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ค าน า 
 

แผนกส่งเสริมธุรกิจ กองบริการลูกคา้และวศิวกรรม ภาค 1-4  มีงานตามภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
(Job Description) ในการสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกค้ารายส าคญั ของ กฟข. ในสังกดั เพื่อจดัท า
รายงานผล และการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารลูกคา้รายส าคญั สรุปเป็นผลการด าเนินงานการบริหาร
ลูกคา้รายส าคญั ตามเกณฑว์ดัผลตามระบบ SEPA หมวด 3 

หนังสือคู่ มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้                       
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้ผูป้ฏิบติังานใหม่ได้รับความสะดวก  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไม่เกิดความสับสน และลดความซ ้ าซอ้นในการปฏิบติังาน 

อน่ึง หากมีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามท่ี แผนกส่งเสริมธุรกิจ               
กองบริการลูกคา้และวศิวกรรม ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-4  
   

 

 

 

 
 
 
 

แผนกส่งเสริมธุรกิจ  
                                                      กองบริการลูกคา้และวศิวกรรม ภาค 1-4 

                                                                    ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค  1-4 
                                                                    สายงานการไฟฟ้า ภาค  1-4 
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1. วัตถุประสงค์  
คู่มือการสรุปรายงานผลการบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account Management : KAMT) จดัท าข้ึน

เพื่อให้สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานการสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกคา้           

รายส าคญั (Key Account Management : KAMT) และมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้จากการรับฟังลูกค้า                 

เสนอคณะท างาน SEPA หมวด 3 น าไปวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเกิดการ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ทั้งในระดบัองคก์รและหน่วยงาน 

2. ขอบเขต  
คู่มือการสรุปรายงานผลการบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account Management : KAMT) ใชเ้ป็น

แนวทางในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ                      
(Key Account Management : KAMT) และรายงานสรุปผลขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการสรุปรายช่ือลูกคา้
รายส าคญั และพนกังานบริหารลูกคา้รายส าคญั ท่ีไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑท่ี์ กฟภ. ก าหนด  

ทั้งน้ี ผลส.กบล.(ภ1-4) น าส่งขอ้มูลให้ ผสธ.กบว.(ภ1-ภ4) รวบรวม ตรวจสอบความครบถว้น/
ถูกตอ้งของขอ้มูล ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมทั้งจดัท ารายงานสรุปผล เสนอผูบ้ริหารตามล าดบัชั้น ของ
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4  เพื่อทราบ และเสนอคณะท างาน SEPA หมวด 3 

 

3. ค าจ ากัดความ  
3.1 รผก.(ภ1-4)   หมายถึง   รองผูว้า่การการไฟฟ้า ภาค 1-4 
3.2 อข.  หมายถึง  ผูอ้  านวยการไฟฟ้าเขต 
3.3 อฝ.วธ.(ภ1-4) หมายถึง  ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค 1-4 
3.4 อก.บว.(ภ1-4) หมายถึง  ผูอ้  านวยการกองบริการลูกคา้และวศิวกรรม ภาค 1-4 
3.5 อก.บล.  หมายถึง  ผูอ้  านวยการกองบริการลูกคา้ ภาค 1-4 
3.6 กฟข.  หมายถึง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 
3.7 ฝวธ.(ภ1-4) หมายถึง  ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ภาค  1-4 
3.8 กบว.(ภ1-4) หมายถึง  กองบริการลูกคา้และวศิวกรรม ภาค 1-4 
3.9 กบล.  หมายถึง  กองบริการลูกคา้ ภาค 1-4 
3.10 ผสธ.(ภ1-4) หมายถึง  แผนกส่งเสริมธุรกิจ ภาค 1-4 
3.11 ผลส.  หมายถึง แผนกลูกคา้สัมพนัธ์ ภาค 1-4 
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3.12 การบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account  Management : KAMT) หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์ ท่ี ดีกับลูกค้า  โดยการบริหารลูกค้าจากการล าดับกลุ่มลูกค้ารายส าคัญขององค์กร                            
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีองค์กรก าหนด โดยมีพนักงานบริหารลูกคา้รายส าคญัเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีก าหนด 

3.13 พนกังานบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account Manager : KAMR) หมายถึง พนกังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการประสานงานการใหบ้ริการ การให้สิทธิประโยชน์ส าหรับ
ลูกค้า การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้เหนือความคาดหวงั 
ตลอดจนเป็นช่องทางหลกัในการติดต่อส่ือสารระหวา่ง กฟภ.กบัลูกคา้ 

3.14 ลูกคา้ (Customer) หมายถึง ผูท่ี้เป็นผูซ้ื้อหรือใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการของ กฟภ. หรืออาจจะ
เป็นในอนาคต โดยรวมถึงความหมายของลูกคา้อยา่งกวา้งๆ ครอบคลุมถึงลูกคา้ในปัจจุบนั ลูกคา้ในอนาคต 
และลูกคา้ของคู่แข่งดว้ย 

3.15 ลูกคา้รายส าคญั (Key Account) หมายถึง ลูกคา้ท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร และได้รับการ
คดัเลือก ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

3.16 การรับฟังลูกคา้ (Customer Listening) หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นกระบวนการเชิงรุกและมีนวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อรวบรวมความตอ้งการ และความ
คาดหวงัของลูกคา้ ทั้งท่ีแจง้ไว ้ไม่แจง้ไว ้และท่ีคาดการณ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ได้ความภกัดีจากลูกคา้ และสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

3.17 ความตอ้งการของลูกคา้ (Customer’s Requirement)                                         
                                                                                              
                                     

3.18 การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relation Management : CRM) หมายถึง กลยุทธ์
ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้เป้าหมาย เรียนรู้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ 
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการ รวมถึงการสนบัสนุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้
แต่ละกลุ่มมากท่ีสุด 

3.19 แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ประกอบด้วย รายช่ือลูกคา้รายส าคญั , รายช่ือพนักงานบริหาร
ลูกคา้รายส าคญั รวมทั้งสิทธิประโยชน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ 
แผนการด าเนินการ กฟภ. นโยบายผู ้บริหาร แผนแม่บทบริการลูกค้า และสอดคล้องตามหลักเกณฑ ์                    
การพิจารณาคู่มือปฏิบติังาน กระบวนการบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account Management : KAMT) 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561 
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3.20 ผงัการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)  คือ การใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผงั
การท างาน เพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความสัมพนัธ์ก่อนหลงัของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างาน                                                                                        
  

3.19.1 คือ จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ 

3.19.2 คือ  กิจกรรม และการปฏิบติังาน 

3.19.3 คือ การตดัสินใจ 

3.19.4 คือ ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

3.19.5 คือ จุดเช่ือมต่อระหวา่งขั้นตอน เช่น กรณีการ

เขียนกระบวนการไม่สามารถจบไดภ้ายใน 1 หนา้ 

3.19.6 คือ เอกสาร/รายงาน 

3.19.7 คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลกัท่ีคาดวา่จะเกิด

ปัญหาบ่อย / ตอ้งควบคุมเป็นพิเศษ 

3.19.8 คือ ฐานขอ้มูล 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.1. รผก.(ภ1 –4) ท าหน้าท่ี ทราบ/พิจารณา/ลงนาม แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ของสายงาน              

การไฟฟ้า ภาค 1-4  
4.2. อข. ท าหน้าท่ี อนุมติัแผนบริหารลูกคา้รายส าคญัของแต่ละ กฟฟ. ในภาพรวมของ กฟข. 

น าเสนอ รผก.(ภ1-4) เพื่อทราบ 
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4.3. ฝวธ.(ภ1 –4) ท าหนา้ท่ี พิจารณา แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 
ก่อนน าเสนอ รผก.(ภ1-4) 

4.4. กบว.(ภ1 –4) ท าหน้า ท่ี  
 4.4.1  พิจารณาและรวบรวม แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1-4 

ก่อนน าเสนอ อฝ.วธ.(ภ1-4)  
 4.4.2  จดัท าสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกคา้รายส าคญั (Key Account Management : 

KAMT) และสรุปรายงานผลขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการรับฟังเสียงลูกคา้ 
4.5 ผลส.กบล. ท าหน้า ท่ี  

 4.5.1  พิจารณารายช่ือพนกังานบริหารลูกคา้รายส าคญั และลูกคา้รายส าคญั และสิทธิประโยชน์ 
เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาคู่มือปฏิบติังาน กระบวนการบริหารลูกคา้ราย
ส าคญั (Key Account Management : KAMT) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561 และรวบรวมเป็นแผนการบริหาร
ลูกคา้รายส าคญั ท่ีไดรั้บการเห็นชอบ จาก อข. น าส่งให ้ผสธ.กบว.(ภ1-4) ภายในไตรมาสท่ี 1 
 4.5.2  รวบรวม และตรวจสอบขอ้มูล พร้อมจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกคา้ราย
ส าคัญ ตามแบบฟอร์ม CRM-KAM-004 และรายงานสรุปสารสนเทศเสียงของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม                
VOC-60-001 น าเสนอ อก.บล. แลว้จดัส่งสรุปรายงานผลขา้งตน้ ให้ ผสธ.กบว.(ภ1-4) เป็นประจ าทุกไตรมาส 
ภายใน 25 วนั หลงัส้ินไตรมาส  
 4.6 ผสธ.กบว.(ภ1-ภ4) 
 4.6.1  รวบรวมแผนการบริหารลูกคา้รายส าคญั จาก กฟข. ในสังกดั  พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ครบถ้วน/ถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คู่ มือปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายส าคัญ                            
(Key Account Management : KAMT) ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561 เสนอ รผก.(ภ1-4) เพื่อทราบ 

4.6.2  ตรวจสอบและจดัท ารวบรวมรายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหารลูกคา้รายส าคญั ตาม
แบบฟอร์ม CRM-KAM-004 และรายงานสรุปสารสนเทศเสียงของลูกค้า ตามแบบฟอร์ม VOC-60-001                  
ในภาพรวมของสายงาน น าเสนอผูบ้ริหารตามล าดบัชั้น เพื่อทราบ และเสนอคณะท างาน SEPA หมวด 3  
ภายใน 1 เดือน หลงัส้ินไตรมาส จากไดรั้บขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 
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5 .  ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)  
ช่ือกระบวนการ :   กระบวนการจดัท าสรุปรายงานผลการ
บริหารลูกคา้รายส าคญั                 

ผูรั้บผิดชอบ :   แผนกส่งเสริมธุรกิจ (ผสธ.)  
กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม  (กบว. )  
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 - 4 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ :  สรุปรายงานผลการบริหารลูกคา้ราย
ส าคญัในภาพรวม ของสายงานฯ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน        
หลงัส้ินไตรมาส 

ผูส่้งมอบ/ 
กระบวนการก่อนหนา้ ปัจจยัน าเขา้ ขั้นตอนและผูรั้บผิดชอบ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ ลูกคา้/ผูน้ าไปใช ้

กระบวนการถดัไป 
กรอบเวลา/ 
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/ 
Indicators 

   

 
   

เร่ิมตน้ 

 
ตรวจสอบความครบถว้น/ 
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ฯ 

ผสธ.กบว. (ภ1-4) 

 

  
 น าเสนอผูบ้ริหาร  
ตามล าดบัชั้น  

A 

ผสธ.กบว. (ภ1-4) 

 

N 
 

Y 

ร่างสรุปแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั
ในภาพรวมของสายงานฯ                     

( CRM-KAM-001,CRM-KAM-002) 

แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั 

ท่ี รผก.(ภ1-4) ลงนาม 
 

- อข. 
- กบล. กฟข.  
   ภาค 1-4 

ภายใน 
15 มีนาคม  

ภายใน 
          

 

5 วนั/ ขอ้มูล
ครบถว้น
ถูกตอ้ง 

 

5 วนั 

3 วนั 
 

ผลส.กบล. 

แผนบริหารลูกคา้รายส าคญั 
ประกอบดว้ย 
- รายช่ือพนกังานบริหาร 
ลูกคา้รายส าคญั 
- รายช่ือลูกคา้รายส าคญั 
- สิทธิประโยชน์ เป้าหมาย 
และ แผนการด าเนินงาน 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก อข. 

(CRM-KAM-001, 
CRM-KAM-002) 

 

ผสธ.กบว. (ภ1-4) 

 
รวบรวมแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั 

ประจ าปี 

ผสธ.กบว. (ภ1-4) 

 

 
จดัท าสรุปแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั       

ในภาพรวมของสายงาน 
 

 N 
 

Y 

 
จดัส่งสรุปแผนงานฯ 

 ผสธ.กบว. (ภ1-4) 
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ช่ือกระบวนการ :   กระบวนการจดัท าสรุปรายงานผลการ
บริหารลูกคา้รายส าคญั                 

ผูรั้บผิดชอบ :   แผนกส่งเสริมธุรกิจ (ผสธ.)  
กองบริการลูกค้าและวิศวกรรม  (กบว. )  
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1 - 4 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ :  สรุปรายงานผลการบริหารลูกคา้ราย
ส าคญัในภาพรวม ของสายงานฯ  ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 เดือน        
หลงัส้ินไตรมาส 

ผูส่้งมอบ/ 
กระบวนการก่อนหนา้ ปัจจยัน าเขา้ ขั้นตอนและผูรั้บผิดชอบ ผลผลิต/ผลลพัธ ์ ลูกคา้/ผูน้ าไปใช ้

กระบวนการถดัไป 
กรอบเวลา/ 
ตวัช้ีวดั 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/ 
Indicators 

   

 
   

 

ผลส.กบล. 

  
ติดตาม  รวบรวมผลการด าเนินงาน และ
ขอ้มูลสารสนเทศเสียงของลูกคา้ 

ผสธ.กบว.(ภ1-4) 

  
ตรวจสอบความครบถว้น                     

/ถูกตอ้งของขอ้มูล                              
 ผสธ.กบว.(ภ1-4) 

 

ผสธ.กบว.(ภ1-4) 

 

 จดัท ารายงานสรุปผล 
การบริหารลูกคา้รายส าคญั และสรุปขอ้มูล
สารสนเทศฯ ในภาพรวม ของสายงาน          

เป็นรายไตรมาส 
 

  CRM-KAM-004 

 
  

น าเสนอผูบ้ริหาร  
ตามล าดบัชั้น 

  
จดัส่งรายงานสรุปผลฯ 

 
 

ผสธ.กบว.(ภ1-4) 

 

Y 

คณะท างาน 
SEPA หมวด 3 

 
 

ภายใน 25 วนั  
หลงัส้ินไตรมาส 

ภายใน 1 เดือน           
หลงัส้ินไตรมาส 

 

Y 

ผสธ.กบว.(ภ1-4) 

 

1 วนั/ ขอ้มูล
ครบถว้นถูกตอ้ง 
 

2 วนั 
 

2 วนั 
 

 รายงานผลการด าเนินงาน                        
- การบริหารลกูคา้รายส าคญั      
(CRM-KAM-004)  
-  สรุปขอ้มูลสารสนเทศเสียง
ของลกูคา้  
(VOC-60-001)                     
         

 

ร่างรายงานสรุปผลการด าเนินงานบริหาร
ลูกคา้รายส าคญั (CRM-KAM-004) 
และ สรุปขอ้มูลสารสนเทศเสียงของ
ลูกคา้ (VOC-60-001) ในภาพรวม             

ของสายงาน รายไตรมาส 

ส้ินสุด 

A 

รายงานสรุปผลฯ 
ท่ี อก.บว.(ภ4) ลงนาม 

N 
 

N 
 

ระบบ Sharepoint 
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6. ขั้ นตอนการปฏิบัติงาน  
  6.1 ผสธ.กบว.(ภ1-4) รวบรวมแผนบริหารลูกค้ารายส าคญั ซ่ึงประกอบด้วย รายช่ือพนักงาน
บริหารลูกค้ารายส าคัญ, ลูกค้ารายส าคัญ รวมทั้ งสิทธิประโยชน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน                   
ตามแบบฟอร์ม CRM-KAM-001, CRM-KAM-002 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจาก อข. จาก ผลส.กบล. ภายในวนัท่ี                   
15 มีนาคม  
 6.2 ผสธ.กบว.(ภ1-4) ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของขอ้มูลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาคู่มือปฏิบติังาน กระบวนการบริหารลูกค้ารายส าคัญ (Key Account Management : KAMT)              
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561   

  6.2.1  กรณีขอ้มูลไม่ครบถ้วนถูกตอ้ง ผสธ.กบว.(ภ1-4) จะติดตาม/เร่งรัดให้ ผลส.กบล.           
ด าเนินการทบทวนแก้ไขขอ้มูลให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนั และส่งให้ ผสธ.กบว.(ภ1-4) ด าเนินการต่อไป 

 6.2.2  กรณีขอ้มูลถูกตอ้งครบถ้วน ผสธ.กบว.(ภ1-4) จะด าเนินการจดัท าจดัท าสรุปแผน
บริหารลูกคา้รายส าคญั ในภาพรวมของสายงานต่อไป  

      6.3  ผสธ.กบว.(ภ1-4) จดัท าสรุปแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั  ในภาพรวมของสายงาน                        
การไฟฟ้า  ภาค 1 -4 ให ้แล ้ว เสร็จภายใน 5 วนั  น ับจากขอ้มูลครบถ ้วนถูกตอ้ง  ตามแบบฟอร์ม                   
CRM-KAM-001 และ CRM-KAM-002 
  6.4  ผสธ.กบว.(ภ1-4) น าเสนอสรุปแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ในภาพรวมของสายงานฯ             
ถึง รผก.(ภ1-4) ตามล าดบัชั้น ภายใน 3 วนั เพื่อทราบต่อไป 
   6.4.1  กรณีผูบ้ริหารไม่เห็นชอบ ให ้ผสธ.(ภ1-4) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
   6.4.2  กรณีผูบ้ริหารเห็นชอบ  ผสธ.(ภ1-4) ด าเนินการจดัส่งรายงาน ต่อไป 
  6.5  ผสธ.กบว.(ภ1-4) จดัส่งสรุปแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ในภาพรวมของสายงานฯ            
ท่ี รผก.(ภ1-4) ลงนาม ให้ กฟข. เพื่อใช้เป็นแผนการด าเนินงานต่อไป ภายในวนัที่ 31 มีนาคมของทุกปี
  6.6  ผสธ.กบว.(ภ1-4) ติดตาม รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานการบริหารลูกคา้รายส าคญั             
ตามแบบฟอร์ม CRM-KAM-004 และสรุปขอ้มูลสารสนเทศเสียงของลูกคา้ ตามแบบฟอร์ม VOC-60-001  
จาก ผลส.กบล. ภายใน 25 วนัหลงัส้ินไตรมาส 

 6.7  ผสธ.กบว.(ภ1-4) ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง ของรายงานผลการด าเนินงานฯ                         
ตามแบบฟอร์ม ท่ีไดรั้บจาก ผลส.กบล.  
  6.7.1  กรณีขอ้มูลไม่ครบถ้วนถูกตอ้ง ผสธ.กบว.(ภ1-4) จะติดตาม/เร่งรัดให้ ผลส.กบล.           
ด าเนินการทบทวนแก้ไขขอ้มูลให้แล้วเสร็จภายใน 2 วนั และส่งให้ ผสธ.กบว.(ภ1-4) ด าเนินการต่อไป 
  6.7.2  กรณีขอ้มูลถูกตอ้งครบถ้วน ผสธ.กบว.(ภ1-4) ด าเนินการจดัท าสรุปขอ้มูลต่อไป  

 



การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

คู่มอืการปฏิบัตงิาน (Work Manual) 

8 

 

 กระบวนการสรุปรายงานผลการบริหารลูกค้ารายส าคญั 

 

| ฝ่ายวางแผนธุรกจิ ภาค 1-4 

  กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม ภาค 1-4    

 

 6.8  ผสธ.กบว.(ภ1-4) จดัท ารายงานสรุปผลการบริหารลูกคา้รายส าคญั ตามแบบฟอร์ม CRM-
KAM-004 และสรุปข้อมูลสารสนเทศเสียงของลูกค้า  ตามแบบฟอร์ม VOC-60-001 ในภาพรวมของ             
สายงาน ภาค 1-4 ภายใน 1 วนั นบัจากขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 
  6.9  ผสธ.กบว.(ภ1 -4) น า เสนอรายงานสรุปผลการด า เนินงานบริหารลูกคา้รายส าคญั                           
และสรุปข้อมูลสารสนเทศเสียงของลูกค้า ในภาพรวมของสายงาน ตามแบบฟอร์ม ถึง อก.บว.(ภ1-4)           
เพื่อทราบ/ลงนาม  
   6.9.1  กรณีผูบ้ริหารไม่เห็นชอบ ให ้ผสธ.(ภ1-4) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
   6.9.2  กรณีผูบ้ริหารเห็นชอบ ให ้ผสธ.(ภ1-4) ด าเนินการจดัส่งรายงาน ต่อไป 

 6.10 ผสธ.กบว.(ภ1-4) จดัส่งรายงานสรุปผลการบริหารลูกค้ารายส าคัญ และสรุปข้อมูล
สารสนเทศเสียงของลูกค้า ในภาพรวมของสายงานฯ ที่ อก.บว.(ภ1-4) ลงนาม ให้คณะท างาน SEPA            
หมวด 3 และวางขอ้มูลในระบบ Sharepoint ภายใน 1 เดือนหลงัส้ินไตรมาส 
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7. มาตรฐานงาน  

7.1  มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอน/กจิกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 

1. รวบรวมแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั ประจ าปี 
จาก กฟข. 
 

1.1 ความครบถว้นของขอ้มูล และไดรั้บการอนุมติัจาก อข. 
โดยประกอบดว้ย 
-  รายช่ือพนกังานบริหารลูกคา้รายส าคญั 
-  รายช่ือลูกคา้รายส าคญั 
- สิทธิประโยชน์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน 

1.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         
15 มีนาคม) 

2. ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง ของแผน
บริหารลูกค้ารายส าคญั ประจ าปี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนการบริหารลูกค้ารายส าคัญ  (Key 
Account Management : KAMT) ฉบบัปรับปรุง           
คร้ังท่ี 4 ปี 2561 

2.1 ความครบถว้นถูกตอ้งของแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั 
2.2 หากพบขอ้ผดิพลาด ใหติ้ดตามและด าเนินการแกไ้ข 

(ภายใน 5 วนั) 

3. จัดท าส รุปแผนบริหาร ลูกค้า ร ายส าคัญ         
ในภาพรวมของสายงานฯ ตามแบบฟอร์ม 
CRM-KAM-001 และ CRM-KAM-002 

3.1 ความครบถว้นถูกตอ้งของแผนบริหารลูกคา้รายส าคญั 
ในภาพรวมของสายงาน 

3.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         
5 วนั/ขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง) 

4. น าเสนอผูบ้ริหาร ตามล าดบัชั้น 4.1 ความครบถว้นถูกตอ้ง ของเอกสารประกอบการพิจารณา 
4.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         

3 วนั) 

5. จัดส่ งส รุปแผนบ ริหาร ลูกค้า ร ายส า คัญ           
ในภาพรวมของสายงานฯ  

5.1 ความครบถว้นถูกตอ้ง ของแผนงาน และ  รผก.(ภ1-4)  ลงนาม 
5.2 ด าเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         

31 มีนาคม ) 
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 กระบวนการสรุปรายงานผลการบริหารลูกค้ารายส าคญั 

 

| ฝ่ายวางแผนธุรกจิ ภาค 1-4 

  กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม ภาค 1-4    

 

ขั้นตอน/กจิกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 

6. ติดตาม  และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน
การบริหารลูกคา้รายส าคญั  และขอ้มูล
สารสนเทศเสียงของลูกคา้ จาก ผลส.กบล. 

6.1 ความครบถว้นของรายงาน 
6.2 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน   

25 วนั หลงัส้ินไตรมาส 
7. ตรวจสอบความครบถว้น/ถูกตอ้งของรายงาน 7.1 ความครบถว้นถูกตอ้งของรายงาน ตามแบบฟอร์ม 

CRM-KAM-004, VOC-60-001 
7.2 หากพบขอ้ผดิพลาด ใหติ้ดตามและด าเนินการแกไ้ข 

(ภายใน 2 วนั) 
8. จดัท ารายงานสรุปผล และขอ้มูลสารสนเทศเสียงของ

ลูกคา้ ในภาพรวมของสายงานฯ เป็นรายไตรมาส 
8.1 ความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน ตามแบบฟอร์ม  

CRM-KAM-004, VOC-60-001 ในภาพรวมของสายงานฯ 
8.2 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         

1 วนั/ขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง) 
9. น าเสนอผูบ้ริหาร ตามล าดบัชั้น 9.1 ความครบถว้นถูกตอ้ง ของเอกสารประกอบการพิจารณา 

9.2 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน         
2 วนั) 

10. จดัส่งรายงานสรุปผล และวางขอ้มูลในระบบ 
Sharepoint 

10.1 ความครบถว้นถูกตอ้งรายงาน และ  อก.บว.(ภ1-4)  ลงนาม 
10.2 ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน             

1 เดือน หลงัส้ินไตรมาส) 

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม  
7.2.1 มีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา ตามคู่มือปฏิบติังาน กระบวนการบริหารลูกคา้

รายส าคญั (Key Account Management : KAMT) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561 
7.2.2  มีการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล  
7.2.3  ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 1 เดือนหลงัส้ินเดือน) 
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8.  ระบบติดตามประเมินผล 

รายการตรวจสอบติดตาม ผู้ตรวจติดตาม ผู้รับการตรวจติดตาม 
กรอบเวลา 

ในการประเมินผล 
1. ผงัการไหลของกระบวนงาน  
(  Work Flow Chart ) 

2. มาตรฐานงาน 
3. แบบฟอร์มท่ีใช ้

-   CRM-KAM-001 
-  CRM-KAM-002 
-  CRM-KAM-004 
-  VOC-60-001  

4. ระบบ SAP/ระบบ Software/ 
โปรแกรมส าเร็จรูป 
5. การปรับปรุงแกไ้ขตามผลการ

ตรวจติดตาม 
6. อ่ืนๆ 

- SLA 

 
 
 
 
 
คณะท างาน/
ทีมงานของ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
ผูป้ฏิบติังาน/หน่วยงาน
เจา้ของกระบวนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

9. เอกสารอ้างอิง  
9.1   คู่มือปฏิบติังาน กระบวนการบริหารลูกคา้รายส าคญั  (Key Account Management : KAMT) 

ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ปี 2561 

10. แบบฟอร์มที่ ใ ช้   
10.1 แบบฟอร์ม  CRM-KAM-001  
10.2 แบบฟอร์ม CRM-KAM-002 
10.3 แบบฟอร์ม CRM-KAM-004 
10.4 แบบฟอร์ม VOC-60 -001  

11. ระบบ Software/โปรแกรมส า เ ร็จรูปอื่น  ๆ /  เค ร่ืองมืออื่นๆที่ ใ ช้ในการปฏิบัติงาน  
11.1 โปรแกรม Microsoft Office 
11.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / FTP / FAX  และ E-mail 
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 กระบวนการสรุปรายงานผลการบริหารลูกค้ารายส าคญั 

 

| ฝ่ายวางแผนธุรกจิ ภาค 1-4 

  กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม ภาค 1-4    

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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 กระบวนการสรุปรายงานผลการบริหารลูกค้ารายส าคญั 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(แบบฟอร์มด าเนินการ) 
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ระเบียบ หลกัเกณฑ์ /ค าส่ังที่เกีย่วข้อง 
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คู่มือการปฏบิัตงิาน  
กระบวนการบริหารลูกค้ารายส าคญั (Key Account Management : KAMT)  

ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 ปี 2561 
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อืน่ ๆ 
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การจัดท าข้อตกลงระดบัการให้บริการ (SLA) 
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ประวตักิารปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิาน 
 

คร้ังที่ ปี พ.ศ. (ทีป่รับปรุง) หน่วยงาน (ทีป่รับปรุง) 

1 2560 ผสธ.กบว.(ภ1-ภ4) 

2 2561 ผสธ. กบว.(ภ1-ภ4)  

(จดัท าร่วมกนั) 
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รายช่ือผู้จัดท า  

            
กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม  ภาค 1 
1. นางปราณีต วงศบุ์ญศรี หวัหนา้แผนกส่งเสริมธุรกิจ โทร. 9224 
2. นางกนกวรรณ ค าแกว้ ผูช่้วยหวัหนา้แผนกส่งเสริมธุรกิจ    โทร. 9224 
3. นายทตัวร เกียรติประจกัษ ์ นกัประชาสมัพนัธ์ ระดบั 6 โทร. 9224 
 
กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม  ภาค 2 
1.  นางวนัวิสาข ์ สินอยู ่ หวัหนา้แผนกส่งเสริมธุรกิจ โทร. 9297 
 
กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม  ภาค 3 
1. นางสาวณฐัเนตร ศรีนวล นกัประชาสมัพนัธ์ ระดบั 6 โทร. 9335 
 
กองบริการลูกค้าและวศิวกรรม  ภาค 4 
1. นางสาววรรณรัตน ์ อนุเสถียร  ผูอ้  านวยการกองบริการลกูคา้และวิศวกรรม ภาค 4 โทร. 9390 
2. นายโรจนะ รุ่งเรือง รองผูอ้  านวยการกองบริการลูกคา้และวิศวกรรม ภาค 4 โทร. 9392 
3.  นายอดุลย ์ รุ่งเรือง หวัหนา้แผนกส่งเสริมธุรกิจ โทร. 6082 
4.  นายธชันนท ์ ลกัษณพรพงษ ์ ผูช่้วยหวัหนา้แผนกส่งเสริมธุรกิจ โทร. 6082  
5.  นางสาวพิชชารีย ์ อ ่าปลอด นกัการตลาด ระดบั 4 โทร. 6082 




