกว่าร้อยละ 30
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4
3.7 ตรวจสอบที่มิเตอร์ตดิ ตัง้ ใหม่/สับเปลีย่ นใหม่ ของผูใ้ ช้ไฟรายใหญ่
Non Technical Loss
เป้าหมาย ทุกเครื่อง, รายงานผลทุกไตรมาส
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผปบ.
ผกป

-

-

-

-

(ดาเนินการไตรมาส 4)

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผมต.
ผบต.

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

แผนงานที่ 4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบจาหน่ายแรงต่า

แผนงานที่ 5 แผนงานปิดงานก่อสร้างตามแผน

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

3.8 งานตรวจสอบมิเตอร์โดยชุดเฉพาะกิจของแต่ละเขต
(Cross Check) เพื่อลด Non Technical Loss
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

4.1 วิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้าแรงต่าด้วย LD CAD
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 1

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-มี.ค.2564

4.2 จัดทาแผนก่อสร้างและปรัปปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่าจากข้อ 4.1
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในเดือน เม.ย. 2564

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

4.3 ติดตามการรายงานก่อสร้างและปรัปปรุงระบบระบบ
ไฟฟ้าแรงต่าจาก ข้อ 4.2
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2-4

- ติดตามเร่งรัดการปิดงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน (งบ C, I, P)
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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12
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผมต.
ผบต.

ผปบ.
ผกป

-

-

ม.ค.-เม.ย.2564

ผปบ.
ผกป

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

เม.ย.-ธ.ค.2564

ผปบ.
ผกป

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

ผกส.
ผกป.

-

-

(ภายในไตรมาส 1)

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการนวัตกรรม

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.4

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการยกระดับการประเมินผลลัพธ์
จากการนานวัตกรรมไปปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการด้านนวัตกรรม

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการยกระดับการประเมินผลลัพธ์
จากการนานวัตกรรมไปปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.1 แต่งตั้งคณะทางานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เป้าหมาย ดาเนินการภายในเดือน เม.ย. 2564

กฟก.1

ม.ค.-เม.ย.2564

1.2 คัดเลือกผลงานสิง่ ประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสิง่ ประดิษฐ์
ระดับองค์กร
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน ส.ค. 2564 (Product innovation และ Process Innovation)
กฟก.1 จานวน 7 ชิ้นงาน

กฟก.1

ม.ค.-ส.ค.2564
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12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กอก.
-

กอก.,
คณะทางานฯ

-

-

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

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.3 นาสิง่ ประดิษฐ์ของ กฟภ. ไปขยายผล ทดลองใช้
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน ธ.ค. 2564
กฟก.1 จานวน 3 ชิ้น

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564

1.4 มีรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ด้านสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย
- การใช้งบสาหรับการจัดทาต้นแบบสิง่ ประดิษฐ์
- การใช้งบประมาณขยายทดลองใช้งานสิง่ ประดิษฐ์
- การใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านสิง่ ประดิษฐ์
มีรายงานสรุปผลจานวนชิ้นงานสิง่ ประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นภายใน กฟข.
และสรุปผลการขยายผลทดลองใช้งานสิง่ ประดิษฐ์ภายใน กฟข.
เป้าหมาย ดาเนินการ และสรุปผลการดาเนินการภายใน
เดือน ธ.ค. 2564

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2564
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12
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กอก.,
คณะทางานฯ

กอก.,
คณะทางานฯ

-

-

สรุปแผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564 ด้านกระบวนการภายใน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์

SO02
มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในทุกด้านเพื่อรองรับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคตกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพ

SO05
ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือของระบบจาหน่าย

- IP 1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการ
ด้านนวัตกรรม

กลยุทธ์
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีคา่ มากที่สุดในปี 2563
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 3 กฟฟ.จุดรวมงาน ที่มีคา่ มากที่สุดในปี 2563
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอนและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูลตาแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS
เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย

แผนงาน กิจกรรม

5

20

1

4

5

20

- ความสาเร็จในการยกระดับการประเมินผลลัพธ์
จากการนานวัตกรรมไปปรับปรุง/พัฒนา

รวม

TRUSTED

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ
พัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้าน HR

4. เป้าหมาย
- ระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการ
พัฒนาระบบงานด้าน HR (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้าน HR

7. เป้าหมาย
- ระดับ 5

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

- ดาเนินกิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์การดาเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค 3 ดังนี้

ฝอภ.(ภ3)
กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝอภ.(ภ3)
กอก.,
คณะทางานฯ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ พร้อมกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เป้าหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจาสายงาน/กฟข. และหน่วยงาน
ระดับกอง/เทียบเท่า , กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-มี.ค.2564

เลขาฯ KM (หผ.บค.)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
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13.งบประมาณ รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(2) 0.300
0.300

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

2) ผู้บริหารระดับสูง (รผก., อข.) มีส่วนร่วมในการสื่อสารวิสัยทัศน์
ทิศทางการดาเนินงาน นโยบาย และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ผ่านการดาเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การประชุม, การจัดสัมมนา, การจัดฝึกอบรม, งาน KM Day เป็นต้น
เป้าหมาย ดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4
กฟก.1 จานวน 3 ครั้ง

ฝอภ.(ภ3)
กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

เม.ย.-ธ.ค.2564

ฝอภ.(ภ3)
กอก.,
คณะทางานฯ
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

3) มีการดาเนินการจัดการความรู้ตามหัวข้อองค์ความรู้ที่สาคัญ
(Critical Knowledge) ที่สอดคล้องกับประเด็นสาคัญขององค์กร
- มีการสารวจ ทบทวน หัวข้อองค์ความรู้ที่สาคัญ และจัดทา
Knowledge Landscape
- จัดทาสื่อองค์ความรู้ในรูปแบบ OPK หรือ OPA (เอกสาร หรือ VDO)
- มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา งาน KM Day
- มีการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเป็นนวัตกรรม
เป้าหมาย หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่า , กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 องค์ความรู้

กฟอ.หนองแค

มี.ค.-ธ.ค.2564

เลขาฯ KM (หผ.บค.)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
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13.งบประมาณ รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

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

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

4) มีการนากระบวนการจัดการความรู้ ตามข้อ 3) ไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน หรือการสร้างนวัตกรรม
- ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน
- มีการนาองค์ความรู้จากระบบ KMS ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
- นาองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการคิดค้นนวัตกรรม
เป้าหมาย หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่า , กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.
ทุกแห่ง ดาเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน ร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค

มี.ค.-ธ.ค.2564

13.งบประมาณ รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
เลขาฯ KM (หผ.บค.)
-

5) มีการดาเนินการจัดการความรู้ และจัดกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- มีการสารวจ ทบทวน และระบุหัวข้อองค์ความรู้ที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีการดาเนินการรวบรวมจัดทาสื่อองค์ความรู้ และเผยแพร่ในระบบ KMS
- มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย กฟก.1-3 ดาเนินกิจกรรม และรายงานผลการดาเนินงานภายในไตรมาส 4

กฟอ.หนองแค

มิ.ย.-ธ.ค.2564

เลขาฯ KM (หผ.บค.)

-

-

6) มีการกาหนดแผนการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
ประจาปี 2565 และกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและสื่อสารแผน
ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการดาเนินงาน KM ประจาปี 2565 และจัดส่งภายใน พ.ย.
- สื่อสารแผนการดาเนินงาน KM ให้บุคลากรทราบ ภายในเดือน ธ.ค.

กฟอ.หนองแค

ต.ค.-ธ.ค.2564

เลขาฯ KM (หผ.บค.)

-

-

7) มีการประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการจัดการความรู้
เป้าหมาย มีการประเมินผลตามที่ กฟภ. กาหนด และรายงานผล
การดาเนินงานภายในไตรมาส 4
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กฟอ.หนองแค

เลขาฯ KM (หผ.บค.)

-

-

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

12
หน่วยงานหลัก

ต.ค.-พ.ย.2564
พ.ย.-ธ.ค.2564
พ.ย.-ธ.ค.2564

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

แผนงานที่ 2 การเข้าใช้งานระบบสื่อสารแบบ
หลอมรวม (UC: Unified Communication System)

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

- เข้าใช้งานระบบสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication
System) เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และตอบ
สนองทิศทางขององค์กรในการเป็น Digital Utility
1) ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างเข้าใช้งานระบบสื่อสารแบบหลอมรวม
(UC: Unified Communication System )
2) ดาเนินการสร้าง Community (Group Chat) ใน eSpace App
เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดการสื่อสารระบบ
สองทางระหว่างบุคลากรกลุ่มต่างๆ ภายในสายงาน/สานัก เช่น
Community ของกลุ่มผู้บริหาร, กลุ่มผู้บริหาร – พนักงาน, กลุ่มช่าง
แก้ไฟฟ้าขัดข้อง, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
3) ประเมินผลการเข้าใช้งานระบบ UC
เป้าหมาย
- จานวนบุคลากรในสายงาน/สานัก เข้าใช้งานระบบสื่อสารแบบหลอมรวม
(UC: Unified Communication System) หรือ eSpace App
ที่ลงทะเบียน และ online ใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
- แต่ละสายงาน/สานักมีการสร้าง Community (สร้าง Group Chat
ใน eSpace App) ไม่ต่ากว่า 3 Community
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

กฟอ.หนองแค
กฟส.อ.วิหารแดง

ม.ค.-ธ.ค.2564

พคค.7
พบค.3

ม.ค.-ธ.ค.2564
ม.ค.-ธ.ค.2564

พ.ย.-ธ.ค.2564

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

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร (Competency)

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

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

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาในการเสริมสร้างและ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากร (HRD)

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

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

- ดาเนินการจัดฝึกอบรมและติดตามผลตามแผนฝึกอบรม
ประจาปีของหน่วยงาน
1) ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจาปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย จานวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ของจานวนพนักงานตามแผนฝึกอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. ระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามหลักสูตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ มีผลคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2) จัดทาแผนพัฒนารายบุคคลสาหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
ตามข้อ 1)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจานวนพนักงานที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ฝอภ.(ภ3) ม.ค.-ธ.ค.2564
กอก.,
กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2564
กฟส.,กฟย.

ม.ค.-ธ.ค.2564

12
หน่วยงานหลัก

ฝอภ.(ภ3)
กอก.

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

-

-

-

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

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

3) ดาเนินการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมทุกหลักสูตรตามแผน
ฝึกอบรมประจาปีของหน่วยงาน
เป้าหมาย ดาเนินการครบทุกหลักสูตร
แผนงานที่ 2 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า
(กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มีมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

ม.ค.-ธ.ค.2564

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

2.1 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มี
มาตรฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
เป้าหมาย
- กฟฟ. ในสังกัด ได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
- จานวน กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(กฟก.1 จานวน 25 แห่ง, กฟก.2 จานวน 22 แห่ง, กฟก.3 จานวน 17 แห่ง)
- จานวน กฟส. ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(กฟก.1 จานวน 15 แห่ง, กฟก.2 จานวน 13 แห่ง, กฟก.3 จานวน 14 แห่ง)
- จานวน กฟย. ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(กฟก.1 จานวน 20 แห่ง, กฟก.2 จานวน 19 แห่ง, กฟก.3 จานวน 12 แห่ง)

ฝอภ.(ภ3) ม.ค.-มิ.ย.2564
กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

ฝอภ.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

(2) 0.420

0.420

2.2 ขยายผล Best Practice โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลงานของ
การไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลการไฟฟ้าดีเด่น หรือรางวัลอื่นๆ
เป้าหมาย กฟข. ละ 1 เรือ่ ง

กฟก.1,
ม.ค.-ธ.ค.2564
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

คณะทางานฯ,
กอก.

-

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

แผนงานที่ 3 การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
เกิดการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงทิศทางขององค์กร

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

- ผู้บริหารระดับสูง (รผก.(ภ3)/อข.) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเกิดการ
รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงทิศทางขององค์กร นโยบาย แนวทางการดาเนินงานของ
ผู้บริหาร แนวคิดใหม่ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงาน
เป้าหมาย
- จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารระดับ หผ. และ ผจก.กฟย.
- สรุปรายงานผลการจัดประชุมฯ
: ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

ฝอภ.(ภ3) มี.ค.-ธ.ค.2564
กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

12
หน่วยงานหลัก

ฝอภ.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

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

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

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

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลของ กฟภ.
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การยกระดับการกากับดูแลข้อมูล

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- DT1 พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารค่าใช้จ่าย
และประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงาน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงาน
การยกระดับการกากับดูแลข้อมูล

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

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

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล
1.1 พัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านระบบ e-learning โดยติดตัง้ ระบบ
เพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ให้พร้อมใช้งาน
- แต่งตัง้ คณะทางาน
- กาหนดแผนใช้งาน/หลักสูตรและจัดทาเนื้อหา
- ดาเนินการตามแผน (นาเนื้อหาขึ้นระบบ e-learning พร้อมใช้งาน)
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2
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10
สถานที่

ฝอภ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

11
ช่วงเวลา

13.งบประมาณ รวม
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ฝอภ.(ภ3)
ม.ค.-มิ.ย.2564
คณะทางานฯ,
ม.ค.2564
กอก.
ม.ค.-มี.ค.2564
เม.ย.-มิ.ย.2564

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

แผนงานที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)
(ตามอนุมัติ ผวก. เลขที่ 40/2562 ลว.15 ก.พ. 2562)

10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

1.2 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
ด้านการพิจารณาแต่งตัง้ พนักงาน (ตาแหน่งที่ไม่ได้กาหนดอัตราสูงสุด)
พร้อมนาออกใช้งาน
- แต่งตัง้ คณะทางาน
- จัดทาแผน
- ดาเนินงานตามแผน
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4

ฝอภ.(ภ3)
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

ม.ค.-ธ.ค.2564

1.3 จัดทาโปรแกรม AI/Chatbot สาหรับระบบงานภายในองค์กร
(ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ตอบคาถามบ่อย)
- แต่งตัง้ คณะทางาน
- จัดทาแผน
- ดาเนินงานตามแผน กฟข. ละ 3 เรื่อง
เป้าหมาย กฟข. ละ 3 เรื่อง

กฟก.1
ทุกฝ่าย
ฝ่ายละ 1 เรื่อง

- การใช้งานระบบ Video Conference
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของจานวนการจัดประชุมระหว่าง
หน่วยงาน

ฝอภ.(ภ3)
กฟก.1
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
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13.งบประมาณ รวม
12
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ฝอภ.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

ม.ค.2564
ม.ค.-พ.ค.2564
มิ.ย.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564
ม.ค. 2564
ม.ค.-มี.ค.2564
มี.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-ธ.ค.2564

ฝอภ.(ภ3)
คณะทางานฯ,
ทุกฝ่าย

ฝอภ.(ภ3)
ฝปบ.,กรส.

-

-

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

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ดิจิทัลที่รองรับการ ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาการ
ส่งเสริม Digital

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

- จัดอบรมหลักสูตรด้านเทคนิค และด้านบริหาร ผ่านระบบ e-learning
(กลยุทธ์ DT1 แผนงานที่ 1.1 ) เช่น งานก่อสร้าง, งานตรวจสอบมิเตอร์,
งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป้าหมาย ให้พนักงานเข้าอบรมผ่านระบบ e-learning
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

รอถามพี่เอ้ กฟก.1

มี.ค.-ธ.ค.2564

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

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO5 ขับเคลือ่ นองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และนวัตกรรม

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

แผนงานที่ 1 การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร

ด้าน Learning and Growth

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01.5

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงาน เพื่อยกระดับ
ความยัง่ ยืน

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงาน เพื่อยกระดับ
ความยัง่ ยืน

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 100

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

1.1 ดาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม "ทันโลก บริการดี มีคณ
ุ ธรรม"
และวัฒนธรรม กฟภ. (TRUSTED) ตามที่ กฟภ. กาหนด
- คัดเลือกและแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เป็น PEA Ranger
- PEA Ranger เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- PEA Ranger นาแนวทางไปขยายผลกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
- จัดส่งหลักฐานสรุปจานวนและผลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ่
การขยายผลการเสริมสร้างฯ ในสายงาน/สานัก/การไฟฟ้าเขต
- Show & Share แนวทาง/กิจกรรมการขยายผลการเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามปัจจัยขับเคลือ่ นค่านิยม (TRUSTED) ให้หน่วยงาน
อื่น ๆ รับทราบ
เป้าหมาย ดาเนินการตามแผนงานที่ กฟภ. กาหนด
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

สรก.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2564

สรก.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

13.งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
(3) 0.100
0.100

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

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

1.2 ดาเนินการตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากร และแผน
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เป้าหมาย สาเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100
หมายเหตุ กองสวัสดิการจะสรุปผลสารวจ และแจ้งให้เขตจัดทาแผนฯ
แผนงานที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
บุคลากร กฟภ.

2.1 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2.1.1 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
เป้าหมาย
- แต่งตัง้ คณะทางานฯ ระดับ กอง, กฟฟ.ชั้น 1-3 เพื่อพิจารณา
นาเสนอขออนุมัตจิ ัดกิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขจานวนไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
กฟส.อ.วิหารแดง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

2.1.2 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของ
พนักงานและลูกจ้าง
เป้าหมาย ดาเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน

2.1.3 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร ปี 2565
เป้าหมาย ภายในเดือน ธ.ค. 2564
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10
สถานที่

11
ช่วงเวลา

12
หน่วยงานหลัก

สรก.(ภ3)

ม.ค.-พ.ย.2564

สรก.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

กฟก.1,2,3

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

ม.ค.-ธ.ค.2564

ม.ค.-มี.ค.2564
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2564
กฟส.อ.วิหารแดง

สรก.(ภ3)

ต.ค.-พ.ย.2564

สรก.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

-

-

พ.ย.-ธ.ค.2564

สรก.(ภ3)
คณะทางานฯ,
กอก.

-

-

กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

สรก.(ภ3)
กฟก.1,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

นักสร้างสุข พบช.6
นักสร้างสุข พบค.3

สรุปแผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค ประจาปี 2564 ด้านเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธ์
แผนงาน
กิจกรรม
กิจกรรมตามเป้าหมาย
HR1
1
7
6
2
1
1
รวม
2
8
7
HR2
1
1
0
2
2
0
3
1
0
รวม
3
4
0
DT1
1
3
0
2
1
0
3
1
0
รวม
1
3
0
OC1
1
2
0
2
1
1
รวม
1
2
1
กลยุทธ์
แผนงาน
กิจกรรม
กิจกรรมตามเป้าหมาย
4
7
17
8

สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่
ใช้นวัตกรรม หนุนนาทุนมนุษย์

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

