แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอหนองแค
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สรุปแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณประจาปี 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหนองแค
มุมมอง

กลยุทธ์

จานวน
งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด แผนงาน กิจกรรม งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
รวม

หน้า

1. Goal
1.1 Social and Environment

1

5

3

4

-

-

-

-

1-5

1.2 Finance

-

2

4

14

-

-

-

-

6 - 11

2. Customer

1

1

7

15

-

-

-

-

12 - 27

3. Internal Process

2

9

4

9

-

-

-

-

29 - 40

4. Learning and Growth

1

2

5

11

-

-

-

-

41 - 49

5

19

23

53

-

-

-

-

รวม

สรุปแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณประจาปี 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอาเภอหนองแค
งบประมาณประจาปี 2565
มุมมอง
1. Goal
1.1 Social and
Environment

สรุป :

3 แผนงาน
4 กิจกรรม

กลยุทธ์ (ภาค 3)
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทาง

1 กลยุทธ์

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)
- ค่าดัชนีประสบอุบัตภิ ยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ความสาเร็จของการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
- ความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อยกระดับ
สู่ความยั่งยืน
- ความสาเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

5 เกณฑ์วดั

(ล้านบาท)

แผนงาน

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

OC1.6

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control)
งานปรับปรุงและจัดระเบียบสายสื่อสาร
การสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กฟภ.
การพัฒนาการดาเนินงานด้าน CSR เพื่อตอบสนองผู้มสี ่วนได้เสีย (ชุมชน) (โครงการต่อเนื่องปี 2565-2567 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
สาคัญ ปี 2564)
ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กฟข.ละ 1 ชุมชน
-

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2565

0.000

0.000
0.000

0.000

หน้า
2
2
3
3
4

5

งบประมาณประจาปี 2565
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

1.2 Finance

สรุป : 4 แผนงาน
14 กิจกรรม

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนภูมภิ าค

- กลยุทธ์

2 เกณฑ์วดั

แผนงาน
1
2
3
4
5
6

งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
งานประมวลผลกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เร่งรัดเพิ่มรายได้ธรุ กิจเสริม
ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2565

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
-

-

-

0.000

0.000
0.000

0.000

หน้า
6
6
7-9
9-10
10
11

งบประมาณประจาปี 2565
มุมมอง
2. Customer

สรุป : 7 แผนงาน
15 กิจกรรม

กลยุทธ์ (ภาค 3)

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

แผนงาน

(ล้านบาท)

งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
-

SCM1มุ่งตอบสนองความต้องการความคาดหวัง - ความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.
ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และความกังวลผู้มสี ่วนได้เสีย
- ผลสารวจความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน
ของ กฟภ. ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

SCM1.1 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

SCM2 การสร้างประสบการณ์ที่ดขี องการให้
บริการแบบ New Normal
(Digital Customer Experience)

SCM2.1 แผนงานบริหารการปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
SCM2.2 การพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจตามแนวทาง Doing Business:
World Bank
SCM2.3 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
SCM2.4 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account) และนาระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุน
ในการให้บริการลูกค้า
SCM2.5 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่องทาง) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร
จัดการ (Data Driven Execution)
SCM2.6 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
SCM2.7 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
SCM2.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน

1 กลยุทธ์

- ร้อยละของจานวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
ที่ปิดให้บริการเทียบกับจานวน PEA Shop ทั้งหมด

1 เกณฑ์วดั

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2565

หน้า
12

-

-

-

15
15

-

-

-

15
16-19

-

-

-

19-22

-

-

-

23-24

-

-

-

25
26-27

0.000

0.000
0.000

0.000

งบประมาณประจาปี 2565
มุมมอง
3. Internal Process

กลยุทธ์ (ภาค 3)

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ - ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
OM1.1
ของระบบจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
OM1.2
- ดัชนีจานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรมOM1.3
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
OM1.4
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ของลูกค้าในพื้นที่นิคมอุสาหกรรม

OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจาหนายไฟฟ้า
แรงต่ารองรับการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
สรุป : 4 แผนงาน
9 กิจกรรม

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

2 กลยุทธ์

หน้า
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
การพัฒนายกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid)
29-31
การควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)
31-32
การติดตามและแก้ไขไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
33-37
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจาหน่ายแรงต่า 47

- ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาจัดทาระบบประมวล OM2.1 การติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจาหน่ายแรงต่า
ค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจาหน่ายแรงต่า
9 เกณฑ์วดั

(ล้านบาท)

แผนงาน

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2565

-

-

-

0.000

0.000
0.000

0.000

38-40

งบประมาณประจาปี 2565
มุมมอง

กลยุทธ์ (ภาค 3)

เกณฑ์วดั การดาเนินงาน

4. Learning and Growth OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน - ความสาเร็จของแผนงานยกระดับการดาเนินงาน
OC1.1
องค์กรสู่ความยั่งยืน
เรือ่ งความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- ค่าดัชนีประสบอุบัตภิ ยั ของ กฟภ. (Disabling Injury OC1.2
Index : √DI)
OC1.3

OC1.4
OC1.5
OC1.6
OC1.7
OC1.8
OC1.9

DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษา
Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ดิจทิ ัลสู่มาตรฐานสากล

สรุป : 5 แผนงาน
11 กิจกรรม

1 กลยุทธ์

2 เกณฑ์วดั

(ล้านบาท)

แผนงาน

หน้า
งบลงทุน งบทาการ งบอื่นๆ
(1)
(2)
(3)
การยกระดับการดาเนินงานด้านความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 41-43
/ระดับสากล
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 43-44
เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า (กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพื่อให้มี
45
มาตรฐานการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อสนับสนุนการยกระดับการบริหาร 45-46
และพัฒนาทุนมนุษย์
การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการองค์กร
46
(Digital Platform)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจทิ ัลที่รองรับการดาเนินธุรกิจ
46
การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติ บุคลากร กฟภ.
47
การจัดการความรู้
48
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
48

DT2.1 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล

รวม
รวม งบประมาณประจาปี 2565

-

-

-

0.000

0.000
0.000

0.000

49

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล
เพือ่ สร้างความยั่งยืน

ด้าน Goal (Social and Environment)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กร
สู่ความยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กร
สู่ความยั่งยืน

1

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)
- ค่าดัชนีประสบอุบัติภยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ความสาเร็จในการดาเนินงานเพือ่ ยกระดับ
สู่ความยั่งยืน
- ความสาเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

4. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100
- ดัชนี < 0.0929

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA)
- ค่าดัชนีประสบอุบัติภยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ความสาเร็จของการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- ความสาเร็จในการดาเนินงานเพือ่ ยกระดับ
สู่ความยั่งยืน
- ความสาเร็จในการยกระดับโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

7. เป้าหมาย
- คะแนน 80-100
- ดัชนี < 0.0929

- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100

- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100
- ร้อยละ 100

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

แผนงานที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
อย่างยั่งยืน

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

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

1.1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส
เป้าหมาย ตามที่ กฟภ. กาหนด
*หมายเหตุ : รูปแบบกิจกรรม New Normal/ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2565

1.2 ตรวจติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส
เป้าหมาย ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการตามมาตรฐาน/เกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด
*หมายเหตุ : รูปแบบกิจกรรม New Normal/ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

1.3 นาผลการประเมินของทุกหน่วยงาน เข้าประชุมผู้บริหารของทุกหน่วยงาน
เป้าหมาย ตามที่ กฟภ. กาหนด

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

- จัดกิจกรรมทีส่ อดแทรกเนือ้ หาด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานตามที่ กฟภ.กาหนด
เป้าหมาย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมกิจกรรม
กฟอ.หนองแค จานวน 57 คน
กฟส.วิหารแดง จานวน 16 คน
*หมายเหตุ : รูปแบบกิจกรรม New Normal/ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
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12.
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
(ฝวก. จัดสรรงบประมาณให้)
กฟก.1
คณะทางานฯ
ฝอภ.(ภ3)

เลขานุการ
เลขานุการ
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
การไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าโปร่งใส
หนองแค
วิหารแดง

-

เลขานุการ
เลขานุการ
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
การไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าโปร่งใส
หนองแค
วิหารแดง
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
ทุกแผนก
กฟส.วิหารแดง
ผบห.
ผบง.

-

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

แผนงานที่ 3 งานปรับปรุงและจัดระเบียบ
สายสื่อสาร

แผนงานที่ 4 การสารวจและประเมินผลความ
พึงพอใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.

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

3.1.ดาเนินการติดตั้งและจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
ตามแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารระยะที่ 2 ปี 2564 (ตามอนุมัติ ผวก.
ลว. 20 ส.ค. 2564 หนังสือเลขที่ ฝอภ.(ภ2) 502/2564 ลว. 17 ส.ค. 2564)
เป้าหมาย
กฟก.2 จานวน 104 เส้นทาง ระยะทาง 211.47 กม.
กฟก.3 จานวน 111 เส้นทาง ระยะทาง 227.30 กม.
*หมายเหตุ :
- ผู้ดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นเจ้าของสายสื่อสาร
จากหน่วยงานภายนอก
- การดาเนินงานจะเริ่มเมือ่ ได้รบั งบประมาณ
- กฟก.1 ดาเนินการแล้วเสร็จ (กฟก.1 ดาเนินการจัดระเบียบสายตามแผนงาน
การจัดระเบียบสายสื่อสารระยะที่ 2 ปี 2563-2564 ครบถ้วนแล้ว)
3.2 ปรับปรุงข้อมูลตามผลดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าตามข้อ 3.1 ในระบบ TAMS ให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามการดาเนินงานข้อ 3.1

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟก.2,3

ม.ค.-ธ.ค.2565

กฟก.2,3

ม.ค.-ธ.ค.2565

12.
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟก.2,3
(1) 66.806
66.806
กฟก.2
(1) 33.229
33.229
กฟก.3
(1) 33.577
33.577

กฟก.2,3

-

-

3.3 ดาเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าทีม่ ี
การย้ายแนวเสาไฟฟ้าทุกต้นทีม่ ีสายสื่อสารพาดผ่าน
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของการย้ายแนวเสาไฟฟ้าทุกต้นทีม่ ีสายสื่อสารพาดผ่าน
(ทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ ) ทัง้ นีต้ ้องได้รบั การจัดสรรงบประมาณในการจาก กธส.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

- ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผล
โครงการตามที่ ฝสส. กาหนด
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 4 หรือตามจานวนที่ ฝสส. กาหนด

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

กอก.

(3) 0.010

0.010
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

แผนงานที่ 5 การพัฒนาการดาเนินงาน
- ดาเนินการตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้าน CSR เพือ่ ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ของชุมชนสาคัญ ปี 2564
(โครงการต่อเนือ่ ง ปี 2565-2567 ตามหลักเกณฑ์
กฟก.1 : PEA ประชาตาสิบทิศ พิชิตไฟดับ
การคัดเลือกชุมชนสาคัญ ปี 2564)
(ผลกระทบจากไฟดับ-กฟย.อ.ภาชี)
เป้าหมาย ตามที่ ฝสส. กาหนด
แผนงานที่ 6 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
กฟข. ละ 1 ชุมชน

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟจ.อยุธยา
กฟย.ภาชี

ม.ค.-ธ.ค.2565

6.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า กับสถาบันการศึกษาสานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) การใช้ไฟฟ้าเบือ้ งต้น อบรมให้ความรู้การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด ถูกต้อง และปลอดภัย
เป้าหมาย จานวน กฟข. ละ 1 แห่งๆ ละ 50 คน
*หมายเหตุ : รูปแบบกิจกรรม New Normal/ตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง ม.ค.-ธ.ค.2565

6.2 นาพนักงานและลูกจ้างของ กฟภ. รวมทัง้ ช่างไฟฟ้าจิตอาสาจากโครงการ
1 ตาบล 1 ช่างไฟฟ้า และนักศึกษาทีผ่ ่านการอบรมฯ เข้าร่วมปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนขั้นพืน้ ฐานและการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ถูกต้อง และปลอดภัย
ให้กบั พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
เป้าหมาย กฟข. ละ 15 แห่ง
(ประกอบด้วย วัด โรงพยาบาล โรงเรียน อย่างละ 5 แห่ง)

กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง ม.ค.-ธ.ค.2565
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12.
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟก.1
(3) 0.200
0.200
กฟจ.อยุธยา (ฝสส. จัดสรรงบประมาณให้)
กฟย.ภาชี

กฟก.1
กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง

(3) 0.261
0.261
(ฝสส. จัดสรรงบประมาณให้)

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

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

6.3 กิจกรรม PEA ประชาร่วมใจระบบไฟมัน่ คง
เป้าหมาย
- อบรมให้ความรู้ประชาชน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าทีป่ กครองส่วนท้องถิ่น
(อบต./เทศบาล) จานวน 100 คน
- อาสาสมัครมีการแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องอย่างน้อยคนละ 1-2
เหตุการณ์ (Group line/facebook/social media)
6.4 กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย
เป้าหมาย
- จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด
และปลอดภัย จานวน 50 คน
- นักเรียนประหยัดพลังงานลดลงร้อยละ 5 หลังจากเข้าร่วมโครงการ
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ประหยัด และปลอดภัย หลังเข้ารับการอบรม อย่างน้อยร้อยละ 80
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13. งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟก.1
(3) 0.045
0.045
กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง (ฝสส. จัดสรรงบประมาณให้)

กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง ม.ค.-ธ.ค.2565

กฟก.1
กฟฟ.ทีเ่ กียวข้อง

(3) 0.044
0.044
(ฝสส. จัดสรรงบประมาณให้)

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

ด้าน GOAL
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (ROA)
- ร้อยละ 3.72
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน (CPI-X) - 30,194 ล้านบาท

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ส่วนภูมภิ าค

-

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

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

10.
สถานที่

แผนงานที่ 1 งานประมวลผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์

- คานวณและรายงานอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย รายงานผลทุกเดือน และเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าระดับ 5
กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย
รายงานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

กฟก.1

12.
13. งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝบพ., กบญ.
-

แผนงานที่ 2 งานประมวลผลกาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี
(EBITDA)

- คานวณและรายงานค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
เป้าหมาย รายงานผลพร้อมบทวิเคราะห์ทกุ เดือน
และเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าระดับ 5
กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย
รายงานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2565
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11.
ช่วงเวลา

ฝบพ.กบญ.

-

-

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

แผนงานที่ 3 บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.1 จัดทาสัญญาซื้อขายของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่ ของปี 2565
เป้าหมาย มีสญ
ั ญาซื้อขายครบถ้วนทุกราย ร้อยละ 100
(กรณีผู้ใช้ไฟรายใหม่อนุโลมให้จา่ ยไฟได้กอ่ น ทั้งนี้ให้ กฟฟ. ทาหนังสือ
แจ้งผู้ใช้ไฟลงนามภายใน 30 วัน หลังจากที่จา่ ยไฟ)
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.2 จัดทาหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟประเภทเอกชน -รายใหญ่
เป้าหมาย จัดทาหลักประกันการใช้ไฟฟ้าครบทุกราย ร้อยละ 100
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.3 ติดตามหนี้ราชการก่อนเดือน ต.ค. 2564 ให้มกี ารชาระเงิน
ภายในอายุความ
เป้าหมาย ไม่มหี นี้เกิน 1 ปี หากเกินต้องมีหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.4 เร่งรัดการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและตั้งหนี้กรณีละเมิดประเภทเอกชน
รายใหญ่และเอกชนรายย่อย
3.4.1 เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีละเมิดภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด หากไม่สามารถเก็บค่าปรับได้ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันตั้งหนี้ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ ผกม.กอก.
เพื่อดาเนินคดี
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.4.2 อนุมตั ปิ รับปรุงค่าไฟฟ้ากรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100 และต้องดาเนินการให้เสร็จภายใน
3 เดือนนับถัดจากเดือนที่ตั้งหนี้คา่ ละเมิดในระบบ SAP
(ยกเว้น อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองหรือดาเนินการตามกฎหมาย)
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.4.3 กซข. รายงานรายการอยู่ระหว่างดาเนินการเรียกเก็บ
ค่าไฟฟ้าปรับปรุงกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า
เป้าหมาย รายงานผล ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
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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.2565
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝบพ., กซข.
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.5 เร่งรัดจัดเก็บค่าละเมิดพาดสายสื่อสารที่ตั้งหนี้ ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
* หมายเหตุ หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ กฟฟ. รวบรวมเอกสาร
หลักฐานส่งให้ ผกม.กอก. ดาเนินการต่อไป
3.6 กรณีที่ผู้ละเมิดไม่ชาระเงินค่าละเมิดพาดสายสื่อสารให้ดาเนินคดี
ภายใน 1 ปี นับจากวันตั้งหนี้ ให้ครบถ้วนทุกราย
เป้าหมาย ครบถ้วนร้อยละ 100
3.7 ดาเนินการตามมาตรการติดตามเร่งรัดจัดเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
ของลูกหนี้คา่ กระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อย
ตามอนุมตั ิ รผก.(ภ3) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563
ต่อท้ายหนังสือที่ ก.2 ฝบพ. 35087/2563 ลว. 30 ต.ค.2563
3.7.1 กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทางานติดตามหนี้
และรายงานแก่ กซข.
เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13. งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2565

ผบป.
ผบง.

-

-

ผบป.
ผบง.

-

-

-

-

3.7.2 คณะทางาน ติดตามหนี้ที่มหี นี้คงค้างจานวนบิลตั้งแต่
6 บิลขึ้นไป และรายงานความคืบหน้าการติดตามในระบบ ETSx
เป้าหมาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

กฟอ.หนองแค พ.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

3.7.3 กซข. จัดทา สรุปหนี้คา่ กระแสไฟฟ้าค้างชาระของลูกหนี้
ค่ากระแสไฟฟ้าประเภทเอกชนรายใหญ่และเอกชนรายย่อยเสนอตาม
ลาดับชั้นและแจ้งคณะทางานติดตามหนี้ในสังกัดฯ ดาเนินการ
เป้าหมาย ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝบพ., กซข.
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
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-

ผบป., ผปบ.
ผบง., ผกป.

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
3.8 จัดเก็บค่าไฟฟ้าค้างชาระ สถานะวันที่ 31 ส.ค. 2564
3.8.1 ประเภทเอกชนรายย่อย
เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค 9.064 ล้านบาท
กฟส.วิหารแดง 4.600 ล้านบาท
(มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ขอผ่อนชำระ ดำเนินคดี หรืองดจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
สำมำรถนำมำเป็นผลกำรดำเนินงำนได้)
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.8.2 ประเภทเอกชนรายใหญ่
เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค 1.681 ล้านบาท
กฟส.วิหารแดง 0.310 ล้านบาท
รายงานผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แผนงานที่ 4 เร่งรัดเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม

4.1 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2565
จากการสารวจการพาดสายสื่อสารในไตรมาสที่ 4 ประจาปี 2564
ให้ครบถ้วน (ตามยอดแจ้งหนี้ของ กบล.)
เป้าหมาย
- จัดเก็บหนี้คา่ พาดสายสื่อสารให้ครบถ้วนภายในเดือน เม.ย. 2565
(ยกเว้น กรณีมอี นุมตั ใิ ห้ผอ่ นชาระ)
- กรณีเก็บค่าพาดสายไม่ได้ให้ตดิ ตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ครบถ้วนทุกราย ภายในไตรมาสที่ 2
- กรณีจดั เก็บรายได้ไม่ครบถ้วนต้องส่งเรื่องให้แผนกกฎหมาย
ประจา กฟข. เพื่อขออนุมตั ดิ าเนินคดีภายในไตรมาสที่ 3
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.ย.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

ม.ค.-เม.ย.2565
เม.ย.-มิ.ย.2565
ก.ค.-ก.ย.2565

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.2 เร่งรัดจัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2565
(ค่าสมทบการก่อสร้าง, ค่าบริการฯ รายปี)
เป้าหมาย
- จัดเก็บค่าพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างปี 2565 ภายใน 45 วัน
หลังจากตั้งหนี้ในระบบ SAP จากยอดในระบบ TAMS
- หลังจากวันครบกาหนด (45 วัน) หากไม่สามารถจัดเก็บได้ให้ตดิ ตาม
ทวงถามให้ชาระครบถ้วนทุกราย ไม่เกิน 15 วัน
- กรณีไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้หลังจากมีการทวงถาม ให้สง่ เรื่องให้
ผกม.กอก. เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกราย
ภายใน 15 วัน

แผนงานที่ 5 ประสิทธิภาพการปิดใบสั่งงานให้
บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
ตามอนุมตั ิ ผวก. ลว. 25 มี.ค. 2564 (หนังสือที่
กธส. (กธ) 311/2564 ลว. 7 มี.ค. 2564)

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13. งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
ผปบ.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง
ผกป.
ม.ค.-ก.ย.2565
ม.ค.-ธ.ค.2565
ม.ค.-ธ.ค.2565

4.3 สารวจการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดาเนินการเรียกเก็บเงิน
ค่าพาดสายสื่อสารปี 2566
เป้าหมาย ครบทุกต้น ร้อยละ 100

กฟอ.หนองแค ต.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

- เร่งรัดปิดใบสั่งงานให้บริการธุรกิจเสริมงานบารุงรักษา
(กลุ่มงานตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษา WMS-ZW03)
เป้าหมาย ร้อยละ 95 ของจานวนใบคาร้องทั้งหมดที่มกี ารรับรู้รายได้
*หมายเหตุ : การเร่งรัดปิดงานก่อสร้างค้างนานตามแผนการปิดงาน
ปี 2565 อยู่ในค่าดัชนีความสาเร็จของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3
ด้าน Network
รายงานผลภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

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

แผนงานที่ 6 งานประมวลผลค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณงานหรือเป้าหมาย)
( Activities / Action Steps)
6.1 การบริหารค่าใช้จา่ ยดาเนินงานทั้งหมด
เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 4
กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย
รายงานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
6.2 การบริหารค่าใช้จา่ ยตามมาตรการควบคุม 7 ประเภท (CPI-X)
เป้าหมาย ได้คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์วัดระดับ 5
ซึ่งเกณฑ์ประเมินระดับ 5 มีคา่ ใช้จา่ ยดาเนินงานตามมาตรการควบคุม
7 ประเภท ไม่เกินร้อยละ 92
รายงานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

11

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13. งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
ผบป.
กฟส.วิหารแดง
ผบง.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบป.
ผบง.

-

-

แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 ระบบจาหน่ายทีม่ ีประสิทธิภาพและสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือต่อลูกค้า และทุกกลุม่
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน Customer
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- SCM1 มุง่ ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวล
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- SCM1 มุง่ ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง และความกังวล
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

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

แผนงานที่ 1 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้าน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

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

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01
3. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.
ทีต่ อบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลสารวจความเชือ่ มัน่ ในการดาเนินงาน
ของ กฟภ. ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจในการดาเนินงานของ กฟภ.
ทีต่ อบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผลสารวจความเชือ่ มัน่ ในการดาเนินงาน
ของ กฟภ. ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

- รอค่าเป้าหมาย

- รอค่าเป้าหมาย

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

1.1 ทบทวนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญของ กฟภ.
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 รายงานผล ให้ ฝอภ.(ภ3)
- ฝอภ.(ภ3) รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสส. ทราบภายใน ไตรมาสที่ 2

กฟก.1

เม.ย.-มิ.ย.2565

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

1.2 ทบทวนประเด็นปัญหา ความต้องการ ความคาดหวังทีส่ าคัญของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 รายงานผล ให้ ฝอภ.(ภ3)
- ฝอภ.(ภ3) รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสส. ทราบภายใน ไตรมาสที่ 2
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กฟก.1

เม.ย.-มิ.ย.2565

คณะทางานฯ

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

1.3 จัดทาแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการบริหารจัดการ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2566
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 จัดทาแผน ให้ ฝอภ.(ภ3)
- ฝอภ.(ภ3) รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสส. ทราบภายในเวลาทีก่ าหนด

กฟก.1

ก.ค.-ต.ค.2565

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

1.4 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565
เป้าหมาย
- กฟก.1,2,3 รายงานผล ให้ ฝอภ.(ภ3)
- ฝอภ.(ภ3) รวบรวมรายงานผล ให้ ฝสส. ทราบ ทุกไตรมาส

กฟก.1

ม.ค.-ธ.ค.2565

คณะทางานฯ
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-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ด้าน Customer
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- SO2 ระบบจาหน่ายทีม่ ีประสิทธิภาพและสร้าง
- SCM2 การสร้างประสบการณ์ทดี่ ีของการให้บริการแบบ
ความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และทุกกลุ่ม
New Normal (Digital Customer Experience)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- SCM2 การสร้างประสบการณ์ทดี่ ีของการให้บริการแบบ
New Normal (Digital Customer Experience)
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แบบฟอร์ม กผส.ผป.01
4. เป้าหมาย
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ระดับ 4.4788
- ความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า
- ระดับ 4.4756
: กลุ่มลูกค้ารายย่อย
(บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
- ระดับ 4.4671
: กลุ่มลูกค้ารายใหญ่
(อุตสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่)
- ระดับ 4.4939
: กลุ่มภาครัฐ
(ราชการและรัฐวิสหากิจ)
- ระดับ 4.4234
: กลุ่มลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account Customer)
- ร้อยละ 100
- สัดส่วนประเภทการให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์
- ร้อยละ 50
- ร้อยละของจานวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
ทีป่ ิดให้บริการเทียบกับจานวน PEA Shop
ทัง้ หมด
- 2 กระบวนการ
- การทบทวน/ปรับปรุง SLA ของกระบวน
การให้บริการ
- ร้อยละ 40
- Net Promoter Score ของลูกค้าทีใ่ ช้บริการ
ผ่าน Digital Channel ของ กฟภ.
6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ร้อยละของจานวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
ทีป่ ิดให้บริการเทียบกับจานวน PEA Shop
ทัง้ หมด

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 50

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

แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารการปิดให้บริการ
ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ฝวบ.,กบล.
ฝบพ.กบญ.
กฟฟ.ชั้น 1-3

1.1 เตรียมความพร้อมก่อนการปิด PEA Shop
เป้าหมาย
- กฟฟ. ทีม่ ี PEA Shop ดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการปิด PEA Shop
ตามหลักเกณฑ์ ที่ กฟภ. กาหนดและสรุปรายงานให้ กฟข. ทราบ
- กฟก.1,2,3 รายงานผลการดาเนินงาน ให้ ฝอภ.(ภ3) ทราบทุกไตรมาส
- ฝอภ.(ภ3) รายงานให้ ฝลต. ทราบ

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2565
ทีม่ ี PEA Shop

1.2 ดาเนินการปิด PEA Shop ตามแผนงาน
เป้าหมาย ปิด PEA Shop ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ PEA Shop ทัง้ หมด

กฟฟ.ชั้น 1-3 ก.ค.-ธ.ค.2565
ทีม่ ี PEA Shop

ฝวบ.,กบล.
ฝบพ.กบญ.
กฟฟ.ชั้น 1-3

-

-

แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ - การให้บริการธุรกิจตามแนวทาง PEA Doing Business (20 วันปฏิทิน)
ตามแนวทาง Doing Business: World Bank
เป้าหมาย กฟก.1,2,3 สรุปติดตามผลการดาเนินงานทุกเดือน และจัดทาสรุป
รายงานให้ ฝลต. และ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันของเดือนถัดไป

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

แผนงานที่ 3 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้าในเขตพืน้ ทีต่ ิดกับ
รอยต่อของ กฟน. ตามแนวทาง PEA Doing Business (15 วันปฏิทิน)
เป้าหมาย
- ดาเนินการตามแผนงานที่ คณะกรรมการฯ กาหนด
(ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 5 พ.ค. 2563 ที่ ฝอภ.(ภ3) 261/2563)
- สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 4 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพือ่ รักษา
ฐานลูกค้ารายสาคัญ (Key Account) และนาระบบ
Digital CRM มาใช้สนับสนุนในการให้บริการลูกค้า

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ม.ค. 2565

KAMR
กฟอ.หนองแค

-

-

4.2 ดาเนินการตามแผนงาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายสาคัญ
(Key Account Management)

กฟอ.หนองแค ม.ค. - ธ.ค. 2565
KAMR
กฟส.วิหารแดง
กฟอ.หนองแค

-

-

4.2.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จา่ ย (Free Maintenance Service:
FMS)
เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่ง
ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
- ลูกค้ากลุ่ม Strategic (ร้อยละ 100)
กฟอ.หนองแค จานวน 6 ราย
- ลูกค้ากลุ่ม Star (ร้อยละ 100)
กฟอ.หนองแค จานวน 6 ราย
- ลูกค้ากลุ่ม Status (ร้อยละ 100)
กฟอ.หนองแค จานวน 10 ราย

กฟอ.หนองแค ม.ค. - ธ.ค. 2565
KAMR
กฟส.วิหารแดง
กฟอ.หนองแค
และแผนก
ทีเ่ กี่ยวข้อง

(2) 4.730

4.730

- การสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ลูกค้ารายสาคัญ (Key Account)
4.1 ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสาคัญ และแผนตามกระบวนการบริหาร
ลูกค้ารายสาคัญ (KAMT) ให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดูแลลูกค้า
เป้าหมาย
- ทบทวนและขออนุมัติรายชื่อลูกค้ารายสาคัญภายในเดือน ม.ค. 2565
- จัดทาฐานข้อมูลลูกค้า และแผนบริหารลูกค้ารายสาคัญ ลงในโปรแกรม
CRM Plus ให้เป็นปัจจุบัน
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

4.2.2 กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายสาคัญ
(Relation Building Activity : RBA)
เป้าหมาย การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามระดับของลูกค้า โดยแบ่ง
ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
- กลุ่ม Strategic ร้อยละ 100
- กลุ่ม Star
ร้อยละ 100
- กลุ่ม Status
ร้อยละ 100
- กลุ่ม Streamline ร้อยละ 40
4.2.3 พนักงานบริหารลูกค้ารายสาคัญ (KAMR) บริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าโดยการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Communication : COM)
และบันทึกผลในโปรแกรม CRM Plus
เป้าหมาย
- การติดต่อสื่อสารอย่างสม่าเสมอ โดยแบ่งตามกลุ่มลูกค้า ดังนี้
: ลูกค้ากลุ่ม Strategic, Star, Status จานวน 1 ครั้งขึ้นไป/ราย/ไตรมาส
: ลูกค้ากลุ่ม Streamline จานวน 1 ครั้งขึ้นไป/กลุ่ม/เดือน
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าในการวางแผนงานทีม่ ีผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า
เช่น แผนการดับไฟเพือ่ ปฏิบัติงาน เป็นต้น
: ลูกค้ากลุ่ม Strategic ทุกปี (ตามแผนงานทีเ่ กี่ยวข้อง)
*หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
KAMR
กฟอ.หนองแค ม.ค. - ธ.ค. 2565
กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

KAMR
กฟอ.หนองแค

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
KAMR
(2) 0.470
0.470
กฟอ.หนองแค

4.3 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสาคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
และลูกค้าทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีใ่ ห้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกาหนดวัตถุประสงค์
การเยี่ยมเยือนลูกค้าแต่ละรายทีช่ ัดเจนพร้อมบันทึกผลการเยี่ยมในโปรแกรม
CRM Plus
เป้าหมาย
- รผก.(ภ3) หรือผู้แทน จานวน 1 ราย/ไตรมาส/สายงาน
- ผชก. หรือผู้แทน
จานวน 3 ราย/ไตรมาส/กฟข.
- ผจก.กฟฟ.ชั้น1-3 จานวน 6 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.
*หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

4.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพืน้ ที่ กฟฟ. ทีม่ ีรายได้มากกว่า
100 ล้านบาท/เดือน
เป้าหมาย
กฟอ.หนองแค พิจารณาการจัดประชุมสัมนาประจาปี
*หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค

ม.ค.-ธ.ค.2565

KAMR
กฟอ.หนองแค

(2) 2.600

2.600

4.5 การมอบของทีร่ ะลึกในโอกาสพิเศษ/มอบของทีร่ ะลึกสาหรับจัดกิจกรรม
นันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ
เป้าหมาย
- กลุ่ม Strategic ทุกราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี
- กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนันทนาการ/ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ สาหรับลูกค้า
พิจารณาตามความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

KAMR
กฟอ.หนองแค

-

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

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

4.6 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/
แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน เพือ่ ให้ขอ้ มูลต่างๆ เช่น
การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยือน ทุกไตรมาส
(ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)
แผนงานที่ 5 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
5.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
(รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และวิธปี ฏิบัติงานการรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง
ในช่องทาง) เพือ่ นาไปสู่การวิเคราะห์และการบริหาร (PEA VOC System) ดังนี้
จัดการ (Data Driven Execution)
5.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าภายหลังจากการใช้บริการ
พร้อมทัง้ วิเคราะห์ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นจากลูกค้าโดย กฟฟ.
จัดส่งแบบประเมินผ่าน SMS ให้ลูกค้า แยกตาม 3 ประเภทงาน ดังนี้
(1) งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย (ไม่รวมหมูบ่ ้านจัดสรร และ
คอนโดมิเนียมทีเ่ จ้าของโครงการเป็นผู้ดาเนินการมาขอใช้ไฟ)
(2) งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์ ทุกราย
(3) งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย ทุกราย
เป้าหมาย
- กบล. ติดตามและสรุปผลการปรับปรุงในภาพรวม
ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

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

ผบค.
ผบต.

(2) 0.009

0.009

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

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

5.1.2 กบล. ดาเนินการสุ่ม และโทรศัพท์สารวจลูกค้าทีไ่ ม่ตอบ
ประเมินผ่าน SMS ตามข้อ 5.1.1 เพือ่ สอบถามความพึงพอใจภายหลังจาก
ใช้บริการไม่เกิน 15 วัน ตามประเภทบริการ ดังนี้
- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
กฟก.1 (26 กฟฟ.) จานวน 312 ราย
- งานขอขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์
(ไม่น้อยกว่า 3 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
กฟก.1 (26 กฟฟ.) จานวน 312 ราย
- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
(ไม่น้อยกว่า 1 ราย/ไตรมาส/กฟฟ.ชั้น 1-3)
กฟก.1 (26 กฟฟ.) จานวน 104 ราย
*หมายเหตุ : กรณี กฟฟ. มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าเป้าหมาย ให้ กบล.
สุ่มรายชื่อจาก กฟฟ. อื่นเพิม่ เติม
เป้าหมาย
- สรุปรายงานผลภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.4788
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
ผบค.
(2) 0.011
0.011
ผบต.

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

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

5.1.3 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมิน
ความพึงพอใจแบบแป้นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen
- กฟฟ. ชั้น1-3, กฟส. ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สาหรับลูกค้า
ทีก่ ดประเมินความพึงพอใจต่ากว่าระดับ 3 (ทีก่ ดประเมิน 1, 2)
โดยใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรม 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. ชั้น1-3 และ
กฟส.* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนคิวทัง้ หมด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 4.4788
- กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯในภาพรวม
ของ กฟก.1,2,3 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
- กรท. รายงานผลการใช้งานและปัญหาอุปสรรคของระบบฯ
ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส
*หมายเหตุ :
- สรุปรายงานผล เฉพาะ กฟส. ทีต่ ิดตั้ง Smile Box
- Front Manager กฟฟ. เป็นผู้ดาเนินงาน และบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม Customers' Smile Feedback
(หนังสือที่ กลพ.(สพ)13/2564 ลว. 8 ม.ค. 2564 ให้ชะลอการกด Smile Box)
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

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

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

5.1.4 การรวบรวมเสียงของลูกค้าในช่องทางต่างๆ (5 ช่องทาง 15 กลไก)
เป้าหมาย
- กฟฟ. บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าทีม่ ีนัยสาคัญ หรือจัดการ
ไม่ได้ ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง
- กฟก.1,2,3 รวบรวมเสียงของลูกค้า* จากระบบ PEA VOC System
และจัดส่งให้ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
*หมายเหตุ : รวมถึงข้อมูลเสียงของลูกค้าจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า (แบบฟอร์ม VOC-CRM-001 ตามคู่มือ CRM)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

5.2 จัดทาฐานข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าในพืน้ ทีก่ ารแข่งขัน , พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม,
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มซูเปอร์คลัสเตอร์ และกลุ่ม EEC
(ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ปทุมธานี, จ.ชลบุรี,
จ.ระยอง, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี) โดยตรวจวัด และวิเคราะห์
คุณภาพไฟฟ้า กาหนดแผนและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล
พร้อมจัดทารายงานเพือ่ สื่อสารกับลูกค้า
- ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้าทีจ่ า่ ยไฟให้กบั
นิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
กฟก.1 จานวน 7 แห่ง

กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

ม.ค.-ธ.ค.2565

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

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

(2) 0.070

0.070

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

แผนงานที่ 6 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวเนือ่ ง

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

6.1 การจัดทาฐานข้อมูลลูกค้าเพือ่ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
6.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพือ่ การดาเนินการธุรกิจ
งานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
เป้าหมาย จัดทาฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ฐานข้อมูลลูกค้า High Value มีการใช้ไฟเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 จาก
ปี 2563-2564 และทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่รอ้ ยละ 50 ของขนาดพิกดั หม้อแปลง
- ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ทีม่ ีการใช้ไฟตั้งแต่รอ้ ยละ 70
ของขนาดพิกดั หม้อแปลง
6.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพือ่ การดาเนินการธุรกิจงานบารุงรักษา
เป้าหมาย จัดทาฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
- ฐานข้อมูลลูกค้าทีเ่ คยใช้บริการบารุงรักษา ปี 2563-2564
- ฐานข้อมูลลูกค้าทีไ่ ม่เคยใช้บริการบารุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลง
รวมกันเกิน 250 kVA
6.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
6.2.1 การดาเนินการธุรกิจงานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐานข้อมูลลูกค้าทุกราย
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
*หมายเหตุ : ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 6.1.1
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.พ.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ก.พ.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

ม.ค.-ธ.ค.2565

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

9. แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(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.2565
ผบค.
ผบต.

6.2.2 การดาเนินการธุรกิจงานบารุงรักษา โดยมุง่ เน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ลูกค้ารายเดิม (ทีเ่ คยใช้บริการบารุงรักษา) ทุกราย
(2) ลูกค้ารายใหม่ (ทีไ่ ม่เคยใช้บริการบารุงรักษา และติดตั้ง
หม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA) ร้อยละ 20
เป้าหมาย
- จัดทาแผนการเข้าพบลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา ตามฐานข้อมูลลูกค้า
- รายงานผลการดาเนินงาน ทุกไตรมาส
*หมายเหตุ :
- ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 6.1.2
- กฟก.1,2,3 สามารถดาเนินการปรับแผนการเข้าพบลูกค้าได้ตาม
ความเหมาะสม

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

6.3 นาผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ
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 กฟก.1,2,3 ภายใน
15 วันหลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง
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ผบค.
ผบต.

-

-

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

แผนงานที่ 7 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ
(ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 พ.ย. 2564
หนังสือเลขที่ กกต. 462/2564 ลว. 17 พ.ย. 2564)

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

7.1 การขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center : GECC)
7.1.1 การรักษามาตรฐาน สาหรับ กฟฟ. ทีผ่ ่านและไม่ผ่านการรับรอง
ศูนย์ราชการสะดวกแล้ว เพือ่ พร้อมรองรับการตรวจแบบ Surprise Check
จาก สปน.
เป้าหมาย
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบการรักษามาตรฐานสาหรับ กฟฟ. ทีผ่ ่าน/เคยผ่าน
การรับรองศูนย์ราชการสะดวก
- กาหนดแผนงานรักษามาตรฐานฯ และแนวทางการตรวจประเมินภายใน
หน่วยงาน (Internal Audit)
- ดาเนินการตรวจสอบการรักษามาตรฐานสาหรับ กฟฟ. ทีผ่ ่าน/เคยผ่าน
การรับรองศูนย์ราชการสะดวก
- กฟฟ.ทีไ่ ม่สมัครขอรับรองมาตรฐานฯ ให้ดาเนินการตามแผนงานตรวจ
ประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
7.1.2 เตรียมความพร้อมการดาเนินการสู่ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
เป้าหมาย
- ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ทีย่ งั ไม่เคยสมัคร หรือไม่เคยผ่านการรับรองฯ
จะต้องสมัครและผ่านการรับรองฯ ภายในปี 2565-2567
- สาหรับ กฟย. ขอให้ รผก.(ภ3) และ ผชก.(ก1) พิจารณาการสมัครรับรอง
มาตรฐานฯ ได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ กรณีทไี่ ม่สมัครฯ ขอให้ กฟข. ดาเนินการ
ตามแผนงานตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) (ตามข้อ 7.1.1)
- สาหรับ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ทีเ่ คยได้รบั การรับรองมาตรฐานฯ มาแล้ว
ขอให้ รผก.(ภ3) และ ผชก.(ก1) พิจารณาการสมัครฯ ได้ตามความเหมาะสม
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ต.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

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

คณะทางาน
ศูนย์ราชการ
สะดวก

-

-

คณะทางาน
ศูนย์ราชการ
สะดวก

-

-

ม.ค.-ก.พ.2565
มี.ค.-ก.ย.2565
มี.ค.-ก.ย.2565
มี.ค.-ก.ย.2565

กฟอ.หนองแค
กฟส.วิหารแดง

ต.ค.2565
ม.ค.-มี.ค.2565

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

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

7.2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้าทีเ่ ป็นผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม พืน้ ทีโ่ ครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) ให้ได้รบั บริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
- กฟก.2 จัดทาแผนงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สาหรับลูกค้าทีเ่ ป็น
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม พืน้ ที่ EEC จากเดิม 30 วันปฏิทินเป็น
27 วันปฏิทิน
- กฟฟ.ชั้น 1-3 ทีเ่ กี่ยวข้อง (พืน้ ที่ EEC) ดาเนินการตามแผนงานที่ กฟก.2
กาหนด และรายงานสรุปผล หลังสิ้นไตรมาส
- กฟก.2 สรุปรายงานผล พร้อมจัดส่งรายงานให้ ฝอภ.(ภ3) ภายใน 10 วัน
หลังสิ้นไตรมาส (ตามอนุมัติ รผก.(ภ3) ลว. 10 ส.ค. 2564
หนังสือเลขที่ ก.2กบล.(บธ.)1965/2564 ลว. 31 ส.ค. 2564)
แผนงานที่ 8 การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อร้องเรียน

8.1 การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าทีร่ อ้ งเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยกาหนดระยะเวลาการตอบสนอง และปิดข้อร้องเรียน
ตามกลุ่มลูกค้า และประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้
(ก) ข้อร้องเรียนประเภทต่าง ๆ (ด้านบริการ) (ปิดข้อร้องเรียน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
- ข้อร้องเรียนด้านอื่น ๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟก.2
ฝอภ.(ภ3)

ม.ค.-ธ.ค.2565

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) อื่น ๆ
กฟก.2
ฝอภ.(ภ3)

ม.ค.-มี.ค.2565

เม.ย.-ธ.ค.2565
เม.ย.-ธ.ค.2565

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

(ข) เรื่องร้องเรียนสาคัญเร่งด่วน ผ่าน IA/IR Chat ภายใน 24 ชม.
(ค) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทัง้ หมด*
ภายใน 30 วัน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
(ง) สามารถปิดข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการทัง้ หมด*
ภายใน 15 วัน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
เป้าหมาย จัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนทุกเดือน
*หมายเหตุ : ไม่รวมข้อร้องเรียนประเภททุจริตประพฤติมิชอบ
8.2 การจัดทาแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกันข้อร้องเรียน
ของลูกค้า

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

เป้าหมาย
- จัดทาแผนงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน ข้อร้องเรียนของลูกค้า
และจัดส่ง ฝอภ.(ภ3)

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.

- สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน และปัญหา อุปสรรค ในภาพรวม
ของ กฟก.1-3 ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส

กฟอ.หนองแค เม.ย.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบค.
ผบต.
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-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 ระบบจาหน่าย ทีม่ ีประสิทธิภาพและสร้าง
ความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มทีม่ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM1 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
ระบบจาหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 2.23 ครั้ง/ราย/ปี
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- 0.510 ครั้ง/ราย/ปี
นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 53.52 นาที/ราย/ปี
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- 9.350 นาที/ราย/ปี
นิคมอุตสาหกรรม
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (Loss)
- ร้อยละ 5.40
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
- ระดับ 4.4788
ของลูกค้าในพืน้ ทีน่ ิคมอุสาหกรรม

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM1 การเพิม่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ
ระบบจาหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
7. เป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีจานวนครั้งทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- รอค่าเป้าหมาย
นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- รอค่าเป้าหมาย
- ดัชนีระยะเวลาทีไ่ ฟฟ้าขัดข้อง (SADI)
- รอค่าเป้าหมาย
นิคมอุตสาหกรรม
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย
- รอค่าเป้าหมาย
(Loss)
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
- รอค่าเป้าหมาย
ของลูกค้าในพืน้ ทีน่ ิคมอุสาหกรรม
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 1 การพัฒนายกระดับโครงข่าย
ระบบไฟฟ้า (Strong Grid)

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

1.2 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI 4 กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ทีม่ ีค่ามากทีส่ ุด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 รอค่าเป้าหมาย

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

1.3 ติดตาม ควบคุม ค่าดัชนี SAIFI & SAIDI ในพืน้ ทีเ่ มืองใหญ่
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กจฟ. กาหนด
เป้าหมาย สรุปและรายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
กฟก.1 เทศบาลนครรังสิต

กฟฟ.รังสิต
กฟอ.ธัญบุรี

ม.ค.-ธ.ค.2565

1.4 ประเมินผลการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า และดาเนินการปรับปรุง
กิจกรรมการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า (3 เดือนต่อครั้ง) เพือ่ ลดการทางาน
ของ Circuit Breaker & Recloser (T/R & T/L)
เฉพาะระบบจาหน่าย 22 เควี โดยใช้ขอ้ มูลจาก OMS
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
กฟก.1 ลดลงร้อยละ 10
1.5 งานบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน .95 สฟฟ.
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12.
13.งบประมาณ รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ

ฝปบ.,
กปบ., กบษ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
ฝปบ.,
กปบ., กบษ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

ฝปบ.,
กปบ., กบษ.
กฟฟ.รังสิต
กฟอ.ธัญบุรี

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

ฝปบ.,
กปบ., กบษ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

ฝปบ., กบษ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

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

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

1.6 ตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟข.
(ตามระยะทางต้นไม้ทไี่ ด้จากการสารวจ)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 422 วงจร-กม.
กฟส.วิหารแดง จานวน 420 วงจร-กม.
1.7 ดาเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจาหน่ายแรงสูงและ
ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงาน
จาก Web Application APSA (เฉพาะงาน PM)
เป้าหมาย
- ระบบสายส่ง ผลสาเร็จตามแผนร้อยละ 90
(ตามระยะเวลาทีค่ ู่มือการบารุงรักษากาหนด )
- ระบบจาหน่าย ผลสาเร็จตามแผนร้อยละ 80
(ตามระยะเวลาทีโ่ ปรแกรม APSA กาหนด)
1.8 ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพืน้ ทีเ่ ขตชนแดน กฟน.
ให้มีประสิทธิภาพ
1.8.1 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 48.24 วง-กม.
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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.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟจ.ปท., ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝวบ.,กวว.,กกค.
กฟฟ.รสต.,
ฝปบ., กปบ., กบษ.
กฟอ.ธญ.,
กฟจ.ปท.,
กฟอ.ลก.,
กฟฟ.รสต.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ธญ.,
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.ลก.,
กฟอ.คล.
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.หนองเสือ
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.คล.

(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

(3) งบอื่น ๆ
1.8.2 แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและระบบควบคุมสั่งการระยะไกล
กฟจ.ปท., ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝปบ., กปบ., กบษ.
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟฟ.รสต.,
กฟจ.ปท.,
กฟก.1 จานวน 205 ชุด
กฟอ.ธญ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ธญ.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ลลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.คล.
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.หนองเสือ
กฟอ.คล.
กฟอ.หนองเสือ

แผนงานที่ 2 การควบคุมหน่วยสูญเสีย
(Technical/Non-Technical)

-

1.8.3 แผนงานเพิม่ ขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่า
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 7,550 kVA

กฟจ.ปท., ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝวบ.,กวว.,กบล.
กฟฟ.รสต.,
กฟจ.ปท.,
กฟอ.ธญ.,
กฟฟ.รสต.,
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ธญ.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.ลก.,
กฟอ.ลลก.,
กฟจ.ปท2.,
กฟอ.คล.
กฟอ.ลลก.,
กฟอ.หนองเสือ
กฟอ.คล.

-

-

2.1 จัดทาค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses)
เป้าหมาย กาหนดเป้าหมายภายในเดือน มี.ค. 2565 (เป้าชั่วคราว)

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-มี.ค.2565
กฟส.

ฝวบ., กวว.
กฟฟ.ชั้น 1-3,

-

-

2.2 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss 10 มาตรการ
ของ กฟภ.
เป้าหมาย ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

คณะทางานฯ
ฝปบ.,กปบ.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

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

2.3 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Non Technical Loss
10 มาตรการ ของ กฟภ.
เป้าหมาย ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565 คณะทางานฯ
กฟส.
ฝวบ.,กวว.,กบล.
ฝบพ.กซข.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

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

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

2.5 จัดทาแผนปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่า จากการ
วิเคราะห์โหลดหม้อแปลง โดยใช้โปรแกรม LDCad ผลจาก
ไตรมาส 4 ปี 2564
2.5.1 จัดลาดับความสาคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทางบประมาณ,
แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
จาหน่ายแรงต่า (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
2.5.2 ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงต่าเพือ่
แก้ไขปัญหาจากข้อ 2.5.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
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ผมต.
ผบต.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

-

-

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

แผนงานที่ 3 การติดตามและแก้ไขไฟดับ
พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

3.1 รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พืน้ ทีน่ ิคม
อุตสาหกรรมและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กปบ.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

3.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพือ่
ระบุอปุ กรณ์ทางาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหาฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กปบ.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.
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(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

3.3 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทางานผิดปกติสาหรับ
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กปบ.,
กบษ
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

3.4 งานวิเคราะห์ Contingency N-1 ของ Close Loop 115 kV
ในพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กปบ.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.
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(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

3.5 งานเพิม่ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าและสายส่งระบบ 115 kV
เพือ่ ขออนุมัติการจ่ายไฟแบบ Close Loop Circuit ระบบ 115 kV
ในพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กปบ.
ฝวบ., กวว.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

3.6 ดาเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทัง้ ระบบสายส่ง, ระบบจาหน่ายแรงสูง
พร้อมทัง้ ดาเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินการ
ใน APSA พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามระยะเวลาทีก่ าหนดใน APSA และ
รายงานผลทุกไตรมาส

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

ฝปบ., กบษ.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.
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(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

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

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

3.7 ดาเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าทัง้ ระบบสายส่ง ,
ระบบจาหน่ายแรงสูง พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565

3.8 สารวจระบบไฟฟ้าทัง้ ระบบสายส่ง, ระบบจาหน่ายแรงสูง เพือ่ พิจารณา
เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ สื่อมสภาพจานวนมากหรือทัง้ ไลน์ (MS2000)
พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
3.8.1 จัดทาแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2565
ทีเ่ สื่อมสภาพจานวนมากหรือทัง้ ไลน์
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในเดือน มี.ค. 2565 กฟอ.หนองแค จานวน 1 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.)
7. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (กฟฟ.หกง.)
8. เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (กฟอ.กบบ.)
9. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี (กฟอ.กบบ.)
10. นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ไฮเทค (กฟอ.บปอ.)
11. นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ ปราจีนบุรี (กฟอ.ศม.)
36

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

ผปบ.

ผปบ.

(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

-

-

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

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

3.8.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากข้อ 3.8.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลไตรมาสที่ 2-4

3.9 แผนงานบารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า (Switchgear และ Relay)
พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 22 สฟ.
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

กฟอ.หนองแค เม.ย.-ธ.ค.2565

กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

ม.ค.-ธ.ค.2565

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

ผปบ.

ฝปบ., กบษ.
กฟจ.อย.
กฟอ.บปอ.
กฟฟ.รสต.
กฟจ.ปท2
กฟอ.นงค.
กฟฟ.หกง.
กฟอ.กบบ.
กฟอ.ศม.

(3) งบอื่น ๆ
-

-

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 ระบบจาหน่าย ทีม่ ีประสิทธิภาพและสร้าง
ความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มทีม่ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

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

แผนงานที่ 1 การติดตามและแก้ไขปัญหา
ไฟดับระบบจาหน่ายแรงต่า

ด้าน Internal Process

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจาหนายไฟฟ้าแรงต่า
รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
จัดทาระบบประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI)
ระบบจาหน่ายแรงต่า

4. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจาหนายไฟฟ้าแรงต่า
รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
จัดทาระบบประมวลค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI)
ระบบจาหน่ายแรงต่า

7. เป้าหมาย
- รอค่าเป้าหมาย

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

1.1 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
ระบบจาหน่ายแรงต่าของปี 2565 ซึ่งจะได้ผลของค่าดัชนีฯ ดังกล่าว
ณ ตอนสิ้นปี 2565 และนาเสนอขออนุมัติผลค่าดัชนี SAIFI&SAIDI
ระบบจาหน่ายแรงต่า เพือ่ ใช้เป็น Baseline สาหรับตั้งค่าเป้าหมาย
ปี 2566 เป็นต้นไป
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส

1.2 รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจาหน่ายแรงต่า
เพือ่ ระบุอปุ กรณ์ทางาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญหาฯ
เป้าหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2565 ฝปบ.,กปบ.
กฟส.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

ฝปบ.,กปบ.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

-

-

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

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

1.3 ดาเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจาหน่ายแรงต่า พร้อมทัง้
ดาเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินการใน APSA
เป้าหมาย ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงทีม่ ีอยู่ทงั้ หมดและรายงานผล
ทุกไตรมาส
1.4 สารวจระบบไฟฟ้าระบบจาหน่ายแรงต่าอย่างน้อยร้อยละ 33 เพือ่
พิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ สื่อมสภาพจานวนมาก
หรือทัง้ ไลน์ (MS2000)
1.4.1 จัดทาแผนก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทีเ่ สื่อมสภาพจานวนมากหรือทัง้ ไลน์
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในเดือน มี.ค. 2565
1.4.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากข้อ 1.4.1
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานกาหนดและรายงานผลไตรมาสที่ 2-4
1.5 งานตรวจสอบ/บารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
1.5.1 หม้อแปลง 3 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานทีก่ าหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 105 เครื่อง
กฟส.วิหารแดง จานวน 47 เครื่อง
1.5.2 หม้อแปลง 1 เฟส (ร้อยละ 33 ของหม้อแปลงติดตั้ง)
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานทีก่ าหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟอ.หนองแค จานวน 88 เครื่อง
กฟส.วิหารแดง จานวน 68 เครื่อง
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
ผปบ.
กฟส.วิหารแดง
ผกป.

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มี.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค เม.ย.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

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

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

1.6 งานซ่อมหม้อแปลงชารุดเพือ่ สารองคงคลังใช้งานปรัปรุงระบบจาหน่าย
และแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
1.6.1 ซ่อมแซมหม้อแปลงขดลวดชารุด
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานทีก่ าหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 80 เครื่อง

1.6.2 ซ่อมแซมหม้อแปลงชารุดเล็กน้อย
เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตามแผนงานทีก่ าหนดและรายงานผลทุกไตรมาส
กฟก.1 จานวน 150 เครื่อง

40

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

-

-

กฟฟ.ชั้น 1-3 ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

ฝวบ.,กบล.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟส.

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล
เพือ่ สร้างความยั่งยืน

ด้าน Learning and Growth
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน

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

แผนงานที่ 1 การยกระดับการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

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

1.1 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานและการป้องกันอุบัติเหตุ
1.1.1 จัดฝึกทักษะการปฏิบัติงานและทบทวนการป้องกันอุบัติเหตุ
ณ ลานฝึกประจา กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.
(1) ฝึกซ้อมทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุทเี่ คยเกิดขึ้น
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(2) ฝึกซ้อมเพือ่ ทบทวนและป้องกันอุบัติเหตุทเี่ พิง่ เกิดขึ้น
ทันทีทเี่ กิดอุบัติเหตุ
41

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01
3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานยกระดับ
การดาเนินงานเรื่องความปลอดภัย
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- ค่าดัชนีประสบอุบัติภยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)
- ได้รบั รางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือ
การรับรองการรายงานความยั่งยืนตาม
มาตรฐานสากลทัง้ ในหรือต่างประเทศ
- ความสาเร็จของกระบวนการ GRC

4. เป้าหมาย
- ร้อยละ >95-100

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานยกระดับ
การดาเนินงานเรื่องความปลอดภัย
ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- ค่าดัชนีประสบอุบัติภยั ของ กฟภ.
(Disabling Injury Index : √DI)

7. เป้าหมาย
- ร้อยละ >95-100

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

- ดัชนี ≤0.0882
- 2 รางวัล/การรับรอง

- ร้อยละ 100

- ดัชนี ≤0.0882

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-.ธ.ค.2565
จป.
กฟส.วิหารแดง
กฟอ.หนอแค

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

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

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

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

(3) ฝึกซ้อมและทบทวนการปฏิบัติงานเพือ่ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธกี ารปฏิบัติงานทีถ่ กู ต้อง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
เป้าหมาย ฝวบ., ฝปบ., กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ดาเนินการ
1.2 นา Application PEA WeSafe ออกใช้งานเต็มรูปแบบ
1.2.1 จัดฝึกอบรมการใช้งาน Application PEA WeSafe
(ส่วนเพิม่ เติม ) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
1.2.2 ติดตามและประเมินผลใช้งาน Application PEA WeSafe
ทุกไตรมาส
เป้าหมาย ฝวบ., ฝปบ., กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส. ดาเนินการ

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง ม.ค.-มี.ค.2565

1.3 การดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
(Safety Standard Operation Procedure : SSOP) สาหรับ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนี้
1.3.1 งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
1.3.2 งานซ่อมแซมปรับปรุงบารุงรักษาระบบไฟฟ้าเหนือดิน
1.3.3 งานก่อสร้าง
1.3.4 งานฮอทไลน์
เป้าหมาย ฝวบ., ฝปบ., และ กฟฟ. ทุกแห่ง ดาเนินการและ
รายงานผลทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง
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จป.
กฟอ.หนอแค

-

-

จป.
กฟอ.หนอแค

-

-

ม.ค.-ธ.ค.2565

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

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

1.4 การฝึกอบรมเพิม่ ทักษะเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย (จป.) ประจา
สานักงาน กฟข. และ กฟฟ. ชั้น 1-3 เพือ่ เรียนรู้งานด้านระบบไฟฟ้า,
งานก่อสร้าง และการดูแลด้านความปลอดภัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้าหมาย ดาเนินการจัดฝึกอบรม
แผนงานที่ 2 งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

2.1 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ด้านมาตรฐาน และความปลอดภัย
ให้กบั พนักงานและผู้ช่วยช่างทีป่ ฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า เช่น
การสอนงาน OJT, การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ , หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
เป็นต้น
เป้าหมาย กฟข. ละไม่น้อยกว่า 200 คน
2.2 งานเสริมสร้างความปลอดภัยในการทางาน
2.2.1 ชุดก่อสร้าง ขยายเขต ชุดปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และ
ชุดบารุงรักษาให้ทากิจกรรม มือชี้ ปากย้า KYT ณ จุดปฏิบัติงานกรณี
ดับไฟทางานให้ตรวจสอบแรงดัน/ต่อลงดิน (ช๊อตกราวด์) และได้รบั
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ จป. (หัวหน้า/เทคนิค/วิชาชีพ) ก่อนปฏิบัติงาน
ทุกครั้งและทางานตามมาตรฐานความปลอดภัย
เป้าหมาย ทุกครั้งทีป่ ฏิบัติงาน (กฟข.กาหนดเป้าหมายจานวน
ตามความเหมาะสมกับทีมงานทีม่ ีอยู่ และสรุปประเมินผลทุกเดือน)
2.2.2 จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย เพือ่ สร้างความย้าเตือน
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยให้กบั พนักงานทุกระดับได้รบั ทราบ
(Safety Day)
เป้าหมาย ทุก กฟข. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟก.1,
ม.ค.-มี.ค.2565 ฝวบ., กวว.
กฟฟ.ชั้น 1-3
กฟฟ.ชั้น 1-3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-มิ.ย.2565
กฟส.วิหารแดง

จป.
กฟอ.หนอแค

(2) 0.312

0.312

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

จป.
กฟอ.หนอแค

(2) 0.030

0.030

ฝวบ., กวว.

(2) 0.050

0.050

กฟก.1

ม.ค.-มิ.ย.2565

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

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

2.2.3 ดาเนินการตามแผนยกระดับการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย PEA-SMS มาตรฐานที่ 1-7
เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน กฟข. ดาเนินการครบถ้วนตามมาตรฐาน
ที่ 1-7 รายงานทุกไตรมาส

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
จป.
กฟส.วิหารแดง
กฟอ.หนอแค

2.2.4 ดาเนินการจัดทาแผนงานตรวจสอบการพาดสายเคเบิล
สื่อสารและอื่นๆ จุดเสี่ยงทีม่ ีรถผ่านตามถนนสายหลัก ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสารแก้ไข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
เป้าหมาย
- กาหนดแผนงานตรวจสอบจานวนทุกถนนสายหลัก (ทางหลวง/
ทางหลวงชนบท) ของปี 2565 ในพืน้ ที่ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.
ทุกแห่ง ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565
- ดาเนินการตรวจสอบ และแจ้งหน่วยงานเจ้าของสายเคเบิลสื่อสาร
แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด พร้อมสรุปรายงานผลทุกไตรมาส
*หมายเหตุ : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มพาดสายสื่อสาร และอื่นๆ
(ตามหนังสือที่ กบว.(ภ3) 525/2561 ลว. 24 พ.ค. 2561)
หรือตามฉบับทีม่ ีการปรับปรุงของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

-

-

2.3 งานเสริมสร้างความปลอดภัยให้กบั ประชาชน
- ตรวจสอบระบบจาหน่ายแรงสูงทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน/
ไม่ปลอดภัยและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ประชาชน
เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ดาเนินการบริเวณทุกทางแยกถนนสายหลัก
ของแต่ละ กฟฟ. ทัง้ หมด และรายงานผลดาเนินการทุกไตรมาส

กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.วิหารแดง

ผปบ.
ผกป.

(2) 0.030

0.030
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานที่ 3 เตรียมความพร้อมการไฟฟ้า
(กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) เพือ่ ให้มีมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3

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

3.1 จัดทา/ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสายงาน
การไฟฟ้า ภาค 3 พร้อมนาออกใช้งาน

10.
สถานที่

ฝอภ.(ภ3)

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-มิ.ย.2565 คณะทางานฯ
-

กฟฟ.ชั้น 1-3, ก.ค.-ต.ค.2565
กฟส., กฟย.

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

(2) 0.420

0.420

3.3 ขยายผล Best Practice โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลงานของ
การไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่น หรือรางวัลอื่นๆ
เป้าหมาย กฟข. ละ 1 เรื่อง

กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส.

กอก.,
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.

-

-

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้งาน AI/Chatbot ทีใ่ ช้งาน
ในปี 2564
(1) ตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพ/ฐานข้อมูล ของระบบ
AI/Chatbot
(2) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องใช้งาน
AI/Chatbot
เป้าหมาย กฟข. ละ 3 เรื่อง
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กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ต.ค.2565 คณะทางานฯ
กฟส.
ทุกฝ่าย, ทุกกอง,
ม.ค.-เม.ย.2565 กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส.
เม.ย.-ต.ค.2565

-

-

3.2 ประเมินผลการดาเนินงานของ กฟฟ. ต่างๆ ตามเกณฑ์ ข้อ 3.1
เป้าหมาย
- กฟฟ. ในสังกัด ได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กฟฟ.ชั้น 1-3 ทุกแห่ง
, ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กฟส.
จานวนร้อยละ 80, ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กฟย.
จานวนร้อยละ 80, ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(กฟฟ.ชั้น 1-3 ทัง้ หมด 26 แห่ง , กฟส. ทัง้ หมด 18 แห่ง ,
กฟย. ทัง้ หมด 25 แห่ง)

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพือ่ สนับสนุนการยกระดับการบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษย์

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

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

4.2 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
ด้านการพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน พร้อมนาออกใช้งาน
(1) คณะทางานฯดาเนินการพัฒนาระบบงานฯ
(2) ขยายผลการใช้งานไปยัง กฟก.1,2,3
เป้าหมาย แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

10.
สถานที่

กฟก.1

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2565 คณะทางานฯ
(2) 0.013
0.013
ฝบพ., กรท.
ม.ค.-พ.ค.2565
กอก.
มิ.ย.-ธ.ค.2565

แผนงานที่ 5 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัลเพือ่ รองรับ
การบริหารจัดการองค์กร (Digital Platform)

- การใช้งานระบบ Video Conference
ผบห.
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
เป้าหมาย มีจานวนการจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Video Conference กฟส.วิหารแดง
ผจก.วิหารแดง
ตามแผนทัง้ หมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนการประชุมชี้แจง
ตามแผนงาน

-

-

แผนงานที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ดิจทิ ัลทีร่ องรับการดาเนินธุรกิจ

- จัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบ e-learning
เป้าหมาย
- ให้มีผู้ลงทะเบียนอบรมผ่านระบบ e-learning ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจานวนพนักงานดังนี้
กฟก.1 จานวน 1,251 คน
- ให้มีจานวนผู้ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนผู้ลงทะเบียนอบรม (ไม่นับจานวนผู้ทลี่ งทะเบียนซ้า)

-

-
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กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค.-ธ.ค.2565
กฟส., กฟย.

ฝปบ., ฝวบ.,
ฝบพ.,
กอก.
กฟฟ.ชั้น 1-3,
กฟส., กฟย.

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

แผนงานที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวติ
บุคลากร กฟภ.

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

- การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
7.1 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
เป้าหมาย
- แต่งตั้งคณะทางานฯ สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่อ
ความสุขของพนักงานและลูกจ้าง
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กฟข. , ฝอภ.(ภ3) เพือ่ พิจารณา
กลั่นกรองกิจกรรม
- แต่งตั้งคณะทางานฯ ระดับ กอง, กฟฟ. ชั้น 1-3 เพือ่ พิจารณา
นาเสนอขออนุมัติจดั กิจกรรม
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุข
กฟอ.หนองแค ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

7.2 สารวจและสรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสุขของ
พนักงานและลูกจ้าง
เป้าหมาย สรุปผลครบถ้วนตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน

10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565
ผบห.
(2) 0.300
0.300
กฟส.วิหารแดง
นักสร้างสุข
ม.ค.-ก.พ.2565
ม.ค.-มี.ค.2565
ม.ค.-มี.ค.2565
ม.ค.-ธ.ค.2565

กฟอ.หนองแค ต.ค.-พ.ย.2565
กฟส.วิหารแดง

ผบห.
นักสร้างสุข

-

-

7.3 ทบทวนและจัดทาแผนการส่งเสริมการสร้างสุของค์กร ปี 2565 กฟอ.หนองแค พ.ย.-ธ.ค.2565
เป้าหมาย ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2565
กฟส.วิหารแดง

ผบห.
นักสร้างสุข

-

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

แผนงานที่ 8 การจัดการความรู้

แผนงานที่ 9 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

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

- ดาเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์กร
(1) แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
(2) จัดทาแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
การจัดการความรู้ขององค์กร
(3) ติดตามและรายงานผลดาเนินการ ทุกไตรมาส
เป้าหมาย ทุกกอง, กฟฟ. ชั้น 1-3 ดาเนินการ
- การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพือ่ รองรับการถ่ายโอนงานจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค
(1) แต่งตั้งคณะทางาน
(2) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและนาออกใช้งาน
เป้าหมาย ทุก กฟข. ดาเนินการ
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10.
สถานที่

11.
ช่วงเวลา

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
กฟอ.หนองแค ม.ค.-ธ.ค.2565 คณะทางานฯ
ม.ค.-ก.พ.2565
ก.พ.-มิ.ย.2565
ม.ค.-ธ.ค.2565

กฟก.1

ม.ค.- มิ.ย.2565
ม.ค.-ก.พ.2565
ก.พ.-มิ.ย.2565

ฝวบ., ฝปบ.,
ฝบพ.,
กอก.

-

-

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี 2565
ของ กฟอ.หนองแค
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล
เพือ่ สร้างความยั่งยืน

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

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล

ด้าน Learning and Growth

แบบฟอร์ม กผส.ผป.01

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิ ัลสู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษา
- ได้รบั การรับรองตาม
ความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
มาตรฐานสากล ISO 27001
- ความสาเร็จของงานพัฒนาความสามารถ
- คู่มือ Cyber Incident
ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
response Security
ของศูนย์ปฏิบัติการความมัน่ คงปลอดภัย
Playbook, แนวทางการ
ไซเบอร์ (SOC)
ยกระดับการดาเนินงาน
และความสามารถของ
ศูนย์ปฏิบัติการความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ (SOC)
ในอนาคต (Roadmap),
รายงานผลการทา Table
Top Exercise (ร้อยละ 100)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิ ัลสู่มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วดั การดาเนินงาน
- ความสาเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล

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

- การดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีดิจทิ ัล
(1) ปฏิบัติงานด้านระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล ISO 27001
(2) เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ
เป้าหมาย กรท. ทุกเขต ดาเนินการและรายงานผลทุกไตรมาส
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10.
สถานที่

กฟก.1

11.
ช่วงเวลา

7. เป้าหมาย
- ได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO 27001

12.
13.งบประมาณ
รวม
หน่วยงานหลัก (ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทาการ
(3) งบอื่น ๆ
ม.ค.-ธ.ค.2564 ฝบพ., กรท.
-

แผนปฏิบัติการ กฟอ.หนองแค
ประจาปี 2565
จัดทาโดย วิศรุต อัศวฉัตรสกุล
แผนกบริการลูกค้า โทร. 18336

