á
¼¹á
Á‹
º·ºÃ
¡Ò
Ô
Ã
ÅÙ
¡¤Œ
Ò
á
ÅÐ
¡Ò
Ã
µÅÒ
´
¾.
È.
2564-2568

สารบัญ
ที่มา
1

วัตถุประสงค

2
6
15
19

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค SWOT
การวิเคราะหชองวางในการพัฒนาใหบริการลูกคา

21

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2564-2568

32

รายละเอียดโครงการตางๆ

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ความเชื่อมโยงของแผนแมบท
สรุปกรอบการดําเนินงาน
ประโยชนที่ไดรับ

116 การปดชองวางในการพัฒนาการใหบริการลูกคา
120 การตอบสนองของแผนงานตาม Customer Journey Map

ปจจัยแหงความสําเร็จ
123 ผูบริหารและผูน าํ องคกร/โครงสรางการดําเนินงาน/ศักยภาพบุคลากร

ภาคผนวก

124 การอางอิง

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 : แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรของ กฟภ.

6

แผนภาพที่ 7 : เสนทางเดินของลูกคา Customer Journey Map

7
7
7
10
10
13

แผนภาพที่ 8 : กรอบแนวคิดสรางเสริมประสบการณลูกคา

14

แผนภาพที่ 2 : รายไดจากการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป
แผนภาพที่ 3 : จํานวนผูใชไฟฟายอนหลัง 5 ป
แผนภาพที่ 4 : ความพึงพอใจภาพรวมยอนหลัง 5 ป
แผนภาพที่ 5 : โครงสรางองคกรระยะ Interim
แผนภาพที่ 6 : โครงสรางองคกรระยะ End State

แผนภาพที่ 9 : สรุปแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 เกี่ยวเนื่องกับ
แผนแมบทดานลูกคาและการตลาด พ.ศ. 2564 – 2568

24

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

สารบัญตาราง
ตารางที่ 4-1 แผนการดําเนินงานโครงการสํารวจเพื่อการกับ
เรียนรูเกี่ยวลูกคาและตลาด
ตารางที่ 4-2 แผนการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขอรองเรียน
ตารางที่ 4-3 แผนการดําเนินงานโครงการ Call Center
Enhancement (Phase 4)
ตารางที่ 4-4 แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาแนวทางและพัฒนา
ระบบ Contact Center (Phase 5)

38
40
44
46

ตารางที่ 4-5 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยบริการลูกคา
48
(Front Office)
ตารางที่ 4-6 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนา
50
PEA Mobile Shop
ตารางที่ 4-7 แผนการดําเนินงานโครงการปรับปรุง
52
กระบวนการขอใชไฟ
ตารางที่ 4-8 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบติดตามงาน
54
ใหบริการทุกประเภท (Service Tracking)
ตารางที่ 4-9 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการใหบริการ
ธุรกิจ ตามแนวทาง Doing Business: World Bank 56
ตารางที่ 4-10 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟา
58
ระบบ 115 kV - 230 kV One Stop Service
ตารางที่ 4-11 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบรับคํารอง
ขอใชบริการทุกประเภทผานอินเตอรเน็ต (e-Service) 60

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่ 4-12 แผนการดําเนินงานโครงการ PEA Smart Plus
(งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา) ระยะที่ 3
ตารางที่ 4-13 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาชองทางสื่อสาร
ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน
ตารางที่ 4-14 แผนการดําเนินงานโครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใช
บริการรับใบแจงคาไฟฟาและใบเสร็จคาไฟฟา
แบบออนไลน (e-Tax Invoice/ e-Receipt)
ตารางที่ 4-15 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
การตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ (New Version)
ตารางที่ 4-16 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาชองทาง
ใหบริการผาน LINE Official Account
ตารางที่ 4-17 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการใหบริการแบบ
บูรณาการทั่วประเทศ Nationwide One Stop Service
ตารางที่ 4-18 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA Care and Service
ตารางที่ 4-19 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA VOLTA
ตารางที่ 4-20 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA Solar Hero
ตารางที่ 4-21 แผนการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคิว
และระบบประเมินความพึงพอใจ

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่ 4-22 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหาร
82
ขอมูลลูกคาองครวม
ตารางที่ 4-23 แผนการดําเนินงานโครงการการปรับปรุงฐานขอมูลของ
องคกร เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการ
84
(Data Driven Execution)
ตารางที่ 4-24 แผนการดําเนินงานโครงการจัดหายานพาหนะ
86
แกกระแสไฟฟาขัดของ
ตารางที่ 4-25 แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการจัดตั้ง
88
ศูนยอํานวยการงานบริการลูกคาดิจิทัล
ตารางที่ 4-26 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาการใชประโยชน
90
จากฐานขอมูลลูกคา (Customer Analytics)
ตารางที่ 4-27 แผนการดําเนินงานโครงการ
93
Customer Relationship Management (CRM)
ตารางที่ 4-28 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบ
95
สรางความสัมพันธกับลูกคากลุม C&I
ตารางที่ 4-29 แผนการดําเนินงานโครงการสรางความสัมพันธเพื่อรักษาฐาน
ลูกคารายสําคัญ (Key Account) และนําระบบ
97
Digital CRM มาใชสนับสนุนในการใหบริการลูกคา
ตารางที่ 4-30 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาความสัมพันธ
99
ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมโดยรอบ
ตารางที่ 4-31 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
101
ในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

สารบัญตาราง(ตอ)
ตารางที่ 4-32 แผนการดําเนินงานโครงการยกระดับ
มาตรฐานการใหบริการ
ตารางที่ 4-33 แผนการดําเนินงานโครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐาน
การใหบริการ (SLA)
ตารางที่ 4-34 แผนการดําเนินงานโครงการ
Customer Experience Design
ตารางที่ 4-35 แผนการดําเนินงานโครงการ Customer Analytics
for Insights & Personalization
ตารางที่ 4-36 แผนการดําเนินงานโครงการ PEA Customer Channel
Performance Management

103
105
109
112
115

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค (กฟภ.) ได จั ด ทํา แผนแม บ ทบริ ก ารลูก คา และการตลาด ป 2564-2568 เพื่ อ ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ กฟภ. ตามการบรรลุองคกรในการเปน Digital Utility โดยนําผลการศึกษาโครงการ
Customer Experience Design มาวิเคราะหหา GAP Analysis เพื่อนํามาปรับปรุงงานบริการตาง ๆ ใหครอบคลุม
ทุกเสนทางการใชบ ริการลูกคาตาม Customer Journey Map รวมถึงการให ความสําคัญกับ การติดตอสื่อสารกั บ
ผู ใช บ ริการ การยกระดั บ มาตรฐานคุ ณภาพการให บ ริ การ การวิเ คราะห ขอ มู ล ลู ก ค า Customer Analytics เพื่ อ
ประมวลผลการใหบริการตามชองทางตาง ๆ และใชประโยชนในการตอบสนองลูกคาอยางเหมาะสม นอกจากนี้ กฟภ.
ยังมีการใหบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามแพลตฟอรม Digital เพื่อตอบสนองความตองการผูใชไฟฟาอยางครบวงจร
จากแผนยุ ทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2564-2568 ได กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง หมด 5 ด า น
ประกอบด ว ย SO1 (ยกระดับ การกํ า กั บ ดูแ ลแบบบู รณาการเพื่ อ สร างความยั่ ง ยื น ), SO2 (มุง สู อ งค ก รที่ เ ป น เลิศ
ในทุกดานเพื่ อรองรับ ระบบไฟฟาในอนาคต), SO3 (มุงเนนการตอบสนองความต องการของทุ กกลุ มลู กคา ), SO4
(มุงสู Non – regulated Business โดยการสราง Advantaged Portfolio) และ SO5 (ขับเคลื่อนองคกร ใหทันสมัย
ดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
การจัดทําแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด พ.ศ. 2564-2568 ในครั้งนี้ ไดมีการปรับปรุงแผนแมบท
บริการลูกคา พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ตลอดจนบูรณาการกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ.
พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563) และริเริ่มโครงการใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ปด
ชองวางจากการวิเคราะห GAP Analysis ใหครอบคลุมทุกเสนทางการใชบริการลูกคาตาม Customer Journey Map
ภายใตแผนยุทธศาสตรข อง กฟภ. มุงเนนตอบสนองตอ วัตถุ ป ระสงคเชิงยุท ธศาสตร ด านที่ 3 (SO3) มุ งเนน การ
ตอบสนองความต องการของทุ ก กลุมลูก คา โดยกํา หนดเป น กลยุ ทธ ตามแผนแม บ ทประกอบด ว ย 2 ยุ ทธศาสตร
3 กลยุทธ 10 แผนงาน 36 โครงการ วงเงินรวม 2,976,319,060 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร S7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา
กลยุทธ CR1 ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑและการใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
- 7 แผนงาน 26 โครงการ วงเงินรวม 2,710,500,060 บาท
ยุทธศาสตร S8 การสรางความสัมพันธและรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key Account)
กลยุทธ CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ
- 1 แผนงาน 5 โครงการ วงเงินรวม 122,989,000 บาท
กลยุทธ CR3 สรางประสบการณท่ดี กี ับลูกคา (Customer Experience)
- 2 แผนงาน 5 โครงการ วงเงินรวม 142,830,000 บาท
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1. ที่มาและวัตถุประสงค
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคที่มีวัตถุประสงคคือการ
ผลิตจัดใหไดมา จัดสง และจําหนายไฟฟาใหแกประชาชน ตลอดจนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาอื่นที่
เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแก กฟภ. ซึ่งมีการดําเนินงานที่ตอบสนองต อกลุมลูก คาที่ ห ลากหลายและ
จํานวนมากทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ครอบคลุมกวา 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย
จากแผนยุทธศาสตรของ กฟภ. ไดกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององคกรในการปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เขาสู Landscape ใหม (Driving Value Growth in the Evolving Utility Landscape ) รวมถึงการ
บรรลุองคกรในการเปน Digital Utility ในป 2565 (Transformation to the Era of The Digital Utility)
โดยครอบคลุมในประเด็นที่สําคัญ เชน การพัฒนาระบบจําหนายไฟฟา การจัดทํา Business Portfolio เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางธุรกิจขององคกร รวมถึงการใหความสําคัญกับระบบสนับสนุน (Enabler) เพื่อขับเคลื่อนองคกร
ใหบรรลุเปาหมาย ทั้งทางดาน เทคโนโลยีดิจิทัล ทุนมนุษย และการบริหารจัดการนวัตกรรม
จากแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2564-2568 ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรทั้งหมด 5 ดาน
ประกอบดวย SO1 (ยกระดับการกํากับดูแลแบบบูรณาการเพื่อสรางความยั่งยืน), SO2 (มุงสูองคกรที่เปนเลิศ
ในทุ กดานเพื่อรองรับระบบไฟฟาในอนาคต), SO3 (มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา),
SO4 (มุ ง สู Non – regulated Business โดยการสร า งAdvantaged Portfolio) และ SO5 (ขั บ เคลื่ อ น
องคกร ใหทันสมัยดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
ปจจุบัน การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ใชแผนแมบทบริการลูกคา พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่
1 พ.ศ. 2561) ที่ ผ านความเห็ น ชอบโดยคณะกรรมการ กฟภ. ในการประชุ ม ครั้ งที่ 17/2560 เมื่ อ วั น ที่
20 ธันวาคม 2560 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนางานใหบริการลูกคา ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาดาน
การใหบริการลูกคาสามารถตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ กฟภ. ในการบรรลุองคกรในการเปน
Digital Utility และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ทิศทางของเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ความต อ งการของผู มี ส ว นได สว นเสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก รวมถึ งเพื่ อ ให เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ก าร
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด
พ.ศ. 2564-2568 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําแผนแมบทฯ ดังนี้
1) มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
2) ศึกษาความตองการ ความคาดหวังของทุกกลุมลูกคา
3) เพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดตนทุนการดําเนินงานใหบริการ
4) พัฒนางานบริการลูกคาเพื่อกาวสู Digital Service
5) พัฒนาระบบการใหบริการมาตรฐานรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ
6) พัฒนาทักษะบุคลากรรองรับงานบริการในรูปแบบดิจิทัล
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2. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
การศึกษาแนวโนมและป จจัยที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจจะครอบคลุมถึงปจ จั ยตาง ๆ ที่
อาจจะสงผลตอการบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ. โดยแบงกรอบการวิเคราะหเปน 2 ดาน
2.1.1 การวิเคราะหถึงผลกระทบที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจผานเครื่องมือ PESTEL Analysis ทั้ง 6 มิติ
1) ปจจัยดานนโยบาย (Policy)
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP2018) ป พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 25801 มีวัตถุประสงคเพื่อให
การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจาก
การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดานการผลิตไฟฟาที่คาดว าจะเกิดขึ้นในอนาคต
รวมถึงสะทอนกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
เสริม คือการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสงและระบบจําหนายไฟฟา โดย
มุงเนนการใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ไดแก
 ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) โดยการพั ฒนาระบบความมั่นคงทั้งการผลิต
สง และจําหนายไฟฟารวมถึงการรับมือกับวิกฤติดานไฟฟา
 ดานเศรษฐกิจ (Economy) ที่ตองคํานึงถึงการผลิตไฟฟา สงเสริมการผลิตที่มีตนทุนต่ําเพื่อ
สนับสนุนและลดภาระแกภาคธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 ดานสิ่งแวดลอม (Ecology) เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพแกระบบไฟฟา
แผนการดําเนินงานขางตนจะสงเสริมการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล กาซชีวภาพ และพลังงานทดแทนอื่น ๆ
เชน ลม แสงอาทิ ต ย รวมถึ ง การสง เสริม การใชพ ลัง งานจากโซลารเซลล เพื่ อ ลดการอาศั ย เชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล และ
การสงเสริมการมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา ซึ่งแสดงถึงแนวโนมที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของความตองการลูกคาที่
ความตองการดานพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และการติดตั้งแผงโซลารเซลล เพื่อนํ าไปสูการสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในอนาคต นอกจากนี้นโยบายกระทรวงพลังงานที่สงเสริมการผลิตไฟฟาเพื่อใชเองจะทําใหบทบาทของ
ผู ใช ไฟฟา (ผูบ ริโภค) จะเปลี่ย นไปเปน ทั้งผู ผลิตและผู บ ริโ ภค หรือ Prosumer โดยจะผลิ ต ไฟฟ าใช งานเองหากมี
พลังงานเหลือจากการใชงานจะสามารถขายคืนเขาระบบของ กฟภ.2 ซึ่งจะสงผลกระทบตอหนวยจําหนายไฟฟาลดลง
และยังตองลงทุนปรับปรุงระบบจําหนายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กฟภ. ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจาก
ตลาดการผลิตไฟฟา โดยหากสามารถครองสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจดังกลาวไดอาจจะทําให กฟภ. มีผลกระทบ
ตอหนวยจําหนายลดลงหรือมีผลประกอบการดียิ่งขึ้นได
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2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economy)
การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟามีความสัมพันธที่สอดคลองกับทิศทางในการเติบโตหรือหดตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซึ่งในปจจุบันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในชวงป พ.ศ. 2561 เปนตนมาอยูในสภาวะ
ถดถอยและอยูในสภาวะไมแนนอน อันเปนผลมาจากเศรษฐกิจ และการคาโลกชะลอตัวจากสงครามทางการคาของ
ประเทศสหรัฐและประเทศจีน รวมถึงการตอบโตจากนานาประเทศสงผลตอการสงออกของไทย และปจจัยภายนอกที่
กระทบภาคเศรษฐกิจ ไทยแบบฉับพลัน เชน สภาวะโรคระบาดโควิด-19 อันนํ ามาซึ่งมาตรการการลดการเดิ นทาง
ระหวางประเทศที่หลาย ๆ ประเทศไดประกาศออกมารวมถึงกิจกรรมบางประเภท สงผลกระทบโดยตรงตอการหดตัว
ของรายไดจากภาคบริการจากการทองเที่ยวของประเทศไทย และสงผลใหการบริโภคและการใชจายภาคครัวเรือนลด
นอ ยลง ซึ่งกระทบตอการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ตองปรับ ตัวลดลงตามไปด วย 3 ทั้ งนี้ ธนาคารแห งประเทศไทย
คาดการณ GDP ประเทศไทย ป 2563 ติดลบ 7.8 % และ ขยายตัว 3.6 % ในป 25644 ซึ่งสงกระทบโดยตรงกับ
หนวยจําหน ายไฟฟาที่ กฟภ. ประมาณไวลวงหนา และผลตอบแทนจากเงินลงทุ นตาง ๆ ของ กฟภ. ทั้ งนี้ยั งไมรวม
มาตรการชวยเหลือคาไฟฟาที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งอาจจะทําให กฟภ. ขาดสภาพคลองหรือมี ผลประกอบการขาดทุนได
3) ปจจัยดานสังคม (Social)
โครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยอยูระหวางการพัฒนาในหลายโครงการ เชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบินในพื้นที่ EEC , โครงการรถไฟฟาตาง ๆ , โครงการพัฒนาทาอากาศยานตางๆ เปนตน ซึ่งอนาคตจะ
ทําใหเขตเมืองในพื้ นที่ตางๆ ทั่วประเทศขยายตัวมากขึ้น สงผลตอความตองการทางไฟฟาที่ สูงขึ้น 5 จึงเปนโอกาสที่
รายไดของคาไฟฟาของ กฟภ. จะเติบโตขึ้น
4) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technology)
การเติบโตของรถยนตใชพลังงานไฟฟา มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความตองการใชไฟฟาที่
เพิ่มสูงขึ้น สงผลทางตรงให กฟภ. มีรายไดจากการจําหนายไฟฟามากขึ้น ทั้งนี้ กฟภ. ตองเผชิญกับการบริหารจัดการ
โหลดการใชไฟฟาที่ทาทายมากยิ่งขึ้นตามไปดวย6 นอกจากนี้ยังสงผลทางออม ทําใหเกิดการหยุดชะงัก (Disruption)
ในธุรกิจจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง สงผลใหบริษัทในธุรกิจดังกลาว ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เขา
แขงขันในธุรกิจไฟฟามากยิ่งขึ้น อาจสงผลให กฟภ. สูญเสียสวนแบงทางการตลาดในธุรกิจขายไฟฟา
5) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment)
สภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Global Warming) กําลังสงผลที่เห็นชัดเจนตอทุก
ภาคสวนของโลกทําใหเกิดความยากลําบากมากขึ้นในการพยากรณอากาศ กอใหเกิดภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งอาจสงผลทําให กฟภ. เกิดความเสียหายทางระบบไฟฟา7 โดยหากมีความรุนแรงมากจะทําให
กฟภ. ไมสามารถใหบริการไดอยางปกติและมีคาใชจายในการซอมแซมระบบจําหนายสูงขึ้นจากเดิม
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6) ปจจัยดานกฎหมาย (Legal)
ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยมาตรฐานการใหบริการในการประกอบกิจการไฟฟา 25588
ไดกําหนดมาตรฐานในการดําเนินงานของ กฟภ. โดยหากไมสามารถดําเนินการได ตองดําเนินการจายเงินคาชดเชยให
ตามที่ระเบียบกําหนด ปจจุบัน กฟภ. สามารถดําเนินงานผานมาตรฐานคุณภาพการใหบริการที่กําหนดไดเกือบ 100%
ทั้งนี้หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือมีการเพิ่มวงเงินชดเชยที่สูงขึ้น อาจสงผลกระทบใหคาใชจาย
ของ กฟภ. สูงขั้น หากไมสามารถพัฒนามาตรฐานการใหบริการสูงขึ้นตามที่กําหนดได
2.1.2 การวิ เคราะหส ภาพแวดลอมการแขงขัน และการดํ าเนินธุรกิ จภายใต อุต สาหกรรม (5 Forces
Models Analysis)9
1) ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrants)
ภั ย คุ ก คามจากคูแ ขง รายใหมในป จ จุ บั น อยู ในระดับ คอ นข า งต่ํ า เนื่ อ งจากกฎหมายการให บ ริ ก ารไฟฟ า
กําหนดใหตองดําเนินงานโดยหนวยงานในสังกัดของรัฐและการใชเงินลงทุนจํานวนสูงในการดําเนินงาน และมีขอจํากัด
ในการเขาสูตลาดสูงจากการมีทุนตั้งตนที่สูงมากในการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานที่ตองการความเชี่ยวชาญ ทักษะ
ความรูและความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนกระบวนการขออนุญาตในการดําเนินธุรกิจยังไมเปนเสรีอยางสมบูรณ
จากกฎระเบียบและขอบังคับเชิงผูกขาดของภาครัฐที่กําหนดใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนผูดูแลระบบสาธารณูปโภค
ใหแกประชาชนภายใตสังกัดกระทรวงมหาดไทย แมมีการสงเสริมใหผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer:
SPP) สามารถขายไฟฟาโดยตรงใหกับกลุมอุตสาหกรรมบางพื้นที่ได
2) อํานาจตอรองของคูคา (Bargaining Power of Suppliers)
อํานาจตอรองของคูคาในปจจุบันอยูในระดับสูง เนื่องจาก กฟผ. เปนผูขายรายใหญรายเดียวของ กฟภ. และ
อํ า นาจการต อ รองด า นราคาที่ ต่ํ า จากการกํ า หนดราคาค า ไฟโดยคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การไฟฟ า โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
 อํ า นาจผู ก ขาดจากคู ค า สู ง มาก เนื่ อ งจาก กฟผ. เป น ผู ข ายไฟฟ า รายใหญ ร ายเดี ย ว
ของ กฟภ. ตามการกําหนดในกฎระเบียบการดําเนินงานของ กฟภ.
 อํ า นาจในการต อ รองด า นราคากั บ คู ค า ที่ ต่ํ า เนื่ อ งจากการกํ าหนดราคาคา ไฟขึ้ น อยู กั บ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
3) อํานาจการตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Buyers)
อํานาจการตอรองของลูกคาในปจจุบันอยูในระดับคอนขางต่ํา เนื่องจากการเปนตลาดกึ่งผูกขาดที่
ทําใหผูใชบริการภาคประชาชนไมมีตัวเลือกแมวาลูกคาภาคอุตสาหกรรมจะมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นจากผูผลิตไฟฟาราย
เล็กประกอบกับตนทุนการเปลี่ยนผูใหบริการคอนขางต่ําโดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
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 การไม มี ตั ว เลื อ กในการใช บ ริ ก ารของลู ก ค า ภาคประชาชน จากกฎระเบี ย บและข อ
กําหนดภาครัฐที่สงผลใหรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟาของประเทศไทยมีลักษณะกึ่งผูกขาด
 ตัวเลือกในการใชบริการของลูกคากลุมอุตสาหกรรมเพิ่ มสูงขึ้ นจากการเพิ่ มขึ้ นของผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
 คาใช จายของลูกคาภาคอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนไปใช บ ริ การจากผู ผลิ ตไฟฟ ารายเล็ก
(Small Power Producer: SPP) คอนขางต่ํา (Switching Cost)
4) ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products)
ภัยคุกคามจากสินคาทดแทนในปจจุบันอยูในระดับคอนขางสูง เนื่องจากการเพิ่มขึ้ นของผูผลิต
ไฟฟารายเล็กและการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตยที่ ทําใหลูกคาสามารถหา
ไฟฟาใชไดโดยไมตอ งผานระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ. โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
 มีสินคาทดแทนมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer:
SPP) ที่สามารถขายไฟฟาใหแกลูกคาภาคอุตสาหกรรมโดยตรงและผูใชไฟฟาสามารถผลิต
ไฟฟาจากแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop) โดยไมตองผ านระบบโครงขาย
ไฟฟาของ กฟภ.
 ราคาของสินคาทดแทนต่ํากวา จากการตั้งราคาของผู ผลิ ตไฟฟ ารายเล็ ก (Small Power
Producer: SPP) ที่เนนการแขงขันทางดานราคา
 ตนทุนการเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทนที่ลดลงและการเขาถึงสินคาทดแทนงายมากยิ่งขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการ
5) การแขงขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors)
การแขงขันของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมในปจจุบันอยูในระดับ คอนขางต่ํา เนื่องจากลักษณะ
ตลาดกึ่งผูกขาดตามกฎระเบียบและขอกําหนดภาครัฐ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
 การแข งขั น ต่ํ าอัน เป น ผลมาจากอุต สาหกรรมมี ลั ก ษณะกึ่ งผู กขาด จากกฎระเบี ย บและ
ขอกําหนดภาครัฐ
 จํานวนคูแขงและสินคาทดแทนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากจํานวนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small
Power Producer: SPP) ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเติ บ โตของการผลิ ต ไฟฟ า จากแผงวงจร
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Rooftop)
 ความต อ งการใช ไ ฟฟ า ที่ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง เขต
อุตสาหกรรม และการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. แผนยุทธศาสตร์
จากแผนยุ ท ธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2564-2568 ก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานขององค์ ก รในการ
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น Digital Utility ภายในปี 2565 (Transformation to the Era of The Digital Utility) โดย
ครอบคลุมในประเด็นที่สาคัญ เช่น การพัฒนาระบบจาหน่ายไฟฟ้า การจัดทา Business Portfolio เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจขององค์กร รวมถึงการให้ความสาคัญกับ ระบบสนับสนุน (Enabler) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้าหมาย
ทั้งทางด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้ กฟภ. สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรและบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กฟภ. จึงได้ความสาคัญ และมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร
ด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันองค์กรเพื่อก้าวสู่ผู้นาในธุรกิจด้านไฟฟ้า ทั้งใน
ประเทศ และในระดั บ ภู มิ ภ าค โดยสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2564-2568
ประกอบด้วย
• วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) ค่านิยม (Core Value)
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
• ยุทธศาสตร์ (Strategy)
• กลยุทธ์ (Tactic)
• การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของ กฟภ.
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2. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา กฟภ. มีรายได้และจานวนผู้ใช้ไฟเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มี
รายได้ 519,819 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 4.11 มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า จานวน 20,193,865 เติบโตจากปีก่อน
ร้อยละ 2.15 โดยมีระดับความพึงพอใจภาพรวมการให้บริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 2 , 3 และ 4 ตามลาดับ
ล้านบาท
550,000
525,000
500,000
475,000
450,000
425,000
400,000

รายได้จากการดาเนินงาน
518,128
497,474
463,708

2558

454,594

461,618

2559

2560

2561

2562

แผนภาพที่ 2 รายได้จากการดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ราย
20,500,000

20,193,865
19,768,754

20,000,000
19,360,779

19,500,000

18,894,637

19,000,000
18,500,000

18,391,443

18,000,000
2558

2559

2560

2561

2562

แผนภาพที่ 3 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 5 ปี
ร้อยละ
100.00%
95.00%
90.00%
85.00%
80.00%
75.00%
70.00%

ความพึงพอใจภาพรวม

84.31%

2558

85.93%

85.90%

2559

2560

89.48%

89.92%

2561

2562

แผนภาพที่ 4 ความพึงพอใจภาพรวมย้อนหลัง 5 ปี
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ทั้งนี้ กฟภ. ยังต้องเผชิญกับการสูญเสียลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายส่งเสริมให้
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) สามารถผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตรงให้กับลูกค้าจากส่วนที่เหลือขายให้ กฟผ.ได้ ซึ่ง
SPP จะมีกาลังการผลิตประมาณ 120 – 150 MW ขายให้ กฟผ.ไม่เกิน 90 MW ทาให้มีส่วนต่างประมาณ 30 – 60
MW ที่สามารถนามาขายตรงให้กับลูกค้าได้ SPP จึงเลือกที่จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือติดกับนิคมอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก และต้องการความมั่นคงในระบบไฟฟ้าสูง ทาให้มี
ความได้เปรียบด้านคุณภาพไฟฟ้ามากกว่า กฟภ.เนื่องจากมีระยะสายส่งที่สั้นกว่า และสามารถลดราคาค่ าไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะราย รวมถึงสามารถใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.มาจ่ายสารองแทนได้หาก SPP ไม่สามารถจาหน่ายไฟฟ้าได้
นอกจากนี้โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดกระแสทิศทางในการให้ความสาคัญ
ของการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวภาพ ชีวมวล ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
จะทาให้บทบาทของผู้ใช้ไฟฟ้า (ผู้บริโภค) จะเปลี่ยนไปเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือ Prosumer และระบบไฟฟ้า
จากเดิมที่เป็นระบบรวมศูนย์ จะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation)
โดยแนวโน้มดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบหลักลดลง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยจาหน่าย
ของ กฟภ. ลดลง
3. บุคลากร
บุคลากรของ กฟภ. ในการดาเนินธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เนื่ อ งจากพั น ธกิ จ หลั ก ขององค์ก รจั ด หา ให้ บ ริก ารพลั งงานไฟฟ้ า และด าเนิ น ธุรกิ จ อื่ น ที่ เกี่ย วเนื่ อ งเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้ า ให้ เกิดความพึ งพอใจทั้ งด้านคุ ณ ภาพและบริการ โดยการพั ฒ นาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายไฟฟ้า เช่น ธุรกิจซ่อม
บารุง ธุรกิจการวางแผนระบบไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้งนี้จากโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ทิศทางของการบริหารทุ นมนุษย์
ขององค์กรจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมธุรกิจ และการแข่งขัน ซึ่ง กฟภ. มีทิศทางในการรุกธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร นอกเหนือจากสมรรถนะหลักเดิมที่บุคลากร
มีอยู่ดังนั้น การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงาน การเพิ่มขีดความสามารถในทักษะที่ต้องมีความ
เชี่ ย วชาญพิ เศษในการรองรั บ ธุร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง รวมถึ งการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ในเชิ งธุ รกิ จ ทั้ งนี้
จาเป็ น ต้องพิจ ารณาอัตรากาลังที่มีความเหมาะสม ทั้งอัตรากาลังของ กฟภ. และอัตรากาลั งของบริษัทในเครือ ที่
สอดคล้ องกับทักษะที่จาเป็น ในแต่ละหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ ถึงความต้องการในเชิงธุรกิจ สัดส่วนของพนักงานที่
เหมาะสมในแต่ละสายงาน รวมถึงในแต่ละประเภทธุรกิจ และการดาเนินงานของฝ่ายสนับสนุน นอกจากนั้น ควรให้
ความสาคัญถึงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับองค์กรสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงควรมีการสร้างระบบแรงจูงใจ
และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
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4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ดตั้ งการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค พ.ศ. 2503 ยั งมี ข้ อจ ากั ดในการด าเนิ นธุ รกิ จ
เกี่ยวเนื่องรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทในเครือ ทั้งนี้จากทิศทางขององค์กรที่มีการขยาย
สู่การดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งปัจจัยความสาเร็จหนึ่งคือ ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ และระบบงานที่
สนับสนุน ดังนั้น ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และกระบวนการทางานเดิม จาเป็นต้องปรับปรุงให้เหมาะสม ให้เกิด
ความคล่องตัวมากขึ้นเป็นสิ่งสาคัญในการบรรลุถึงเป้าหมายการดาเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงจากนโยบายของ
องค์กรที่ต้องก้าวสู่องค์กร Digital Utility ที่ต้องมีการคานึงถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และการดูแลกระบวนการบริหารจัดการระบบข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบ
เครือข่ายสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ว น
เสีย
นอกจากนี้ กฟภ. ยั งต้ องพิ จารณาและดาเนิน การอย่างรอบคอบในการปฏิ บัติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดาเนินการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมถึงพิจ ารณาในมุมมองของการสร้ างโอกาสในเชิงธุรกิจที่ส ามารถเพิ่ มรายได้ให้ กับ องค์กรด้ว ยการนาดิจิทั ล มา
ประยุกต์ใช้ในระบบงาน
ทั้งนี้ในระเบี ยบงานบริการบางอย่างของ กฟภ. ยังมีความคลุมเครือ ต้องให้ ผู้มีอานาจในการพิจารณา
ดาเนินการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ได้รับการบริการแตกต่างกัน
5. โครงสร้างองค์กร
กฟภ. มีแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต
ความเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital Disruption) และการมุ่ งสู่ อ งค์ ก รดิ จิทั ล (Digital Utility) ได้ กาหนดแนว
ทางการปรับ เปลี่ ย นโครงสร้างโดยเปลี่ ย นจากการบริห ารเชิงพื้นที่ (Area Based) เป็ นเชิงภาระงาน (Functional
Based) โดยแยกเป็นกลุ่มเครือข่าย (Network) กลุ่มบริการลูกค้า (Service) และ กลุ่มสนับสนุน (Support) รวมถึง
การกระจายอานาจงานเครือข่ายไปสู่ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับธุรกิจใหม่
ปัจ จุบั น กรอบโครงสร้างองค์กรที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ กฟภ. เมื่อวันที่ 18มีนาคม
2563 โดยมีแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ Immediate (ต.ค. 63 - ก.ย. 65)
ระยะ Interim (ต.ค. 65 - ก.ย. 67) และระยะ End State (ต.ค. 67) โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 6 ทั้งนี้ กฟภ.
จาเป็นต้องพัฒนาระบบงานรวมถึงการมอบอานาจในการตัดสินใจกระบวนงานต่าง ๆ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การปรับโครงสร้างองค์กรไม่กระทบต่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า
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แผนภาพที่ 5 โครงสร้างองค์กรระยะ Interim

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างองค์กรระยะ End State
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6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฟภ. มี เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในระดั บ สากล รองรับ การด าเนิ น ในปั จ จุ บั น ใน
ระบบงานหลัก เช่น ระบบ SAP, ระบบ GIS, ระบบ SCADA , ระบบ OMS, ระบบ BPM เป็นต้น ซึ่งระบบงานหลัก
ดังกล่าวถูกพัฒ นามาอย่างต่อเนื่ องแต่มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีความปลอดภัยของระบบ Cyber Security
ในระดับสูง ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบงาน ถูกคิดค้นจากกระบวนการประกวดนวัตกรรมต่าง ๆ หรือ
ถูกพัฒนาผ่านคณะทางานฯ ตามนโยบายผู้บริหารแต่ละสายงาน เมื่อผ่านการทดสอบใช้งานและมีการขยายผลใช้งาน
กั น ทั่ ว ประเทศ พบว่ า ขาดผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในการพั ฒ นาระบบอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามปลอดภั ย ของระบบ
Cyber Security น้อยกว่าระบบหลักอยู่มาก
7. ภาพรวมในการดาเนินงานให้บริการลูกค้า
ในระหว่างปี 2558-2562 กฟภ. ได้ พั ฒ นากระบวนงานรับ ฟั งเสี ย งของลู กค้ าและได้ ด าเนิ น การ
โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้ลูกค้าและตลาด นามาสู่การสรุปเป็นสารสนเทศเสียงของลูกค้าเป็นประจาทุกปี เพื่อ
นามาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2563 กฟภ. ได้ดาเนิน โครงการ Customer Experience
Design (การสร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า) เพื่ อ ศึ ก ษาและท าความเข้ าใจลู กค้ า ศั ก ยภาพในการ
ดาเนินการทั้งพนักงานและระบบเทคโนโลยี โดยผลศึกษาพบว่า กฟภ. มีผลการดาเนินงานในการสร้างเสริมการบริการ
ลูกค้า ตามแนวทางเส้นทางของลูกค้า Customer Journey Map10 ดังนี้
Awareness
ขั้น ตอนที่ ลู กค้ ารั บ รู้ ข้อมู ล เกี่ย วกั บ การใช้ ไฟฟ้ าและผู้ ให้ บ ริการไฟฟ้ าในประเทศไทย รวมถึงรูป แบบการ
ให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย
• ภาพลักษณ์ที่ลูกค้ามีต่อ กฟภ. ไม่สอดคล้องต่อการสร้างการรับรู้ของ กฟภ.
• แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิผล
• ช่องทางการสื่อสารขาดการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน
• ขาดการบูรณาการและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจในการสร้างภาพลักษณ์
Consideration
ขั้นตอนที่ลูกค้าหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้บริการไฟฟ้าแต่ละรายผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั้งสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและสื่อภายนอก เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบสินค้าและการบริการที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการไฟฟ้าของตน นาไปสู่การตัดสินใจเลือกใช้บริการไฟฟ้า
•
•
•
•
10

กฟภ. ขาดการสื่อสารและการเข้าถึงลูกค้าเชิงรุก
เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการสื่อสาร
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ
บุคลากรขาดความพร้อมด้านความรู้ต่อการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบใหม่
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Acquisition
ขั้นตอนที่ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการไฟฟ้ากับ กฟภ. ผ่านการขอติดตั้งไฟฟ้ากับ กฟภ. ทั้งแบบติดตั้งมิเตอร์หรือ
แบบที่ต้องขยายเขตระบบไฟฟ้า เพื่อให้ กฟภ. เป็นผู้ให้บริการและตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าให้กับตน
•
•
•
•
•

กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานภายในองค์กรที่ซับซ้อน
ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ความพร้อมในระบบตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานแบบกึ่งเรียลไทม์ (Near Real-time)
ความพร้อมของลูกค้าด้านความรู้และอุปกรณ์ในการใช้บริการในรูปแบบดิจิทัล
ความพร้อมของบุคลากรด้านความรู้และเครื่องมือในการให้บริการรูปแบบดิจิทัล

Usage
ขั้นตอนที่ลูกค้าใช้บริการไฟฟ้าและได้รับการบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าจากการเป็นลูกค้าของ กฟภ.
ตามปกติในแต่ละเดือน เพื่อประกอบธุรกิจ/ดาเนินชีวิตประจาวัน การได้รับใบแจ้งยอดค่า ไฟฟ้า และการชาระเงิน
ค่าบริการไฟฟ้า รวมถึงการได้รับแจ้งดับไฟล่วงหน้า
•
•
•
•
•

ความพร้อมของลูกค้าด้านเครื่องมือและความรู้ต่อการใช้บริการรูปแบบดิจิทัล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่รองรับต่อการดาเนินงานรูปแบบดิจิทัล
ลักษณะการดาเนินงานของบุคลากรที่เน้นดาเนินงานตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
ศักยภาพในการปรับตัวและพัฒนาแนวทางการให้บริการของบุคลากร
การขาดความเข้าใจในบริบทและพฤติกรรมลูกค้าในเชิงลึก

Apprehensive
ขั้นตอนที่ลูกค้าพบปัญหาจากการใช้ไฟฟ้าและแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องและการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับ กฟภ.
ทั้งด้านคุณภาพไฟฟ้าและการบริการจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
• การขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
• ลักษณะและบริบทการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อการรับมือต่อปัญหาฉุกเฉิน
• กระบวนการดาเนินงานทีไ่ ม่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Advocacy
ขั้นตอนที่ลูกค้าใช้บริการ กฟภ. อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการดาเนินงานของ กฟภ.
• มุมมองที่ลูกค้ามีต่อภาพลักษณ์และโครงการของ กฟภ.
• ความแม่นยา ความถูกต้อง และความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
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•
•
•
•

ข้อจากัดในการทาการตลาดแบบเต็มรูปแบบ
ขีดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าและสื่อสารในวงกว้าง
ระบบเครือข่ายสังคมและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม
การเชื่อมโยงและการต่อยอดข้อมูลระหว่างพื้นที่การให้บริการ

แผนภาพที่ 7 เส้นทางเดินของลูกค้า Customer Journey Map
ในปี 2563 กฟภ. ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยได้จัดตั้งสายงานธุรกิจและการตลาด เพื่อกากับ ดูแล และ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริการลูกค้าภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ งานบริการของ กฟภ. มีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ ตอบสนองต่อการขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ของ กฟภ. ด้ านวัตถุป ระสงค์เ ชิงยุ ทธศาสตร์ SO3 (มุ่ งเน้ น การ
ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า) ปัจจุบัน กฟภ. มีแผนงานดาเนินงานลูกค้าหลักอยู่ 3 แผนงาน
1. แผนปฏิบัติการ ประจาปี ของ กฟภ.
2. แผนแม่บทบริการลูกค้า พ.ศ. 2560-2564
3. แผนปฏิบัติการ ดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565
ซึ่งพบว่าแผนงานทั้ง 3 สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานขององค์กรได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมครบในทุกมิติ
กฟภ. จาเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการ รองรับงานให้บริการในรูปแบบ Digital Service มากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
กระบวนงานต่ าง ๆ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ กฟภ. จ าเป็ น เป็ น ต้ อ งเข้ า ใจและให้
ความส าคัญ ต่อลูกค้าในรูปแบบการเป็ น ศูน ย์กลางการดาเนินงานในทุกมิติควบคู่กับการพัฒ นาและการขับเคลื่อน
องค์กรให้สนับสนุนและส่งเสริมต่อการดาเนินงานที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแบบ
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องค์รวมอย่างเป็ น ระบบ รวมถึงการบริห ารจั ดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ การสร้างเสริม
ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักใน 3 ส่วนคือ
1. ความเข้าใจลูกค้าด้วยการนาข้อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์จากทุกการปฏิสัมพันธ์ของทุกช่องทาง
ระหว่างลูกค้าและองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองและอานวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างตรงประเด็น
2. การจัดการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกันในทุกภาคส่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาการบริการและสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและกระบวนการ
สนั บ สนุ น ต่าง ๆ ทั้ งทางด้านวิสั ย ทัศน์ และยุ ทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร ระบบการสนั บสนุ นทางด้านทรัพ ยากร
วัฒนธรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมองค์กร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน
3. การบริห ารการเปลี่ ย นแปลง เป็ นส่ วนจาเป็น ที่ช่ว ยสนั บสนุน องค์กรให้ ส ามารถปรับตัว สร้าง
ศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ างต่ อเนื่ องด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ เข้ามาเปลี่ ย นวิถี ชี วิตและสร้างให้ เกิ ดพฤติ กรรมใหม่ ๆ องค์ก รไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ให้บริการลูกค้าแบบเดิมได้ ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อส่งมอบบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า

แผนภาพที่ 8 กรอบแนวคิดสร้างเสริมประสบการณ์ลูกค้า
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2.3 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
การจัดทําบทวิเคราะหในรูปแบบ SWOT Analysis ไดหยิบยกประเด็นในแผนยุทธศาสตร กฟภ.
ป พ.ศ 2564-2568 นํ ามาผนวกรวมกับ เสี ย งสารสนเทศของลู ก ค า เพื่ อ วิเคราะห สว นที่ เกี่ย วข อ งใน
ดานลูกคา โดยมีก ารวิเคราะหเสียงของลูกคาที่สํ าคั ญ นํามากําหนดเปน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค สามารถสรุปได ดังนี้

- มีระบบจําหนายไฟฟาที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือ
- พื้นที่การใหบริการ และเครือขายการใหบริการที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
- ระบบเทคโนโลยีมคี วามพรอมและสามารถรองรับการดําเนินงาน
ทั้งระบบโครงขายและงานบริการลูกคา
- มีฐานลูกคาและขอมูลลูกคาครอบคลุมทั้งประเทศ
- ลูกคามีความเชื่อมั่นในภาพลักษณ ของ กฟภ.
- คุณภาพการใหบริการดีกวาคูเทียบ และเหนือความคาดหวังของ
ลูกคา
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูงในธุรกิจจําหนายไฟฟา
- มีชองทางการใหบริการรองรับครอบคลุมทั้ง ออนไลน และ
ออฟไลน
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- ขาดการใชประโยชนจากฐานขอมูลเพื่อนําไปสูการวิเคราะหและ
การบริหารจัดการยังไมเพียงพอ (Data Analytic)
- ขาดการบูรณาการกระบวนงานและระบบงานเพื่อมูงสูทิศทาง
Digital Utility
- ฐานขอมูลดานลูกคาและระบบไฟฟา ยังไมถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน
- มาตรฐานการใหบริการ ยังมีความแตกตางตามการบริหาร
จัดการในพื้นที่ ไมเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

- โอกาสในการขยายตลาดจากธุ ร กิ จ ไฟฟ า ที่ กํ า ลั ง เติ บ โต เช น
โครงการรถไฟฟ า เชื่ อ ม 3 สนามบิ น โครงการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) ที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- โอกาสในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ และเครือขายความ
รวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
- นโยบายภาครัฐ ที่สงเสริมการใชดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การใหบริการ
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- ความมัน่ คงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัล (Cyber Security)
- ขอจํากัดจากกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ ที่จํากัดการทําธุรกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ
- การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู ใ ช ไ ฟไปสู Prosumer
นําไปสูปริมาณการซื้อไฟจากภาครัฐที่ลดลง
- การขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ของ SPP อาจส ง ผลต อ อุ ป ทานที่
เพิ่ ม ขึ้ น และมี ผ ลกระทบต อ หน ว ยจํ า หน า ยของ กฟภ. ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมที่ลดลง

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภคที่มีวัตถุประสงค คือ
การผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายไฟฟาให แกประชาชน ตลอดจนดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ า อื่น ที่เกี่ ยวเนื่ องหรือที่เปน ประโยชน แก กฟภ. ซึ่งมีก ารดําเนินงานที่ ตอบสนองตอ กลุมลูก คาที่
หลากหลายและจํานวนมากทั้งภาคอุต สาหกรรม ภาคธุรกิ จ และภาคประชาชน ครอบคลุมกวา 74
จังหวัดทั่วประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 99 ของ
พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีจํานวนผูใชไฟประมาณ 19.9 ลานราย
ในด า นเทคโนโลยี กฟภ. ได เริ่ ม นํ า ระบบไฟฟ า ทางภู มิ ศ าสตร (Geographic Information
System : GIS) สําหรับงานจัดเก็บ จัดการ ประมวลผล และสืบคนขอมูลแผนที่ระบบไฟฟาในระบบสาย
สงและระบบจําหนายแรงสูง ในระดับความถูกตองที่มาตราสวนแผนที่ 1:40,000 ครอบคลุมขอมูลตั้งแต
ระบบสายสง สถานีไฟฟา ระบบจําหนายแรงสูงและแรงต่ํา ไปจนถึงมิเตอรผูใชไฟ
ใน ด า นคุ ณ ภ าพการให บ ริ ก าร กฟ ภ. มี ค า ความพึ งพ อใจของลู ก ค า ป ระจํ า ป 2562
ดานการใหบริการลูกคา กฟภ. มีคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.50 เมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบ กฟภ.
มีระดับความพึงพอใจที่ สูงกวา กฟน. (การไฟฟานครหลวง), TENAGA (บริษัท ผลิตไฟฟาขามชาติของ
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มาเลเซีย) และ Meralco (บริษัท จั ดจําหนายพลังงานไฟฟ าในฟ ลิปปนส) รวมไปถึงการมีชองทางการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคาและใหบ ริการหลากหลายชองทาง ทั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เว็บไซต แอป
พลิเคชัน PEA Smart Plus ศูนยบริการขอมูลผูใชไฟฟา (1129 PEA Call Center) สํานักงานและสาขา
เปนตน
ถึงแม องคกรจะมีระบบจําหน ายที่ครอบคลุมทั่ วเกือ บทุ กพื้ นที่ในประเทศแลว การนําขอ มูลมา
วิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ โดยยังขาดเทคโลยีในการเชื่อมโยงขอมูลอยางสมบูรณ (Data Analytic)
และสําหรับฐานขอมูลผูใชไฟยังไมถือวาเปนขอมูลปจจุบัน รวมไปถึงกฎระเบียบที่มีอยู โดยเฉพาะระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการบริการลูกคานั้น ยังไมสามารถทําใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกันในแตละการไฟฟาได
เพราะการใชดุลยพินิจของพนักงาน ซึ่งอางตามระเบียบของไฟฟา อาจทําใหเกิดความไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชไฟ
ในแผนยุ ท ธศาสตรช าติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580) การพั ฒ นาประเทศ ในเรื่ อ งประเด็ น
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ขอ 4.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คือ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพื้นฐานที่จะทําใหไทยเปน
ศูนยกลางทั้งทางบก เชน ทางน้ํา และทางอากาศ (รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน) ทําใหมีโอกาสใน
การขยายฐานลูกคา และพัฒนาระบบโครงขายเพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ
วิกฤติการณที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูลทางไซเบอรเปนเรื่องที่ไมควรมองขามในปจจุบันนี้
เนื่องจากทางองคกร กฟภ. เองนั้นเคยไดรับผลกระทบจาก ภัย Ransomeware จนทําใหขอมูลที่สําคัญ
บางสวนนั้นหายไปและไมสามารถกูคืนกลับได และพฤติกรรมผูใชไฟในอนาคต หันมานิยมใชระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะทําใหรายไดขององคกรลดลง และการขยายกําลังการผลิตของ SPP ที่
สงผลถึงหนวยจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม โดยการสงเสริมจากภาครัฐ

หนา 18

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

2.4 การวิเคราะหชองวางในการพัฒนาการใหบริการลูกคา
ในการวิเคราะห ชองวางในการพั ฒ นาการให บ ริการลู ก คา (GAP Analysis) เพื่ อจั ดทํ าแผนแมบ ท
บริการลูกคาและการตลาดพัฒนาการใหบริการลูกคาป 2564-2568 ในครั้งนี้ ไดพิจารณาองคประกอบทั้ง 5 ไดแก
1) ความตองการและความคาดหวังของลูกคาจากการสรุปสารสนเทศเสียงของลูกคาป 2562
2) ประสิทธิการดําเนินงานในปจจุบันจากผลศึกษาโครงการ Customer Experience Design
3) การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรของ กฟภ. จากแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2564-2568
4) แผนงานและโครงการที่มีอยูในปจจุบัน
5) แนวโนมการบริการลูกคาและการดําเนินธุรกิจในอนาคต
เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 5 ทําใหเห็นถึงความตองการ ความคาดหวังของลูกคา ประสิทธิภาพการดําเนินงานใน
ปจจุบัน และแผนงานที่รองรับอยูในปจจุบัน พบวาชองวางในการปรับปรุงงานบริการลูกคาของ กฟภ. เพื่อรองรับการ
บรรลุตามแผนยุทธศาสตรและแนวโนมการใหบริการลูกคาในอนาคต 4 ดาน ดังนี้
1) ดานความเขาใจลูกคา
 ขาดการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาในเชิงลึก ที่ครอบคลุมในทุกชองทาง
 ขาดการผลักดันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกคาใหใชบริการแบบดิจิทัล
2) ดานบุคลากร
 ขาดความพรอมดานทักษะการดําเนินงานแบบดิจิทัล
 ขาดความพรอมดานทักษะการดําเนินงานดานการตลาดและการขาย
 กฟภ. ยังไมมีหนวยงานสําหรับการตอบสนองดูแลดานลูกคาที่ใชบริการผานชองทางออนไลน
3) ดานกระบวนการ
 กฟภ. มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานภายในองคกรที่ซับซอน
 กฟภ. ขาดการสื่อสารไปยังผูรับผิดชอบในแตละพื้นที่ชัดเจน ทําใหเกิดชองวางในการใหบริการพื้นที่
แตกตางกัน
 กฎระเบียบในการดําเนินบางอยางเปดชองวางทําใหบริการลูกคามาตรฐานตางกัน
 ขาดการตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ
 ขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานแบบองครวม
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4) ดานเทคโนโลยี
 กฟภ. ขาดการนํา ขอ มูล การใชไฟของลูก คา มาทํา การวิ เคราะห แ ละทํ าการทบทวนเพื่ อปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสรางโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ กฟภ.
 กฟภ. ยังไมมีระบบติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบ Digital บางสวนยังตองใชระบบเก็บขอมูล
รายงานในรูปแบบเอกสาร
 กฟภ. สามารถใหบริการออนไลนไดแตยังไมครอบคลุมทุกประเภท
 กฟภ. ยังมีขอจํากัดในการจัดเก็บและลงนามในเอกสารในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการเก็บรักษา คํารอง
ขอใชไฟฟา สัญญาซื้อขายไฟฟา
 กฟภ. ขาดการบูรณาการฐานขอมูลลูกคาแบบองครวม
 ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานบริการบางระบบความปลอดภัยนอย
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3. ความเชื่อมโยงของแผนแมบทดานการบริการลูกคาและการตลาด กับ แผนยุทธศาสตร กฟภ.
การจัดทําแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด พ.ศ. 2564-2568 ในครั้งนี้ไดจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ
เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ดานที่ 3 (SO3) มุงเนนการตอบสนองความตองการของทุกกลุมลูกคา
ภายใตแผนยุ ทธศาสตรของ กฟภ. นอกจากนี้ในสวนของแผนงาน/โครงการ ไดมีความเชื่อมโยงต อยุ ทธศาสตรของ
กฟภ. ในดานตาง ๆ เพื่อบูรณาการใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตรขององคกร
แผนยุทธศาสตรของ กฟภ.
VISION: วิสัยทัศน
“กฟภ. เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยาง
ครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือไดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน ”
MISSION: ภารกิจ
“จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม”
CORE VALUE: คานิยม
“ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 ประกอบดวย
 วิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) คานิยม (Core Value)
 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective)
 ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธ (Tactic)
 การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
- แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2564-2568
- Balanced Scorecard การไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568
- แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจําป 2564
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objective) ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธ (Tactic)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

S1 สราง กฟภ. ใหเติบ โตอยางยั่งยืน ตาม OC1 วิเคราะห GAP และแนวทางการผลักดัน
ยกระดับการกํากับดูแลแบบ
บูรณาการเพื่อสรางความยั่งยืน

มุงสูองคกรที่เปนเลิศในทุกดาน
เพื่อรองรับระบบไฟฟา
ในอนาคต

กรอบ SDGs และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสากล องคกรสูความยั่งยืน
OECD และ DJSI
S2 การให ค วามสํ า คั ญ และตอบสนองต อ OC2 การวิ เคราะห และกํ าหนดแนวทาง
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอบสนองความตองการความคาดหวัง และความ
กังวลผูมีสวนไดสวนเสีย
RS1 ส นั บ ส นุ น ก า รใช พ ลั ง งา น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
S3 ระบบจําหนายที่ไดคุณภาพในระดับชั้น OM1 การเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะค วาม
นําของภูมิภาค
นาเชื่อถือของระบบจําหนาย
S4 Grid Modernization Roadmap & OM2 การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของระบบ
Implementation
จําหนาย โดย Smart Grid
S5 การบู รณาการกระบวนการทํ า งานทั้ ง OM3 ปรับปรุงโครงสรางองคกร และพัฒนา
อ ง ค ก ร ด ว ย Digitalizationเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด SLA ระบบงานที่ ส อดรั บ กั บ การนํ า ดิ จิ ทั ล มา
ความสามารถในเชิงแขงขัน
ประยุกตใชในกระบวนการทํางาน
S6 สรางความมั่นคงทางการเงิน
OM4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย
ในระยะยาว
OM5 ยกระดั บ ผลประกอบการขององคก ร
และการจัดทําบัญ ชีตนทุนระหวาง Regulated
Businessแ ล ะ Non-regulated Business
รวมถึ ง การทํ า บั ญ ชี ต น ทุ น รายกิ จ กรรม (ABC
Costing)

S7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา CR1 ยกระดับ มาตรฐานของผลิตภั ณ ฑแ ละ
มุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของทุกกลุมลูกคา

การใหบริการของลูกคาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Customer Service)
S8 การสรา งความสัม พั น ธแ ละรัก ษาฐาน CR2 การสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะ
ลูกคารายสําคัญ (Key Account)
ยาว และรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (CRM)
CR3 ส ร า งป ระ ส บ ก า ร ณ ที่ ดี กั บ ลู ก ค า
(Customer Experience)
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

S9 การกํ า หนดทิ ศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร NM1 การกํ า หนดนโยบายและกํ า หนดทิ ศ
ระหวาง กฟภ. และบริษัทในเครือ
มุงสู Non - regulated
Business โดยการสราง
Advantaged Portfolio

ทางการดําเนิน งานของบริษัท ในเครือ รวมถึ ง
การวิเคราะหถึง Business Alignment

S10 การดําเนินงานตามแผนสําหรับธุรกิจ NM2 ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น

PEA

เกี่ ย ว เนื่ อ ง แ ล ะ ก า รบ ริ ห า ร Product Portfolio Management
Portfolio
OM5 ยกระดั บ ผลประกอบการขององคก ร
และการจัดทําบัญ ชีตนทุนระหวาง Regulated
Business แ ล ะ Non-regulated Business
รวม ถึ งก า รทํ าบั ญ ชี ต น ทุ น ราย กิ จ ก รรม
(ABC Costing)

S11 ก ารกํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร NM3 ก า รกํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร
ดําเนินงานของบริษัทในเครือ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

S12 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของให RS2 ทบทวนกฎหมายระเบียบขอบังคับ เพื่อ
มีความคลองตัว และสามารถแขงขันได

รองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง
กํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให
เกิด Synergy

S13 ยกระดับการบริหารและพัฒนาของทุน HR1 ส ง เสริ ม การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย โ ดยใช
มนุษย
ขับเคลื่อนองคกร ใหทันสมัย
ดวยทุนมนุษย เทคโนโลยีดิจิทลั
และนวัตกรรม

เทคโนโลยีดิ จิ ทัล ในการพั ฒ นาระบบงานดา น
HR (HRM)
HR2 พัฒนาระบบการเรียนรูและพัฒนาในการ
เสริมสรางและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
(HRD)

S14 สงเสริมและพัฒ นาขีด ความสามารถ DT1 พัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อการขับเคลื่อนองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
(Digital Transformation)
S15 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยและมี
เส ถี ย ร ภ า พ ข อ ง เท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล
(Sustainable and Secured Digital
Technology)
S16 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรม
องคกร ( Corporate Innovation
System :CIS)

ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สะท อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
บ ริ ห ารค า ใช จ า ย แล ะ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ขอ ง
กระบวนการดําเนินงาน
DT2 พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น
Cyber Security แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เทคโนโลยีดิจิทัลสูมาตรฐานสากล

IP1 พั ฒ นาโครงสรางและกระบวนการดา น
นวัตกรรม
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แผนภาพที่ 9 สรุปแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2564 – 2568 ที่เกี่ยวเนื่องกับ แผนแมบทดานลูกคาและการตลาด พ.ศ. 2564 – 2568
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สรุปความเชื่อมโยงโครงการในแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดกับยุทธศาสตร กฟภ.

โครงการ

SO1
S1

1

โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด



2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน



3

5

โครงการ Call Center Enhancement (Phase 4)
โครงการศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบ
Contact Center (Phase 5)
โครงการพัฒนา Front Office

6
7

4

8
9
10
11
12
13

SO2

S2




S3

S4

SO3

S5

S6





















































โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop













โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ
โครงการพัฒนาระบบติดตามงานใหบริการทุกประเภท
(Service Tracking)
โครงการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ
ตามแนวทาง Doing Business: World Bank
โครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟาระบบ
115 kV - 230 kV One stop service
โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
โครงการ PEA Smart Plus
(งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา) ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาชองทางสื่อสารผานเว็บไซต (Website)





































S7

SO4

S8

 



SO5

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
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แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

โครงการ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

โครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใชบริการรับใบแจงคา
ไฟฟาและใบเสร็จคาไฟฟาแบบออนไลน
(e-Tax Invoice/ e-Receipt)
โครงการพัฒนาระบบการตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ
DMSx (New Version)
โครงการพัฒนาชองทางใหบริการผาน
LINE Official Account
โครงการพัฒนาการใหบริการแบบบูรณาการทั่วประเทศ
Nationwide One Stop Service
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA CARE & SERVICE
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Volta
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Solar Hero
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคิวและระบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูลลูกคาองครวม
โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลขององคกร
เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและการบริหารจัดการ
(Data Driven Execution)
โครงการจัดหารถยนตแกกระแสไฟฟาขัดของ
โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนยอํานวยการงานบริการ
ลูกคาดิจิทัล

SO1
S1

S2

SO2
S3

S4

S5

SO3
S6

S7

S8

SO4

SO5

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
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พ.ศ. 2564-2568

โครงการ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

โครงการพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจ
โครงการ Customer Relationship Management
(CRM)
โครงการพัฒนาระบบสรางความสัมพันธกับลูกคากลุม
C&I
โครงการพัฒนาการใหบริการและรักษาฐานลูกคาราย
สําคัญ (Key Account) ดวยระบบ Digital CRM
โครงการพัฒนาความสัมพันธลูกคาในนิคมอุตสาหกรรม
และนอกนิคมโดยรอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา
โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกําหนดและดําเนินการ
ตามมาตรฐานการใหบริการ (SLA)
โครงการ Customer Experience Design (การสราง
เสริมประสบการณใชบริการของลูกคา)
โครงการ Customer Analytics for Insights &
Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
โครงการ PEA Customer Channel Performance
Management

SO1
S1

SO2

S2

S3

S4

S5

SO3
S6

S7

S8

SO4

SO5

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
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พ.ศ. 2564-2568

สรุปความเชื่อมโยงโครงการในแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด ตามกลยุทธของยุทธศาสตร กฟภ.

โครงการ
1
2
3
4
5

โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู
เกี่ยวกับลูกคาและตลาด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขอรองเรียน
โครงการ Call Center
Enhancement (Phase 4)
โครงการศึกษาแนวทางและพัฒนา
ระบบ Contact Center (Phase 5)
โครงการพัฒนา Front Office

โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop
โครงการปรับปรุง
7
กระบวนการขอใชไฟ
โครงการพัฒนาระบบติดตามงาน
8 ใหบริการทุกประเภท
(Service Tracking)
โครงการพัฒนากระบวนการ
9 ใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง
Doing Business: World Bank
โครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟา
10 ระบบ 115 kV - 230 kV
One stop service
6

OC1 OC2 RS1 RS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 CR1 CR2 CR3 NM1 NM2 NM3 HR1 HR2 DT1 DT2
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โครงการ
11
12
13

14

15
16
17
18
19

โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใช
บริการ (SCS)
โครงการ PEA Smart Plus (งาน
พัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา)
ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาชองทางสื่อสารผาน
เว็บไซต (Website)
โครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใช
บริการรับใบแจงคาไฟฟาและใบเสร็จ
คาไฟฟาแบบออนไลน (e-Tax
Invoice/ e-Receipt)
โครงการพัฒนาระบบการตัดตอ
มิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ DMSx
(New Version)
โครงการพัฒนาชองทางใหบริการผาน
LINE Official Account
โครงการพัฒนาการใหบริการแบบ
บูรณาการทั่วประเทศ Nationwide
One Stop Service
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA CARE & SERVICE
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA Volta

OC1 OC2 RS1 RS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 CR1 CR2 CR3 NM1 NM2 NM3 HR1 HR2 DT1 DT2
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โครงการ
20
21
22

23

24
25

26

27
28

โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม
PEA Solar Hero
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคิว
และระบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูล
ลูกคาองครวม
โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลของ
องคกร เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและ
การบริหารจัดการ
(Data Driven Execution)
โครงการจัดหารถยนตแก
กระแสไฟฟาขัดของ
โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย
อํานวยการงานบริการลูกคาดิจิทัล
โครงการพัฒนาการใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลลูกคาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ หรือสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ
โครงการ Customer Relationship
Management (CRM)
โครงการพัฒนาระบบสราง
ความสัมพันธกับลูกคากลุม C&I

OC1 OC2 RS1 RS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 CR1 CR2 CR3 NM1 NM2 NM3 HR1 HR2 DT1 DT2
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โครงการ
29

30
31
32
33

34

35
36

โครงการพัฒนาการใหบริการและ
รักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key
Account) ดวยระบบ Digital CRM
โครงการพัฒนาความสัมพันธลูกคาใน
นิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคม
โดยรอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานใน
ดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา
โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการ
โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
กําหนดและดําเนินการตามมาตรฐาน
การใหบริการ (SLA)
โครงการ Customer Experience
Design (การสรางเสริมประสบการณ
ใชบริการของลูกคา)
โครงการ Customer Analytics for
Insights & Personalization
(การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
โครงการ PEA Customer Channel
Performance Management

OC1 OC2 RS1 RS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 CR1 CR2 CR3 NM1 NM2 NM3 HR1 HR2 DT1 DT2
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แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

4. สรุปกรอบการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ. มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดทิศทางในการบริการ
ลูกคาและการตลาดขององคกรรองรับการปรับเปลี่ยนสูการใหบริการลูกคาแบบ Digital อยางเต็มรูปแบบในอนาคต
โดยมุงเนนการตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรภายใตวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ดานที่ 3 (SO3) มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการของทุกกลุมลู กคา โดยกําหนดเปนกลยุทธต ามแผนแมบ ทฯ 2 ยุ ทธศาสตร 3 กลยุท ธ 10 แผนงาน
36 โครงการ วงเงินรวม 2,976,319,060 บาท รายละเอียดโครงการตาง ๆ ดังนี้

CR1
1 โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด

(ธต)

(ภ1-ภ4) 2564-2568 29,000,000

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน

(ธต)

(ทส), (ว) 2564-2568

3 โครงการ Call Center Enhancement (Phase 4)

(ทส)

(ธต)

2564-2568 312,095,060

(ธต)

(ทส)

2567-2568 10,000,000

4

โครงการศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบ Contact Center
(Phase 5)

5 โครงการพัฒนา Front Office

(ธต)

6 โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop

(ธต)

7 โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ

(ธต)

(วศ), (ย),
2564-2568
(ภ1-ภ4)

6,000,000

4,200,000

(วศ),
(สอ), 2564-2568 60,000,000
(ภ1-ภ4)
(ย), (บ),
(บก), 2564-2567 200,000
(ทส)

8

โครงการพัฒนาระบบติดตามงานใหบริการทุกประเภท
(Service Tracking)

(ธต)

(ทส)

2564-2566

6,000,000

9

โครงการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง
Doing Business: World Bank

(ธต)

(ทส),
(ภ1-ภ4)

2564

100,000

(ธต)

(ภ1-ภ4),
(กบ), (ป),
(วศ)

2564

50,000

โครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟาระบบ 115 kV - 230 kV
10
One stop service
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CR1
11 โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)

12

โครงการ PEA Smart Plus
(งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผูใชไฟฟา) ระยะที่ 3

13 โครงการพัฒนาชองทางสื่อสารผานเว็บไซต (Website)

(ธต)

(ทส), (ย),
(บ), (บก), 2564-2565 21,000,000
(สดท)

(ธต)

(ทส), (ย),
2564-2568 101,000,000
(สดท)

(ย)

14

โครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใชบริการรับใบแจงคาไฟฟาและ
ใบเสร็จคาไฟฟาแบบออนไลน (e-Tax Invoice/ e-Receipt)

(ธต)

15

โครงการพัฒนาระบบการตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ DMSx
(New Version)

(ธต)

16 โครงการพัฒนาชองทางใหบริการผาน LINE Official Account

(ธต)

(ธต),
(ทส),
(สดท)

(บ), (ย),
2564-2566 18,000,000
(ภ1-ภ4)
(ทส), (บ),
2564-2566 10,000,000
(สดท)
(ย), (ทส),
(บ),
2564
20,000,000
(ภ1-ภ4),
(สดท)

โครงการพัฒนาการใหบริการแบบบูรณาการทั่วประเทศ
Nationwide One Stop Service

(ธต)

(ภ1-ภ4)

18 โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA CARE & SERVICE

(ธต)

-

19 โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Volta

(ธต)

-

20 โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Solar Hero

(ธต)

-

17

2564-2568 17,500,000

2564

50,000

2564-2565 10,000,000
2564

93,540,000

2564-2565 10,000,000

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคิวและระบบประเมิน
21
ความพึงพอใจ

(ธต)

(ทส),
(สอ), 2564-2568 96,380,000
(ภ1-ภ4)

22 โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูลลูกคาองครวม

(ธต)

(ทส),
(สดท)

2566-2568 11,000,000
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CR1
(ทส),
(ภ1-ภ4), 2564-2565
(สดท)

โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลขององคกร เพื่อนําไปสูการวิเคราะห
23
และการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)

(ธต)

24 โครงการจัดหารถยนตแกกระแสไฟฟาขัดของ

(วศ)

(สอ)

25 โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนยอาํ นวยการงานบริการลูกคาดิจิทัล

(ธต)

(ทส),
(สดท)

2565

5,000,000

โครงการพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการใหบริการหรือสรางโอกาสทางธุรกิจ

(ธต)

(สดท)

2564-2568

50,000

26

100,000

2564-2566 1,869,235,000

CR2
27 โครงการ Customer Relationship Management (CRM)

(ธต)

(ภ1-ภ4),
(ทส), 2564-2568 105,039,000
(สดท)

28 โครงการพัฒนาระบบสรางความสัมพันธกับลูกคากลุม C&I

(ธต)

(ภ1-ภ4),
2564-2565
(ทส)

200,000

(ธต)

(ภ1-ภ4),
(ทส), 2564-2566
(สดท)

500,000

(ภ1-ภ4) 2564-2566

2,000,000

โครงการพัฒนาการใหบริการและรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key
29
Account) ดวยระบบ Digital CRM
30

โครงการพัฒนาความสัมพันธลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมและนอก
นิคมโดยรอบ

(ธต)

31

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคา

(บก)

(ธต)

2564-2568 15,250,000
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CR3
32 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการ

(ธต)

(ย), (บก) 2564-2568

-

(ทส), (ย),
2564-2565
(ภ1-ภ4)

100,000

33

โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกําหนดและดําเนินการตาม
มาตรฐานการใหบริการ (SLA)

(ธต)

34

โครงการ Customer Experience Design (การสรางเสริม
ประสบการณใชบริการของลูกคา)

(ธต)

โครงการ Customer Analytics for Insights & Personalization
(สดท)
(การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
โครงการ PEA Customer Channel Performance
36
(ธต)
Management
35

รวมงบประมาณทั้งหมด
= ผูรับผิดชอบหลัก

-

2564-2568 16,200,000

(ธต)

2564-2565 101,330,000

-

2564-2565 25,200,000

2,976,319,060 บาท
= ผูเกี่ยวของ

= ระยะเวลาดําเนินงาน (พ.ศ.)

= งบประมาณ (บาท)
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แผนงานที่ 1 รับฟังเสียงของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มบริการ
1. โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
1) หลักการและเหตุผล :
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสำหกิจนำระบบกำรประเมิน
คุณ ภำพรั ฐวิส ำหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มำใช้ ในกำรประเมินผล
กำร ด ำเนิ น งำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ อย่ ำงเป็ น ทำงกำร โดยเริ่ ม น ำระบบ SEPA มำใช้ เพื่ อ ประเมิ น ผลกำร
ดำเนิน งำนของ กฟภ. ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ ซึ่ ง กฟภ. ได้จัดทำ โครงกำรส ำรวจเพื่อกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด ตำมแผนกำรปรับปรุงขององค์กรตำมระบบ SEPA (OFIs Roadmap) ตั้งแต่ปี
2556 มำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 สคร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรประเมินผลของ กฟภ. จำก
ระบบ SEPA เป็ น กำรประเมิ น ผล กำรด ำเนิ น งำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ตำมระบบประเมิ น ผลใหม่ (State
Enterprise Assessment Model: SE-AM) โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสำหกิจตอบสนอง
กับสภำพแวดล้อมในกำรดำเนินภำรกิจ/ธุรกิจ กำรแข่งขัน ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบำยสำคัญ และจำกผล
กำรประเมิน Baseline ประจำปี 2562 ในส่ว นของกระบวนกำรประเมิน ควำมพึงพอใจพบว่ำกำร
ประเมิ น ได้ มี ก ำรวิเครำะห์ ป ระเด็ น ส ำคั ญ ต่ ำงๆ อย่ำงไรก็ ต ำมยั งไม่ มี แ นวทำงที่ ชั ด เจนที่ มั่ น ใจว่ ำ
ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและลูกค้ำที่
อำจเป็นลูกค้ำในอนำคตทุกกลุ่มลูกค้ำ/ส่วนตลำด ดังนั้น เพื่อให้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมจึงจำเป็นต้องดำเนินกำรโครงกำรสำรวจเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้ำและตลำดเป็นประจำทุกปี
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำกำรศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด สำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของ กฟภ.
โดยวิธีกำรศึกษำและสำรวจที่ถูกต้องตำมหลัก วิชำกำร จำกผู้มีประสบกำรณ์ที่มีควำมน่ำเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับ ทันต่อควำมต้องกำรและทิศทำงกำร ดำเนินงำนตำมบริบทขององค์กร
2. เพื่อให้มกี ำรวิจัยตลำดธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และกำรวิเครำะห์ประเมินผล ทบทวน ปัจจัย
ควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังของลู กค้ ำ ที่ ส่ งผลต่อควำมพึ งพอใจและควำมผู กพั นของลู กค้ ำ
ตลอดจน ประเมินประสิทธิผลกำรจำแนกลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด กำรรับฟังเสี ยงลู กค้ำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริกำร กำรสนับสนุนลูกค้ำ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
3. เพื่อให้มีกำรวิเครำะห์สำรสนเทศที่สำคัญจำกลูกค้ำและตลำด สรุปผลข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
ยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด รวมถึงกำรนำสำรสนเทศดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรจำแนกกลุ่ม
ลูกค้ำและ ส่ วนตลำด กำรวำงแผน/พั ฒ นำ/ปรับปรุง/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรตลำด
ระบบงำนและ กระบวนกำรทำงำน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กำรรักษำระดับควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ กำรเชื่อมโยงกับ สำรสนเทศจำกเสียงของลูกค้ำผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ นำไปสู่กำรวิเครำะห์
ข้อ มู ล ลู ก ค้ ำ (Customer Data Analytics) และกำรพั ฒ นำโอกำสธุรกิจ ใหม่ ส่ งผลให้ เกิ ด ผลกำร
ดำเนินงำนที่ดี สำมำรถนำไปเทียบเคียงกับ หน่วยงำนอื่น หรือเป็น Best Practice ได้ในอนำคต
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3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO1 : ยกระดับกำรกำกับดูแลแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน (S2 : OC2)
SO3 : มุง่ เน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำและทบทวนข้อมูลเพื่อกำรออกแบบและสร้ำงตัวแบบในกำรศึกษำวิจัย กำรสำรวจเพื่อ กำร
เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดของ กฟภ. เพื่อทบทวนสภำวกำรณ์ทำงกำรตลำดของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
ในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องตำมภำรกิจของ กฟภ. ตลอดจนทิศทำงในระดับภูมิภำคและ
สำกล นโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศ ประเมินสถำนะของคู่แข่งและคู่เทียบตำมบริบทขององค์กรทั้ง
ในปัจจุบันและในอนำคต ประเมินควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน ตลอดจนกฎระเบียบหลักเกณฑ์และ
ข้อจำกัดต่ำง ๆ ของ กฟภ. เปรียบเทียบกับคู่แข่งและคู่ เทียบทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศในระดับ
ภู มิ ภ ำคและระดั บ สำกล รวมถึ ง ทิ ศ ทำงกำรปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation)
2. ทบทวนข้อมูลลูกค้ำและส่วนตลำดสำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ กฟภ. ได้เคย จัดทำไว้ใน
กำรจำแนกลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และส่วนตลำด รวมถึงมุมมองต่ำง ๆ ที่มีกำรแบ่งประเภทลูกค้ำในกำร
ดำเนินงำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ของ กฟภ. รวมถึงแนวโน้มกำรเติบโตของลูกค้ำและตลำดในอนำคต
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
6) กรอบวงเงิน : 29,000,000 บาท
กรอบวงเงินของโครงกำรสำรวจเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดวงเงิน 5,800,000 บำทต่อปี
โดยดำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (2564-2568)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 29,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ดำเนินกำรตำมกิจกรรมครบถ้วนทุกปี
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สำมำรถประเมินผลควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวังของลูกค้ำตำมกลุ่มต่ำงๆ ตำมที่กำหนด
2. กฟภ. มีกระบวนกำรวัดผลด้ำนลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบ
3. มีข้อมูลในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตภัณฑ์ บริกำร กำรสนับสนุนและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
หน้า 37

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี ดำเนินกำรเป็นประจำทุกปี
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. ทบทวนกระบวนกำรสำรวจฯ เพื่อ
ม.ค. - มี.ค.
ปรับปรุงแนวทำง
ของทุกปี
2. จัดทำ TOR , รำคำกลำงที่จ้ำงที่ปรึกษำ เม.ย. - พ.ค.
ทำกำรสำรวจ
ของทุกปี
3. ขออนุมัติ TOR และอนุมัติกำรจ้ำง
พ.ค. - มิ.ย.
ของทุกปี
4. ดำเนินกำรสำรวจฯ
ก.ค. - ก.ย.
ของทุกปี
5. สรุปผลและรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต.ค. - ธ.ค.
ของทุกปี
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

5

-

5.8
ต่อปี

ผูรับผิดชอบ

สำยงำนธุรกิจ
และกำรตลำด

ตำรำงที่ 4-1 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรสำรวจเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำด
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แผนงานที่ 1 รับฟังเสียงของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มบริการ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน
1) หลักการและเหตุผล :
ปั จ จุ บั น กฟภ .ได้ ใช้ ง ำนระบบรั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ ำ (PEA-VOC System) เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรข้ อ
ร้องเรียน และมีคู่มือ“เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ กฟภ.” ในกำรกำหนดกรอบ
และกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ซึ่งมุ้งเน้นกำรตอบสนองข้อร้องเรียนให้รวดเร็วแต่ยังขำดประสิทธิภำพและ
ระบบควบคุมติดตำมภำยหลัง ดังนั้น กฟภ. จำเป็นต้องจัดทำ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรข้อ
ร้ อ งเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ ร้ อ งเรีย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ งขึ้ น รวมทั้ งมี ก ำร
วิเครำะห์ปัญหำและจัดทำแผนเชิงป้องกันข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น
2) วัตถุประสงค์
1. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
2. ยกระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อองค์กร
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO1 : ยกระดับกำรกำกับดูแลแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน (S2 : OC2)
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. วิเครำะห์ และทบทวนกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ พร้อมทั้งกระบวนกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน
2. วิเครำะห์และจัดทำแผนเชิงป้องกันข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนวำงแผนและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ
6) กรอบวงเงิน : 6,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 5,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 1,000,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- ประสิทธิภำพกำรจัดกำรร้องเรียนของลูกค้ำดีขึ้น เมื่อเทียบจำกปีก่อนหน้ำ
- ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนสูงขึ้น
- ควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำต่อองค์กรลดลง
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. มีระบบติดตำมข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี (2564-2568)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. วิเครำะห์ประเมินกระบวนกำรจัดกำรข้อ ม.ค. - ธ.ค.
ร้องเรียนของลูกค้ำ
ของทุกปี
2. วิเครำะห์และจัดทำแผนเชิงป้องกันข้อ ก.ค. - ธ.ค.
ร้องเรียนของลูกค้ำ
ของทุกปี
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน 2564-2566

-

4. ติดตำมผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนผ่ำน
ระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนทุกไตร
มำส
รวม

2564-2568

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
0.5

ผูรับผิดชอบ

ฝลต.

-

-

0.5

ฝลต.

-

5.0

-

-

-

-

ฝลต., ฝพท.,
ฝวร.
ฝลต.

5.0

1.0

ตำรำงที่ 4-2 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
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แผนงานที่ 2 พัฒนาช่องทางการให้บริการและติดต่อสื่อสาร
3. โครงการ Call Center Enhancement (Phase 4)
1) หลักการและเหตุผล :
Call Center Phase 4 (กำรยกระดับศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 4) เป็นแผนงำนในกำรพัฒนำ
เพิ่ มประสิ ทธิภ ำพและยกระดับ งำนบริกำรลู กค้ำของศูน ย์บริกำรข้อมูลผู้ ใช้ไฟฟ้ำ (1129 PEA Call
Center) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลำงให้ บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ กับผู้ ใช้ไฟฟ้ำ/
ประชำชน ทั้งกำรสอบถำมข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง เรื่องร้องเรียน/แนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี
สัญญำจ้ำงฯ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งผู้ รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ระบบสื่อสำร
สถำนที่ บุ คลำกรมำทำกำรบริห ำรจัดกำรเพื่อบริกำรในส่วนของศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ ใช้ไฟ (รูปแบบ
Fully Outsource) โดยกฟภ. ได้กำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA)
เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้จ้ำงและผู้รับจ้ำง ซึ่งมีกำรตรวจสอบเป็นรำยเดือน และ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทุก ๆ 3 เดือนต่อเนื่องจนครบอำยุสัญญำ โดยมีระบบต่ำงๆ
ที่ดำเนินงำนของศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) ในระยะที่ 3 ที่ติดตั้งที่สถำนที่ของ
ผู้รับจ้ำง
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
2. เพื่อเป็นกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในงำนบริกำรของ กฟภ. ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
3. เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรระบบต่ำง ๆ ของ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนด้ำน Contact Center โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.1 Analyze Reporting คือ กำรปรับปรุงระบบรำยงำน (Reporting) เดิมให้เป็นระบบรำยงำน
เชิงกำรวิเครำะห์ (Analyze Reporting) มำกยิ่งขึ้น เพื่อสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลกำรติดต่อของลูกค้ำ
และกำรดำเนินงำนของ Contact Center ในเบื้องต้น เพื่อกำรนำมำสนับสนุนและปรับปรุงกำรทำงำน
ของ Contact Center
1.2 Maintain Standard Service (All Touchpoints/Channels) คื อ ก ำ ร รั ก ษ ำ ร ะ ดั บ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรในทุก ๆ ช่องทำงที่เกี่ยวข้อง
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1.3 Voice Service คื อ กำรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรให้ บ ริ ก ำร Voice Service ของ Call
Center ระยะที่ 3 เดิม ได้แก่ โทรศัพท์ และโทรสำร ทั้งกำรให้บริกำรแบบ Inbound และ Outbound
Call เช่น กำรพัฒนำกำรให้บริกำรผ่ำนกำรโทรออกด้วยเสียงอัตโนมัติ (IVR Outbound Call) ในกำร
แจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้ลูกค้ำ ลดกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่รับสำย (Agent)
1.4 Non-Voice Service คือ กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำร Non-Voice Service ของ
Call Center ระยะที่ 3 เดิม ได้แก่ Social Network (Facebook, Twitter), Live Chat, Email และ
กระบวนกำรท ำงำนร่ ว มกั น กั บ Digital Channel อื่ น ๆ ของ กฟภ. เช่ น Mobile Application
(PEASmart Plus) และช่องทำง Live Chat ให้สำมำรถทำงำนร่วมกับ Chatbot ของ กฟภ. ได้
1.5 Self-Service คือ กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรลูกค้ำแบบให้ลูกค้ำ
บริกำรตัวเอง เพื่อลดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรและรองรับจำนวนลูกค้ำได้มำกยิ่งขึ้น
1.6 Proactive Customer Care เพื่อมุ่งเน้นกำรทำตลำดเชิงรุกให้แก่ลูกค้ำ
1.7 Telephony คือ กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ Telephony เพื่อรองรับช่องทำงกำรติดต่อ
ที่ทันสมัย อำทิเช่น เทคโนโลยี VoIP หรือกำรโทรผ่ำนโครงข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ
และอำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรโทรติดต่อ 1129
1.8 Revise SLA : Service Level Agreement คื อ กำรทบทวนและปรั บ ปรุ งมำตรฐำนกำร
ให้ บ ริกำรลูกค้ำอย่ำงสอดคล้ องกับควำมต้องกำรของลู กค้ำทุกกลุ่ม ทั้ง SLA ในกำรดำเนินงำนของ
Contact Center และ SLA กระบวนงำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยครอบคลุมทั้ง 11 กระบวนงำน ใน
ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ Contact Center และปรั บ ปรุ ง ระบบ Quality Monitoring ให้ เป็ น ไปตำม
มำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ
1.9 Upgrade Core Process คือ กำรยกระดับมำตรฐำนในกระบวนกำรที่ส ำ คัญ ได้แก่ กำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแก้ไขไฟฟ้ำขัดข้อง และกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนงำนหลักของ Contact Center ได้แก่ งำนสอบถำมข้อมูล งำนรับแจ้งเหตุ
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง งำนรับเรื่องร้องเรียนลูกค้ำ เป็นต้น
1.10 Streamline Business Process คือ กำรปรับปรุงกระบวนกำรดำเนินกำรและกำรให้บริกำร
ให้มีควำมรวดเร็วและคล่องตัวมำกขึ้น ด้วยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุน โดยแบ่งเป็น
• Knowledge-Based Management คื อ ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก ำ ร เก็ บ ข้ อ มู ล
Knowledge Baseโดยกำรวิเครำะห์ปัญหำที่ลูกค้ำติดต่อเข้ำมำและจัดกลุ่มของปัญหำ เพื่อ
จัดทำกลุ่มของข้อมูลควำมรู้ในกำรตอบลูกค้ำ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรได้มำซึ่งข้อมูล
ในกำรตอบคำถำมลูกค้ำ และกำรพัฒนำระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Trouble Case
Management รวม ถึ งก ำรพั ฒ น ำระบ บ ก ำรค้ น ห ำข้ อ มู ล Search Engine ให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• Trouble Case Management คื อ กำรปรับ ปรุ งระบบ Trouble Case Management
ให้ เหมำะสมกับ กระบวนกำรในแต่ละกระบวนกำร ลดควำมซ้ำซ้อน และทำให้พนักงำน
รั บ สำย (Agent) สำมำรถตอบสนองลู ก ค้ ำ ได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว มำกขึ้ น รวมถึ ง รองรั บ กำร
เชื่ อ ม โย ง ข้ อ มู ล กั บ ร ะ บ บ Data Analytic แ ล ะ Contact Center Experience
Management
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2. พัฒนำระบบงำนด้ำน Data Analytic โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.1 Customer Data Contact Center คื อ กำรรวบ รวมฐำน ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ที่ ส ำคั ญ ของ
Customer Data ในส่วนของลูกค้ำ กฟภ. (Customer Profile) และลูกค้ำที่ติดต่อเข้ำมำผ่ำน 1129
(Customer Contact) เพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมู ลลูกค้ำของ Contact Center สำหรับกำรดำเนินงำน
และสนับสนุนงำนของContact Center รวมถึงงำนอื่นๆ ของ กฟภ. โดยมีควำมจำเป็นในกำรออกแบบ
ฐ ำ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ร อ งรั บ ก ำ ร น ำ ไป สู่ Data Analytics แ ล ะ Contact Center Experience
Management
2.2 Data Analytics คือ กำรยกระดับกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ จำกฐำนข้อมูล Customer Data
Contact Center เพื่อนำไปสู่กำรออกแบบ และกำรวำงกลยุทธ์รำยกลุ่มลูกค้ำของ Contact Center
และตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2.3 Contact Center Experience Management เพื่อเป็ นระบบงำนสนั บสนุนกำรให้ บริกำร
ลูกค้ำของ Contact Center น ำไปสู่กำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรให้ บริกำรที่ครอบคลุมทุกกลุ่ ม
ลูกค้ำของContact Center และของ กฟภ.มสูงขึ้น
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
6) กรอบวงเงิน : 312,095,060 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 312,095,060 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ผลสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในกำรให้บริกำร Call Center ไม่น้อยกว่ำ 90%
2. ผลสำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำ 84%
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีข้อมูลและระบบในกำรสนับสนุนลูกค้ำที่สมบูรณ์
2. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค่ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
3. เพิ่มควำมพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.2
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา

จํานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ
312.10

ดำเนินกำรโครงกำร PEA Call Center 2564-2569
ระยะที่ 4
รวม
312.10
ตำรำงที่ 4-3 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร Call Center Enhancement (Phase 4)

ผู้รับผิดชอบ
ฝพท., ฝลต.

312,095,060
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แผนงานที่ 2 พัฒนาช่องทางการให้บริการและติดต่อสื่อสาร
4. โครงการศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบ Contact Center (Phase 5)
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. มีศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA Call Center) เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและบริกำร
ต่ำงๆ กับผู้ใช้ไฟฟ้ำ/ประชำชน ทั้งกำรสอบถำมข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้ำขัดข้อง เรื่องร้องเรียน/แนะนำ
ตลอด 24 ชั่วโมง และมีกำรปรับปรุงพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู้รับจ้ำงเป็นผู้จัดหำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบสื่อสำร สถำนที่ บุคลำกรมำทำกำรบริหำรจัดกำรเพื่อบริกำรในส่วนของศูนย์บริกำร
ข้อมูลผู้ ใช้ไฟ (รูป แบบ Fully Outsource) โดย กฟภ. ได้กำหนดมำตรฐำนกำรให้ บริกำร (Service
Level Agreement : SLA) เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้จ้ำงและผู้รับจ้ำง ซึ่งมีกำร
ตรวจสอบเป็นรำยเดือน และกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทุก ๆ 3 เดือนต่อเนื่อง จนครบ
อำยุสัญญำ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรลูกค้ำของศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA
Call Center) จึงมีควำมจำเป็นในกำรศึกษำแนวทำงในกำรให้บริกำรศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ ใช้ไฟ (1129
PEA Call Center) ให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ทำ
ให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
2. เพื่อเป็นกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในงำนบริกำรของ กฟภ. ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
3. เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรระบบต่ำง ๆ ของ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำแผนงำนกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (PEA Contact Center) สำหรับระยะที่ 5
2. จัดทำ TOR สำหรับกำรยกระดับศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 5 ให้สอดคล้องผลกำรศึกษำ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
6) กรอบวงเงิน : 10,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 10,000,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. รำยงำนผลกำรศึกษำแผนทำงยกระดั บกำรให้บริกำรลูกค้ำของศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (Contact
Center)
2. ร่ำง TOR สำหรับกำรยกระดับศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 5
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค่ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
2. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรเป็น Digital Utility
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี (พ.ศ. 2567-2568)
กิจกรรม

ระยะเวลา

จํานวน

1. ศึกษำแผนงำนกำรดำเนินงำน
ศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ (1129 PEA
Contact Center) สำหรับระยะที่ 5
2. จัดทำ TOR สำหรับกำรยกระดับ
ศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่ 5 ให้
สอดคล้องผลกำรศึกษำ
3. ดำเนินกำรจ้ำงศูนย์บริกำรข้อมูลผู้ใช้ไฟ
สำหรับระยะที่ 5

2567

รำยงำนผล
กำรศึกษำ 1
ฉบับ

รวม

2568
2568

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝลต., ฝพท.

-

5
ฝลต., ฝพท.

ร่ำง TOR
1 ฉบับ

-

5

-

-

-

2

-

10

ฝลต., ฝพท.

ตำรำงที่ 4-4 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรศึกษำแนวทำงและพัฒนำระบบ Contact Center (Phase 5)
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แผนงานที่ 3 พัฒนาศูนย์บริการลูกค้า
5. โครงการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า (Front Office)
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กฟภ. มีช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ ำหลำยหลำกช่องทำง ทั้งรูปแบบออฟไลน์ และรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน (เดือนธันวำคม 2562) พบว่ำ ลูกค้ำยังมีควำมนิยมติดต่อ/ใช้บริกำรที่ ศูนย์บริกำร
ลู กค้ ำ (Front Office) (ส ำนั ก งำนกำรไฟฟ้ ำ, PEA Shop และ PEA Mobile Shop) อยู่จำนวนมำก
โดยธุรกรรมที่ลูกค้ำมำใช้บริกำรมำกที่สุด คือ กำรชำระเงิน จำนวน 6,444,230 ครั้ง คำร้องขอใช้ไฟฟ้ำ
จ ำนวน 1,623,522 ครั้ ง และค ำร้ อ งประเภทอื่ น ๆ จ ำนวน 1,871,782 ครั้ ง ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น กำร
พั ฒ นำกำรให้ บ ริ กำรลู กค้ ำเพื่ อตอบสนองควำมต้อ งกำร ควำมคำดหวังของลู ก ค้ำอย่ำงต่ อเนื่อ ง มี
ประสิทธิภำพ และให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น จึงมีควำมจำเป็นต้องพัฒนำศูนย์บริกำร
ลูกค้ำ (Front Office) ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมทันสมัย และนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับกำร
ให้บริกำร พร้อมทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ตำมนโยบำยของรัฐบำล
2) วัตถุประสงค์
1. ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรเปิดให้บริกำรศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) (สำนักงำนกำรไฟฟ้ำ,
PEA Shop และอื่นๆ)
2. เพื่อปรับปรุงศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) ให้มีควำมทันสมัย ตอบสนองควำมต้องกำร ควำม
คำดหวังของลูกค้ำ และมีควำมพร้อมในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
3. พั ฒ นำศู น ย์ บ ริ ก ำร PEA Shop ให้ ส ำมำรถให้ บ ริ ก ำรลู ก ค้ ำ ค ำร้ อ งได้ ทุ ก ประเภทเช่ น เดี ย วกั บ
สำนักงำนเพือ่ เพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ของศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office)
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำ และทบทวนควำมเหมำะสมในกำรเปิดให้บริกำรศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) รวมทั้ง
กำหนดแผนเพิ่มช่องทำงให้บริกำรทดแทนศูนย์บริกำรลูกค้ำเดิม
2. กำรพั ฒ นำ และปรับ ปรุ ง ศูน ย์บ ริก ำร PEA Shop ซึ่งตั้งอยู่ภ ำยในห้ ำงสรรพสิ น ค้ำ หรือ ในพื้ น ที่
เศรษฐกิจในเมือง ให้มีควำมทันสมัย และตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนวิศวกรรม
สำยงำนยุทธศำสตร์
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
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6) กรอบวงเงิน : 4,200,000 บาท (งบลงทุนประจําปี 2564 : แผนสนับสนุนระยะที่ 4)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 4,200,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน - บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) ไม่น้อยกว่ำ 85%
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรที่ศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) เพิ่มขึ้น
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา

จํานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ

1. ก่อสร้ำงศูนย์บริกำรลูกค้ำตำมแผน ม.ค - ธ.ค.
7
4.2
สนับสนุนระยะที่ 4
2564
2. ศึกษำควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำร ม.ค - มิ.ย.
และกำหนดรูปแบบมำตรฐำนศูนย์บริกำร 2564 กำรศึรำยงำนผล
กษำ 1 ฉบับ
ลูกค้ำ
3. จัดทำแผนงำนพัฒนำ/ปรับปรุง
ก.ค. - ธ.ค.
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ
2564
4. ปรับปรุงตำมแผนงำนที่กำหนด
2565-2568
รวม
8
4.2
ตำรำงที่ 4-5 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office)

ผู้รับผิดชอบ
ฝยธ.
ฝลต.
ฝลต., ฝยธ.,
กฟข.
ฝยธ.
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แผนงานที่ 3 พัฒนาศูนย์บริการลูกค้า
6. โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กฟภ. ให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีลูกค้ำใช้บริกำรกว่ำ 20 ล้ำนรำย จึงมี
กลุ่มลูกค้ำในแต่ละพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็นพื้นที่ชุมชนห่ำงไกล ซึ่งมีกำรกระจำยตัวของที่
อยู่อำศัยมำก ไม่เหมำะสมในกำรเปิดให้บริกำร PEA Shop ได้ หรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่หนำแน่น มีควำม
หนำแน่นของลูกค้ำในพื้นที่สูงมำก ส่งผลให้จุดให้บริกำรของ กฟภ. ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
ดังนั้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ กำรพัฒ นำ
และให้บริกำรลูกค้ำด้วยรถยนต์ PEA Mobile Shop จึงเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
และช่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในพื้นที่ชุมชนห่ำงไกล หรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่หนำแน่นได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ โดยดำเนินกำรศึกษำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรให้บริกำรรถยนต์ PEA Mobile
Shop ในแต่ ล ะพื้ น ที่ รวมทั้ งจั ด ท ำรถยนต์ PEA Mobile Shop รูป แบบใหม่ ท ดแทนรถยนต์ PEA
Mobile Shop เดิม และออกให้บริกำรเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องกำร
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำในพื้นที่ชุมชนห่ำงไกล หรือพื้นที่ชุ มชนเมืองที่
หนำแน่น แต่ไม่สำมำรถเปิด PEA Shop ได้
2. พัฒ นำ ปรับ ปรุงรูปแบบรถยนต์ PEA Mobile Shop ให้มีควำมทันสมัย และสำมำรถให้ บริกำร
ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำ และทบทวนควำมต้องกำร ควำมเหมำะสมในกำรให้บริกำรด้วยรถยนต์ PEA Mobile Shop
2. ออกแบบรถยนต์ PEA Mobile Shop รูปแบบใหม่
3. จัดทำรถยนต์ PEA Mobile Shop รูปแบบใหม่ ทดแทนรถยนต์ PEA Mobile Shop เดิม และนำ
ร่องในพื้นที่ทมี่ ีควำมเหมำะสม
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนวิศวกรรม
สำยงำนสนับสนุนองค์กร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
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6) กรอบวงเงิน : 60,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 60,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน - บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรที่ PEA Mobile Shop เพิ่มขึ้น
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. หน่วยเคลื่อนที่รองรับกำรให้บริกำรในพื้นที่ห่ำงไกลและสำหรับใช้บริกำรกรณีอยู่ระหว่ำง
ปรับปรุงศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Front Office) หรือใช้งำนตำมเหตุฉุกเฉิน
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
กิจกรรม
1. ศึกษำควำมเหมำะสมในกำร
ให้บริกำรด้วยรถยนต์ PEA Mobile

ระยะเวลา

ม.ค. - มิ.ย. รำยงำนผล
2564 กำรศึกษำ 1
ฉบับ

2. พัฒนำรถ PEA Mobile Shop
รูปแบบใหม่
2.1 ออกแบบและจัดทำ SPEC และ ก.ค. - ธ.ค.
ขออนุมัติ SPEC
2564
2.2 จัดหำให้ กฟข. ละ 1 คัน
2565-2566
3. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
2565-2568
รวม

จํานวน

งบประมาณ (ล้านบาท)
งบลงทุน
งบทําการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

ฝลต.

-

-

-

ฝวศ., ฝลต.,
ฝจห.

12 คัน

60.00

-

-

-

-

กำรไฟฟ้ำ ภำค
1-4, ฝลต.

1
60.00
ตำรำงที่ 4-6 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ PEA Mobile Shop
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แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบขอใช้บริการ
7. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ
1) หลักการและเหตุผล :
จำกสรุปสำรสนเทศเสียงของลูกค้ำ ปี 2562 พบว่ำ ลูกค้ำมีควำมต้องกำร ควำมคำดหวังในกำรอำนวย
ควำมสะดวก ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร จำนวนขั้นตอนที่ลดลง และคุณภำพของบริกำรที่ลูกค้ำ
ได้รับ ดังนั้น กฟภ. จึงจำเป็ นต้องปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ เพื่อสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงท่วงที โดยกำรปรับปรุงกระบวนงำนกำรให้บริกำรแบบ
One Touch Service ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรแบบจุดเดียว ครั้งเดียว เบ็ดเสร็จ ลูกค้ำมำติดต่อกับ กฟภ.
เพี ย งครั้ งเดีย ว โดยปรั บ ปรุ งกระบวนงำนแบบ One Touch Service ให้ ค รอบคลุ มทุ กบริกำรของ
กฟภ. พร้อมทั้งดำเนิน กำรศึกษำ ออกแบบ และกำหนดมำตรฐำนกำรให้ บริกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะกำร
ให้บริกำรรูปแบบดิจิทัล กำรให้บริกำรตำมแนวทำง Doing Business และกำหนดมำตรฐำนคุณภำพ
บริกำรของ กฟภ. ตลอดจนประกำศเป็นนโยบำยให้ประชำชนทรำบ
2) วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ กฟภ. ที่มีประสิทธิภำพ และเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรลดขั้นตอนทำงำน และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุน
3. เพื่อพัฒ นำระบบมำตรฐำนกำรให้ บริกำร (SLA) ของกำรให้ บริกำรลู กค้ำด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทั ล
(Digital Service)
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึ กษำ และปรั บ ปรุงกระบวนกำรขอใช้ไฟฟ้ ำให้ มีประสิ ทธิภ ำพ และสำมำรถให้ บ ริกำรลู กค้ ำได้
รวดเร็ว พร้อมทั้งตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงท่วงที
2. ติดตำม กำกั บ ดูแลกำรดำเนิน งำนกำรให้ บริกำรลู ก ค้ำให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรให้ บ ริกำรที่
กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำข้อปัญหำ อุปสรรคในกำรกำรดำเนินงำน มำปรับปรุงกระบวนงำน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนยุทธศำสตร์
สำยงำนบัญชีกำรเงิน
สำยงำนบริหำรองค์กร
สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
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6) กรอบวงเงิน : 200,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 200,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ลดระยะเวลำและขั้นตอนในกำรทำธุรกรรมขอใช้ไฟฟ้ำ
2. ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรขอใช้ไฟฟ้ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรขอใช้ไฟฟ้ำ
2. มีระบบติดตำมและประเมินผล
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 4 ปี
งบประมาณ (ลานบาท)
กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ ผูรบั ผิดชอบ
1. ศึกษำ และปรับปรุงกระบวนกำรขอใช้ ม.ค. 2564 –
ฝลต., ฝนย.,
ไฟฟ้ำ
ธ.ค. 2564
0.2
ฝกง., ฝนก.,
ฝพท.
2. ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำน เป็น 2564 –
ประจำทุกไตรมำส
2567
ฝลต.
ทุกไตรมำส
3. ทบทวนกระบวนกำรขอใช้ไฟฟ้ำให้มี ม.ค. 2566 –
ฝนย., ฝลต.
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
ธ.ค. 2567
0.2
รวม
ตำรำงที่ 4-7 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรขอใช้ไฟ
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แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบขอใช้บริการ
8. โครงการพัฒนาระบบติดตามงานให้บริการทุกประเภท (Service Tracking)
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจ จุบั น กฟภ. มีจ ำนวนลูกค้ำมำกกว่ำ 20 ล้ ำนรำย และมีลูกค้ำเข้ำมำขอใช้บริกำรกับ กฟภ. เป็น
จำนวนมำก ประกอบกับ งำนบริกำรบำงประเภทมีส่ วนเกี่ยวข้องหลำยส่ ว น ท ำให้ ขำดกำรติดตำม
ควบคุม ดูแลสถำนะของงำนอย่ ำงระบบ ส่งผลให้เกิดกำรทำงำนบำงส่วนล่ำช้ำ และไม่สำมำรถตอบ
ชี้แจงลูกค้ำได้ นอกจำกนี้ รำยงำนสรุปผลเสียงลูกค้ำประจำปี 2560-2562 พบว่ำ ลูกค้ำต้องกำรทรำบ
สถำนะงำนของคำร้องที่ลูกค้ำใช้บริกำรต่ำงๆ จำก กฟภ. ดังนั้น กฟภ. จำเป็นต้องพัฒนำระบบติดตำม
กำรให้บริกำร (Tracking) เพื่อให้สำมำรถติดตำมสถำนะของงำนของ กฟภ. และนำข้อมูลไปบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร เพื่อให้บริกำรลูกค้ำได้รวดเร็ว และเป็นไปมำตรฐำนคุณภำพบริกำร
พร้อมทั้ง ลูกค้ำสำมำรถติดตำมสถำนะกำรดำเนินงำนด้วยตนเอง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของ กฟภ.
2) วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรลูกค้ำของ กฟภ.
2. เพื่อปรับปรุงระบบติดตำมกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้ลูกค้ำทรำบสถำนะงำนที่มำขอใช้บริกำร และเกิดควำมพึงพอใจ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
พัฒนำระบบติดตำมกำรให้บริกำร (Tracking) ประกอบด้วย
- ระบบบริหำรจัดกำรงำนภำยในหน่วยงำน เพื่อช่วยรับ-ส่งระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน กฟภ. ให้เป็นไป
ตำมข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (SLA)
- ระบบติดตำมสถำนะงำนสำหรับลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ ของ กฟภ. อำทิ
เช่น Website ของ PEA, PEA Smart Plus และ PEA Call Center
- ระบบรำยงำนผลกำรให้บริกำรสำหรับผู้บริหำร เพื่อนำข้อมูลกำรทำงำนมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำยในองค์กร
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
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6) กรอบวงเงิน : 6,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 5,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 1,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. มีกำรนำระบบติดตำมกำรให้บริกำร (Tracking) ออกใช้งำนให้กับลูกค้ำ พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน และ
ผู้บริหำร
2. มีควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ 85%
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ข้อร้องเรียนด้ำนกำรให้บริกำร ลดลงร้อยละ 20
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี
งบประมาณ (ลานบาท)
กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ ผูรบั ผิดชอบ
1. กำหนดแผนงำนพัฒนำระบบติดตำมกำร ม.ค. 2564 –
ฝพท., ฝลต.
ให้บริกำร (Tracking)
มิ.ย. 2564
2. พัฒนำ ปรับปรุงระบบติดตำมสถำนะ ก.ค. 2564 –
5
ฝพท., ฝลต.
งำนสำหรับลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร
มิ.ย. 2565
3. พัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรงำน ม.ค. 2565 ฝพท.
ภำยใน
ธ.ค. 2565
4. พัฒนำ ปรับปรุงระบบรำยงำนผลกำร ม.ค. 2566 –
ฝพท.
ให้บริกำรสำหรับผู้บริหำร
มิ.ย. 2566
5. ขยำยผลระบบติดตำมสถำนะงำน
ก.ค. 2566 1
ฝพท., ฝลต.
สำหรับลูกค้ำ/ผู้ขอใช้บริกำร
ธ.ค. 2566
รวม
5
1
ตำรำงที่ 4-8 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบติดตำมงำนให้บริกำรทุกประเภท (Service Tracking)
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แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบขอใช้บริการ
9. โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการธุรกิจ ตามแนวทาง Doing Business: World Bank
1) หลักการและเหตุผล :
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีแผนกำรดำเนินงำนกำรขอใช้ไฟฟ้ำแบบ Doing Business เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำรกำรอำนวยควำมสะดวก กำรขอใช้ไฟฟ้ำของกลุ่ม ธุรกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs) ตั้งแต่ในปี 2560 โดยขยำยผลครอบคลุมทุกพื้นที่บริกำร ปัจจุบันในเก็บผลกำรดำเนินงำน
ผ่ำนระบบ SAP ยังไม่สำมำรถประเมินผลกำรให้บริกำรดังกล่ำวได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจึง
จ ำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นำกระบวนกำรให้ บ ริ ก ำรธุ ร กิ จ ตำมแนวทำง Doing Business: World Bank ให้
สอดคล้องกับระบบกำรประเมินผลกำรให้บริกำร
2) วัตถุประสงค์ :
1. ยกระดับกำรให้บริกำรลูกค้ำ ตำมแนวทำง Doing Business: World Bank
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำ
3. เพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. พัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำ ตำมแนวทำง Doing Business: World Bank ด้วยกำรทบทวนยกระดับ
กำรให้บริกำร PEA Doing Business เดิม ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Service) มำช่วยเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร
2. พัฒนำระบบรำยงำนผล PEA doing Business ผ่ำนระบบ SAP
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
6) กรอบวงเงิน : 100,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 100,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
2. ร้อยละพื้นที่ที่สำมำรถดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมแนวทำง PEA Doing Business
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ผู้ใช้ไฟฟ้ำได้ตำมกำรให้บริกำรตำมแนวทำง PEA Doing Business
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี (2564)
กิจกรรม

1. กำหนดค่ำเกณฑ์วัด แนวทำง และพื้นที่
ดำเนินกำร พร้อมทั้งสื่อสำรถ่ำยทอดให้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. สรุปติดตำมประเมินผลรำยไตรมำส
3. พัฒนำระบบรำยงำนผล PEA doing
Business ผ่ำนระบบ SAP
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค.-มี.ค
2564
ทุกไตรมำส
มี.ค.-ธ.ค.
2564

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

-

0.1

ฝลต.

-

-

-

ฝลต., กฟข.

-

-

-

ฝลต., ฝพท.

-

-

0.1

ตำรำงที่ 4-9 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรธุรกิจ ตำมแนวทำง
Doing Business: World Bank
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แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบขอใช้บริการ
10. โครงการพัฒนาระบบงานขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 kV - 230 kV One Stop Service
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันผู้ประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรโหลดกำรใช้ไฟฟ้ำสูง ซึ่งจำเป็นต้องขอใช้ไฟฟ้ำระดับแรงดัน
115 kV – 230 kV โดยเฉพำะในเขตระเบี ยงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ที่ รัฐ บำลกำหนดเป็ น
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของประเทศ ซึ่งขั้นตอนในกำรขอใช้ไฟฟ้ำระดับแรงดัน 115 kV – 230 kV
ต้ อ งด ำเนิ น กำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำยในของ กฟภ. หลำยหน่ ว ยงำนและใช้ ระยะ
เวลำนำนในกำรดำเนินงำน เนื่องจำกมีรำยละเอียดในกำรดำเนินงำนมำก ดังนั้นเพื่อให้ กฟภ. สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว อำนวยควำมสะดวกต่อผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำลงทุน
ในประเทศ และป้องกันกำรสูญเสียส่วนแบ่งกำรตลำดของผู้ใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ให้กับ SPP IPP กฟผ.
จึงจ ำเป็ น ต้อ งพัฒ นำระบบงำนขอใช้ไฟฟ้ำระดับ แรงดัน 115 kV - 230 kV ในรูป แบบ One Stop
Service ครอบคลุ ม ทั้ งกำรให้ ค ำปรึก ษำ ส ำรวจออกแบบขอใช้ ไฟฟ้ ำทั้ งภำยในและภำยนอกของ
ผู้ประกอบกำร ตลอดจนกำรบำรุงรักษำในอนำคตต่อไป
2) วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ออำนวยควำมสะดวกผู้ประกอบกำรควำมต้องกำรขอใช้ไฟฟ้ำระดับแรงดัน 115 kV – 230 kV
2. เพื่อลดระยะเวลำในกำรขอใช้ไฟฟ้ำ ระดับแรงดัน 115 kV – 230 kV
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO4 : กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
4) ขอบเขตงาน :
1. จัดตั้งหน่วยงำนสำหรับประสำนงำนอย่ำงครบวงจรของกำรขอใช้ระดับแรงดัน 115 kV - 230 kV
2. พัฒนำกระบวนกำรในกำรขอใช้ไฟฟ้ำ ระดับแรงดัน 115 kV - 230 kV พร้อมดำเนินระยะเวลำและ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
สำยงำนก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร
สำยงำนปฏิบัติกำรและบำรุงรักษำ
สำยงำนวิศวกรรม
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6) กรอบวงเงิน : 50,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 50,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
กำหนดข้อตกลงให้บริกำรกำรขอใช้ไฟฟ้ำระบบ 115 kV - 230 kV
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ลดระยะเวลำในกำรขอใช้ไฟฟ้ำระบบ 115 kV - 230 kV
2. ลดขั้นตอนในกำรขอใช้ไฟฟ้ำระบบ 115 kV - 230 kV
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี
กิจกรรม
1. ศึกษำและกำหนดแนวทำงกำรขอใช้ไฟฟ้ำ
ระบบ 115 kV - 230 kV
2. ขออนุมัติปรับปรุงกระบวนกำรขอใช้ไฟฟ้ำ
ระบบ 115 kV - 230 kV
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. - มิ.ย.
2564
ก.ค.- ก.ย
2564
-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

0.05

ฝบว.

-

-

ฝบว.

-

0.05

ตำรำงที่ 4-10 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบงำนขอใช้ไฟฟ้ำระบบ 115 kV - 230 kV One Stop Service
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
11. โครงการพัฒนาระบบรับคําร้องขอใช้บริการ (SCS)
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. มีกำรพัฒนำระบบงำนบริกำรลูกค้ำอัจฉริยะ (Smart Customer service System : SCS) เพื่อ
รับ คำร้องขอใช้บ ริกำร รองรับ ข้อจำกัดของ User ในระบบ SAP ปัจจุบันระบบ SCS มีกำรต่อยอด
พัฒนำขึ้นมำจำกเดิมเพื่อรองรับกำรให้บริกำรในส่วนของ แอพพลิเคชัน PEA Smart Plus และระบบ
รับคำร้องผ่ำนอินเตอร์เน็ตในส่วนของ PEA E-Service ซึ่งพบว่ำยังมีข้อจำกัดในกำรใช้งำนหรือขยำยผล
ใช้งำนรับคำร้องแทนระบบ SAP ทั่วประเทศ ดังนั้น กฟภ. จำเป็นต้องพัฒนำระบบ (Smart Customer
service System : SCS) เพื่อรองรับกำรใช้งำนรับคำร้องขอใช้บริกำรแทนระบบ SAP รองรับกำรใช้
งำนในส่ ว นของแอพพลิ เคชั น PEA Smart Plus และ PEA E-Service รวมถึงระบบบริห ำรจั ด กำร
ข้อมูลภำยในของ กฟภ. ให้มีครบถ้วนของข้อมูลมำกขึ้น
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงระบบสำรสนเทศในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ให้สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำทุกประเภทบริกำร
ผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภำพตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
3. เพื่อสร้ำงควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้บริกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำ และปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรลูกค้ำ เพื่อรองรับ
กำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัล
2. พัฒ นำ ปรับ ปรุงระบบสำรสนเทศในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ให้ สำมำรถให้ บริกำรลูกค้ำทุกประเภท
บริกำรผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต
3. ปรับปรุงกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนทุกประเภทบริกำรให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำรแบบดิจิทัล
4. ระบบรำยงำนผลกำรใช้บริกำรและระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
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5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนยุทธศำสตร์
สำยงำนบัญชีกำรเงิน
สำยงำนบริหำรองค์กร
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 21,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 20,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 1,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. มีระบบให้บริกำรลูกค้ำผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ต
2. มีจำนวนประเภทคำร้องที่สำมำรถให้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ไม่น้อยกว่ำ 10 ประเภทบริกำร
3. ทุก กฟฟ. สำมำรถใช้ระบบ SCS แทนระบบ SAP ในกำรรับคำร้อง
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีระบบช่องทำงกำรรับคำร้องของลูกค้ำในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค่ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
3. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรเป็น Digital Utility
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี
งบประมาณ (ลานบาท)
กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ ผูรบั ผิดชอบ
1. ศึกษำ และปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์
ฝลต., ฝนศ.,
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
2564
ฝกง., ฝนก.,
ลูกค้ำแบบออนไลน์
ฝพท., สดท.
2. จัดทำ TOR พัฒนำ ปรับปรุงระบบ
ฝพท., ฝลต.,
สำรสนเทศในกำรให้บริกำรลูกค้ำผ่ำน
2564
1
สดท.
ช่องทำงออนไลน์
3. ดำเนินกำรจ้ำง พัฒนำ ปรับปรุงระบบ
ฝพท., ฝลต.,
สำรสนเทศในกำรให้บริกำรลูกค้ำผ่ำน
2565
20
สดท.
ช่องทำงออนไลน์
รวม
20
1
ตำรำงที่ 4-11 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบรับคำร้องขอใช้บริกำรทุกประเภทผ่ำนอินเตอร์เน็ต (e-Service)
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
12. โครงการ PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า) ระยะที่ 3
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศในโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone มีควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำง
มำกรวมถึงผู้ให้บริกำรโครงข่ำยได้ให้บริกำรโครงข่ำยที่สนับสนุนกำรใช้งำนในเชิง Data มำกยิ่งขึ้นใน
ระบบ 3G และ 4G ซึ่งจำกกำรรับฟังเสียงของลู กค้ำ (Voice of Customer : VOC) นำมำวิเครำะห์
สรุปเป็นควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำจะพบว่ำลูกค้ำมีควำมต้องกำรควำมคำดหวังให้กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพิ่มช่องทำงกำรแจ้งค่ำไฟฟ้ำให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นและอำนวยควำมสะดวกใน
กำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยกำรพัฒ นำกำรให้บริกำรผ่ำน Mobile Application บน Smart Phone จะ
เป็นนวัตกรรมกำรให้บริกำรสนับสนุนต่อบริกำรดังกล่ำวได้อย่ำงครบถ้วน กฟภ. จึงได้พัฒนำ Mobile
Application บน Smart Phone ในชื่อโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำผ่ำน Internet แบบ
ครบวงจร “PEA Smart Plus” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่มุ่งเน้นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชน สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรที่รวดเร็ว ในทุกสถำนที่ ทุกเวลำ
จำกนโยบำยรัฐบำล Thailand 4.0 และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้กำรทำธุรกรรมผ่ำนระบบดิจิทัล
มำกขึ้น กฟภ. จึงต้องพัฒนำแอพพลิเคชัน PEA Smart Plus ทั้งในส่วนของประสิทธิภำพกำรใช้งำนที่
สูงขึ้น สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และรูปแบบกำรใช้งำนบนแอปพลิเคชันที่เข้ำถึงง่ำยสะดวก และ
เป็นมิตรกับผู้ใช้งำน ตลอดจนสำมำรถทดแทนกำรเดินทำงมำใช้งำนที่สำนักงำนในอนำคต
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเพิ่มช่องทำงกำรให้บ ริกำรลู กค้ ำในรูปแบบของแอพพลิเคชัน ให้ มีประสิทธิภ ำพตอบสนอง
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
2. เพื่อสร้ำงควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้บริกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ
3. เพื่อพัฒ นำระบบมำตรฐำนกำรให้ บริกำร (SLA) ของกำรให้ บริกำรลู กค้ำด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทั ล
(Digital Service)
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม ฟั งก์ ชั น ในกำรใช้ ง ำน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงำนกำรสร้ ำงเส ริ ม
ประสบกำรณ์ที่ดีกับลูกค้ำ (Customer Experience Design)
2. พัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำน ส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้งำน หรือ ส่วนที่ใช้ในกำรเชื่อมต่อกับ
ผู้ใช้งำน (User Interface) ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
3. พัฒนำระบบแสดงผลและจัดหำระบบบริหำรจัดกำรของ PEA Smart Plus
4. พัฒนำระบบ Reward สะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร
5. กำรประชำสัมพันธ์และทำกำรตลำดจูงใจกำรใช้งำนแอพพลิเคชัน
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5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนยุทธศำสตร์
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 101,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 21,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 80,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. มีผู้สมัครใช้งำนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่ำ 10 ล้ำนรำย
2. มีจำนวนกำรร้องขอใช้บริกำรคำร้องต่ำงๆ บนแอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น 20%
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีข้อมูลและระบบในกำรสนับสนุนลูกค้ำที่สมบูรณ์
2. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค่ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
3. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรเป็น Digital Utility
4. เพิ่มช่องทำงกำรรับคำร้องของลูกค้ำ
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. พัฒนำและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้
2564
รองรับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. พัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำน และ
2565-2566
รูปลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น ระยะที่ 3
3. พัฒนำ ปรับปรุงรูปแบบกำรใช้งำน และ
2567-2568
รูปลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น ระยะที่ 4
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

-

1

-

-

10

40

-

10

40

-

21

80

ผูรับผิดชอบ
ฝลต., ฝพท.
ฝลต., สดท.,
ฝพท., ฝปส.
ฝลต., สดท.,
ฝพท., ฝปส.

ตำรำงที่ 4-12 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร PEA Smart Plus (งำนพัฒนำแอพพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ำ) ระยะที่ 3
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
13. โครงการพัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านเว็บไซต์ (Website)
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันเทคโนโลยี ช่องทำงสื่อสำรดิจิทัล มีควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในกำรนำมำใช้ในเชิงกำรตลำด
เพื่อสร้ำงควำมสัมพัน ธ์กับลูกค้ำในกลุ่มที่นิยมใช้ ช่องทำงสื่อสำรดิจิทัล โดย กฟภ. มีกำรใช้ช่องทำง
สื่อสำรดิจิ ทัล ในกำรประชำสั มพันธ์ และให้ ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภ ำค ซึ่ง ยังมี
ประสิทธิผลไม่มำกเท่ำที่ควร อีกทั้งจำกสรุปเสียงของลูกค้ำ ปี 2562 พบว่ำ ลูกค้ำมีควำมต้องกำร ควำม
คำดหวังในเรื่องเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ กฟภ. ดังนั้น กฟภ. จึงมีควำมจำเป็นในกำรพัฒนำ
ปรั บ ปรุ งช่อ งทำงสื่ อ สำรดิจิ ทั ล ต่ำงๆ ของ กฟภ. ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้นหำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ไฟฟ้ำ หลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ของ กฟภ. ที่ลูกค้ำควรทรำบ รวมถึงกำรรับฟังข้อคิดเห็นต่ำง ๆ
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงเว็บไซต์ของ กฟภ. ให้มีควำมทันสมัย ตำมมำตรฐำนและอำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ใช้งำนสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว
2. เพื่อพัฒ นำ ปรับปรุงกำรผลิตContent ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้กลุ่ มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงข้อมูลข่ ำวสำรที่ถูกต้อง และ
เข้ำใจง่ำย
3. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเสียงของลูกค้ำจำกช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อ
รวบรวม จัดเก็บ และวิเครำะห์เสียงของลูกค้ำจำกช่องทำงดังกล่ำว นำมำพัฒนำกำรและวำงแผนรับรอง
กำรให้บริกำรของ กฟภ. ให้มีควำมทันสมัย
4. เพื่อพัฒนำระบบกำรสืบค้นด้ำนงำนกำรบริกำรต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรของ กฟภ. ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรดิจิทัล
2. พัฒนำ ปรับปรุงเว็บไซต์ของ กฟภ. (www.pea.co.th) ประกอบด้วย
2.1 ปรับปรุงรูปลักษณ์ และรูปแบบกำรใช้งำนของเว็บไซต์ ให้มีควำมทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
2.2 ปรับปรุงเมนูกำรใช้งำนภำยในเว็บไซต์ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และค้นหำง่ำย
3. พัฒ นำระบบบริห ำรจัด กำรเสี ยงของลู ก ค้ำจำกช่องทำงสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) เพื่ อ
รวบรวม จัดเก็บ และวิเครำะห์เสียงของลูกค้ำจำกช่องทำงดังกล่ำว

หน้า 63

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนยุทธศำสตร์
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 17,500,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 17,500,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงสื่อสำรดิจิทัล (WWW, Social Media) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 85
2. ปริมำณปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงสื่อสำรดิจิทัล (WWW, Social Media) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. เพิ่มช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ
2. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
3. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กำรเป็น Digital Utility
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
งบประมาณ (ลานบาท)
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ ผูรบั ผิดชอบ

กิจกรรม
1. ศึกษำ และสำรวจควำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ เพื่อหำปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ำ
2564-2568
7.5
ฝปส., ฝลต.
เลือกใช้ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์
2. พัฒนำ ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม 2564-2568
ฝพท., ฝดข.,
10
ออนไลน์
ฝปส., ฝลต.
17.5
รวม
ตำรำงที่ 4-13 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำช่องทำงสื่อสำรผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
14. โครงการเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครใช้บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบออนไลน์ (e-Tax
Invoice/ e-Receipt)
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. ได้นำระบบกำรส่งมอบและเก็บรักษำใบกำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ให้บริกำรผู้ใช้ไฟฟ้ำแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ผู้สมัครใช้บริกำรจำนวนไม่มำกเท่ำที่ควร ดังนั้น
ระบบงำนดังกล่ำวถู กใช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพตำมวัตถุประสงค์ระบบที่พัฒนำไว้ จึงต้องจัดทำ
ประชำสัมพันธ์รวมถึงทำกำรตลำดจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้ำเข้ำถึงบริกำรดังกล่ำว
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ำสมัครใช้บริกำรรับใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำและใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำ
แบบออนไลน์
2. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศำสตร์ National e-Payment Master Plan ของกระทรวงกำรคลัง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
กำหนดแผนงำนกำรประชำสัมพันธ์สมัครใช้บริกำรรับใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำและใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำแบบออนไลน์
(e-Tax Invoice/ e-Receipt) ตั้ งแต่ ข อใช้ไฟฟ้ ำ ตลอดจนกำรสร้ำงกำรรับ รู้ผ่ ำนช่ องทำงต่ ำงๆ ทั้ ง
ภำยในและภำยนอก กฟภ. รวมถึงทำกำรตลำดเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ำสมัครใช้งำน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
สำยงำนยุทธศำสตร์
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
6) กรอบวงเงิน : 18,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 18,000,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ผู้สมัครใช้งำนระบบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของจำนวนลูกค้ำรำยใหญ่ เมื่อสิ้นสุดปี 2566
ผู้สมัครใช้งำนระบบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนลูกค้ำรำยย่อย ที่ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงดิจิทัล
ภำยในปี 2566
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
อัตรำต้นทุนของกำรให้บริกำรจัดส่งเอกสำรใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีลดลง 67%
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี
กิจกรรม

1. ขออนุมัติแผนกำรดำเนินงำน
2. ทำกำรประชำสัมพันธ์

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. - มี.ค.
2564
เม.ย. 2564ธ.ค. 2566

3. สรุปผลกำรดำเนินงำนและประเมินควำม
ทุกไตรมำส
พึงพอใจกำรใช้งำนระบบ
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

-

18

-

-

-

-

-

18

ผูรับผิดชอบ

ฝลต., ฝกง.,
ฝปส.
ฝปส., ฝลต.,
ฝกง., กฟข.
ฝลต., ฝกง,
กฟข.

ตำรำงที่ 4-14 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรเชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ำสมัครใช้บริกำรรับใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำและใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำ
แบบออนไลน์ (e-Tax Invoice/ e-Receipt)
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
15. โครงการพัฒนาระบบการตัดต่อมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ายไฟ (New Version)
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. ได้พัฒนำระบบงำนงดจ่ำยไฟ (DMSx 4.0) เพื่อสนับสนุนกำรงดจ่ำยไฟและติดกลับมิเตอร์กรณี
ถูก งดจ่ ำยไฟชั่ว ครำวมำใช้งำนตั้งแต่ปี 2561 โดยระบบดั งกล่ ำวกำหนดให้ ผู้ ควบคุ มงำนงดจ่ำยไฟ
ดำเนิน กำรบั น ทึกผลและรำยงำนผ่ำน Mobile Application ซึ่งพัฒ นำระบบโดยคณะอนุกรรมกำร
Smart-Back Office ปัจจุบันระบบงำนดังกล่ำวมีผู้ใช้งำนเป็นจำนวนมำก ประกอบกับเทคโนโลยีของ
ระบบปฏิบัติกำรใน Smart Phone ได้พัฒนำไปอย่ำงมำก ส่งผลให้ระบบงำนจ่ำยไฟดังกล่ำวไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ดังนั้นเพื่อให้ ระบบงำนงดจ่ำยไฟของ กฟภ. เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย จึงจำเป็นพัฒนำระบบกำรตัดต่อมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟใหม่ (New Version)
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบงำนงดจ่ำยไฟให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์ปฏิบัติงำนงดจ่ำยไฟ/ต่อกลับ ได้ทันที
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S15 : DT2)
4) ขอบเขตงาน :
พัฒ นำ Web Application และ Mobile Application รองรับกำรบริห ำรจัดกำรงำนงดจ่ำยไฟของ
กฟภ. เพื่อบริหำรหนี้ค่ำไฟฟ้ำของ กฟภ. ให้มีประสิทธิภำพ และรองรับกำรบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงำนงด
จ่ำยไฟ/ต่อกลับ ภำคสนำม เพื่อให้ กฟภ. สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและสถำนกำรณ์งดจ่ำยไฟ/
ต่อกลับ ได้อย่ำงทันที พร้อมจัดหำระบบแม่ข่ำยรองรับกำรใช้งำน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 10,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 10,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน - บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. กฟภ. สำมำรถตรวจสอบสถำนะงดจ่ำยไฟ/ต่อกลับ ได้ทันที
2. กฟภ. มีระบบบริหำรจัดกำรหนี้ค่ำไฟฟ้ำ โดยมีจัดลำดับควำมสำคัญในกำรออกใบสั่งงำนงดจ่ำยไฟ
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. มีระบบกำรตัดต่อมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟที่มีประสิทธิภำพ
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี
กิจกรรม

1. ศึกษำและประเมินประสิทธิภำพระบบ

ระยะเวลา ปริมาณงาน
1
ม.ค. - ก.ย.

2564
2. แต่งตั้งคณะทำงำนในกำรดำเนินงำน
ต.ค. - ธ.ค.
2564
3. จัดทำ TOR , รำคำกลำงจ้ำงพัฒนำระบบ ม.ค. - มี.ค
2565
4. ขออนุมัติ TOR และอนุมัติกำรจ้ำง
เม.ย. - มิ.ย.
2565
5. ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ก.ค. - ธ.ค.
2565
6. ทดลองระบบแล้วเริ่มใช้งำน
2566
รวม

1
1
1

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

-

-

-

-

10

-

ผูรับผิดชอบ
ฝลต., สดท.,
ฝพท.
ฝลต.

คณะทำงำนฯ
1

-

-

1

-

6

10

-

ตำรำงที่ 4-15 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบกำรตัดต่อมิเตอร์กรณีถูกงดจ่ำยไฟ (New Version)
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แผนงานที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิทัล
16. โครงการนําร่องพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทาง LINE Official Account
1) หลักการและเหตุผล :
ปั จจุ บั น Application LINE เป็ นที่นิยมใช้งำนกันอย่ำงแพร่ห ลำยในประเทศไทย โดยในปี 2562 มี
ผู้ใช้งำนมำกกว่ำ 40 ล้ ำนคน โดยในธนำคำรชั้นน ำต่ำง ๆ ในประเทศ มีกำรสร้ำ ง Line Official ที่
สำมำรถแจ้งสถำนะกำรโอนเงินในระบบผ่ำนข้อควำมช่องทำง Line chat ได้ ซึ่งเป็นต้องกำรของลูกค้ำ
ในปัจจุบัน ดังนั้น กฟภ. ควรศึกษำแนวทำงกำรใช้ Line Official สำหรับกำรแจ้งค่ำสถำนะค่ำไฟฟ้ำ
กำรแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด กำรยืนยันสถำนะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ให้เป็นปัจจุบัน
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำช่องทำงกำรใช้ LINE Official Account ในกำรแจ้งสถำนะกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
2. เพื่อให้ กฟภ. มีช่องทำงแจ้งสถำนะกำรแจ้งค่ำสถำนะค่ำไฟฟ้ำ กำรแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด
กำรยืนยันสถำนะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. พัฒนำกำรใช้ LINE Official Account ในกำรแจ้งสถำนะค่ำไฟฟ้ำ กำรแจ้งเตือนก่อนครบกำหนด
และกำรยืนยันสถำนะจ่ำยค่ำไฟฟ้ำ เป็นต้น
2. ประชำสัมพันธ์ กำรใช้งำน LINE Official Account
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนยุทธศำสตร์,
สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 20,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 20,000,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ผู้ใช้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 2,500,000 รำย ภำยในปี 2564
จำนวนข้อมูลส่งผ่ำนไม่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนครั้ง
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. มีช่องทำงในกำรบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี

กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะทำงำนในกำรพัฒนำ Line
Official

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค.
2564
-

2. ขออนุมัติหลักกำรและกรอบแผนงำนกำรใช้ ก.พ. - มี.ค.
Line Official แจ้งสถำนะกำรให้บริกำร
2564
3. พัฒนำระบบ
เม.ย. - มิ.ย.
2564
4. เริ่มใช้งำนระบบ
ก.ค. – ธ.ค.
2564
5. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้ำสมัครเข้ำ ก.ค. - ธ.ค.
ใช้บริกำร
2564
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

-

-

-

-

คณะทำงำนฯ
20

-

-

-

-

-

-

ผูรับผิดชอบ
ฝลต., ฝปส.,
ฝพท., ฝกง.,
สดท.
คณะทำงำนฯ

คณะทำงำนฯ
กฟข.,
ฝลต., ฝปส.

20

ตำรำงที่ 4-16 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำช่องทำงให้บริกำรผ่ำน LINE Official Account
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แผนงานที่ 6 พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
17. โครงการพัฒนาการให้บริการแบบบูรณาการทั่วประเทศ Nationwide One Stop Service
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้ำในลักษณะมีหน่วยงำนย่อยเป็นสำขำ เช่น ธนำคำรต่ำงๆ , หน่วยงำนสื่อสำรและ
โทรคมนำคม (AIS TRUE) , ห้ำงสรรพสินค้ำ (BIG C, LOTUS), ปั้มน้ำมัน และหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ
มีควำมต้องกำรจัดให้ กฟภ. เป็นผู้ดูแลก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยใน บำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำภำยใน ติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ภ ำยใน ครอบคลุม หน่วยงำนในสังกัดทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้
กฟภ. สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบวงจรและมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรธุรกิจ
ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งเพิ่ ม ขึ้น จึ งจ ำเป็ น ต้อ งมี ผู้ รับ ผิ ด ชอบในกำรดู แลลู ก ค้ำกลุ่ ม ดั งกล่ ำว ที่ มีค วำมต้ อ งกำร
ใช้บริกำรแบบ Nationwide
2) วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ออำนวยควำมสะดวกกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรใช้บริกำรแบบ Nationwide
2. เพื่อให้ กฟภ. มีรำยได้จำกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO4 : กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
4) ขอบเขตงาน :
1. จัดตั้งหน่วยงำนสำหรับประสำนงำนอย่ำงครบวงจรขอใช้บริกำรแบบ Nationwide
2. พัฒนำกระบวนกำรในกำรขอใช้บริกำรแบบ Nationwide
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
6) กรอบวงเงิน : 50,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 50,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
กำหนดข้อตกลงให้บริกำรกำรขอใช้บริกำรแบบ Nationwide
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ลดระยะเวลำในกำรขอใช้บริกำรแบบ Nationwide
2. ลดขั้นตอนในกำรขอใช้บริกำรแบบ Nationwide
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี

กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน
1. ศึกษำและกำหนดแนวทำงกำรให้บริกำรแบบ ม.ค. - มิ.ย.
บูรณำกำรทั่วประเทศ Nationwide One Stop 2564
Service
2. ขออนุมัติปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร
ก.ค.- ก.ย
แบบบูรณำกำรทั่วประเทศ Nationwide One
2564
Stop Service
รวม

-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

0.05

ฝบว.

-

-

ฝบว.

-

0.05

ตำรำงที่ 4-17 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรแบบบูรณำกำรทั่วประเทศ
Nationwide One Stop Service
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แผนงานที่ 6 พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
18. โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ PEA Care and Service
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กฟภ. มีเปิดให้บริกำรผ่ำนแพลตฟอร์ม (Digital Platform) PEA Care and Service สำหรับ
กำรให้บริกำรธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำภำยใน กำรล้ำงเครื่องปรับอำกำศ กำรติดตั้ง
สำยเมนไฟฟ้ำ) โดยร่วมให้บริกำรกับบริษัทพันธมิตร ดังนั้น กฟภ. จึ งจำเป็นต้องพัฒนำระบบควบคุม
คุณภำพงำนบริกำรและระบบบริกำรหลังกำรขำย เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับกำรให้บริกำรเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน รวมถึงพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสำหรับกำรติดตำมผลกำรใช้บริกำร
2) วัตถุประสงค์ :
เพื่อควบคุมคุณภำพงำนบริกำรภำยใต้ PEA Care and service ให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน พร้อมทั้ง
สร้ำงระบบบริกำรหลังกำรขำยรองรับผู้ใช้บริกำร พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
เพิ่มเติม
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO4 กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
4) ขอบเขตงาน :
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
2. พัฒนำกระบวนกำรหลังกำรขำยและช่องทำงติดต่อรองรับผู้ใช้บริกำร
3. ศึกษำแนวทำงพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเพิ่มเติม เช่น บำรุงรักษำหม้อแปลง, บำรุงรักษำระบบ
Solar , บำรุงรักษำระบบ Plug in ev charger
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 10,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 10,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน – บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
มีระบบบริหำรจัดกำรและมีระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
2. มีแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเพิ่มเติม
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี
กิจกรรม
1. กำหนดแนวทำงและพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร ระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
2. กำหนดแนวทำงและพัฒนำกระบวนกำรหลัง
กำรขำย ช่องทำงติดต่อรองรับผูใ้ ช้บริกำร
3. ศึกษำแนวทำงพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
เพิ่มเติม
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
2564-2565
2564-2565
2564-2565

-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

10

-

ผูรับผิดชอบ

-

ฝบว.

-

ฝบว.

10

ฝบว.

-

ตำรำงที่ 4-18 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรบริกำรธุรกิจใหม่ PEA Care and Service
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แผนงานที่ 6 พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
19. โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ PEA VOLTA
1) หลักการและเหตุผล :
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 ในด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เรื่อง
กำรผลักดันกำรเปลี่ยนผ่ำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริยะ
และสอดคล้องกับ แผนอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP2015) ของ
กระทรวงพลังงำน เรื่องมำตรกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำในมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนภำคขนส่ง โดย
ภำครั ฐ มีกำรสนั บ สนุ น กำรผลิ ต รถยนต์ ที่ ขับเคลื่ อ นด้ วยพลั งงำนไฟฟ้ ำในประเทศไทย รวมถึงตำม
นโยบำย KEEN 14 ของ ผวก. เสริมธุรกิจใหม่โดยเร่งรัดพัฒนำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไปสู่ธุรกิจที่มีโอกำส
เติบโตได้ดีโดยดำเนินกำรเองหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจผ่ำนบริษัทในเครือ กฟภ. จึงลงนำม
บัน ทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับ บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) พัฒ นำรูปแบบธุรกิจ
สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำในสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงบำงจำก เพื่อ ทำให้ประชำชน
ผู้ใช้งำนรถยนต์ไฟฟ้ำเกิดควำมมั่นใจในกำรเดินทำง ทั้งนี้กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำจะ
ทำให้ กฟภ. มีช่องทำงในกำรจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้น
กฟภ. จึงมีแผนงำนติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำแบบ Fast Charge ตำมถนนเส้นหลักทั่วทุกภูมิภำค
ของประเทศไทย จำนวน 62 สถำนี มีระยะห่ำงระหว่ำงสถำนีประมำณ 100 กิโลเมตร โดยจะให้บริกำร
อัดประจุผ่ำน Application ที่ทันสมัย กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยกระตุ้นกำรตัดสินใจซื้ อยำนยนต์
ไฟฟ้ำให้เร็วขึ้น ซึ่งในปี 2563 กฟภ. ได้ดำเนินกำรติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำไปแล้วจำนวน 20 สถำนี
สถำนี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ ำ ของ กฟภ. จะให้ บ ริ ก ำรกำรอั ด ประจุ ผ่ ำ น PEA VOLTA Application
ที่ กฟภ. พัฒนำขึ้น Application ดังกล่ำวจะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำในกำรใช้
บริกำรอัดประจุ โดยสำมำรถสั่งกำรกำรอัดประจุ ชำระค่ำบริกำร รวมถึงกำรจองกำรอัดประจุผ่ำน PEA
VOLTA Application ได้อย่ ำงสะดวกสบำย กฟภ. ไม่จำเป็ นต้องมี พนั กงำนประจำเพื่ อให้ บริกำรที่
สถำนีอัดประจุตลอดเวลำ เป็นรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัย Application จะสื่อสำรกับระบบต่ำง ๆ
ของ กฟภ. ในกำรคิดค่ำบริกำร กำรออกใบเสร็จค่ำใช้บริกำร
ดังนั้ นเพื่อให้ กฟภ. สำมำรถดำเนินธุรกิจโครงกำร PEA VOLTA ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้
พัฒนำโครงกำรด้ำนสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำให้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 62 แห่ง ภำยในปี 2564 และ พัฒนำด้ำน
Platform ให้เชื่อมต่อกับสถำนีอัดประจุได้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว รวมถึงอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ประกอบกำรที่
ต้องกำรเข้ำมำลงทุนในประเทศต่อไป
2) วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบำยของรั ฐ บำลในกำรส่ ง เสริ ม กำรใช้ งำนยำนยนต์ ไฟฟ้ ำ โดยสร้ำ งให้ เกิ ด
สภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
2) เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำของ กฟภ.
3) เพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำดในภำคขนส่ง ช่วยลดมลภำวะทำงอำกำศและทำงเสียง ลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ.
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3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO4 : กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
4) ขอบเขตงาน :
- จ้ำงบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ติดตั้งสถำนีอัดประจุ
ไฟฟ้ำสำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ ตำมถนนเส้นหลัก จำนวน 42 สถำนี
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 93,540,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 93,540,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน - บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ติดตั้งสถำนีอัดประจุแล้วเสร็จครบถ้วนตำมแผนงำนที่กำหนด
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1) ประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้ำ : มีสถำนีอัดประจุที่ให้บริกำรเชิงพำณิชย์ใ นพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีควำม
มั่นใจในกำรตัดสินใจซื้อยำนยนต์ไฟฟ้ำมำใช้
2) ประโยชน์ต่อ กฟภ. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ เพิ่มยอดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำตำม
จำนวนยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในกำรเป็นองค์กรที่ทันสมัย
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี (2564)
กิจกรรม
ติดตั้งสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำ
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ
ม.ค. - ธ.ค. 64 42 สถำนี 93.54
42
93.54

ผูรบั ผิดชอบ
ฝพธ.

ตำรำงที่ 4-19 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรบริกำรธุรกิจใหม่ PEA VOLTA
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แผนงานที่ 6 พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
20. โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม่ PEA Solar Hero
1) หลักการและเหตุผล :
ปั จ จุ บั น กฟภ. มีเปิ ดให้ บ ริ กำรผ่ ำนแพลตฟอร์ม (Digital Platform) PEA Solar Hero ส ำหรับกำร
ให้บริกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ทั้งในแบบลงทุนเองและร่วมลงทุนกับ กฟภ. ซึ่ง
ต้องดำเนินกำรร่วมกับตัวแทนที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน Vendors ของ กฟภ. ดังนั้น กฟภ. จึงจำเป็นต้อง
พัฒ นำระบบควบคุมคุณ ภำพงำนบริกำรและระบบบริกำรหลังกำรขำย เพื่อให้ ผู้ใช้บริกำรได้รับกำร
ให้บริกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมถึงพัฒนำช่องทำงกำรติดต่อสำหรับกำรติดตำมผลกำรใช้บริกำร
2) วัตถุประสงค์ :
เพื่อควบคุมคุณภำพงำนบริกำรภำยใต้ PEA Solar Hero ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน พร้อมทั้งสร้ำงระบบ
บริกำรหลังกำรขำยรองรับผู้ใช้บริกำร
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO4 กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
4) ขอบเขตงาน :
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
2. พัฒนำกระบวนกำรหลังกำรขำยและช่องทำงติดต่อรองรับผู้ใช้บริกำร
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 10,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 10,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน – บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. มีระบบบริหำรจัดกำรและมีระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
2. มีกระบวนกำรหลังกำรขำยและช่องทำงติดต่อรองรับผู้ใช้บริกำร
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น
2. มีแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรเพิ่มเติม
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี
กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน
1. กำหนดแนวทำงและพัฒนำระบบบริหำร
2564-2565
จัดกำร ระบบติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำร
2. กำหนดแนวทำงและพัฒนำกระบวนกำรหลัง 2564-2565
กำรขำย ช่องทำงติดต่อรองรับผูใ้ ช้บริกำร
รวม

-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

ฝบว.

-

ฝบว.

10
10

-

ตำรำงที่ 4-20 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรบริกำรธุรกิจใหม่ PEA Solar Hero
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
21. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการคิวและระบบประเมินความพึงพอใจ
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. ได้นำระบบบริหำรจัดกำรคิ วอัจฉริยะมำใช้ติดตั้งที่ กฟฟ.จุดรวมงำน , กฟส., กฟย., PEA Shop
และ กกง. เพื่อเป็ น กำรประเมินประสิท ธิภ ำพของกำรให้ บ ริกำรลู กค้ำ ณ จุดให้ บริกำร ว่ำสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ อ งกำร ควำมคำดหวั ง ของลู ก ค้ ำ ได้ ห รื อ ไม่ รวมทั้ ง ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรภำคใน Front Office ที่มีกำรติดตั้ง ระบบบริหำรจัดกำรคิวอัจฉริยะ และ
กล่องประเมินผล ควำมพึงพอใจ (Smart Queue & Smile Box) จึงควรมีกำรกำหนดให้ หน่วยงำนที่มี
ระบบดังกล่ำว จะต้องมีกำรติดตำมผลควำมพึงพอใจ และประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร เพื่อจะได้
ทรำบถึงควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรลูกค้ำ และข้อมูลที่จะนำไปสู่โอกำสในกำรพัฒนำกำร ให้บริกำร
ต่อไป
2) วัตถุประสงค์
1. เพือ่ วัดระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ณ จุดให้บริกำรที่ใช้บริกำรที่ Front Office แบบทันท่วงที่
2. เพือ่ วัดประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ภำยใน Front Office
3. เพื่อนำข้อมูลควำมพึงพอใจลูกค้ำและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรภำยใน Front Office มำใช้
พัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อไป
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
จัดหำระบบบริหำรจัดกำรคิวอัจฉริยะมำใช้ติดตั้งที่ กฟฟ.จุดรวมงำน , กฟส., กฟย. PEA Shop และ กกง.
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนสนับสนุนองค์กร
6) กรอบวงเงิน : 96,380,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 96,380,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน – บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ดำเนินตำมกิจกรรมที่กำหนดครบถ้วน
หน้า 79

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สำมำรถประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ณ จุดให้บริกำรที่ใช้บริกำรที่ Front Office
2. สำมำรถวัดประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ภำยใน Front Office
3. มีข้อมูลข้อมูลควำมพึงพอใจลูกค้ำและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรภำยใน Front Office มำใช้
พัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อไป
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
กิจกรรม
1. ประเมินกำรใช้งำนระบบบริหำรจัดกำรคิว

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. - ธ.ค.
2564
2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคิวและระบบ
ม.ค. - ธ.ค.
ประเมินควำมพึงพอใจ
2565
3. กำหนดแผนงำนจัดสรรเพิ่มเติมและทดแทน ม.ค. - ธ.ค.
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปรับ ปรุง Front Office 2565
พร้อมทั้งกำหนดสเปคของระบบบริหำรจัดกำร
คิวและระบบประเมินควำมพึงพอใจ
4. กระบวนกำรจัดหำอุปกรณ์ทดแทนเพิ่มเติม 2566-2568
ตำมที่แผนงำนกำหนด
4.1 เครื่องบริหำรจัดกำรคิว (1,034 ชุด)
4.2 เครื่องประเมินควำมพึงพอใจ (2,560)ชุด)
รวม

-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

-

ฝลต.

-

-

ฝพท., ฝลต.
ฝสท., ฝลต.

-

ฝสท., ฝจห

96.38

-

96.38

-

ตำรำงที่ 4-21 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดหำระบบบริหำรจัดกำรคิวและระบบประเมินควำมพึงพอใจ
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
22. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลลูกค้าองค์รวม
1) หลักการและเหตุผล :
ปั จ จุ บั น ระบบฐำนข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ ำ ของ กฟภ. มี ห ลำยระบบท ำให้ ห น่ ว ยงำนที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกับลูกค้ำไม่สะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล เช่น ระบบ SAP, ระบบ OMS, ระบบ SCS, ระบบ
VOC, ระบบประเมินควำมพึงพอใจ, ระบบ BPM, รวมถึง Application งำนให้บริกำรต่ำงๆ ของ กฟภ.
เช่น PEA Smart Plus, PEA VOLTA, PEA CARE & SERVICE ดังนั้นเพื่อให้ กฟภ. มีระบบฐำนข้อมูล
ไว้ ใช้ ส ำหรั บ งำนบริ ก ำรรองรั บ กำรด ำเนิ น ของ PEA Contact Center ระยะที่ 5 และหน่ ว ยงำน
ให้บริกำรต่ำงๆ ให้สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจำเป็นต้องพัฒนำระบบบริหำร
ข้อมูลลูกค้ำองค์รวม
2) วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงำนบริกำรลูกค้ำของ กฟภ. สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำและกำหนดกรอบข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ
2. พัฒนำระบบระบบบริหำรข้อมูลลูกค้ำองค์รวมรองรับหน่วยงำน PEA Call Center และหน่วยงำน
ให้บริกำรต่ำง ๆ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 11,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 10,000,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 1,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่ติดต่อสอบถำมข้อมูลกับ กฟภ. เพิ่มมำกขึ้น
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. กฟภ. มีระบบบริหำรข้อมูลลูกค้ำองค์รวมสำหรับกำรสื่อสำรลูกค้ำ
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี

กิจกรรม

1. ศึกษำข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้ไฟฟ้ำ
2. จัดทำ TOR
3. จ้ำงดำเนินกำรพัฒนำระบบฯ
4. เริ่มใช้งำนระบบบริหำรข้อมูลลูกค้ำองค์
รวม
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

ม.ค. - มิ.ย.
2566
ก.ค. - ธ.ค.
2566
2567
2568

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

-

-

-

-

-

1

-

10

-

-

-

-

-

10

1

ผูรับผิดชอบ

ฝลต.,
ฝพท.,
สดท.

ตำรำงที่ 4-22 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรข้อมูลลูกค้ำองค์รวม
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
23. โครงการการปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ (Data Driven
Execution)
1) หลักการและเหตุผล :
ปั จ จุบั น กฟภ. มีแผนงำนในกำรพั ฒ นำระบบฐำนข้อมูล ขององค์กร (EMP) ดังนั้ น เพื่ อให้ แ ผนงำน
ดังกล่ ำวเป็ นไปอย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพ จึงต้องดำเนินกำรจัดทำ โครงกำรกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล ของ
องค์กร เพื่อนำไปสู่กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรจัดกำร (Data Driven Execution)
2) วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ กฟภ. มีแผนงำนปรับปรุงฐำนข้อมูลและมีสรุปผลกำรดำเนินงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
นำไปพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรภำยในส่งผลให้ลูกค้ำพึงพอใจและนำไปสรุปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เพื่อให้ กฟภ. มีฐำนข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภำพตำมแนวทำงกำรพัฒนำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM) และมำตรฐำนคุณภำพบริกำร
3. มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
4. มีฐำนข้อมูลและกระบวนกำรทำงำนและกำรสื่อสำรที่ชัดเจน รวดเร็ว ตอบสนองต่อภำรกิจและ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
- เป็ น กำรพัฒ นำ รวมถึงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล DATA Cleansing ตำมแนวทำงกำรพั ฒ นำโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ฐำนข้อมูลสำมำรถประเมินผล/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่
ส ำคั ญ ได้ และให้ เป็ น ไปตำมมำตรฐำนคุ ณ ภำพบริ ก ำรของ กฟภ. เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบกำร
พิจำรณำ พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
สำนักดิจิทัล
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6) กรอบวงเงิน : 100,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 100,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลขององค์กร
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
มีควำมพร้อมของข้อมูลรองรับกำรจัดทำระบบ EPM ขององค์กร
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี
กิจกรรม
1. ประชุมหำรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำกระบวนกำรทีส่ ำคัญเข้ำระบบ
ฐำนข้อมูลขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับ
โครงกำร EPM
2. ติดตำม และประสำนงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้ำนลูกค้ำสำหรับใช้ใน
กำรกำรจัดทำระบบ EPM
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. - มิ.ย
2564
ก.ค. 2564
ถึง
ธ.ค. 2565

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

0.1

ฝลต., ฝพท.,
ฝดข., กฟข.

-

-

-

ฝลต., ฝพท.,
ฝดข., กฟข.

-

-

0.1

ตำรำงที่ 4-23 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลขององค์กร เพื่อนำไปสู่กำรวิเครำะห์และ
กำรบริหำรจัดกำร (Data Driven Execution)
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
24. โครงการจัดหายานพาหนะแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
1) หลักการและเหตุผล :
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีภำรกิจจัดหำและให้ บริกำรพลังงำนไฟฟ้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจทั้งคุณภำพและบริกำร ดังนั้น ควำมมั่นคงในกำรจ่ำยไฟและกำรให้บริกำรจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ กฟภ. ต้องคำนึงถึง ซึ่งปัจจัยพื้นฐำนอย่ำงหนึ่ง คือยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรเดินทำง
ช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนบำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ แก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง สำมำรถให้บริกำรผู้ใช้ไฟ
ได้สะดวกรวดเร็ว ยกระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และทำให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ.
2) วัตถุประสงค์
1. จั ด หำยำนพำหนะในกำรแก้ไขกระแสไฟฟ้ ำขัด ของ ได้ เพี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำร เพื่ อให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้ทันต่อควำมต้องกำรมำกขึ้น
2. เพิ่มสมรรถนะและเพิ่ มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพื่อยกระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และทำ
ให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้ำนจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ โดยบูรณำกำรทุกระบบงำนด้วย Digitalization
(S3 : OM1)
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
วำงแผนและจัดหำยำนพำหนะที่ใช้ในกำรแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้องให้กับหน่วยงำนของ กฟภ. 3 ประเภท
1. รถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้ำ (Category C)
2. รถบรรทุก 3 ตัน ติดกระเช้ำ (Category C)
3. รถบรรทุก 3 ตัน พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนวิศวกรรม
: สำยงำนสนับสนุนองค์กร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 1,869,235,000 บาท (มีงบประมาณสนับสนุนแล้วตามหมายเหตุ)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 1,869,235,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน - บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ระยะเวลำแก้ไขกระแสไฟฟ้ำขัดข้องลดลง
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ช่วยในกำรปฏิบัติกำรและบำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ สำมำรถทำได้อย่ำงรวดเร็ว ลดระยะเวลำแก้
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
2. มีควำมพร้อมในกำรบรรเทำสถำนกำรณ์เหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติตำมแผนงำน BCM
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี
กิจกรรม
1. วำงแผนกำรจัดสรรและกำหนดสเปค
2. จัดหำรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้ำ
3. จัดหำรถบรรทุก 3 ตัน ติดกระเช้ำ
4. จัดหำรถบรรทุก 3 ตัน พร้อมตู้เก็บเครื่องมือ
รวม

ระยะเวลา
2563
2564-2566
2565-2566
2564-2565

งบประมาณ (ลานบาท)
ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ
362
1,372.43
60
192.00
254
304.80
676
1,869.23

ผูรับผิดชอบ
ฝวศ.
ฝจห.
ฝจห.
ฝจห.

ตำรำงที่ 4-24 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดหำยำนพำหนะแก้กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง
หมำยเหตุ

1. จัดหำรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้ำ (Category C) ใช้งบประมำณ
- แผนงำนสนับสนุนกำรดำเนินงำนระยะที่ 4 หนังสืองบประมำณประจำปี 2561
- อนุมัติในหลักกำร ผวก. ลว. 28 ธ.ค. 2558 (นอกงบ กบค.)
- หนังสืองบประมำณประจำปี 2562 (แผนงำนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้และยำนพำหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักของ กฟภ. ปี 2562)
2. จัดหำรถบรรทุก 3 ตัน ติดกระเช้ำ (Category C) ใช้งบประมำณ
- หนังสืองบประมำณประจำปี 2563 (แผนงำนจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้และยำนพำหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563)
3. จัดหำรถบรรทุก 3 ตัน พร้อมตูเ้ ก็บเครื่องมือ
- แผนงำนจัดหำยำนพำหนะ ปี 2563 (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 12 พฤษจิกำยน 2562) (90 คัน) และ อนุมัติ ผวก. ลง
วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 (164 คัน)
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
25. โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์อํานวยการงานบริการลูกค้าดิจิทัล
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีกำรพัฒนำธุรกรรมกำรให้บริกำรและช่องทำงบริกำรในรูปแบบออนไลน์
เช่ น PEA Smart Plus, PEA E-Service, PEA VOLTA, PEA CARE & SERVICE ซึ่ งในอนำคต กฟภ.
คำดกำรณ์จะมีผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงบริกำรในรูปแบบออนไลน์จำนวนมำก ดังนั้นจึงจำเป็นศึกษำกำร
จัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทำงจัดตั้งศูนย์ อำนวยกำรงำนบริกำร
ลูกค้ำดิจิทัล เพื่อให้บริกำรผู้ใช้ไฟฟ้ำตลอด 24 ชั่วโมง รองรับกำรเข้ำสู่สังคม Digital เต็มรูปแบบ
2) วัตถุประสงค์
ศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่กำรให้บริกำรแบบ Digital
เต็มรูปแบบ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
ศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัลเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่กำรให้บริกำรแบบ Digital
เต็มรูปแบบ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร,
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 5,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 5,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ควำมสำเร็จของกิจกรรมในกำรดำเนินกำร
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. มีแนวทำงจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัล
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี (2565)
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทำงำนฯ

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. – ก.พ.
2565
-

2. กำหนดขอบเขตในกำรศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์ มี.ค. – พ.ค.
อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจทิ ัล
2565
3. จ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์ มิ.ย. - ต.ค.
อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัล
2565
4. ผลกำรศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำน พ.ย. - ธ.ค.
บริกำรลูกค้ำดิจิทัล
2565
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

ผูรับผิดชอบ
ฝลต.

คณะทำงำน

ตำรำงที่ 4-25 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรศึกษำกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรงำนบริกำรลูกค้ำดิจิทัล
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แผนงานที่ 7. สนับสนุนการบริการ
26. แผนงานพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ
1) หลักการและเหตุผล :
กฟภ. มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลลูกค้ำในแต่ละกลุ่มเข้ำกับผลิตภัณฑ์ บริกำร และกำรสนับสนุน เพื่อ
สำมำรถกำหนดลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่จะต้องจั ดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ กลุ่มเป้ำหมำยได้
อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม ยังคงไม่มีกระบวนกำร/ระบบ ซึ่งจะนำข้อมูลจำกฐำนลูกค้ำไปวิเครำะห์
และเสนอแนะทำงเลือกสนับสนุนกำรตัดสินใจต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิสัมพันธ์หรือให้บริกำรลูกค้ำ
ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ และเสนอแนะกำรตลำดให้ลูกค้ำ
ในรูปแบบเฉพำะเจำะจง เหมำะสมกับลักษณะและพฤติกรรมกำรใช้งำนของลูกค้ำ
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำสำหรับวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
2. เพื่อสร้ำงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3. เพื่อสร้ำงรำยได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้กับองค์กร
4. เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงสัมพันธ์กับลูกค้ำ
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO4 : กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. พัฒนำ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ
2. วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
3. พัฒนำ Digital Marketing Campaign
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 500,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 500,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- ได้ระบบวิเครำะห์ฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Customer Analytics) นำมำใช้งำนในพื้นที่เป้ำหมำย
เขตละ 1 แห่ง
- ควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของลูกค้ำที่มีต่อกิจกรรมที่ได้นำเสนอให้แก่ลูกค้ำ (พัฒนำ Digital
Marketing Campaign) (outcome)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
กฟภ. มีระบบที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำ เช่น พฤติกรรมกำรใช้ไฟ พฤติกรรมกำร
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของลูกค้ำ และสำมำรถเสนอแนะกำรตลำด
ให้ลูกค้ำเป็นรำยบุคคล
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ไตรมำส 1
ของทุกปี
1

1. จัดประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำและปรับปรุงฐำนข้อมูลลูกค้ำ
รำยสำคัญ
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำร ไตรมำส 2
ของทุกปี
วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ บริกำร และสร้ำงโอกำสทำง
ธุรกิจ
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและออกแบบกำร ไตรมำส 3-4
ของทุกปี
วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ
4. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
รวม

ไตรมำส 4
ของทุกปี

งบประมาณ(ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ
ฝลต., ฝพธ.

ฝลต., ฝพธ.

1

0.1
สดท.

1

-

1

-

4

-

ฝลต., ฝพธ.

0.1

ตำรำงที่ 4-26 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลลูกค้ำ (Customer Analytics)
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แผนงานที่ 8 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
27. โครงการ Customer Relationship Management (CRM)
1) หลักการและเหตุผล :
Customer Relationship Management (CRM) (กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ ำ ) เป็ น
แผนงำนที่ ส นั บ สนุ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ มี ลู ก ค้ ำเป็ น ศู น ย์ก ลำง (Customer Centric) โดยสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจและเสริมสร้ำงควำมภักดีของผู้ใช้บริกำร
(Customer Loyalty) โดยมี กำรเก็บ ข้อมูล ลู กค้ำเป็น ศูนย์กลำง และน ำข้อมูล ลู กค้ำมำวิเครำะห์ เพื่ อ
สนับสนุนแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ กฟภ. ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2) วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรองรับกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง และสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิสัมพันธ์หรือให้บริกำรลูกค้ำ
2. เพื่อรองรับกำรติดต่อสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้เป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น
และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
3. เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กฟภ. เช่น กระบวนกำรขำย กำรบริกำรลูกค้ำ กำรรับคำ
สั่งซื้อกำรส่งมอบบริกำร รวมถึงกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำเชิงลึก
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S13 : HR2,
S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำ วิเครำะห์ และทบทวนเส้นทำงกำรใช้บริกำรของลู กค้ำ (Customer Journey) โดยต้องมี
ควำมเชื่อมโยงกับ โครงกำรด้ำน Customer Strategies ประกอบด้ วย Customer Experience
Design,Customer Analytics for Insights & Personalization, PEA Customer Channel
PerformanceManagement รวมถึงปัจจัยนำเข้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำ
โดยครอบคลุมกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่อยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำ
2. ศึกษำระบบงำนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำในปัจจุบันและกำรเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ เพื่อวิเครำะห์
ช่องว่ำง (GapAnalysis) ของกระบวนกำรให้ บริกำรลูกค้ ำ และออกแบบวำงแผนเส้นทำงกำรใช้
บริกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดกำรประเมินเพื่อคัดเลือกระบบ CRM ที่เหมำะสมสำหรับ กฟภ.
3. พัฒนำและติดตั้งระบบ CRM โดยครอบคลุมขีดควำมสำมำรถ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และทบทวนเส้นทำงกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ
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3.1. Analytical CRM คือ จัดทำเพื่อรองรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลของลูกค้ำผ่ำนทำงช่องทำงสื่อสำร
ต่ำง ๆเพื่อทำควำมเข้ำใจ พฤติกรรม ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของลูกค้ำเพื่อจัดทำกำร
ปฏิสัมพันธ์ที่เหมำะสม และสำมำรถเสนอแนะสนับสนุนกำรตลำดให้ลูกค้ำแต่ละรำยได้
3.2. Collaborative CRM คือ จัดทำเพื่อรองรับกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำตำมช่องทำง
ต่ำง ๆ เช่นCall Center เว็ปไซต์ และช่องทำงรับกำรร้องเรียน เป็นต้น
3.3. Operational CRM คื อ จั ด ท ำเพื่ อ รองรั บ กำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกร กฟภ. ที่ ต้ อ งมี ก ำร
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำในขั้นตอนกำรทำงำนต่ำง ๆ เช่น กำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ กำรรับคำสั่งซื้อ
กำรส่งมอบบริกำรกำรให้บริกำรหลังกำรขำย เป็นต้น เป็นต้นโดยระบบ CRM ต้องมีกำรเชื่อมต่อ
กับระบบงำนอื่น ๆ ของกฟภ.
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำนักดิจิทัล
6) กรอบวงเงิน : 105,039,000 บาท (ได้รับการจัดสรรแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 71,380,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 33,659,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
OPEX จำกกำรประสิทธิภำพกำรทำงำนสูงขึ้น 5% (ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน และค่ำเป้ำหมำยอ้ำงอิงจำก
European Utility)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีผลจำกกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำครบทุกกระบวนกำรและแผนเส้นทำงกำร
ใช้บริกำรของลูกค้ำ
2. มีระบบ CRM ที่สำมำรถทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ของลูกค้ำ เช่น พฤติกรรมกำรใช้ไฟ
พฤติกรรมกำรปฏิสัมพันธ์ เพื่อทำควำมเข้ำใจและควำมคำดหวังของลูกค้ำ สำมำรถเสนอแนะ
กำรตลำดให้ลูกค้ำเป็นรำยบุคคลได้
3. มีระบบ CRM ที่สำมำรถรองรับกำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำตำมช่องทำงต่ำง ๆ
4. มีระบบ CRM ที่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กฟภ. ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ ให้เป็น
แบบเฉพำะเจำะจง เป็นรำยบุคคล เหมำะสมกับลักษณะและพฤติกรรมกำรใช้งำนของลูกค้ำ
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี (2564-2568)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. ทบทวนคณะทำงำนในกำรดำเนินงำน

ม.ค. - มี.ค.
2564
2. ศึกษำและประเมินกระบวนกำรสร้ำง
ม.ค. - ก.ย.
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
2564
3. ทบทวนและจัดทำ TOR, รำคำกลำงจ้ำง เม.ย. - ธ.ค.
พัฒนำระบบ
2564
4. ขออนุมัติ TOR, รำคำกลำง และอนุมัติ ก.ย. - ธ.ค.
กำรจ้ำงพัฒนำระบบ
2564
5. ดำเนินกำรจ้ำงพัฒนำระบบ และพัฒนำ 2565 –
ด้ำนบุคลำกร
2566
6. ทดลองระบบแล้วเริ่มใช้งำน
2567

-

7. ติดตำมและสรุปผลรำยงำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

-

2567 –
2568

รวม

-

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

-

-

-

-

-

-

71.380

33.659

-

-

-

-

71.380

33.659

ผูรับผิดชอบ
ฝลต.

คณะทำงำนฯ

ฝลต.

ตำรำงที่ 4-27 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร Customer Relationship Management (CRM)
หมำยเหตุ ที่มำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565
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แผนงานที่ 8 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
28. โครงการพัฒนาระบบสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม C&I
1) หลักการและเหตุผล :
ด้ ว ย กฟภ. ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรสร้ ำ งและจั ด กำรสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ ำ (Customer Relationship
Menagement: CRM) ทั้งนี้ กฟภ. มีฐำนข้อมูลลูกค้ำครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูล
ของลู ก ค้ ำรำยใหญ่ /มูล ค่ำสู งที่ ส ร้ำงรำยได้ ห ลั กให้ กั บ กฟภ. แต่ เนื่ องด้ว ยขีด จำกั ดในเครื่องมือ ที่ มี
ประสิทธิภำพ เพื่อช่วยให้กำรดำเนินงำนของพนักงำนดูแลลูกค้ำและพนักงำนบริหำรลูกค้ำรำยสำคัญ
(KAMR) มีควำมคล่องตัว ประกอบกับมีข้อมูลต่ำง ๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินงำนของพนักงำนฯ
และสำหรับกำรพิจำรณำกำรตัดสินใจต่ำง ๆ ให้ลูกค้ำรำยใหญ่/มูลค่ำสูง จึงมีแนวทำงพัฒนำระบบสร้ำง
ควำมสัมพัน ธ์กับ ลูกค้ำกลุ่ ม C&I (Commercial & Industrial) เพื่อยกระดับควำมสั มพันธ์กับลู กค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง รองรับตำมควำมต้องกำรทำงธุรกิจในด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลและสร้ ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลู ก ค้ำ ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกและสนั บ สนุ น ข้ อมู ล ของลู ก ค้ำให้ แก่ พ นั ก งำนดูแ ลลู กค้ ำและ
พนักงำนบริหำรลูกค้ำรำยสำคัญ (KAMR)
2) วัตถุประสงค์ :
1. ยกระดับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สร้ำงฐำนข้อมูลและพัฒนำกำรให้บริกำรข้อมูลต่ำง ๆ ลูกค้ำกลุ่ม C&I เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของ
พนักงำนดูแลลูกค้ำและพนักงำนบริหำรลูกค้ำรำยสำคัญ (KAMR)
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินธุรกิจและกำรให้บริกำรลูกค้ำของ กฟภ.
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO1 : ยกระดับกำรกำกับดูแลแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน (S2 : OC2)
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
พัฒ นำกระบวนกำรสร้ำงควำมสั มพันธ์กับลู กค้ำ เชื่อมโยงกับระบบ CRM และระบบ IT ต่ำง ๆ ใน
องค์กร รวมทั้งพัฒ นำ Application เพื่อสนับสนุนกำรบริห ำรจัดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และบริหำร
จัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
หน้า 94

แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

6) กรอบวงเงิน : 200,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 200,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- ควำมพึงพอใจของลูกค้ำกลุ่ม C&I และลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
- ลูกค้ำรำยสำคัญใช้งำน Application PEA Smart Care ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีฐำนข้อมูลลูกค้ำสำหรับสนุนกำรดำเนินงำนของพนักงำนดูแลลูกค้ำและพนักงำนบริหำรลูกค้ำรำย
สำคัญ (KAMR)
2. มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลร่วมกันระหว่ำง CRM Plus, PEA Smart Plus, CRM Mobile Workforce
& PEA Smart Care
3. ควำมพึงพอใจของลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
4. รักษำฐำนลูกค้ำเดิม และสร้ำงลูกค้ำในอนำคต
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี (2564-2565)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. กำหนดแผนงำนและขยำยผลกำรใช้งำน
ม.ค. - มี.ค.
Application CRM Mobile Workforce &
2564
PEA Smart Care
2. ติดตำมผลกำรใช้งำนทุกไตรมำส
2564-2565
3. ประเมินผลกำรใช้งำน เพื่อนำไปพัฒนำในปี ต.ค. - ธ.ค.
ถัดไป
(ทุกปี)
รวม

งบประมาณ(ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

-

-

-

-

-

0.1

-

-

0.1

ผูรับผิดชอบ
ฝลต., ฝพท,
กฟข.
ฝลต.
ฝลต., ฝพท.

0.2

ตำรำงที่ 4-28 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่ม C&I
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แผนงานที่ 8 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
29. โครงการพัฒนาการให้บริการและรักษาฐานลูกค้ารายสําคัญ (Key Account) ด้วยระบบ Digital CRM
1) หลักการและเหตุผล :
Key Account Management เป็ น แผนงำน/กระบวนกำรสร้ ำงควำมสั ม พั น ธ์กั บ ลู ก ค้ ำรำยใหญ่ ที่
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของ กฟภ. โดยมีเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรของ กฟภ.รับผิดชอบกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ
ประสำนงำนกำรให้บริกำร กำรให้สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้ำโดยเฉพำะ เพื่อสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรและรวมทั้งกำรให้บริกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหวัง ตลอดจนกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ของ
ลูกค้ำรำยสำคัญให้เป็นลูกค้ำที่มีควำมผูกพันกับ กฟภ. ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยใหญ่ รำยย่อย หน่วยงำนภำครัฐ
และอื่น ๆ เพื่อสร้ำงควำมสั มพันธ์กับลูกค้ำแบบมุ่งเน้นทั้งในด้ำ นผลิตภัณ ฑ์และบริกำร ดังนั้น จึงมี
ควำมจ ำเป็ น อย่ ำงยิ่ งที่ จ ะต้องตระหนั กถึงควำมส ำคัญ ของกำรจัดกำรข้อ มูล ของลู กค้ำที่ เป็ น ระบบ
ครบถ้วน และเครื่องมือที่ช่วยบริหำรจัดกำรกำรตัดสินใจต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ และ
เสนอแนะกำรตลำดให้ลูกค้ำในรูปแบบเฉพำะเจำะจง เหมำะสมกับลักษณะและพฤติกรรมกำรใช้งำน
ของลูกค้ำ เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรสูญเสียลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรและกำรบริกำรที่เหนือกว่ำ
ควำมคำดหวัง และเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจของ กฟภ.
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
2. เพื่อรักษำฐำนลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
3. เพื่อสร้ำงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO4 : กำรเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจขององค์กรโดยสร้ำง Advantaged Portfolio (S10 : NM2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. วำงแผนและดำเนินกำรตำมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่ กฟภ. กำหนด และ
พัฒนำนำระบบ Digital CRM มำใช้
2. วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ
3. พัฒนำ Digital Marketing Campaign
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำ ภำค 1-4
สำนักดิจิทัล
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6) กรอบวงเงิน : 500,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน
จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร
จำนวน 500,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่กำหนด
- ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
- ควำมผูกพันของลูกค้ำ
- รักษำลูกค้ำ ลดกำรสูญเสียลูกค้ำ และกำรเพิ่มลูกค้ำรำยใหม่
- มีระบบที่สนับสนุนกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ของลูกค้ำ เช่น พฤติกรรมกำรใช้ไฟ พฤติกรรมกำร
ปฏิสัมพันธ์ เพื่อทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของลูกค้ำ
- มีระบบที่สำมำรถวิเครำะห์และเสนอแนะกำรตลำดให้ลูกค้ำเป็นรำยกลุ่ม/รำยบุคคล
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี (2564-2566)
กิจกรรม
1. วิเครำะห์และประเมินกำรบริหำรลูกค้ำรำย
สำคัญ (Key Account Manager)
2. วิเครำะห์ วำงแผน ออกแบบ และ
กำหนดแนวทำง Digital CRM
3. พัฒนำโปรแกรม/ระบบสนับสนุนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ (Digital CRM)
ตำมแผนที่กำหนด
4. ติดตำมผลกำรใช้งำนทุกไตรมำส
5. ประเมินผลกำรใช้งำน เพื่อนำไปพัฒนำในปี
ถัดไป
รวม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค. - มี.ค.
2564
ม.ค. - มิ.ย.
2564
ก.ค. - ธ.ค.
2564

-

2564-2566
ต.ค. - ธ.ค.
(ทุกปี)

งบประมาณ(ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

ผูรับผิดชอบ
ฝลต.

-

-

-

-

-

0.2

ฝลต., ฝพท.,
ฝพจ.
ฝพท., ฝพจ.

-

-

0.1
0.2

ฝลต.
ฝลต.

0.5

ตำรำงที่ 4-29 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและรักษำฐำนลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
ด้วยระบบ Digital CRM
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แผนงานที่ 8 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
30. โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมโดยรอบ
1) หลักการและเหตุผล :
ด้วย กฟภ. ให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กั บลูกค้ำ (Customer Relationship
Management: CRM) เป็นปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งของกำรเติบโตขององค์กร เกิดจำกควำมเชื่อมั่น
และควำมผูกพันของลูกค้ำที่มีต่อองค์กรและอีกประกำรหนึ่งเพื่อให้มีแนวทำงรองรับกำรสูญเสียลูกค้ำ
ทำงธุรกิจในแต่ละพื้นที่โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมหรือรอบๆ นิคมอุตสำหกรรมที่มีกำลัง
กำรใช้ไฟฟ้ำสูง
2) วัตถุประสงค์
1. พัฒนำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
2. ยกระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมและนอกนิคมโดยรอบ
3. รักษำฐำนลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมและนอกนิคมโดยรอบ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO1 : ยกระดับกำรกำกับดูแลแบบบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน (S2 : OC2)
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
4) ขอบเขตงาน :
วำงแผนและดำเนินกำรตำมกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่ กฟภ. กำหนด และ
พัฒนำนำระบบ Digital CRM มำใช้
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4 (ภ1-ภ4)
6) กรอบวงเงิน : 2,000,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 2,000,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- กำรรักษำฐำนลูกค้ำในกลุ่มเป้ำหมำย
- ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ
2. เป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำรที่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะยำว รวมทั้งรักษำฐำน
ลูกค้ำรำยสำคัญ
3. พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถด้ ำนเทคโนโลยี สะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรบริ ห ำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและ
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำน
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 3 ปี (2564-2566)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. ศึกษำปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อควำมพึงพอใจ ก.ค.-ต.ค.
และควำมผูกพันของลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรม ของทุกปี
และนอกนิคมโดยรอบ
2. จัดทำกลยุทธ์และแผนกำรสร้ำง
ก.ย.-ธ.ค.
ควำมสัมพันธ์ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ของทุกปี
3. ดำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
2564-2566
กลุ่มเป้ำหมำย
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนทุกไตรมำส
2564-2566
รวม

งบประมาณ(ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

-

0.2

ฝลต.

-

-

-

ฝลต.

1.8

กฟข.

2.0

ฝลต.

-

-

ตำรำงที่ 4-30 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมและนอกนิคมโดยรอบ
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แผนงานที่ 8 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
31. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
1) หลักการและเหตุผล :
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรแก่พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่ Key Account Manager ให้มีควำมพร้อม
ในกำรด ำเนิ น งำน (กำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ ำ เชิ ง รุ ก กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
(Data Analytics & Insight) กำรมี ศิ ล ปะกำรสื่ อ สำรจู ง ใจและเจรจำต่ อ รอง (Communication,
Influencing and Negotiation))
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภำพพนักงำนในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
2. ยกระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำต่อองค์กร
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S13 : HR2)
4) ขอบเขตงาน :
1. วิเครำะห์ควำมต้องกำรและพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
2. จัดอบรมพนักงำนที่เกี่ยวข้องกระบวนกำรสร้ำงสัมพันธ์กับลูกค้ำ
3. จัดอบรมพนักงำนเกี่ยวกับกำรทำตลำดและงำนขำยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ กฟภ.
4. จัดอบรมพนักงำนด้ำนบริกำรลูกค้ำและพัฒนำทักษะ Service Mind
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนบริหำรองค์กร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
6) กรอบวงเงิน : 15,250,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 15,250,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
- ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน (ร้อยละ)
- ควำมพึงพอใจของลูกค้ำรำยสำคัญ (Key Account)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
- พนักงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี (2564-2568)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

งบประมาณ(ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
0.25

ผูรับผิดชอบ

1. วิเครำะห์ประเมิน Competency Gap ที่มี
นัยสำคัญของพนักงำนที่ปฏิบัตหิ น้ำที่ดูแลลูกค้ำ
และ Key Account Manager
2. พิจำรณำหลักสูตรสำหรับกำรจัดอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภำพของพนักงำน
3. ดำเนินกำรกำรจัดอบรมพัฒนำบุคลำกร

ม.ค. - มิ.ย.
ของทุกปี

-

ก.ค. - ก.ย.
ของทุกปี
2564-2568

-

-

-

ฝพบ. ,ฝลต

-

-

15.0

ฝพบ. ,ฝลต

4. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน

2564-2568

-

-

-

ฝพบ. ,ฝลต

รวม

ฝพบ. ,ฝลต

15.25

ตำรำงที่ 4-31 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
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แผนงานที่ 9 แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ
32. โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
1) หลักการและเหตุผล :
จำกสรุปสำรสนเทศเสียงของลูกค้ำ ปี 2562 พบว่ำ ลูกค้ำมีควำมต้องกำร ควำมคำดหวังในกำรอำนวย
ควำมสะดวก ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำร คุณภำพไฟฟ้ำที่เสถียรพภำพและคุณภำพของบริกำรที่มี
มำตรฐำนเดียวกัน ดังนั้น กฟภ. จึงจำเป็นต้องยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ กฟภ. ที่มีประสิทธิภำพ เป็นแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ
2) วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ กฟภ. ที่มีประสิทธิภำพ และเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรลดขั้นตอนทำงำน และใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำสนับสนุน
3. เพื่ อ ก ำหนด และประกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรให้ บ ริก ำร (Service Standard) และกฎบั ต รกำร
ให้บริกำร (Customer Service Charter) ให้กับประชำชนทรำบ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
4) ขอบเขตงาน :
1. ศึกษำ และปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรลูกค้ำให้มีประสิทธิภำพ และสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำได้
รวดเร็ว พร้อมทั้งตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงท่วงที
2. กำหนด และประกำศใช้มำตรฐำนกำรให้ บริกำร (Service Standard) และกฎบัตรกำรให้บริกำร
(Customer Service Charter)
3. ติดตำม กำกั บ ดูแลกำรดำเนิน งำนกำรให้ บริกำรลู ก ค้ำให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรให้ บ ริกำรที่
กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำข้อปัญหำ อุปสรรคในกำรกำรดำเนินงำน มำปรับปรุงกระบวนงำน
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนยุทธศำสตร์
สำยงำนบริหำรองค์กร
6) กรอบวงเงิน : - บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน – บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. มี มำตรฐำนกำรให้ บ ริ ก ำร (Service Standard) และกฎบัต รกำรให้ บ ริกำร (Customer Service
Charter)
2. ร้อยละควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร (Service Standard) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 100
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. เพิ่มควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของลูกค่ำ ที่ค่ำเป้ำหมำย 4.5
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 5 ปี
งบประมาณ (ลานบาท)
ระยะเวลา ปริมาณงาน งบลงทุน งบทําการ ผูรบั ผิดชอบ
2564-2565
ฝลต.
-

กิจกรรม
1. ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำน
ประเมินผลกำรดำเนินงำนมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร
2. ศึกษำ และปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ไตรมำส 4
ให้บริกำร
2565
3. กำหนด และประกำศใช้มำตรฐำนกำร ไตรมำส 4
ให้บริกำร (Service Standard) และกฎ
2565
บัตรกำรให้บริกำร (Customer Service
Charter)
4. ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำน
2566-2567
ประเมินผลกำรดำเนินงำนมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร
5. ศึกษำ และปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ไตรมำส 4
ให้บริกำร
2567
6. ประกำศใช้มำตรฐำนกำรให้บริกำร
ไตรมำส 4
(Service Standard) และกฎบัตรกำร
2567
ให้บริกำร (Customer Service Charter)
7. ติดตำม กำกับ ดูแลกำรดำเนินงำน
2568
ประเมินผลกำรดำเนินงำนมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร
รวม
ตำรำงที่ 4-32 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร

ฝลต., ฝนย.
ฝลต., ฝนก.,
ฝนย.
ฝลต.
ฝลต., ฝนย.
ฝลต., ฝนก.,
ฝนย.
ฝลต.
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แผนงานที่ 9 แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ
33. โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA)
1) หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคมีช่องทำงกำรให้บริกำรบนระบบออนไลน์ต่ำงๆ เช่น PEA Smart Plus,
PEA E-service ดังนั้ น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภ ำคจำเป็นต้องพัฒ นำระบบมำตรฐำนกำรให้บริกำร (SLA)
ของกำรบริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service) โดยกำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ
ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Service) ในส่ ว นของระบบงำนบริ ก ำรลู ก ค้ ำ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Customer Service System : SCS) และระบบ PEA Smart Plus
2) วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนำระบบมำตรฐำนกำรให้บริกำร (SLA) ของกำรบริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Service) ที่เกินควำมคำดหวังของลูกค้ำ และเหนือกว่ำคู่เทียบ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำ
3. เพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S7 : CR1)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. กำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับกระบวนงำนรูปแบบใหม่ อำทิเช่น ระบบงำน
บริกำรลูกค้ำอัจฉริยะ (Smart Customer Service System : SCS) และระบบ PEA Smart Plus
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนยุทธศำสตร์,
สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร
สำยงำนกำรไฟฟ้ำภำค 1-4
6) กรอบวงเงิน : 100,000 บาท
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 100,000 บำท
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7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
กฟภ. มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
ผู้ใช้บริกำรช่องทำงกำรให้บริกำรบนระบบออนไลน์ ได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำนและมีระบบติดตำมผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี (2564-2565)
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน
ม.ค.-มี.ค
1. ทบทวนมำตรฐำนกำรให้บริกำรปี 63
2564
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
2. กำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วย เม.ย.-ก.ย.
2564
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
3. พัฒนำระบบติดตำมประเมินผลมำตรฐำน ก.ค.-ธ.ค.
2564
กำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ
-

-

ฝลต., ฝนย.

-

-

ฝลต., ฝนย.

-

-

ฝลต., ฝนย.,
ฝพท.

-

-

0.1

ฝลต., ฝนย.,
ฝพท., กฟข.

-

-

-

ฝลต.

-

-

0.1

(Digital Service)
4. ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติ
5. ติดตำมประเมินผลมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Service) ทุกไตรมำส
รวม

ม.ค.-มี.ค.
2565
ทุกไตรมำส

ผูรับผิดชอบ

ตำรำงที่ 4-33 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดและดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร (SLA)
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แผนงานที่ 10 วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
34. โครงการ Customer Experience Design
1) หลักการและเหตุผล :
Customer Experience Design (กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ ใช้บริกำรของลูกค้ำ) เป็นแผนงำนใน
กำร ออกแบบกำรสร้ำงประสบกำรณ์อันดีของลูกค้ำที่ได้มำปฏิสัมพันธ์กับ กฟภ. ในทุกช่องทำงกำร
ติดต่อสื่ อสำรปั จ จุ บั น และช่ องทำงจะเกิ ดขึ้น ใหม่ในอนำคต โดยกำรใช้ Customer Journey เป็ น
เครื่องมือในกำรทำ Customer Experience Design เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรที่ตรงกับ
ควำมต้ อ งกำร บู ร ณำกำรช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำร เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ ำ ได้ รั บ ประสบกำรณ์ ก ำรใช้ บ ริ ก ำร
แบบต่อเนื่ องในทุกช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงในปัจจุบัน หรือช่องทำง ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต
ยกระดับควำมพึงพอใจ ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำนและกำรได้รับบริกำร เสริมสร้ำง ควำมผูกพันที่
ดีระหว่ำงลูกค้ำและองค์กร เนื่องจำกแต่ละกลุ่มของลูกค้ำมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่แตกต่ำง
กัน ออกไป และถึงแม้ว่ำ กฟภ. จะมีช่องทำงที่ใ ช้ติดต่อ กับลู ก ค้ำหลำกหลำยช่อ งทำง ไม่ว่ำจะเป็ น
ศู น ย์ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ (1129 PEA Call Center), Website, Fax, E-mail, Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, PEA Mobile App, โทรศัพท์สำนักงำนใหญ่ , และแอปพลิ เคชันมือ
ถือ อย่ำงไรก็ตำมช่องทำงเหล่ำนี้ยังไม่มีกำรบูรณำกำร ข้อมูลและกำรดำเนินงำนร่วมกันอย่ำงเหมำะสม
อีกทั้งยั งไม่ส ำมำรถทำงำนประสำนกันได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งส่ งผลให้ ลู กค้ำไม่ได้รับประสบกำรณ์ แบบ
เดียวกันเมื่อใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงที่ต่ำงกัน
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำที่สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง
2. เพื่อบูรณำกำรทุกช่องทำงติดต่อสื่อสำรของ กฟภ. ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงในปัจจุบันหรือช่องทำงที่จะ
เกิดขึ้น ใหม่ในอนำคตให้ข้อมูลมีควำมเชื่อมต่อระหว่ำงกัน
3. เพื่ อ สำมำรถเข้ ำ ใจควำมต้ อ งกำรและควำมคำดหวั งของลู ก ค้ ำ ในแต่ ล ะช่ อ งทำงและสำมำรถ
ตอบสนองควำม คำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสม
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้แก่ลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S13 : HR2,
S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
แผนงำน Customer Experience Design (กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ใช้บริกำรของลูกค้ำ) มี
รำยละเอียด ขอบเขตงำนดังต่อไปนี้
1. ศึกษำสถำนะปัจจุบัน และออกแบบสถำนะในอนำคตของ กฟภ. ในกำรให้บริกำรลูกค้ำแต่ละกลุ่ม
ผ่ำน ช่องทำงปฏิสัมพันธ์ต่ำง ๆ
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1.1 ศึกษำสถำนะปัจจุบันของ กฟภ. ในกำรให้บริกำรลูกค้ำแต่ละกลุ่มผ่ำนช่องทำงปฏิสัมพันธ์ต่ำง
ๆ โดย แสดงออกมำในรูปแบบประสบกำรณ์ที่ลูกค้ำได้รับตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยศึกษำครอบคลุมในส่วน
ต่อไปนี้ เช่น • ระบบงำนในปัจจุบัน และกระบวนกำรทำงำนในปัจจุบัน • ทิศทำงแนวโน้มเทคโนโลยี
และเทียบเคียงกำรดำเนินงำนขององค์กรชั้นนำ
1.2 ออกแบบสถำนะเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรลูกค้ำให้เกิดประสบกำรณ์ที่มีควำมต่อเนื่องและ
กำรบูรณำ กำรในทุกช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์และกำรสื่อสำรระหว่ำง กฟภ. และ ลูกค้ำ (OmniChannel) โดย ครอบคลุมด้ำนต่อไปนี้ เช่น • กำหนดเป้ำหมำยที่ตอบสนองทำงธุรกิจ ในกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ลูกค้ำที่ดี • ออกแบบกระบวนกำรให้สอดคล้องและสนับสนุนกำรสร้ำงประสบกำรณ์ลูกค้ำ
ที่ดี
1.3 จัดทำพิมพ์เขียวเส้นทำงกำรให้บริกำรของลูกค้ำในทุก ๆ ช่องทำงปฏิสัมพันธ์
2. ศึกษำฐำนข้อมูลด้ำนลูกค้ำปัจจุบันของ กฟภ. เพื่อออกแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูลลูกค้ำและนำไปใช้
เป็น แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ
3. ศึกษำและวิเครำะห์ช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำ โดยผ่ำนวิธีกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus
Group) และ กำรสำรวจภำคสนำมกลุ่มลูกค้ำของ กฟภ.
4. ทบทวนผลกำรศึกษำ Customer Experience Design ในส่วนที่ กฟภ. ได้มีกำรออกแบบและจัดทำ
Customer Journey Map
5. จัดทำแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำแต่ละกลุ่มผ่ำนช่องทำงปฏิสัมพันธ์ต่ำงๆ ให้
สอดคล้อง ต่อแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อมุ่งสู่ Digital Utility
5.1. วิเครำะห์ช่องว่ำง และจัดลำดับควำมสำคัญในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำในแต่
ละด้ำน โดย มุ่งเน้นกำรปรับปรุงช่องทำงที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนธุรกิจของ กฟภ. เพื่อมุ่ง
สู่ Digital Utility เป็นหลัก เช่น ดำเนินกำรนำร่องโครงกำรขนำดเล็กที่ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
และแพลตฟอร์มช่องทำง สื่อสำรของ กฟภ. ให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงสะดวก คล่องตัวก่อน
จำกนั้นจึงทำกำรบูรณำกำรเชื่อมโยง ช่องทำงอื่นๆ ในลำดับต่อไป
5.2. วิเครำะห์ประเมินผลกระทบสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกระบวนกำรให้บริกำรในรูป
แบบเดิมกับ กระบวนกำรให้บริกำรรูปแบบใหม่รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรนำกระบวนกำร
ให้บริกำรรูปแบบ ใหม่มำใช้ โดยแบ่งผลกระทบออกเป็นด้ำน People, ด้ำน Process และด้ำน
Technology
5.3. ทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีของลูกค้ำ
5.4. จัดทำ Road map กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำ เพื่อมุ่งสู่ Digital Utility ใน
ระยะเวลำ 5 ปี และ 10 ปี
5.5. จัดทำแนวทำงในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในแต่ละด้ำน ทุกๆ ช่องทำงเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์
ที่ดีแก่ลูกค้ำ
5.6. พยำกรณ์แนวโน้มควำมนิยมกำรใช้บริกำรในทุกช่องทำง เพื่อนำไปสู่กำรประเมินควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำ
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6. ปรับปรุง พัฒนำ และติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำ
รวมถึง เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรและแพลตฟอร์มของแต่ละช่องทำงสื่อสำรของ กฟภ. และกำรกำหนด
แนวทำงกำรบูรณำกำรทุกช่องทำงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำเพื่อมุ่งสู่ Digital Utility
7. จัดทำแผนกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรใช้บริกำรของลูกค้ำ (Customer experience design)
เพื่อให้ กฟภ. นำไปจัดทำแผนปฏิบัติกำร
8. จัดทำแผนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
9. จัดประชุมเพื่อสื่อสำรและชี้แจงผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรและพนักงำนของ กฟภ.
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 16,200,000 บาท (ได้รับการจัดสรรแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน - บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 16,200,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน ลดลง 10%
2. กำรปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ำทำงช่องทำงดิจิทัล เพิ่มขึ้น 15%
3. ควำมพึงพอใจต่อองค์กร ในด้ำนควำมสะดวกของช่องทำงในกำรปฏิสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 5% (ตัวชี้วัด
กำรดำเนินงำน และค่ำเป้ำหมำยอ้ำงอิงจำก Global Retail Firm)
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรต่อรำยลูกค้ำลง 10%
2. กำรปฏิสัมพันธ์ทำงช่องทำงดิจิทัลเพิ่มขึ้น 15% จำกจำนวนลูกค้ำทั้งหมด
3. ควำมพึงพอใจต่อองค์กร ในด้ำนควำมสะดวกของช่องทำงในกำรปฏิสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 5%
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร :5 ปี (2564-2568) ทบทวนทุกปี และทบทวนโดยที่ปรึกษำทุก 3-4 ปี
กิจกรรม
ระยะเวลา ปริมาณงาน
1. ทบทวนกระบวนกำรสำรวจฯ เพื่อปรับปรุง ม.ค. - มี.ค.
1
แนวทำง
2566
2. จัดทำ TOR , รำคำกลำงทีจ่ ้ำงที่ปรึกษำทำ เม.ย. - พ.ค.
1
กำรสำรวจ
2566
3. ขออนุมัติ TOR และอนุมัติกำรจ้ำง
พ.ค. - มิ.ย.
1
2566
4. ดำเนินกำรสำรวจฯ
ก.ค. - ก.ย.
1
2566
5. สรุปผลและรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต.ค. - ธ.ค.
1
2566
รวม

5

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

-

16.2

ฝลต.

-

16.2

ตำรำงที่ 4-34 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร Customer Experience Design
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แผนงานที่ 10 วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
35. โครงการ Customer Analytics for Insights & Personalization (การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก)
1) หลักการและเหตุผล :
Customer Analytics for Insight and Personalization (กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ เชิ ง ลึ ก ) เป็ น
แผนงำนที่ สร้ำงกระบวนกำรวิเครำะห์เชิงลึก ในมุมมองต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่
เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลำ โดย กำรนำข้อมูลของลูกค้ำจำกช่องทำงต่ำงๆ มำวิเครำะห์ลักษณะกำรใช้ไฟฟ้ำ
ของลูกค้ำ กำรปฏิสัมพันธ์และกำร ตอบสนองของลูกค้ำผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ แนวโน้มที่เกิดขึ้นใน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ และปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำรพัฒ นำกำรให้บริกำรลูกค้ำตอบสนอง
ควำมต้ อ งกำรได้ อ ย่ ำงแท้ จ ริ ง สำมำรถต่ อ ยอดกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก ของลู ก ค้ ำได้ ถึ งระดั บ
รำยบุ ค คล (Personalization) ทั้ ง นี้ Customer Analytics for Insight and Personalization มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อสำมำรถจัดทำกำรตลำด
กำรตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของลูกค้ำ และแนวกำรสร้ำงควำมผู กพันกับองค์กร 2. เพื่อจัดทำ
โครงกำรหรือข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ ลูกค้ำ
เป็นรำยบุคคล ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Website และ Mobile Application เป็นต้น
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ เพื่อสำมำรถจัดทำกำรตลำด กำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และแนวกำรสร้ำงควำมผูกพันกับองค์กร
2. เพื่ อ จั ดท ำโครงกำรหรื อข้อเสนอแนะแนวทำงกำรปรับ ปรุงกำรดำเนิ นงำนเพื่ อ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเป็นรำยบุคคล ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Website และ Mobile Application เป็นต้น
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S13 : HR2,
S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. กำรน ำร่องกำรวิเครำะห์ เชิงลึ กจำกข้ อมูลลู กค้ ำรำยใหญ่ ของ กฟภ. จำก KAM และช่องทำงอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1.1. ติดตั้งระบบที่สำมำรถนำข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่จำก KAM และช่องทำงอื่น ๆ เช่น Call Center
มำทำ กำรวิเครำะห์ โดยในระยะแรกจะเก็บข้อมูลในรูปแบบ RDBMS เพื่อง่ำยต่อกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและเมื่อมีขนำดข้อมูลมีควำมหลำกหลำยและจำนวนมำกขึ้น จึงจะขยำยไปสู่รูปแบบ Data
Lake, Data warehouse, Data Mart โดยครอบคลุมกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำเชิงลึก
1.2. นำผลวิเครำะห์มำดำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของสินค้ำและบริกำรของ
ผู้ใช้ไฟรำยใหญ่
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2. กำรรวบรวมข้อมูลลูกค้ำและขยำยกำรวิเครำะห์เชิงลึกผ่ำนประสบกำรณ์ของลูกค้ำจำกช่องทำงสื่อสำร
ต่ำง ๆ
2.1 กำหนดแนวทำงกำรขยำยกำรวิเครำะห์เชิงลึกผ่ำนประสบกำรณ์ของลูกค้ำจำกช่องทำงสื่อสำร
ต่ำง ๆ ซึ่งครอบคลุมประเภทลูกค้ำ ช่องทำงสื่อสำร และลักษณะกำรวิเครำะห์ที่เพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ Cross Channel Analytics กำรจัดทำกำรวิเครำะห์ประสบกำรณ์กำรใช้งำนของลูกค้ำทุกกลุ่มจำก
ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เพื่อทำควำมเข้ำใจพฤติกรรมในกำรใช้ช่องทำงสื่อสำรของลูกค้ำและสำมำรถ
จัดกำรปัญหำหรือข้อร้องเรียนที่ลูกค้ำประสบพบเจอได้อย่ำงทันท่วงที และมีประสิทธิภำพ - Social
Media Analytics ระบบสำรวจและวิเครำะห์สื่อสังคมออนไลน์ โดยระบบจะรำยงำนเมื่อ มี ควำม
เคลื่อนไหวทั้งในเชิงลบและเชิงบวก และจะช่วยให้นักรบไซเบอร์ดูแลกระแสตอบรับได้อย่ำง ทั่วถึง
ทั้งจำกทำงช่องทำงสื่ อสำรหลักของ กฟภ. รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทำให้
สำมำรถตอบกลับและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว
2.2 ขยำยกำรวิเครำะห์โดยปรับปรุงพัฒนำระบบให้สำมำรถรองรับกำรวิเครำะห์ตำมแนวทำงที่ได้
กำหนด
3. กำรพัฒนำกระบวนกำรและ ระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำในรูปแบบออนไลน์
3.1 พัฒนำกระบวนกำรและระบบกำรให้บริกำรลูกค้ำในรูปแบบออนไลน์ โดยสอดคล้องกับงำน
พัฒนำ Mobile Application รองรับงำนบริกำรและกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
3.2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรลูกค้ำโดยจัดทำกำรวิเครำะห์ในเชิงรำยบุคคลของลูกค้ำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละบุคคล (Personalization)
3.2.1 ศึกษำแนวทำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำในระดับรำยบุคคล
3.2.2. ปรับปรุงพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้สำมำรถรองรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ
ในระดับรำยบุคคลได้
3.2.3 กำหนดแนวทำงกำรวัดประเมินผลกำรวิเครำะห์และติดตำมผลประเมินผลอย่ำงเป็น
ประจำ
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำนักดิจทิ ัล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
6) กรอบวงเงิน : 101,330,000 บาท (ได้รับการจัดสรรแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 33,660,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 67,670,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
1. ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 25%
2. เวลำในกำรตอบสนองต่อคำร้องลดลง 25%
3. ควำมสำมำรถในกำรครอบคลุมคำร้องเรียนต่ำง ๆ บนสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 50%
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8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
1. เพิ่มควำมรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร ขึ้น 25%
2. ลดเวลำในกำรตอบสนองต่อคำร้อง และสำมำรถครอบคลุมคำร้องเรียนต่ำง ๆ บนสังคมออนไลน์ได้
ลดลง 50%
9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 2 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. กำหนดกรอบกำรศึกษำข้อมูลลูกค้ำเชิงลึก ม.ค. - มี.ค.
2. วิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำเชิงลึก

2564
มิ.ย. 2564
ก.ย. 2565

3. รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำ ต.ค. - ธ.ค.
2565
เชิงลึก
รวม

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

1
1

33.66

67.67

33.66

67.67

สดท.,
ฝลต.

1
3
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แผนงานที่ 10 วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
36. โครงการ PEA Customer Channel Performance Management (การวิเคราะห์และประเมินผลการ
ดําเนินงานของ PEA Customer Channel)
1) หลักการและเหตุผล :
PEA Customer Channel Performance Management (กำรวิ เ ค รำะห์ และป ระเมิ น ผล กำร
ดำเนิ น งำนของ PEA Customer Channel) เป็ น แผนงำนที่ ส นับ สนุ น ในกำรสร้ำงมำตรฐำนในกำร
ประเมินประสิทธิภำพของช่อง ทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ กฟภ. เช่น PEA Office, PEA Shop, PEA
Mobile Shop, PEA Mobile Application รวมถึงช่องทำงที่อำจเกิดขึ้ นในอนำคต ให้มีมำตรฐำนใน
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบและมีลักษณะที่ สอดคล้องกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้นำ
ข้อมูลจำกกำรประเมินมำจัดเก็บและใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรให้บริกำร ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
และสำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกไปใช้ในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรบริหำรจัดกำร กลยุทธ์
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำในช่องทำงต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงแนวทำงมำตรฐำนในกำรวัดประเมินประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ
กฟภ.
2. จัดทำเกณฑ์กำรประเมิน activities ต่ำงๆ ใน customer journey
3. จัดทำเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
4. นำข้อมูลจำกกำรประเมินมำจัดเก็บและใช้ในกำรปรับปรุงพัฒ นำกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
5. นำผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกไปใช้ในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำร
ลูกค้ำได้อย่ำงเหมำะสมและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ความสอดคล้องต่อเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของ กฟภ. :
SO3 : มุ่งเน้นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ (S8 : CR2)
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม (S13 : HR2,
S14 : DT1)
4) ขอบเขตงาน :
1. จั ดทำแนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินประสิ ทธิภ ำพกำรดำเนินงำนในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ที่เป็น
มำตรฐำน เดียวกันทั่วประเทศ
1.1. จัดทำเกณฑ์กำรประเมิน activities ต่ำงๆ ใน customer journey
1.2. จัดทำเกณฑ์กำรประเมินช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึง จัดทำ
KPIs และปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บต่ ำ ง ๆ ให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั น โดยแบ่ ง เป็ น กำรประเมิ น เป็ น
4 หลักเกณฑ์ ได้แก่
• Customer หรือควำมสำมำรถในกำรรองรับลูกค้ำในปริมำณที่เหมำะสม สำมำรถช่วยลด
ภำระ จำกกำรไฟฟ้ำสำนักงำนใหญ่ได้
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• Finance หรือควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำในช่องทำงต่ำง ๆ
• Physical Office หรือตำแหน่งที่ตั้ง โดยตำแหน่งที่อยู่ของสำขำนั้นจะต้องช่วยอำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชนในกำรเข้ำใช้บริกำร
• Services หรือกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร โดยกำรที่ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกใน
กำรใช้บริกำรจะส่งเสริมให้ลูกค้ำจ่ำยค่ำไฟได้ตรงเวลำ รวมถึงกำรสร้ำงควำมผูกพันที่ดีแก่ลูกค้ำ
2. จัดทำกำรประเมินผลตำมข้อ 1.1-1.2 พร้อมสรุปผลกำรวิเครำะห์
3. นำสรุปผลวิเครำะห์กำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและ
ช่องทำง กำรให้บริกำรต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
4. นำผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำทั้งกระบวนกำรตำม customer journey และ
ช่องทำง กำรให้บริกำรต่ำงๆ มำทำกำรวิเครำะห์เชิงลึกเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์และบริหำร
จัดกำร ทรัพยำกรสำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำในช่องทำงต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. จัดทำ Dashboard รำยงำนผลวิเครำะห์เชิงลึกสำหรับประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สำยงำนธุรกิจและกำรตลำด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง :
6) กรอบวงเงิน : 25,200,000 บาท (ได้รับการจัดสรรแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565)
วงเงินในงบลงทุน จำนวน 10,800,000 บำท
วงเงินในงบทำกำร จำนวน 14,400,000 บำท
7) ตัวชี้วัดการดําเนินงานและค่าเป้าหมาย :
ลคค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนลงได้สูงถึง 500 FTE5 ในด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำ (ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน
และค่ำเป้ำหมำยอ้ำงอิงจำก Global Bank) ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรเพิ่มขึ้น 25%
8) ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ :
มี Dashboard รำยงำนผลกำรวิเครำะห์เชิงลึกสำหรับสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรในกำรบริหำร
จัดกำรกลยุทธ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำหรับกำรให้บริกำรลูกค้ำ
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9) ระยะเวลาดําเนินการแผนงาน :
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร : 1 ปี
กิจกรรม

ระยะเวลา ปริมาณงาน

1. กำหนดกรอบกำรจัดทำเกณฑ์กำร
ม.ค. - มี.ค.
2564
ประเมิน
2. พัฒนำระบบในกำรรำยงำนผลเกณฑ์กำร มิ.ย. 2564
ประเมิน

งบประมาณ (ลานบาท)
งบลงทุน งบทําการ

ผูรับผิดชอบ

1
1

10.80

14.44

10.80

14.44

ฝลต.

ก.ย. 2564

3. ขออนุมัติเกณฑ์กำรประเมินและระบบ
รำยงำนผล
รวม

ต.ค. - ธ.ค.
2564

1
3

ตำรำงที่ 4-36 แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร PEA Customer Channel Performance Management
(กำรวิเครำะห์และประเมินผลกำร ดำเนินงำนของ PEA Customer Channel)
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5. ประโยชนที่ไดรับ
ลูกคา
1)
2)
3)
4)
5)

มีชองทางเลือกในการติดตอการทําธุรกรรมออนไลนมากยิ่งขึ้น
ไดรับขาวสารและระบบติดตามผลการใหบริการ อยางเปนระบบ ถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทุกกลุมลูกคา
ไดรับเสถียรภาพการใชไฟฟาที่ดียิ่งขึ้น
รองรับกลุมลูกคาที่สนใจธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย การลาง
เครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบระบบไฟฟาภายใน เปนตน

ประเทศ
1) มีมาตรฐานคุณภาพบริการและคุณภาพไฟฟาในระดับสากล
2) มีความพรอมในขับเคลื่อนนโยบายดานพลังงานทดแทนและรถยนตพลังงานไฟฟา
3) มีความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการขอใชไฟฟา พรอมรองรับนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
องคกร
1)
2)
3)
4)

สรางภาพลักษณงานบริการลูกคาที่ทนั สมัย
สรางภาพลักษณในการหนวยงานที่เปนที่พึ่งพาของประชนชน โดยพรอมใหบริการในธุรกิจหลังมิเตอร
สรางภาพลักษณที่ดีในงานบริการหลังการขาย โดยกระบวนการสรางสัมพันธกับลูกคา
ลดตนทุนในการดําเนินงานบริการลูกคา มุงเนนสูการใหบริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พรอมทั้งใช ประโยชน
จากฐานขอมูลขององคกร เพื่อทํา Customer Analytic
5) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงาน
1) ไดมีระบบที่ตอบสนองในการทํางานที่รวดเร็ว ขอมูลครบถวน
2) ไดพัฒนาพนักงานในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคา
3) มีสภาพแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยใหบริการลูกคา (Front Office) ที่ดียิ่งขึ้น
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การปดชองวางในการพัฒนาการใหบริการลูกคา
จากการวิ เคราะห ช อ งวางในการพั ฒ นาการให บ ริก ารลู กค า (Gap Analysis) ของ กฟภ. เพื่ อนํ า ไปสู ก าร
ให บ ริก ารแบบ Digital Service เต็มรูป แบบในอนาคต บรรลุองคก รในการเป น Digital Utility ทํ าให เห็ น ถึงความ
ต อ งการเพื่ อ พั ฒ นาขีด ความสามารถทั้ง 3 ดา น ได แ ก 1) ดา นบุ ค ลากร 2) ด านกระบวนการ 3) ด า นเทคโนโลยี
โดยแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดมีแผนงานที่ตอบสนองตอการปดชองวางในการพัฒนาการใหบริการลูกคา
รายละเอียดดังนี้
1. ดานความเขาใจลูกคา
Gap Analysis
โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
1. ขาดการวิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาในเชิงลึก ที่ 1. โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด
ครอบคลุมในทุกชองทาง
2. โครงการ Customer Experience Design (การสรางเสริม
ประสบการณใชบริการของลูกคา)
3. โครงการ Customer Analytics for Insights &
Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
4. โครงการ PEA Customer Channel Performance
Management
2. ขาดการผลักดันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 1. โครงการ PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับ
ลูกคาใหใชบริการแบบดิจิทัล
ผูใชไฟฟา) ระยะที่ 3
2. โครงการพัฒนาชองทางสื่อสารผานเว็บไซต (Website)
3. โครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใชบริการรับใบแจงคาไฟฟา
และใบเสร็จคาไฟฟาแบบออนไลน (e-Tax Invoice/ e-Receipt)
4. โครงการพัฒนาชองทางใหบริการผาน LINE Official Account
2. ดานบุคลากร
Gap Analysis
โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
1. ขาดความพรอ มด านทั กษะการดําเนินงานแบบ 1. โครงการพัฒนาระบบสรางความสัมพันธกับลูกคากลุม C&I
ดิจิทัล
2. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา
2. ขาดความพรอ มด านทั กษะการดํ าเนิน งานด า น 1. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสราง
การตลาดและการขาย
ความสัมพันธกับลูกคา
2. โครงการพัฒนาการใหบริการและรักษาฐานลูกคารายสําคัญ
(Key Account) ดวยระบบ Digital CRM
3. โครงการพัฒนาความสัมพันธลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมและ
นอกนิคมโดยรอบ
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Gap Analysis
โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
3. กฟภ. ยังไมมีหนวยงานสําหรับการตอบสนองดูแล 1. โครงการศึกษาแนวทาง และพัฒนาระบบ Contact Center
ดานลูกคาที่ใชบริการผานชองทางออนไลน
(Phase 5)
2. โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนยอํานวยการงานบริการลูกคา
ดิจิทัล
3. ดานกระบวนการ
Gap Analysis
โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
1. กฟภ. มีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 1. โครงการพัฒนาระบบการตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ
ภายในองคกรที่ซบั ซอน
DMSx (New Version)
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ
3. โครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟาระบบ 115 kV - 230 kV
One stop service
4. โครงการพัฒนาการใหบริการแบบบูรณาการทั่วประเทศ
Nationwide One Stop Service
5. โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
6. โครงการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง
Doing Business: World Bank
2. กฟภ. ขาดการสื่อสารไปยั งผูรับผิดชอบในแตละ 1. โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกําหนดและดําเนินการตาม
พื้ น ที่ ชัดเจน ทํ าให เกิดชองว างในการให บ ริการแต มาตรฐานการใหบริการ (SLA)
พื้นที่แตกตางกัน
3. กฏระเบียบในการดําเนินบางอยางเปดชองวางทํา 1. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ
ใหบริการลูกคามาตรฐานตางกัน
4. ขาดการตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ 1. โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
2. โครงการพัฒนาระบบติดตามงานใหบริการทุกประเภท
(Service Tracking)
5. ขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานแบบองครวม
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูลลูกคาองครวม
4. ดานเทคโนโลยี
Gap Analysis
1. กฟภ. ขาดการนําขอมูลการใชไฟของลูกคามาทํา
การวิ เ คราะห แ ละทํ า การทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสรางโอกาสทาง
ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของ กฟภ.

โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
1. โครงการ Customer Analytics for Insights &
Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
2. โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลขององคกร เพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหและการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
3. โครงการพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจ
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Gap Analysis
2. กฟภ. ยังไมมีระบบติดตามผลการดําเนินงานใน
รูป แบบ Digital บางสวนยังต องใชระบบเก็บ ขอมูล
รายงานในรูปแบบเอกสาร
3. กฟภ. สามารถให บ ริ ก ารออนไลน ไ ด แ ต ยั ง ไม
ครอบคลุมทุกประเภท
4. กฟภ. ยั งมีขอจํากัดให ก ารจัดเก็บ และลงนามใน
เอกสารในรูป แบบดิจิทั ล รวมถึ งการเก็บ รัก ษา คํา
รองขอใชไฟฟา สัญญาซื้อขายไฟฟา
5. กฟภ. ขาดการบู ร ณาการฐานขอ มูล ลู กค าแบบ
องครวม
6. ระบบเทคโนโยลีที่ เกี่ ย วข องกั บ งานบริก ารบาง
ระบบความปลอดภัยนอย

โครงการเพื่อตอบสนองตอการปด GAP
1. โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
1. โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
1. โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูลลูกคาองครวม
1. โครงการพัฒนาระบบการตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ
DMSx (New Version)

หนา 119

แผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดของ กฟภ.
พ.ศ. 2564-2568

การตอบสนองตอ Gap Analysis ตาม Customer Journey Map
การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ตามแนวทาง Customer Journey Map จากผลการศึกษาโครงการ
Customer Experience Design (การสรางเสริมประสบการณ ใชบ ริการของลูกคา) ประจํ าป 2562 ซึ่งประกอบดวย
เส น ท างเดิ น ข อ งลู กค า 6 ขั้ น ตอ น ป ระก อบ ด วย 1)Awareness 2)Consideration 3)Acquisition 4)Usage
5)Apprehensive 6)Advocacy พบวา แผนแมบ ทบริการลูก คาและการตลาด มีส ามารถตอบสนองต อการป ด Gap
Analysis รายละเอียดดังนี้

Advocacy

Apprehensive

Usage

Acquisition

โครงการ

Consideration

ลําดับ

Awareness

สรุปโครงการตามแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด ในการพัฒนาระบบงานตาม Customer Journey Map

1

โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด

     

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขอรองเรียน

     

3

     

5

โครงการ Call Center Enhancement (Phase 4)
โครงการศึกษาแนวทางและพัฒนาระบบ Contact Center
(Phase 5)
โครงการพัฒนา Front Office

     

6

โครงการพัฒนา PEA Mobile Shop

     

7

โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใชไฟ
โครงการพัฒนาระบบติดตามงานใหบริการทุกประเภท (Service
Tracking)
โครงการพัฒนากระบวนการใหบริการธุรกิจ ตามแนวทาง Doing
Business: World Bank
โครงการพัฒนาระบบงานขอใชไฟฟาระบบ 115 kV - 230 kV
One stop service
โครงการพัฒนาระบบรับคํารองขอใชบริการ (SCS)
โครงการ PEA Smart Plus (งานพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับผูใช
ไฟฟา) ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาชองทางสื่อสารผานเว็บไซต (Website)

4

8
9
10
11
12
13
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18

โครงการเชิญชวนผูใชไฟฟาสมัครใชบริการรับใบแจงคาไฟฟาและ
ใบเสร็จคาไฟฟาแบบออนไลน (e-Tax Invoice/ e-Receipt)
โครงการพัฒนาระบบการตัดตอมิเตอรกรณีถูกงดจายไฟ DMSx
(New Version)
โครงการพัฒนาชองทางใหบริการผาน LINE Official Account
โครงการพัฒนาการใหบริการแบบบูรณาการทั่วประเทศ
Nationwide One Stop Service
โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA CARE & SERVICE

19

โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Volta

     

20

โครงการพัฒนาการบริการธุรกิจใหม PEA Solar Hero
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการคิวและระบบประเมินความพึง
พอใจ
โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูลลูกคาองครวม
โครงการการปรับปรุงฐานขอมูลขององคกร เพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหและการบริหารจัดการ (Data Driven Execution)
โครงการจัดหารถยนตแกกระแสไฟฟาขัดของ

     

โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนยอํานวยการงานบริการลูกคาดิจิทัล
โครงการพัฒนาการใชประโยชนจากฐานขอมูลลูกคาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ หรือสรางโอกาสทางธุรกิจ
โครงการ Customer Relationship Management (CRM)

     

โครงการพัฒนาระบบสรางความสัมพันธกับลูกคากลุม C&I
โครงการพัฒนาการใหบริการและรักษาฐานลูกคารายสําคัญ (Key
Account) ดวยระบบ Digital CRM
โครงการพัฒนาความสัมพันธลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมและนอก
นิคมโดยรอบ
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในดานการสรางความสัมพันธกับ
ลูกคา

     

14
15
16
17

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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32
33
34
35
36

   
โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
โครงการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกําหนดและดําเนินการตาม
   
มาตรฐานการใหบริการ (SLA)
โครงการ Customer Experience Design (การสรางเสริม
   
ประสบการณใชบริการของลูกคา)
โครงการ Customer Analytics for Insights &
   
Personalization (การวิเคราะหขอมูลลูกคาเชิงลึก)
โครงการ PEA Customer Channel Performance
   
Management
ตารางที่ 5-1 การตอบสนองตอ Gap Analysis ตาม Customer Journey Map
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แผนภาพที่ 5-1 เสนทางเดินของลูกคา Customer Journey Map
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6. ปจจัยแหงความสําเร็จ
6.1 ผูบริหารและผูนําองคกร (Leadership)
ในการขับ เคลื่อนแผนแมบ ทบริการลูกคาและการตลาด ผูบริห ารและผูนําองค กรจะตองมีค วามชั ดเจนใน
ทิศทางตลอดจนกํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหแผนแมบทฯ เปนไปตามที่วางแผนไว รองรับตอการปรับเปลี่ยน
องคกรกาวไปสู Digital Utlity ใหบรรลุตามยุทธศาสตรขององคกรกําหนด
6.2 โครงสรางการดําเนินงาน (Operating Model)
กฟภ. อยู ระหวางการปรับ เปลี่ยนโครงสรางองค กรระหวางป 2563-2567 ทั้ งนี้ กฟภ. จํ าเป นต องพัฒ นา
ระบบงาน กําหนดขอตกลงในการสงตองานภายใน ตลอดจนระบบติดตามควบคุม พรอมระบุ ผูรับผิดชอบและผูมี
อํานาจในการตัดสินใจสั่งการ เพื่อใหการปรับ โครงสรางองคกรไมกระทบตอการให บริการ และการขั บเคลื่อนแผน
แมบทบริการลูกคาและการตลาด โดยในโครงสรางป 2563-2565 ไดมีการตั้งสายงานธุรกิจและการตลาดขึ้นเพื่อกํากับ
ดูแ ล และขับ เคลื่ อนนโยบายด า นการบริก ารลูกคาภาพรวมขององค กร เพื่อให งานบริ การของ กฟภ. มี มาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาดในครั้งนี้
6.3 ศักยภาพบุคลากร (Capabilities)
ในการขับเคลื่อนแผนแมบทบริการลูกคาและการตลาด ในครั้งนี้ กฟภ. จําเปนตองพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รองรับการแขงขันของธุรกิจในอนาคต รวมถึงรองรับการใหบริการในรูปแบบ Digital Service โดยตองพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแบงเปน 2 ดานดังนี้
1) ทัศนคติในการบริการและการสงเสริมงานขาย
2) ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในดานวิเคราะหขอมูลและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
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7. ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2564-2568
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563)
แผนแมบทบริการลูกคา พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
รายงานโครงการ Customer Experience Design ประจําป 2562
รายงานประจําป 2562 การไฟฟาสวนภูมิภาค
รายงานโครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและการตลาดประจําป 2562
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)
ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอในรายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2563 ธนาคารแหงประเทศ
ไทย www.bot.or.th
9. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยมาตรฐานการใหบริการในการประกอบกิจการ
ไฟฟา 2558
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