แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
สายงานการไฟฟา ภาค 4

ทบทวนครั้งที่ 2

คํานํา
แผนปฏิบัติการป 2560 ของสายงานการไฟฟา ภาค 4 (ทบทวนครั้งที่ 2) ฉบับนี้
จัดทําขึ้นโดยใชกรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร กฟภ. พ.ศ. 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3
พ.ศ. 2560) , แผนที่ยุทธศาสตร กฟภ. (Strategy Map) พ.ศ. 2557 - 2566 , Balanced
Scorecard ป 2560 - 2564 , แผนงานตามนโยบาย ผวก. ในระดับองคกร เปนแนวทางใน
การกําหนดแผนงาน โครงการและงานของสายงานฯ เพื่อใหสอดคลองกับกรอบแนวทางและ
แผนดังกลาว รวมถึงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยการจัดทําในครั้งนี้ ไดดําเนินการนํา กลยุทธ
จากแผนดังกลาว มาถายทอดผานเครื่องมือการบริหารแผนในรูปแบบของ Strategy Map
และ Balanced Scorecard ในระดับองคกรมาสูการจัดทํา Strategy Map , Balanced
Scorecard และการจัดทํารางแผนปฏิบัติการ ป 2560 ของสายงานฯ เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารแผน ดําเนินการและบริหารแผนใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตามเปาประสงค
แผนปฏิบัตกิ ารป 2560 นี้ จะเปนเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงาน พรอม
ทั้งเปนคูมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสายงานฯ ใหดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามที่ไดกําหนดไวตามแผน และเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การดําเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคตอไป
คณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
สายงานการไฟฟา ภาค 4

สารบัญ
หัวขอ

หนา

สรุปกลยุทธของสายงานการไฟฟา ภาค 4 ป 2560

1

ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตรของการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566

5

Strategy Map PEA ป 2557 – 2566

10

Strategy Map สายงานการไฟฟา ภาค 4 ป 2560

11

Balanced Scorecard สายงานการไฟฟา ภาค 4 ป 2560

12

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
1. ดานเปาหมาย (Goal)

16

2. ดานลูกคา (Customer)

23

3. ดานกระบวนการภายใน (Internal Process)

36

4. ดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning & Growth)

71

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร / กลยุทธระดับสายงานฯ / แผนงาน
สายงานการไฟฟา ภาค 4
มุมมอง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธระดับสายงานฯ

1. Goal (Finance Social
Environment : FSE)

รวม
2. Customer Value SO3 เปนองคกรที่มุงเนน
ลูกคาเปนศูนยกลาง
Preposition

รวม

1

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา
CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจร
และมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคา
อยางยั่งยืน

2

1

แผนงาน
1. งานบริหารผลอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวม (ROA)
2. แผนงานคากําไรทางเศรษฐศาสตร
(Economic Profit : EP)
3. แผนงานคากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และ
คาเสื่อมราคา (EBITDA)
4. แผนงานการบริหารสินทรัพยใหเกิด
ประโยชนคุมคา
5. แผนงานบริหารดานการเงิน
6. แผนงานเพิ่มรายไดจากคาเชาพาดสายสื่อสาร
(41031010 รายไดจากการใชเสาไฟฟา)
7. แผนงานติดตามหนี้คาเชาพาดสายสื่อสาร
8. แผนงานวิเคราะหรายไดรวมตอจํานวนพนักงาน
9. แผนงานเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนให
เปนไปตามเปาหมาย
10. แผนงานความสามารถในการหารายได
การใหบริการธุรกิจเสริม
11. แผนงานควบคุมตนทุนและบันทึกตนทุน
ใหไดระดับกําไรที่เหมาะสมสําหรับงาน
ใหบริการธุรกิจเสริม
12. แผนงานการปดงานของใบสั่งงาน WMS
งานบริการธุรกิจเสริมกลุมงานตรวจสอบ
ซอมแซมและบํารุงรักษา
13. แผนคาใชจายในการดําเนินงานสวนกลาง
14. แผนคาใชจายในการดําเนินงานสวนภูมิภาค
14
15. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
16. งานพัฒนาการใหบริการที่ดีแกลูกคา
จากการรับฟงเสียงลูกคา
17. แผนพัฒนาการขายและบริหารกลุมลูกคา
18. แผนพัฒนาการบริการลูกคา
19. งานจัดทําระบบการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา (CRM)
20. โครงการใหบริการลูกคา ผาน Applications
และ Website แบบครบวงจร (PEA Smart
Application for Customer Services)
21. งานสรางความสัมพันธกับลูกคา
22. แผนงานสํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคา
และตลาดธุรกิจจําหนายไฟฟา
23. แผนการดําเนินการตามแผนแมบทการ
ใหบริการลูกคา
9

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร / กลยุทธระดับสายงานฯ / แผนงาน
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มุมมอง
3. Internal Process

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธระดับสายงานฯ

แผนงาน

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการ

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

24. แผนงานการจัดทําขอตกลงการใหบริการ

ดําเนินงานเปนเลิศ

ใหมีประสิทธิภาพโดยใหครอบคลุมทั้ง

SLA และการจัดทําระบบประกันคุณภาพงาน

หวงโซอุปทาน

ตามขอตกลง QA for SLA (Quality Assurance
for Service Level Agreement)
25. ผูใชไฟฟาที่ไดรับบริการเร็วกวามาตรฐาน
(Guaranteed Standard)

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนาย

26. แผนงานบํารุงรักษาระบบไฟฟา

ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

27. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา
28. แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษาอุปกรณสื่อสาร
29. แผนงานติดตั้งอุปกรณในระบบไฟฟา
30. แผนงานควบคุมระบบแรงดันไฟฟาใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
31. แผนงานแกไขไฟดับ
32. โครงการพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
33. แผนงานการพัฒนา Strong Grid
34. แผนงานเรงรัดการนํามิเตอร(รายใหม)
เขาระบบ SAP ใหทันรอบบิล
35. แผนงานควบคุมหนวยสูญเสียในระบบ
เพื่อลดตนทุนการจัดหาและจําหนายไฟฟา
36. แผนงานลดหนวยสูญเสีย
Non-Technical Loss
37. แผนงานปรับปรุงและบริหารกระบวนการ
การจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
38. แผนงานการปรับปรุงขอมูลในระบบ GIS
39. แผนงานบริหารพัสดุ
40. โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา
ระยะที่ 9 สวนที่ 4 (คพส.9.4)
41. โครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาระยะที่ 3
42. โครงการพัฒนาระบบสายสงและจําหนาย
ระยะที่ 1 (คพจ.1)
43. แผนกอสรางขยายเขตระบบไฟฟาใหผูใชไฟ
รายใหม (คฟม.)
44. แผนกอสรางขยายเขตระบบไฟฟาใหครัวเรือน
หางไกล (คฟก.)
45. แผนกอสรางขยายเขตใหกับที่ดินทํากิน
เพื่อการเกษตร (คขก.2)

2

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร / กลยุทธระดับสายงานฯ / แผนงาน
สายงานการไฟฟา ภาค 4
มุมมอง

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานเปนเลิศ
SO5 เปนองคกรที่มุงเนนดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
SO4 มุงเนนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยว
เนื่องทั้งในและตางประเทศ

รวม

2

กลยุทธระดับสายงานฯ

แผนงาน

OM3 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

46. แผนปดงานกอสราง

IP1 สงเสริมงานดานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใหเขาสูมาตรฐานสากล

47. แผนงานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม
(QC)

RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

48. แผนงานใหคําแนะนําดานการจัดการพลังงานแก
ผูใชไฟฟา

3

22

3

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร / กลยุทธระดับสายงานฯ / แผนงาน
สายงานการไฟฟา ภาค 4
มุมมอง
4. Learning
& Growth

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธระดับสายงานฯ
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพ
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)
การดําเนินงานเปนเลิศ
เพื่อเปนผูนํา
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

SO1 เพื่อสรางความเติบโต
อยางยั่งยืนขององคกร

OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

OC2 Stakeholder Engagement

แผนงาน
46. โครงการสํารวจปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
แตละกลุมของ กฟภ.
47. แผนการพัฒนาบุคลากร
48. การนําระบบการจัดการความรูมาใชงาน
49. แผนงานดานการบริหารความเสี่ยงของสายงาน
50. แผนงานดานการควบคุมภายในของสายงาน
51. แผนเสริมสรางมาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผูใชไฟฟา
52. แผนการดําเนินการตามระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ(SEPA)
53. แผนการดําเนินงานการไฟฟาโปรงใส
54. แผนงานพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการขอรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
55. แผนงานบริหารปจจัยขับเคลื่อนเพื่อมุงสู
ความยั่งยืนภายในองคกร
56. แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
ISO 26000
57. แผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม
58. โครงการชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA
59. โครงการความรวมมือดาน CSR ระหวาง
3 การไฟฟา (โครงการเยาวชนกับการอนุรักษพลังงาน)
60. โครงการ PEA ปลูก ดูแล รักษปา
61. โครงการ PEA หนวยแพทยเคลื่อนที่
62. ชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัยพิบัติ
63. การใหบริการตรวจเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ของศูนยราชการ
64. โครงการรักษน้ําสรางฝาย
65. โครงการ PEA ทํานุบํารุงศาสนา
66. โครงการ PEA ชวยเหลือสังคม (น้ําดื่ม)
67. งานสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของ PEA
68. โครงการคนพันธุ PEA ฟนฟูทะเลไทย
69. งานประเมินสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจดานสังคมและสิ่งแวดลอม
70. งานสานเสวนาเพื่อบูรณาการจัดการโครงการ
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ป 2560
71. Smart Green Office
72. กิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลง
73. โครงการ PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใชพลังงานทดแทน
74. โครงการ ICT เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับชุมชนชายขอบ

รวม
รวมทั้งหมด

2
5

4
11

29
74

4

Strategic Positioning

PEA

THE ELECTRIC UTILITY
OF THE FUTURE

Strategic Positioning

ป 2561
Operational
Excellence
Innovation
Customer
Centric

1

Sustain
ability
Strictly Confidential

เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
และมี Business Model ที่เอื้อ
ตอโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

มุงเนนการดําเนินธุรกิจดานไฟฟา
อยางครบวงจร เพื่อมุงสูการเปนผูนํา
ในภูมิภาค

ป 2564

ป 2569

(Next 3-5 years)

(Next 6-10 years)

เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่
มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคง และทันสมัย พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และ IT รวมทั้งการบริหาร
สินทรัพยขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

จัดทํา Business Model ใหเหมาะสม และสราง
พันธมิตรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต
รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน

สงเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งมีความมั่นคงทางการเงิน
ในระยะยาว
& Growth

พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับกิจการของ กฟภ.

พัฒนาและสรางความรวมมือดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่สนับสนุนโอกาสในการลงทุนและพัฒนา
ธุรกิจใหม และจัดตั้งสถาบันวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

พัฒนาใหเปนองคกรนวัตกรรมที่ไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ และเปนผูนํา
ดานนวัตกรรมในระดับภูมิภาค

ตอบสนองความตองการรายกลุมลูกคาในปจจุบัน
ใหครบถวน และกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการ
Prosumer

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
ในปจจุบันและอนาคต

พัฒนาใหเปนองคกรที่มุงเนนลูกคาเปน
ศูนยกลาง และลูกคามีความผูกพันกับองคกร

เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดาน CG และ CSR

ไดรับมาตรฐาน CG และ CSR

พัฒนาองคกรสูความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
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เปาหมาย Strategic Positioning 5-10 ปขางหนา

PEA

Strategic Positioning

Year

ป 2561

ป 2564
(Next 3-5 years)

3.74

SAIDI (นาที/ราย/ป)

2.67
104.00

2.54
99.00

3

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี ออกสูเชิงพาณิชย
และมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

4.35

4.40

4

4

ไดรับมาตรฐาน CG CSR ในระดับสากล

เทียบเทา DJSI (Dow Jones
Sustainability Index)

Customer Customer Satisfaction Index (ระดับ)
Centric
Stakeholder Satisfaction Index (ระดับ)

Strictly Confidential

(Next 6-10 years)

4.07

Innovation เทคโนโลยี นวัตกรรมระดับ TRL 7-9 (ระดับ)

2

ป 2569

ROA (%)*

Operational
Excellence SAIFI (ครั้ง/ราย/ป)

Sustainability

ป 2566

มาตรฐาน CG CSR (ระดับ)

• ประมาณการ โดยใชสมมติฐานของรายไดตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาในปจจุบัน (Baseline Projection)
• การคํานวณเปาหมาย ยังไมนับรวมผลกระทบกรณี หากนําระบบ OMS (Outage Management System) มาใช
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Strategic Objective ป 2561
PEA

Strategic Positioning
Operational Excellence

SO1
เพื่อสรางความเติบโตอยาง
ยั่งยืนขององคกร และ
มีธรรมาภิบาล

3

Strictly Confidential

Innovation

SO2
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองคกรใหเปนเลิศ
เพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนาย
ไฟฟา

Customer -Centric

Sustainability

SO3

SO4

SO5

มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม

มุงเนนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ

ขับเคลื่อนองคกร
ใหทันสมัยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
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Strategic Objective /Goal
SO1

SO2

4

เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืน
ขององคกร และ มีธรรมาภิบาล

SO3

มุงเนนการตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

SO5

ขับเคลื่อนองคกร
ใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

เปาประสงค

เปาประสงค

เปาประสงค

 ผูมีสวนไดเสียและชุมชนมีความเชื่อมัน่
ในการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร
 การบริหารองคกรอยางมีธรรมาภิบาล

 การบริหารความตองการของผูมสี วนไดสวนเสีย
ทุกดานอยางสมดุล
 ยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของทุกกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ
 พัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารใหสงเสริม
การทําธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปนผูนําในธุรกิจ
จําหนายไฟฟา
เปาประสงค
 พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
 ปรับโครงสรางองคกร/ระบบงาน และยกระดับศักยภาพบุคลากร
เอื้อตอการดําเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
 มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid)
 เพิ่มประสิทธิภาพจากการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยู
 สรางความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
 ลดอัตราหนวยสูญเสียในระบบจําหนาย (Loss)

Strictly Confidential

SO4

มุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้ง
ในและตางประเทศ
เปาประสงค
 กําหนดทิศทางดานนวัตกรรมขององคกร เพื่อสอดคลองกับ
การดําเนินงานดาน ธุรกิจพลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งทั้งในและตางประเทศ
 จัดทํา Business Model และ Potential Product and Service
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Strategic Objective /Strategy ป 2561
SO1
เพื่อสรางความเติบโต
อยางยั่งยืนขององคกร และ
มีธรรมาภิบาล

SO2
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และยกระดับ
ศักยภาพองคกร ใหเปนเลิศ
เพื่อเปนผูนําในธุรกิจจําหนาย
ไฟฟา

SO4

SO5

มุงเนนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ

ขับเคลื่อนองคกร
ใหทันสมัยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

SO3
มุงเนนการตอบสนอง
ความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม

Strategy ป 2561 (15 Strategies)
1. มีการสงเสริมใหองคกร
มีการเติบโตอยางยั่งยืน
2. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

3. การบริ ห ารและจั ด สรรสิ น ทรั พ ย 8. มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑ
และสรางความมั่นคงทางการเงิน
และบริการใหตอบสนอง
ความตองการและ
4. ปรั บปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ความคาดหวังของลูกคา
ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ของธุรกิจ และทิศทางองคกร

9. มุงเนนการบริการลูกคา
ที่เปนเลิศและครบวงจร
5. มี ก ารจํ าหน ายไฟฟ าที่ ได คุ ณภาพ
เทียบเทามาตรฐานสากล
10. การบริหารความสมดุล
ของความตองการของ
6. ยกระดั บ การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย
ผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อความเปนเลิศ
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7. สร างองค ก รให เ ป น องค ก รที่ มี ขี ด
สมรรถนะสูง (HPO)
Strictly Confidential

14 สงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถดาน ICT
ใหมีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย เชื่อถือได
12. เปนผูสงเสริมและสนับสนุนในดาน และทั่วถึง เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนองคกรได
พลังงานทดแทน และดานการใช
อยางมีประสิทธิภาพ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
(ICT Excellence)
13. สงเสริม และสรางความรวมมือ 15 สงเสริมและพัฒนาการ
ในการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
บริหารจัดการ ICT ใหมี
ในการพัฒนาสูธุรกิจหลัก
ความยั่งยืน
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(ICT Sustainable)
11 . แสวงหาโอกาสในการลงทุน
สําหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ทั้งในและตางประเทศ
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แผนที่ยุทธศาสตรการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560) (Strategy Map)

Goal

SO1. Sustainability &
Good Gov.

SO2. Industrial
Leadership

SO3. Stakeholder
-Focused

Finance

Social

Environment

Satisfying Existing Customer
Complaint Management

Electricity Stability

Billing & Service Channel

Meter Transfer /
Relocation

Customer

Service Quality

Internal Process

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการและความ
คาดหวังของลูกคา

Innovation
Management

สงเสริมการลงทุน และใชประโยชนความรวมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง

NM2

สงเสริมการลงทุน และใชประโยชนความรวมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจดานอนุรักษ
พลังงาน และพลังงานทดแทน

Innovation Process

OM2

เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

OM3

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)

HR2

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

IP1

สงเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใชประโยชน

IP2

สงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเขาสู
มาตรฐานสากล

Regulatory and Social Process
RS1

สนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

RS2

ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อรองรับการดําเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนือ่ ง
รวมถึงกํากับการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
เพื่อใหเกิด Synergy

Org. Capital

ICT Capital

HR Capital
HR1

Product Quality
Management

NM1

ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาอยางยัง่ ยืน

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพ
โดยใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน

Competencies

New Market

Operational Management Process
OM1

Customer
Demand

R&D

Satisfying Existing Customer

CR2

L&G

New Market

Maintenance
(Emergency Service)

CR1

SO5. ICT
Development

SO4. Biz Dev.

ICT1

พัฒนาขีดความสามารถดานโครงสรางพื้นฐาน ICT (ICT Infrastructure)
ใหมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เชื่อถือได และทั่วถึง

ICT2

พัฒนาขีดความสามารถดานระบบงานและขอมูล เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

ICT3

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ใหมีธรรมาภิบาล

OC1

สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

OC2

Stakeholder Engagement

OC3

Change Management
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Strategy Map สายงานการไฟฟา ภาค 4 ประจําป 2560 (ทบทวนครั้งที่ 2)

Goal

SO1. Sustainability
& Good Gov.

SO2. Industrial
Leadership

SO3. Stakeholder
- Focused

Finance

SO4. Biz Dev.

Social

SO5. ICT
Development
Environment

CM, CS, CRM

Satisfying Existing Customers
Service Quality

Complaint Management

Maintenance
(Emergency Service)

Electricity Stability

Billing & Service Channel

Meter Transfer / Relocation

Operational Management Process

Innovation Process

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพโดย ใหครอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

IP1 สงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม
เพื่อใหเขาสูมาตรฐานสากล

L&G

IP

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา
CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุง เนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน

Confidential

HR
Capital

HR1 สงเสริมการบริหารทุน
มนุษย (HRM)
HR 2 เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร (HRD)

Regulation & Social Process

Org.
Capital

RS1 สนับสนุนการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสู
ความยั่งยืน
OC2 Stakeholder Engagement

11

Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟาภาค 4 ประจําป 2560
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ

เกณฑวัดการดําเนินงาน

หนวยวัด

คาเปาหมายการดําเนินงาน (Target) ประจําป 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

Goal
- คากําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic Profit: EP)
ของศูนยฯ
- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) 
- คาใชจายจากการดําเนินงานสวนกลาง
- คาใชจายในการดําเนินงานสวนภูมิภาค

รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก

รอยละ
รอยละ
ลานบาท

3.95
104

- ระดับความพึงพอใจของลูกคาของสายงาน
การไฟฟา ภาค 4
กลุมบานอยูอาศัย 
กลุมพาณิชย 
กลุมอุตสาหกรรม 
กลุมอื่นๆ 
- ความพึงพอใจของกลุมลูกคาสําคัญ (Key Account)

ระดับ

3.51

3.69

3.89

4.09

4.31

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

3.50
3.47
3.52
3.53
3.37

3.69
3.65
3.70
3.72
3.55

3.88
3.84
3.90
3.92
3.74

4.09
4.05
4.10
4.12
3.93

4.30
4.26
4.32
4.34
4.14

- ความสําเร็จในการบูรณาการฐานขอมูลเพื่อยกระดับ
การใหบริการของลูกคา

รอยละ

60

70

80

90

100

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให
- ความสําเร็จของการดําเนินการตาม Service Level
มีประสิทธิภาพโดยใหคลอบคลุมทั้งหวงโซอุปทาน Agreement ที่ระบุในหวงโซอุปทาน (ทั้ง SLA ภายใน
และภายนอกองคกร

ระดับ

90

92

94

96

98

Customer
Value
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการ
Proposition และความคาดหวังของลูกคา

CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและ
มุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาอยาง
ยั่งยืน

Internal
Process

ลานบาท

3.91
102

4.23
100

4.55
98

4.87
96

รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
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Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟาภาค 4 ประจําป 2560
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ

เกณฑวัดการดําเนินงาน

หนวยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ

40

50

60

70

80

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

60
60
60
60

70
70
70
70

80
80
80
80

90
90
90
90

100
100
100
100

รอยละ

60

70

80

90

100

รอยละ
ครั้ง/ราย/ป
ครั้ง/ราย/ป
นาที/ราย/ป
นาที/ราย/ป
รอยละ
รอยละ

60

รอยละ

89

Internal
Process

OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนาย
ไฟฟาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

- ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามแผน
- รอยละของจํานวนผูใชไฟฟาที่ไดรับบริการเร็วกวา
มาตรฐาน (Guaranteed Standard)
: กระบวนงานชําระเงินนอกเวลาทําการ (P1)
: กระบวนงานขอใชไฟฟา (P3) เขตชุมชน
: กระบวนงานขอใชไฟฟา (P3) นอกเขตชุมชน
: กระบวนงานบริการดานมิเตอร (P4) ตอกลับ,
เพิ่มลดขนาด, ตัดฝาก, ยายจุด
: กระบวนงานการโอนชื่อผูใชไฟฟาและเปลี่ยน
หลักทรัพยค้ําประกัน (P9)
: กระบวนงานการจายคืนหลักประกันการใชไฟฟา (P10)
- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) 3 เมืองใหญ
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟาขัดของ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาไฟฟาขัดของ (SAIDI) 3 เมืองใหญ
- รอยละของหนวยสูญเสีย (Loss)
- รอยละของจํานวนผูผลิตไฟฟาที่สามารถคํานวน
คาหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา
- รอยละของความถูกตองของขอมูลหมอแปลง
ในฐานขอมูลระบบ GIS

คาเปาหมายการดําเนินงาน (Target) ประจําป 2560

60

70
80
90
รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก
70
80
90
91

93

95

100

100
97
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Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟาภาค 4 ประจําป 2560
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ

เกณฑวัดการดําเนินงาน

หนวยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

- รอยละของความถูกตองของขอมูลมิเตอร
ในฐานขอมูลระบบ GIS
- รอยละของความถูกตองของขอมูลอุปกรณตัดตอน
และอุปกรณปองกันในระบบไฟฟา ในฐานขอมูลระบบ
GIS
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Asset
Management Roadmap (Phase 1)

รอยละ

89

91

93

95

97

รอยละ

88

89

90

91

92

รอยละ

60

70

80

90

100

- จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

จํานวน

1

2

3

4

5

- ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสําเร็จในการทบทวน Competency Model
ตามแผนฯ
- Engagement Score 
- ความสําเร็จในการพัฒนา IDP รายตําแหนง
(ตามแผนงาน)
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน KM
- คะแนนประเมิน ITA
- คาดัชนีการประสบอุบัติภัยของสายงาน
การไฟฟาภาค 4 (Disabling Injury Index : DI )

รอยละ
รอยละ

60
60

70
70

80
80

90
90

100
100

คะแนน
รอยละ

4.36
60

4.37
65

4.38
70

4.39
75

4.40
80

Internal
Process

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

IP1 สงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเขาสู
มาตรฐานสากล
Learning
and Growth HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(HRD)
OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

รอยละ
คะแนน
ดัชนี

คาเปาหมายการดําเนินงาน (Target) ประจําป 2560

60
65
70
75
รอคาเปาหมายระดับ 1 - 4 จากผูรับผิดชอบหลัก
รอคาเปาหมายระดับ 1 - 4 จากผูรับผิดชอบหลัก

80
80-100
0.1081
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Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟาภาค 4 ประจําป 2560
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ

เกณฑวัดการดําเนินงาน

หนวยวัด

Learning OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
and Growth

OC2 Stakeholder Engagement

หมายเหตุ 1.
2.

- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6 
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 1
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 2
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 3
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 4
ของสายงานฯ

คะแนน

- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 5
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด 6
ของสายงานฯ
- ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานของ กฟภ.
ที่ตอบสนองตอความคาดหวังของกลุมภาครัฐ กลุมคูคา
กลุมพนักงานและกลุมลูกคา

คาเปาหมายการดําเนินงาน (Target) ประจําป 2560
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอคาเปาหมายจากผูรับผิดชอบหลัก

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ

1

2

3

4

5

เกณฑวัดรวมทุกสายงาน
เกณฑวัดการดําเนินงานที่ใชผลการดําเนินงานตาม BSC ของ กฟภ. และบันทึกขอตกลงกับกระทรวงการคลังมาเปนผลการดําเนินงานของสายงาน
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Goal
แผนปฏิบ ัติการ ประจําปี 2560

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

1. ว ัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระด ับองค์กร

5. กลยุทธ์ระด ับสายงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 1 งานบริหารผลอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA)

3. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

4. เป้าหมาย

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร ้อยละ 4.51

6. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

7. เป้าหมาย

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

ร ้อยละ 4.51

ไตรมาส 1
เปาหมาย

1. วิเคราะหและรายงานอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพย (Return on Asset : ROA)
เปาหมาย รายงานปละ 2 ครั้ง
เปาหมายป 2559 ของภ.4 รอยละ 4.51
ผลการดําเนินงานของ ป 2557 ป 2558 ป 2559 (9M)
ต.1 5.58
5.96 4.97
ต.2 4.66
4.76 4.75
ต.3 -0.60 -2.84 0.15

แผนงานหลักที่ 2 แผนงานคากําไรทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Profit:EP)

แผนงานหลักที่ 3 แผนงานคากําไร EBITDA
คากําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา

เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ
กบญ.

1. รายงานคา EP ปละ 2 ครั้ง
ใชคากลางของ ภ4

1. วิเคราะและรายงานคากําไร (EBITDA)
เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
เปาหมายป 2560 ของ ภ.4 ตามกรอบงบประมาณป 2560
ระดับ 3 เทากับงบประมาณ
ป 2560
ระดับ5 ชวงหาง= 7.678%
ระดับ 3
ระดับ5
ต.1
1,778.297
1,914.835
ต.2
ต.3
ผลการดําเนินงาน
2557
2558
2559(เฉลี่ย3M)
ต.1 1,751.73
1,816.08
1,963.99
ต.2 3,150.40
3,261.41
4,144.64
ต.3 1,064.62
882.81
942.11

ผล

เปาหมาย/ผล ป 2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ฝวธ.(ภ4)

1 ครั้ง
กซข.

16

Goal
8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 4 แผนงานการบริหารสินทรัพย
ใหเกิดประโยชนคุมคา

แผนงานหลักที่ 5 แผนงานบริหารดานการเงิน

1. ตรวจสอบสถานะหมอแปลงและมิเตอรแบท R (ใชยอด ณ. 31 ธค.2559)
เปาหมาย สํารวจและคัดแยกใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2560
2. ดําเนินการขอที่ 1 ดังนี้
01 กรณีชํารุดซอมไมได ใหจําหนายใหแลวเสร็จภายใน ป 2560
02 กรณีชํารุดสามารถซอมใชงานได ใหจัดซอมใหแลวเสร็จภายในป 2560
(ยังไมวัดผล ขอ 2.2) ซอมเล็กนอย
03 ใหเรงรัดการนําหมอแปลงและมิเตอรแบท R ไปใชงาน

1.บริหารลูกหนี้คากระแสไฟฟาใหเปนไปตามที่ กฟภ. กําหนด
บันทึก กรด.(รด.)
ต.1
27 วัน
ต.2
26 วัน
ต.3
28 วัน
2. เรงรัดลูกหนี้คาไฟฟา ( บัญชี 120 )
2.1 เอกชนรายใหญ
01 เรงรัดหนี้คาไฟฟาชําระเงินภายในกําหนด
2.2 เอกชนรายยอย
01 เรงรัดหนี้คาไฟฟากอนป 2560 ใหได 100% (ราย)
02 ลูกหนี้คาไฟฟาป 2560 คางชําระไมเกิน 2 เดือนตอเนื่อง
(ไมนับรวมเดือนปจจุบัน)(ราย)
3.เรงรัดลดลูกหนี้คาไฟฟาเกินเงินประกัน (บัญชี 121)
01 ลูกหนี้คาไฟฟาเกินเงินประกันกอนป 2560
ลดลงอยางนอย 50%
02 ลูกหนี้คาไฟฟาเกินเงินประกันที่ครบกําหนด 2 ปลดลง 100%
หมายเหตุ ไมรวมลูกหนี้ที่อยูระหวางการดําเนินคดี

ไตรมาส 1
เปาหมาย

ผล

เปาหมาย/ผล ป 2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

100.00%

10%

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย
1 ครั้ง

20%

30%

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ
กบล.

40%

กซข.

100%

100%

100%

100%

40%
100%

60%
100%

80%
100%

100%
100%

20%

30%

40%

50%

100%

100%

100%

100%
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Goal
8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 6 แผนงานเพิ่มรายไดจากคาเชา
พาดสายสื่อสาร (41031010 รายไดจากการใช
เสาไฟฟา)

1.เพิ่มรายไดจากคาเชาพาดสายสื่อสาร
เปาหมาย ป 2557-59/3เพิ่ม 5% รายงานทุกไตรมาส
ป 2560
ต1 = 55.994 ลบ.
ต2 = 63.093 ลบ.
ต3 = 49.078 ลบ.
01 ตรวจนับเสาไฟฟาเพื่อเรียกเก็บคาบริการประจําป 2560
ใหครบถวนภายในไตรมาสที่ 4/2559
02 แจงคาบริการพาดสายและตั้งหนี้พรอมติดตั้งอุปกรณสือสารบนเสาไฟฟา
ของป 2560 ภายในไตรมาสที่1
2. สุมตรวจนับจํานวนเสาไฟฟาเพื่อเรียกเก็บคาบริการพาดสาย
สื่อสาร และอุปกรณ สื่อสารโทรคมนาคม
ภายในเดือน กันยายน 2560
เปาหมาย สุมตรวจ กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 ครั้ง(ไตรมาสละ 1 แหง)
กฟต.1= 4 แหง
กฟต.2= 4 แหง
กฟต.3= 4 แหง
3. ตรวจสอบและติดตามสรุปผลการละเมิดการพาดสายสื่อสาร
และหรือละเมิดติดตั้งอุปกรณสื่อสารบนเสาไฟฟาของ PEA
เปาหมาย รายงานทุกไตรมาส
4. จัดประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑงานพาดสาย
สื่อสารและ และติดตั้งอุปกรณบนเสาไฟฟาใหแกพนักงาน
เปาหมาย รายงานไตรมาส 4

ไตรมาส 1
เปาหมาย
25%
11.455

ผล

เปาหมาย/ผล ป 2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
เปาหมาย
50%
22.91

ผล

เปาหมาย
75%
34.365

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย
100%
45.821

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ

กบญ.
กฟฟ.

100%
100%
3 แหง

1 ครั้ง

3 แหง

1 ครั้ง

3 แหง

1 ครั้ง

3 แหง

กบล.
กฟฟ.

1 ครั้ง

กบล.
กฟฟ.

1 ครั้ง

กบล.
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Goal
8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 7 แผนงานติดตามหนี้คาเชา
พาดสายสื่อสาร

เปาหมาย/ผล ป 2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1
เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ

1. เรงรัดจัดเก็บหนี้รายไดจากการใหใชเสาไฟฟาเพื่อ
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปกอนหนาที่ยังคางชําระ
ใหได 100%

20%

40%

70%

100%

กซข.
กฟฟ.

2. เรงรัดจัดเก็บหนี้รายไดจากการใหใชเสาไฟฟาเพื่อ
พาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปปจจุบันใหได 100%

20%

40%

70%

100%

กซข.
กฟฟ.

แผนงานหลักที่ 8 แผนงานวิเคราะห
รายไดรวมตอจํานวนพนักงาน

1. วิเคราะหรายไดรวมตอจํานวนพนักงานและลูกจาง 2 ป
เปาหมาย รายงานไตรมาสละ 1 ครั้ง
2557
2558
2559(เฉลี่ย)
ต1 =
12.185
12.320
13.332
ต2 =
16.395
15.511
18.113
ต3 =
10.537
9.737
7.169

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กซข.

แผนงานหลักที่ 9 แผนงานเรงรัดการเบิกจาย
งบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย
(งานตามแผนและงบการเบิกจาย)

1.บริหารแผนบริหารการเบิกจายงบลงทุน (P,I)
01 รอยละของภาพรวมการเบิกจายเกิดขึ้นจริงในชวงป
วัดสะสม เปนรายไตรมาส
01.1 งบสํารองกรณีจําเปนเรงดวนอํานาจเขต 20 ลาน
01.2 งบ P,I

กซข.
กฟฟ.

20%
10%

60%
40%

95%
80%

100%
100%
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Goal
8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

เปาหมาย/ผล ป 2560
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1
เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

เปาหมาย

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย

แผนงานหลักที่ 10 แผนงานความสามารถ
ในการหารายไดการใหบริการธุรกิจเสริม

1. รายงานผลรายไดธุรกิจเสริม 16 บัญชี
คาเปาหมายรอคณะทํางานธุรกิจเสริม รผก(ภ.3)
รายไดการใหบริการธุรกิจเสริมประกอบดวย
1) 41030010 รายไดจากการขายหมอแปลง
2) 41030990 รายไดจากการขายอุปกรณไฟฟาอื่น
3) 41031010 รายไดจากการใหใชเสาไฟฟา
4) 41031020 รายไดจากการใหเชาหมอแปลง
5) 41031030 รายไดจากการใหเชาเครื่องยนตกําเนิดไฟฟา
6) 41031040 รายไดจากการใหใชบริการเสนใยแกวนําแสง
7) 41032030 รายไดคาบริการงานดานฮอทไลน
8) 41033020 รายไดคาทดสอบอุปกรณไฟฟา
9) 41033030 รายไดคาตรวจสอบระบบไฟฟา
10) 41035010 รายไดจากการกอสรางใหผูใชไฟ
11) 41035020 รายไดคาบริการวิศวกรรม
12) 41039020 รายไดคาตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอแปลง
13) 41039030 รายไดคาติดตั้ง รื้อถอน ซอมแซมหมอแปลง
14) 41039090 รายไดคาตรวจสอบและคาบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาอื่น
15) 41039100 รายไดคาบํารุงรักษาระบบไฟฟาแบบครบวงจร (Package)
16) 41031990 รายไดจากการใหเชาหรือใชสินทรัพยอื่นๆ

แผนงานหลักที่ 11 แผนงานควบคุมตนทุน
และบันทึกตนทุนใหไดระดับกําไรที่เหมาะสม
สําหรับงานใหบริการธุรกิจเสริม

1. ประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนและบันทึกตนทุนใหได
ระดับกําไรที่เหมาะสมสําหรับงานใหบริการธุรกิจเสริม
กอสรางระบบไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา C02.2
เปาหมายป 2560 ระดับ 5 = อัตรากําไรรอยละ 35

35%

35%

35%

35%

แผนงานหลักที่ 12 แผนงานการปดงานของใบสั่งงาน
WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุมงานตรวจสอบ ซอมแซม
และบํารุงรักษา

1. ประสิทธิภาพของการปดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการ
ธุรกิจเสริมกลุมงานตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษา
01 เปนการประเมินรอยละความสําเร็จของการปดงานของ
ใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุมงานตรวจสอบ
ซอมแซม และบํารุงรักษา ของคํารองขอใชบริการ Y3 ตามที่กําหนด
เปาหมาย ป 2560 ระดับ 5 = รอยละ 100

100%

100%

100%

100%

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ
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Goal

แผนปฏิบ ัติการ ประจําปี 2560
1. ว ัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)
2. กลยุทธ์ระด ับองค์กร

3. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

-

5. กลยุทธ์ระด ับสายงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 13 แผนคาใชจายในการดําเนินงาน
สวนกลาง

1. คาเปาหมายคาใชจายในการดําเนินงานของ ภ.4
งบฯที่ไดรับ=
คาเปาหมายป 2560

6. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

7. เป้าหมาย

ค่าใช ้จ่ายจากการดําเนินงานส่วนกลาง

ร ้อยละ 100

ไตรมาส 1
เปาหมาย
234.77

ผล

เปาหมาย/ผล ป 2559
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
เปาหมาย
474.209

ผล

เปาหมาย
691.281

ผล

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
เปาหมาย
1,014.27

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ รวม

ผูรับผิดชอบ
กซข.
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Goal
มุมมอง Goal (Finance Social Environment : FSE)

แผนปฏิบ ัติการ ประจําปี 2560
1. ว ัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระด ับองค์กร

3. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

-

5. กลยุทธ์ระด ับสายงาน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน

7. เป้าหมาย
รอค่าเป้ าหมายจากผู ้รับผิดชอบ

เปาหมาย/ผล ป 2559
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

9. แผนปฏิบ ัติ

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

(ระบุกจิ กรรมหลักพร ้อมปริมาณหรือเป้ าหมาย)
( Activities / Action Steps)

แผนงานหลักที่ 14 แผนคาใชจายในการดําเนินงาน
สวนภูมิภาค

6. เกณฑ์ว ัดการดําเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายจากการดําเนินงานส่วนภูมภ
ิ าค

1. คาเปาหมายคาใชจายในการดําเนินงานของ ภ.4
คาเปาหมายป 2560
ระดับ3=งบที่ไดรับ
ระดับ5=92.32%
ต.1
991.128
915.032
ต.2
1,664.667
1,536.853
ต.3
1,300.113
1,200.974

ไตรมาส 1
เปาหมาย

1 ครั้ง

ผล

เปาหมาย

1 ครั้ง

ผล

เปาหมาย

1 ครั้ง

งบประมาณ (ลานบาท)
ไตรมาส 4
ผล

เปาหมาย

1 ครั้ง

ผล

(1)ลงทุน (2)ทําการ

รวม

ผูรับผิดชอบ

กซข.

กฟฟ.

ชวงหางระดับ1 เพิ่มขึ้น 7.678
ชวงหางระดับ2 เพิ่มขึ้น 5.758
ชวงหางระดับ4 ลดลง 5.758
ชวงหางระดับ5 ลดลง 7.678
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Customer Value Preposition

แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO3 มุงเนนการตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

ดาน Customer Value Preposition
2. กลยุทธระดับองคกร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา
CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนน
การสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน
5. กลยุทธระดับสายงาน
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคา
CR2 ยกระดับการใหบริการอยางครบวงจรและมุงเนน
การสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางยั่งยืน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 15 งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การใหบริการ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. ปรับปรุงกระบวนการทํางานยกระดับคุณภาพการ
บริการลูกคา ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพโดยนํามาตรฐานใหมของ กฟภ.
มาใชในการดําเนินงาน
เปาหมาย ทุก กฟฟ.
2. กํากับดูแลและติดตามประเมินประสิทธิผลของการ
ใหบริการลูกคา ตามมาตรฐานใหมของ กฟภ.
เปาหมาย ดําเนินการภายในระยะเวลาที่มาตรฐาน
กําหนดไดไมนอยกวา 85%
3. คูมือบริการประชาชน (จํานวน 4 คูมือ)
01 การขอใชไฟฟาประเภทติดตั้งมิเตอรไฟฟา ในเขตเมือง
กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอนชําระคาธรรมเนียม
02 การขอใชไฟฟาประเภทติดตั้งมิเตอรไฟฟา ในเขตเมือง
กรณีชําระคาธรรมเนียมกอนตรวจสอบการเดินสายภายในกอน

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกคา

4. เปาหมาย
ระดับ 4.31

- ความพึงพอใจของกลุมลูกคาสําคัญ (Key Account)
- ความสําเร็จในการบูรณาการฐานขอมูลลูกคา เพื่อ
ยกระดับการใหบริการลูกคา
6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ระดับความพึงพอใจของลูกคาในสายงานฯ

ระดับ 4.14
รอยละ 100
7. เปาหมาย
รอคาเปาหมาย

รอคาเปาหมาย
- ความพึงพอใจของกลุมลูกคาสําคัญ (Key Account)
รอคาเปาหมาย
- ความสําเร็จในการบูรณาการฐานขอมูลลูกคา เพื่อ
ยกระดับการใหบริการลูกคา
10
12
13.งบประมาณ
รวม
11. ชวงเวลา
คาเปาหมาย สถานที่
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

มากกวา 85%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3
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Customer Value Preposition

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

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

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-3

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

03 การขอใชไฟฟาประเภทติดตั้งมิเตอรไฟฟา ในเขตชนบท
กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในกอนชําระคาธรรมเนียม
04 การขอใชไฟฟาประเภทติดตั้งมิเตอรไฟฟา ในเขตชนบท
กรณีชําระคาธรรมเนียมกอนตรวจสอบการเดินสายภายในกอน
เปาหมาย ขยายผลใหไปยัง กฟย. ทุกแหง
4. Government Easy Contact Center: GECC
ขยายผลการดําเนินงานเพื่อใหการไฟฟาทุกจังหวัดไดรับการรับรอง
มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ใหครบทุก กฟจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
เปาหมาย ทุก จังหวัด

แผนงานหลักที่ 16 งานพัฒนาการใหบริการที่ดี
แกลูกคาจากการรับฟงเสียงลูกคา

1. จัดใหมีระบบขอมูลปอนกลับจากลูกคา (โทรศัพท
สอบถามความพึงพอใจภายหลังจากใชบริการ 15 วัน)
เปาหมาย รอคาเปาหมาย
2. จัดใหมี พนักงานบริหารความคาดหวังของลูกคาที่มาใช
บริการ (Lobby Manager) รวมถึงบริหารจัดการปริมาณ
ลูกคาที่มาใชบริการไดตามกระบวนการและสถานการณ
เพื่อสรางใหเกิด Customer Experience ที่ดี
เปาหมาย 01 คัดเลือกและแตงตั้ง กฟฟ.จุดรวมงาน ละ 1 คน
02 ใหจัดทําบันทึกแตงตั้ง Lobby Manager พรอม
กําหนดระยะเวลาในการทํางาน

กฟต.1-3

รอคาเปาหมาย

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3
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Customer Value Preposition

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

แผนงานหลักที่ 17 แผนพัฒนาการขายและ
บริหารกลุมลูกคา

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

คาเปาหมาย

3. การจัดการขอรองเรียน
01 ดําเนินการตามคูมือมาตรฐานคุณภาพบริการ
02 สรุปผลการจัดการขอรองเรียน ทุกไตรมาส
03 จัดทําแผน/แนวทางการปฏิบัติเชิงปองกัน
เปาหมาย
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเชิงปองกัน (ไตรมาส 1)
2. สรุปปญหาและวางแนวทางแกไขรวมกับ Best Practice
3. ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว
4. วัดผลการดําเนินการเปนรายไตรมาส

100%

1. จัดทํา Website
01 ตั้งคณะทํางานจัดทํา Website
02 ปรับปรุงและพัฒนาขอมูลบน Website PEA
เพื่อใหรองรับความตองการของลูกคา สนับสนุนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารงานบริการลูกคาใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง
03 สรุปรายงานผลการดําเนินการให ฝวธ.(ภ4) ทุกไตรมาส

100%

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟต.1-3

กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3
สนญ.
สนญ.
กฟต.1-3
กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)
ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3
กฟต.1-3

กฟต.1-3
กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3
กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3
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Customer Value Preposition

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
2. การบริหารลูกคารายสําคัญ (Key Account Management)
2.1 การดูแลลูกคารายสําคัญ Key Account Management
01 พิจารณาคัดเลือกการไฟฟา

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รอคาเปาหมาย
กฟต.1-3

กฟต.1-3

02 คัดเลือกลูกคารายสําคัญ และพนักงานบริหารลูกคารายสําคัญ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

03 พิจารณา อนุมัติ การไฟฟา, พนักงานบริหารลูกคารายสําคัญ และลูกคารายสําคัญ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

04 จัดทําฐานขอมูลลูกคารายสําคัญลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศฯ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

05 บริหารความสัมพันธกับลูกคาตามคูมือ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

06 บันทึกขอมูลการติดตอสื่อสารกับลูกคารายสําคัญลงในระบบฐานขอมูลสารสนเทศฯ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

07 สรุปผลการดําเนินงานและปญหาจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศฯ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

08 สํารวจความพึงพอใจของลูกคารายสําคัญ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

09 สรุป วิเคราะหผล เสนอคณะกรรมการบริหารลูกคารายสําคัญ

กฟต.1-3

กฟต.1-3

10 ติดตามประเมินผล
เปาหมาย รอคาเปาหมาย

กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)
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Customer Value Preposition

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
2.2 การเยี่ยมเยียนลูกคารายสําคัญ
01 รายสําคัญ 100% ทุกราย
กฟต.1 จํานวน 66 ราย
กฟต.2 จํานวน 261 ราย
กฟต.3 จํานวน 35 ราย
2.3 การสูญเสียลูกคา กฟภ. ใหกับ SPP
01 รายงานการสูญเสียลูกคา กฟภ. ใหกับ SPP
02 รายงานผล VSPP ที่เชื่อมโยงกับ กฟภ.
*กฟต.1,2,3 รายงานผลภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส
03 ฝวธ.(ภ4) สรุปผลแจงคณะทํางาน SEPA หมวด 3
เปาหมาย รอคาเปาหมาย

แผนงานหลักที่ 18 แผนพัฒนาการบริการลูกคา

คาเปาหมาย

10
สถานที่

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3
กฟต.1-3

กฟต.1-3
กฟต.1-3

สนญ.

ฝวธ.(ภ4)

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รอคาเปาหมาย

2.4 บริการเสริมพิเศษโดยไมคิดคาใชจาย ตามหลักเกณฑ
(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย ทุกรายที่เขาตามหลักเกณฑ (20ลาน
กฟต.1 จํานวน…6 .ราย
กฟต.2 จํานวน…1.ราย
กฟต.3 จํานวน…2 .ราย

กฟต.1-2-3
พิจารณา
คาเปาหมาย

กฟต.1-3

กฟต.1-3

1. งานขยายสัดสวนการแจงคาไฟฟา และขอมูลอื่นๆ
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ดวยการสงขอความสั้น (sms)
01 จํานวนผูใชไฟที่สมัครใชบริการแจงคาไฟผาน SMS
เปาหมาย 100% ในป 2559 ของผูใชไฟที่ชําระเงินที่
สํานักงานและ PEA Shop ที่ยังไมสมัครใชบริการ SMS
(จากฐานขอมูลผูใชไฟ จากโปรแกรม SMS)
2. แจงผลการขยายสัดสวนการแจงคาไฟฟาฯ ของ กฟข.
เขา Line กลุม กฟภ.ภาคใต

รอคาเปาหมาย

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)

27

Customer Value Preposition

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

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

คาเปาหมาย

3. One Touch Service

10
สถานที่
กฟต.1-3

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟต.1-3

3.1 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนงานเพื่อใหบริการแบบ
One Touch Service (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)
01 จัดวางระบบงานแบบ One Touch Service ใหกับการไฟฟาทุกแหง
ระยะที่ 1 การไฟฟาจุดรวมงานและสาขา และ
ระยะที่ 2 สาขา
ยอย

กฟต.1-3

3.2 ติดตามและประเมินผลดําเนินงาน (ระยะเวลา ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560)
02 ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย รายงานทุกเดือนและทุกไตรมาส

กฟต.1-3
ฝวธ.(ภ4)

4. ถายทอดกลุมลูกคา สวนตลาด (ดานพลังงานและ
การใหบริการธุรกิจเสริม) และลูกคาเปาหมาย
วิธีการใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการเปนไปในทางเดียวกัน
01 ประชุมชี้แจง
5. แผนงานจําแนกตามชองทาง และระยะเวลาที่ลูกคา
ตองการในบริการขอใชไฟฟาติดตั้งมิเตอร
01 จําแนกชองทางและสํารวจระยะเวลาที่ลูกคาตองการ
ในบริการขอใชไฟฟาติดตั้งมิเตอร
02 สรุปรายงานผลสถิติการใชชองทางและระยะเวลาฯ
สง ฝวธ.(ภ4)
คาเปาหมาย ภายในไตรมาส 1
6. ประเมินประสิทธิภาพการสงจายตามความตองการ
การใชไฟฟาของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น
6.1 จัดสงขอมูล (รายละเอียด)
(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
01 งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการดานเทคนิค

ภายในไตรมาส 1

ไตรมาส 3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1,2,3

กฟต.1-3

กฟต.1-3
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Customer Value Preposition

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
มาตรฐานแรงดันไฟฟาที่จุดจายไฟ
02 สรุปงานขยายเขตใหม (>500 kVA)
03 สรุปงานโครงการ คฟม. , คขก. , คฟก.
04 รายงาน load สูงสุดแยกตามสถานี
05 รายงานขอมูลพยากรณตามตองการไฟฟาระดับจุลภาค
(ปละ1 ครั้ง ไตรมาส 3)
06 รายงานคาดัชนีความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาและการ
วิเคราะหเหตุการณ/สถิติการทํางานของอุปกรณปองกันที่
สงผลตอคาดัชนีฯ (ทุกไตรมาส)
07 การขยายผลการจัดสงใบแจงคาไฟฟาอัตโนมัติใหแกลูกคา
รายใหญ ผานนวัตกรรม Smart Invoice
7.1 เชิญชวนลูกคาใหลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
เพื่อรับบริการใหเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 10% ของจํานวน
ลูกคาที่ลงทะเบียนเดิม (ระยะเวลา ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2562)
7.2 เชิญชวนลูกคารายใหญใหใชบริการแจงคาไฟฟา
Smart Invoice ไมนอยกวา 50% ของจํานวนลูกคา
รายใหญทั้งหมด (ระยะเวลา ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2562)
7.3 ติดตามประเมินผลจํานวนลูกคาที่ลงทะเบียนรับ
การบริการและความสําเร็จของการสง SMS (ทุกไตรมาส)
เปาหมาย รอยละ 20 ของผูใชไฟรายใหญ
8.ระบบงานรองรับการเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียน
กลางของกรมการปกครอง เชื่อมตอฐานขอมูลระบบ
ทะเบียนราษฎร (Smart Card)
เปาหมาย 01 ขยายผลถึง กฟย. ทุกแหง
02 รอยละ 30 ของผูใชไฟรายใหม
9.จัดฝกอบรมคูคา/ผูรับจางงานบริการดานมิเตอร/จดหนวย
แจงหนี้ (การตัดมิเตอรและการจดหนวย)
เปาหมาย 1 ครั้งตอป

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

ทุกไตรมาส

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

20%

กฟต.1-3
ฝวธ.(ภ4)

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

30%
1 ครั้ง

กฟต.1-3

กฟต.1-3
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Customer Value Preposition

8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 19 งานจัดทําระบบการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM)

แผนงานหลักที่ 20 โครงการใหบริการลูกคา ผาน
Applications และ Website แบบครบวงจร
(PEA Smart Application for Customer
Services)

แผนงานหลักที่ 21 งานสรางความสัมพันธกับลูกคา

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. แตงตั้งพนักงานอยางนอย 1 ราย เพื่อดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบการตอบชี้แจงลูกคาซึ่งใชการสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทาง Facebook ของการไฟฟาในสังกัด
เปาหมาย รายงานผลทุกไตรมาส
2. ศึกษาระบบงานที่เกี่ยวของพรอมกําหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบ
เปาหมาย 100% ตามแผน
3. บํารุงรักษาระบบไฟฟา โดยไมคิดคาใชจาย สําหรับลูกคา
ที่มีคาไฟฟามากกวา 20 ลานบาท/เดือน และลูกคาที่มี
คาไฟฟา 10-20 ลานบาท/เดือน และลูกคาในพื้นที่ที่มี
การแขงขันกับ SPP
เปาหมาย 100% ตามแผน

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

ทุกไตรมาส

กฟต.1-3

100%

ฝวธ.(ภ4)

100%

1. โครงการระบบบริการสง SMS (ขอความสั้น)
กรณีแจงแผนดับไฟถึงผูใชไฟ
เปาหมาย ลูกคารายใหญทุกรายที่มีขอมูลเบอรโทรศัพท
ถูกตอง

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

2. Line Group ลูกคาสําคัญในแตละพื้นที่
เปาหมาย การไฟฟาจุดรวมงานทุกแหง
3. ระบบงานบริการลูกคาอัจฉริยะ (SCS)
เปาหมาย กฟย. ทุกแหงนําระบบไปใชงาน

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

100%
ทุกไตรมาส

กฟต.1-3
กฟต.1-3

กฟต.1-3
ฝวธ.(ภ4)

1. เยี่ยมเยียนลูกคา High value และ/หรือลูกคารายสําคัญ
01 จัดทําแผนการเยี่ยมเยือนลูกคา และขออนุมัติ
เปาหมาย : รผก./ผูแทน ไตรมาสละ 1 ราย
อข./ผูแทน ไตรมาสละ 3 ราย
ผจก. กฟฟ.1-3 ไตรมาสละ 3 ราย
02 บันทึกแผนงานในระบบสารสนเทศ (Bic SAP)
03 สรุปรายงานสถิติ วิเคราะหสารสนเทศที่สําคัญของ
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Customer Value Preposition

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
ลูกคาและแนวทางปรับปรุงแกไข
2. การเยี่ยมเยียนลูกคา High Value 50% ( ทั้งหมด 348 ราย)
กฟต.1 จํานวน 198 ราย
กฟต.2 จํานวน 28 ราย
กฟต.3 จํานวน 122 ราย
3. การสัมมนาลูกคารายใหญ
01 จัดทําแผนการสัมมนาลูกคารายใหญประจําป
และขออนุมัติ ภายในเดือน มี.ค.
เปาหมาย ทุก กฟฟ. ที่เขาหลักเกณฑการจัดสัมมนา
กฟต.1 จํานวน 9 กฟฟ.
กฟต.2 จํานวน 11 กฟฟ.
กฟต.3 จํานวน 7 กฟฟ.
02 สรุปรายงานวิเคราะหผลการจัดสัมมนา ทุกไตรมาส

แผนงานหลักที่ 22 แผนงานสํารวจเพื่อการเรียนรู
เกี่ยวกับลูกคาและตลาดธุรกิจจําหนายไฟฟา

1. สํารวจเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด
ธุรกิจจําหนายไฟฟา
เปาหมาย สํารวจ 1 ครั้งตามที่คณะทํางานกําหนด
01 รวมดําเนินการที่ปรึกษาโครงการ
2. การติดตามขอมูลปอนกลับ (เสียงของลูกคา)
โดยการสอบถามความพึงพอใจทางโทรศัพท
2.1 ลูกคาที่อยูอาศัย
01 งานขอใชไฟติดตั้งมิเตอรจนถึงมีไฟฟาใช
(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 ไมนอยกวา 3 ราย/ไตรมาส

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟต.1-3

50%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)

ไตรมาส 1

100%

ทุกไตรมาส

20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

0.126

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

กฟต.1 13 กฟฟ. (39 ราย)
กฟต.2 15 กฟฟ. (45 ราย)
กฟต.3 13 กฟฟ. (39 ราย)
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Customer Value Preposition

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
02 งานขยายเขตแรงต่ํา และติดตั้งมิเตอร
(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 ไมนอยกวา 3 ราย/ไตรมาส

คาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

20 วัน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
1 ครั้ง

หลังสิ้นไตรมาส

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

ครบ 100%

กฟต.1 13 กฟฟ. (39 ราย)
กฟต.2 15 กฟฟ. (45 ราย)
กฟต.3 13 กฟฟ. (39 ราย)
2.2 ลูกคาพาณิชย
01 งานขยายเขตการติดตั้งหมอแปลงเฉพาะรายจนถึง
มีไฟฟาใชภายหลังจายไฟแลว 15 วัน

20 วัน

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

หลังสิ้นไตรมาส

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย กฟข. ไมนอยกวา 3 ราย/ไตรมาส
กฟต.1 3 ราย
กฟต.2 3 ราย
กฟต.3 3 ราย
2.3 ลูกคาอุตสาหกรรม
02 งานขยายเขตการติดตั้งหมอแปลงเฉพาะรายจนถึง
มีไฟฟาใชภายหลังจายไฟแลว 15 วัน

20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย กฟข. ไมนอยกวา 3 ราย/ไตรมาส
กฟต.1 3 ราย
กฟต.2 3 ราย
กฟต.3 3 ราย
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานหลักที่ 23 แผนการดําเนินการ
ตามแผนแมบทการใหบริการลูกคา

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

คาเปาหมาย

2.4 ลูกคาอื่นๆ (นอกเหนือจาก ขอ 2.1, 2.2, 2.3)
01 งานขยายเขตการติดตั้งหมอแปลงเฉพาะรายจนถึง
มีไฟฟาใชภายหลังจายไฟแลว 15 วัน
(รายงานภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส)
เปาหมาย กฟข. ไมนอยกวา 3 ราย/ไตรมาส
กฟต.1 3 ราย
กฟต.2 3 ราย
กฟต.3 3 ราย
3. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน จากผลวิเคราะหการสํารวจ
ความพึงพอใจ และขอมูลปอนกลับ
3.1 ติดตามผลการปรับปรุง (ทุกไตรมาส)

20 วัน
หลังสิ้นไตรมาส

1. ระบบการจัดการคิว และกลองประเมินผลความพึงพอใจ
เปาหมาย 100%
01 สรุปรายงานผล และปญหาอุปสรรค ทุกไตรมาส
02 สัดสวนการกดประเมินความพึงพอใจผานระบบกลอง
2. ประเมินความพึงพอใจ (Smile Box) เทียบกับจํานวนคิว
ทั้งหมด
เปาหมาย รอยละ 40 ของคิวทั้งหมด
3. งานเปดศูนยบริการลูกคา PEA SHOP
เปาหมาย รอคาเปาหมาย
กฟต.1 จํานวน…1..แหง
กฟต.2 จํานวน…..แหง
กฟต.3 จํานวน…..แหง
4. PEA Shop, PEA Mobile Shop และปรับปรุง
Front Office
เปาหมาย รายงานประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส (ตามแบบฟอรมที่กําหนด)

100%

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟต.1-3
กฟต.1-3

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

100%

กฟต.1-3

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟต.1-3

กฟต.1-3

40%
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
4.1 ปรับปรุงพื้นที่ใหบริการลูกคา ภายในสํานักงาน
ใหทันสมัย (Modern Office) ใหสอดคลองกับการพัฒนา
กระบวนงานบริการลูกคาแบบ One Touch Service
01 ปรับปรุง Front Office การไฟฟาสาขา
เปาหมาย 48 แหง (ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)

คาเปาหมาย
100%

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟต.1-3

4.2 เปดศูนยบริการลูกคา (PEA Shop)
(ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)
01 เปดศูนยบริการลูกคา (PEA Shop) เพิ่มเติมตาม
แนวทางอนุมัติ ผวก. ลว. 18 พ.ค. 2559
02 ประเมินผลการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหเปนไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 18 พ.ค. 2559

(ระยะเวลา
ก.ค. 2559 ธ.ค. 2560)

กฟต.1-3

4.3 พัฒนาการใหบริการดวยรถบริการ PEA Mobile Shop
(ระยะเวลา ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560)
01 จัดทํารถบริการ PEA Mobile Shop เพิ่มเติม
02 ประเมินผลการดําเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหเปนไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 11 ก.ค. 2559

(ระยะเวลา
ก.ค. 2559 ธ.ค. 2560)

กฟต.1-3

5. ติดตามงานจัดหารถยนตแกกระแสไฟฟาขัดของ ขนาด 1 ตัน
01 การจัดหารถยนตแกกระแสไฟฟาขัดของ ขนาด 1 ตัน
พรอมเครื่องมือประจํารถยนต (ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - 2562)
เปาหมาย ...รอคาเปาหมาย

(ระยะเวลา
พ.ศ. 2559 2562)

6. ติดตามจัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเชา
01 ตามแผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 4
จัดหารถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเชา(ระยะเวลา พ.ศ. 2559-2564)
เปาหมาย ...รอคาเปาหมาย

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

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

คาเปาหมาย

7. ติดตามจัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจาย
จัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟา (ระยะเวลา พ.ศ. 2559 - 2561 )
ขนาด 500 กว. จํานวน......เครื่อง
ขนาด 800 กว. จํานวน......เครื่อง
เปาหมาย ...รอคาเปาหมาย

รอคาเปาหมาย

8. การมุงเนนการใหบริการธุรกิจเสริม
01 ใหบริการธูรกิจเสริม ตามเปาหมายที่กําหนด
( ม.ค. - ธ.ค. 2560)
เปาหมาย ...รอคาเปาหมาย

รอคาเปาหมาย

10
สถานที่

11. ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
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Internal Process OM1

แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

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

แผนงานหลักที่ 24 แผนงานการจัดทําขอตกลง
การใหบริการ SLA และการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพงานตามขอตกลง QA for SLA
(Quality Assurance for Service Level
Agreement)

ดาน Internal Process
2. กลยุทธระดับองคกร
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพโดยใหครอบคลุมทั้งหวงโซ
อุปทาน

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน

5. กลยุทธระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพโดยใหครอบคลุมทั้งหวงโซ
อุปทาน

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน

- ความสําเร็จของการดําเนินการตาม Serial Level Agreement
ระบุในหวงโซอุปทาน (SLA ภายในและภายนอกองคกร)

- ความสําเร็จของการดําเนินการตาม Serial Level Agreement
ระบุในหวงโซอุปทาน (SLA ภายในและภายนอกองคกร)
- รอยละของจํานวนผูใชไฟฟาที่ไดรับบริการเร็วกวามาตรฐาน
(Guaranteed Standard)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
หนวยงานหลัก

1. จัดทําและขออนุมัติแผนการดําเนินงานป 2560
เปาหมาย 100% ภายในไตรมาส 1
2. การขยายผลการใช SLA และ QA for SLA ทั้ง
สนง.ใหญ(ภ4) กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.
เปาหมาย 100% ภายในไตรมาส 2
3. ติดตามผลการใช SLA และ QA for SLA อยางตอเนื่อง
โดยใหตรวจสอบขอมูลความถูกตองกับระบบ SAP ISU
เปาหมาย 100% ภายในไตรมาส 3
4. นําผลจากการตรวจมาปรับปรุงกระบวนงานสามารถนําไป
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เปาหมาย 100% ภายในไตรมาส 4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1

กบล.(ต.1-3)

กฟต.1-3

ไตรมาส 2

กบล.(ต.1-3)

กฟต.1-3

ไตรมาส 3

กบล.(ต.1-3)

กฟต.1-3

ไตรมาส 4

กบล.(ต.1-3)

4. เปาหมาย
รอยละ 98

7. เปาหมาย
รอคาเปาหมาย
รอคาเปาหมาย
13.งบประมาณ
(ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

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

แผนงานหลักที่ 25 ผูใชไฟฟาที่ไดรับบริการเร็วกวามาตรฐาน
(Guaranteed Standard)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
หนวยงานหลัก

1.ดําเนินงานตามกระบวนงานชําระเงินนอกเวลาทําการ(P1)
2.ดําเนินงานตามกระบวนงานขอใชไฟฟา(P3)เขตชุมชน
3.ดําเนินงานตามกระบวนงานขอใชไฟฟา(P3)นอกเขตชุมชน

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

กบล.(ต.1-3)
กบล.(ต.1-3)
กบล.(ต.1-3)

4.ดําเนินงานตามกระบวนงานดานมิเตอร(P4) ตอกลับ,เพิ่มลดชนาด
ตัดฝาก,ยายจุด
5.ดําเนินงานตามกระบวนงานการโอนชื่อผูใชไฟฟาและเปลี่ยน
หลักทรัพย
ค้ําประกัน (P9)
6.ดําเนินงานตามกระบวนงานการจายคืนหลักประกันการใชไฟฟา
(P10)
เปาหมาย 100%
กฟต.1 (กฟจ.พบ.)
กฟต.2 (กฟจ.ภูเก็ต)
กฟต.3 (กฟอ.หาดใหญ)

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

13.งบประมาณ
(ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รวม
(ลานบาท)

กบล.(ต.1-3)

กบล.(ต.1-3)

กบล.(ต.1-3)
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

ดาน Internal Process
2. กลยุทธระดับองคกร
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

5. กลยุทธระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจําหนายไฟฟาที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
ความสําเร็จของแผนโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ

4. เปาหมาย
รอยละ 100

ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) 12 เมืองใหญ
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) 12 เมืองใหญ
รอยละของหนวยสูญเสีย (Loss)

5.06 ครั้ง/ราย/ป
1.705 ครั้ง/ราย/ป
150.78 นาที/ราย/ป
25.950 นาที/ราย/ป
รอยละ 5.18

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน

7. เปาหมาย
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)

- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI)
- ดัชนีจํานวนครั้งที่ไฟฟาขัดของ (SAIFI) 3 เมืองใหญ
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟาขัดของ (SAIDI) 3 เมืองใหญ
- รอยละของหนวยสูญเสีย (Loss)
- รอยละของจํานวนผูผลิตไฟฟาที่สามารถคํานวณ

คาหนวยสูญเสียในระบบไฟฟา
- รอยละของความถูกตองของขอมูลหมอแปลงใน
ฐานขอมูลระบบ GIS
- รอยละของความถูกตองของขอมูลมิเตอรใน
ฐานขอมูลระบบ GIS
- รอยละของความถูกตองของขอมูลอุปกรณตัดตอนและ
อุปกรณปองกันในระบบไฟฟา ในฐานขอมูลระบบ GIS

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

แผนงานหลักที่ 26 แผนงานบํารุงรักษาระบบไฟฟา

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.การตรวจสอบระบบไฟฟาและการแกไข
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
1.1 ตรวจสอบระบบไฟฟา (Patrol System)
01 ระบบสายสง 115 kV (วงจร-กม.) (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
เปาหมาย 100% ทุกไตรมาส
กฟต.1 ......679.3...... วงจร- กม./ไตรมาส
กฟต.2 .....734....... วงจร- กม./ไตรมาส
กฟต.3 ......487..... วงจร- กม./ไตรมาส

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)
(รอคาเปาหมาย)

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
4.833
กบษ.
กฟฟ.1-3
2.209
1.128
1.496
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
02 ระบบจําหนายแรงสูง (วงจร -กม.) (จํานวนใบสั่งงาน(ZPM4)...ใบ)
เปาหมาย 100% /ไตรมาส
กฟต.1 …19,508.0...... วงจร- กม./ป
กฟต.2 … 20,000..... วงจร- กม./ป
กฟต.3 ....17,033..... วงจร- กม./ป
03 ระบบจําหนายแรงต่ํา (วงจร-กม.) (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)
เปาหมาย 100% /ไตรมาส
กฟต.1 ......30,874.6...... วงจร- กม./ป
กฟต.2 ......10,000...... วงจร- กม./ป
กฟต.3 ......10,000...... วงจร- กม./ป
04 สายเคเบิลใยแกวนําแสง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
เปาหมาย 100% /ครั้ง
กฟต.1 ……2,131.0………..กม./ครั้ง
กฟต.2 ....1,698.10.......... กม./ครั้ง
กฟต.3 ....1,410...........กม./ครั้ง
1.2 แกไขและซอมแซมระบบไฟฟา
หลังจากการตรวจสอบ (Patrol System)
เปาหมาย 100% ทุกไตรมาส
01 ระบบสายสง 115 kV (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 ......100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 .....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ......100% จากใบสั่งงาน ZPM2
02 ระบบจําหนายแรงสูง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
03 ระบบจําหนายแรงต่ํา (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
04 สายเคเบิลใยแกวนําแสง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กรส.
กฟฟ.1-3

200.22

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กบษ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กรส.
กฟฟ.1-3

99.605
42.117
58.498
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

1.3 การบริหารจัดการตนไม
1.3.1 ตัดตนไมใกลแนวระบบสายสง และระบบจําหนาย
เปาหมาย ปละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน
01 ระบบสายสง 115 kV (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 .....344.3...... วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.2 .....734….... วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.3 .....487.... วงจร- กม./ครั้ง
02 ระบบจําหนายแรงสูง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ...15,871.6..... วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.2 ....20,000...... วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.3 ....10,000..... วงจร- กม./ครั้ง
03 ระบบจําหนายแรงต่ํา (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ....10,000.0.. วงจร- กม./ป
กฟต.2 ....5,000...... วงจร- กม./ป
กฟต.3 ....3,000...... วงจร- กม./ป
04 สายเคเบิลใยแกวนําแสง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ……2,131.0………..กม./ครั้ง
กฟต.2 .......1,692....... กม./ครั้ง
กฟต.3 ......1,410........ กม./ครั้ง
1.3.2 ดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการตนไม
(Vegetation Management)
01 จัดตั้งทีมงานตัดตนไม (กฟฟ. 1-3)
02 กําหนดแผนการฝกอบรมหลักสูตร การตัดริดรอนกิ่งไม
ตนไมใกลแนวระบบไฟฟาตามหลักวิชาการ
03 จัดกิจกรรมการประกวดการตัดตนไม

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
269.6

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กบษ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กรส.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-2

กฟต.1-3

ไตรมาส 3-4

62.757
125.391
81.452

กฟฟ.1-3
กอก. / กบษ.
กฟฟ.1-3
กอก. / กบษ.
กฟฟ.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.4 สองกลองความรอนโดยใชกลอง Thermal Viewer
01 สถานีไฟฟา 100% (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
เปาหมาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
กฟต.1 ...33... สถานี
กฟต.2 ...33... สถานี
กฟต.3 …30... สถานี
02 ระบบสายสง 115 kV (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
เปาหมาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 100%
กฟต.1 ......679.3....... วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.2 ......734…….. วงจร- กม./ครั้ง
กฟต.3 ......487....... วงจร- กม./ครั้ง
03 ระบบจําหนายฟดเดอรที่จายไฟ ตั้งแต 5 MW(22 kV)
และ7MW(33 kV) หรือไลนสําคัญ (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)
เปาหมาย ปละ 1 ครั้ง
กฟต.1 ......150.... ฟดเดอร
กฟต.2 ......90 .... ฟดเดอร
กฟต.3 .......51...... ฟดเดอร
1.5 แกไขจุดรอน 100% ตามผลการสองกลอง
01 สถานีไฟฟา (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
02 ระบบสายสง 115 kV (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
03 ระบบจําหนายฟดเดอรที่จายไฟ ตั้งแต 5 MW(22 kV)
และ7MW(33 kV) หรือไลนสําคัญ (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)..ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
1.631

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

กบษ.
1.042
0.119
0.470

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

ฝปบ.

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

กบษ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

5.129

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

กบษ.
กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3
กบษ.

กฟต.1-3

ปละ 1 ครั้ง

กฟฟ.1-3

1.226
1.500
2.403
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

Note : รายละเอียดงานปองกัน และซอมแซมสายสง
-พนรหัสหัวเสา 115 เควี
-ติดตั้งทอคอนกรีตปองกันรถชนเสา
-ติดตั้ง Guard Rail ปองกันรถชนเสา
-คาซอมแซม Snake Guard แบบตาขาย
-ซอมแซม ทาสีสะทอนแสง
-ซอมแซม พนรหัสหัวเสา
-ซอมแซม Guard Rail

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1.6 การปองกันระบบจําหนายและสายสง 100% ทุกไตรมาส
01 ระบบสายสง 115 kV. (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
01.1 ทาสีสะทอนแสงปองกันรถยนตชนเสาในจุดเสี่ยง
01.2 ติดตั้งอุปกรณปองกันสัตว
01.3 ตรวจสอบและแกไขคากราวดที่ต่ํากวามาตรฐาน
01.4 ซอมแซมอุปกรณปองกันรถยนตชนเสา
01.5 งานปองกัน และซอมแซมสายสง
02 ระบบจําหนาย 22,33 kV (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 … 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ....100% จากใบสั่งงาน ZPM2
1.7 ฉีดน้ําลางลูกถวยและอุปกรณแรงสูง
01 สถานีไฟฟา 2 ครั้ง/ป (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 .......27........ สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 .......30....... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 .......29........ สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
02 ระบบสายสง 115 kV.(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งตอป
(จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 ......96.5......... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 .....120............ วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 ......88............. วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
03 ระบบจําหนาย 22 , 33 kV( วงจร-กม.) 2 ครั้งตอป
(จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1 …..300...... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.2 .....100........ วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2
กฟต.3 …....50....... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
25.582

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กบษ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กบษ.

8.353
10.246
6.983

4.601
1.322
1.745
1.534

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กบษ.

กฟต.1-3

6 เดือน/ครั้ง

กบษ.
กฟฟ.1-3
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9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

2. การปฏิบัติงาน Hotline

60.505

(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
เปาหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส
(จํานวนใบสั่งงาน (ZPM2)....ใบ)
กฟต.1
01 Hot Line กฟข.

กฟต.1

ทุกไตรมาส

กบษ.

3.891

02 Hot Line กฟฟ.

กฟต.1

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

17.096

01 Hot Line กฟข.

กฟต.2

ทุกไตรมาส

กบษ.

1.927

02 Hot Line กฟฟ.

กฟต.2

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

20.208

01 Hot Line กฟข.

กฟต.3

ทุกไตรมาส

กบษ.

5.015

02 Hot Line กฟฟ.

กฟต.3

ทุกไตรมาส

กฟฟ.1-3

9.197

กฟต.1-3

ทุกไตรมาส

กบษ.

กฟต.2

กฟต.3

02.1 ซอมแซม-เปลี่ยนอุปกรณแรงสูงและตัดจายระบบ
จําหนาย 22-33 , 115 kV
02.2 ซอมแซม FIX CAPACITOR แรงสูง
02.3 แกไข UNBALANCE แรงสูง
02.4 งานปรับปรุงระบบจําหนาย เสา/ สายแรงสูง
03 Hot Line กระเชา 115 kV
03.1 งานบํารุงรักษาจุดตอในระบบสายสง
กฟต.1

3.171

กฟต.2
กฟต.3
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9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

3. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการแกกระแสไฟฟาขัดของตามมาตรฐานที่ กฟภ. กําหนด
เปาหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส
01 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณแกกระแสไฟฟาขัดของ
กฟต.1-3
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กําหนด
กฟต.1 …..51…..กฟฟ.
กฟต.2 ……78…….กฟฟ.
กฟต.3 …68……กฟฟ.
01.1 สํารวจจัดซื้อเครื่องมือดานชาง
01.2 สํารองอุปกรณแกกระแสไฟฟาขัดของ
01.3 ออกตรวจรถแกกระแสไฟฟาขัดของและหองเวร
01.4 ซอมแซมบํารุงรักษา - ยานพาหนะ (รถแกไฟ)
01.5 ซอมแซมบํารุงรักษา-อาคาร (หองแกไฟ)
4. ประเมินระดับคุณภาพไฟฟาและความเชื่อถือได
01 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา-ประเมินผลและ
วิเคราะหคุณภาพไฟฟา และแนวทางแกไข
กฟต.1 .......6........ สถานี
กฟต.2 .......8........ สถานี
กฟต.3 .......6........ สถานี
02 ตรวจสอบเหตุขัดของความผิดปกติทางไฟฟา (สถานี)

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
9.159

ปละ 1 ครั้ง

กบษ.
3.893
2.702
2.564

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-3

กบล.

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-3

กบล.
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9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
5. การวัดโหลดหมอแปลงในระบบจําหนาย (ตามหลักเกณฑที่ กฟภ.กําหนด)
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
01 หมอแปลง 1 เฟส (ปละ 1 ครั้ง) (จํานวนใบสั่งงาน(ZPM4)...ใบ)
กฟต.1 = 11,275 เครื่อง
กฟต.2 = 20,684 เครื่อง
กฟต.3 = 10,329 เครื่อง
เปาหมาย อยางนอย 30% ของหมอแปลงทั้งหมด
กฟต.1 = 3,383 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)
กฟต.2 = 6,205 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)
กฟต.3 = 3,099 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)
02 หมอแปลง 3 เฟส (ปละ 1 ครั้ง) (จํานวนใบสั่งงาน(ZPM4)...ใบ)
กฟต.1 = 8,378 เครื่อง
กฟต.2 = 11,149 เครื่อง
กฟต.3 = 6,812 เครื่อง
เปาหมาย อยางนอย 30% ของหมอแปลงทั้งหมด
กฟต.1 = 2,514 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)
กฟต.2 = 3,344 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)
กฟต.3 = 2,044 เครื่อง (30%ของหมอแปลงทั้งหมด)

6. งานบํารุงรักษาหมอแปลง (ตามหลักเกณฑที่ กฟภ.กําหนด)
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
01 หมอแปลงไฟฟากําลังสถานีไฟฟา ตามวาระ 1 ครั้ง/ป ทุกเครื่อง
(จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 = 30 เครื่อง
กฟต.2 = 30 เครื่อง
กฟต.3 = 26 เครื่อง

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
4.332

กฟต.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

กบล.
กฟฟ.1-3

1.413
1.223
1.696

กบล.
กฟฟ.1-3

62.093
กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.
0.841
0.833
0.877
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ใหตรวจสอบตามหลักเกณฑ ดูจากสายตา 50%
บํารุงรักษาจริง 50% ใชหรือไม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
02 ระบบจําหนาย
02.1 หมอแปลง 1 เฟส (ปละ 1 ครั้ง) (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 = 11,275 เครื่อง
กฟต.2 = 20,685 เครื่อง
กฟต.3 = 10,329 เครื่อง
เปาหมาย 30% ของหมอแปลงทั้งหมด
กฟต.1 = 3,383 เครื่อง
กฟต.2 = 6,205 เครื่อง
กฟต.3 = 3,099 เครื่อง
02.2 หมอแปลง 3 เฟส (ปละ 1 ครั้ง) (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 = 8,378 เครื่อง
กฟต.2 = 11,149 เครื่อง
กฟต.3 = 6,812 เครื่อง
เปาหมาย 50% ของหมอแปลงทั้งหมด
กฟต.1 = 4,189 เครื่อง
กฟต.2 = 5,574 เครื่อง
กฟต.3 = 3,406 เครื่อง
7. จัดทํากิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong
Grid ในระบบไฟฟา เพื่อลดปญหากระแสไฟฟาขัดของและเพิ่มความ
มั่นคงในระบบไฟฟา
01 ตรวจสอบและแกไขระบบไฟฟาในพื้นที่ 50% ของจํานวนวงจร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
เปาหมาย
กฟต.1 = 180 วงจร
กฟต.2 =
วงจร
กฟต.3 =
วงจร
02 ตรวจสอบและแกไขระบบไฟฟาในพื้นที่ 50% ของจํานวนวงจร
ที่เหลือในพื้นที่รับผิดชอบ
เปาหมาย
กฟต.1 = 163 วงจร
กฟต.2 =
วงจร
กฟต.3 =
วงจร

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟฟ.1-3
16.263
26.464
16.815

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-3

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟฟ.1-3
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แผนงานหลักที่ 27 แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษา
อุปกรณระบบไฟฟา

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

1. งานตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในระบบไฟฟา
สถานีไฟฟาตามวาระจํานวน................สถานี

8.612
กบษ.

(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM )(จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)

กฟต.1 ......33......... สถานี
กฟต.2 ......30......... สถานี
กฟต.3 ......30......... สถานี
01 Breaker,Relay ,Recloser และระบบ Grounding
ในสถานีไฟฟา
กฟต.1 = 1 ครั้ง/ป
กฟต.2 = 1 ครั้ง/ป
กฟต.3 = 1 ครั้ง/ป
02 งานบํารุงรักษาเคเบิ้ลใตดิน (outgoing จาก สฟฟ.)
03 งานบํารุงรักษาสวิทซเกียรและใบมีด
04 งานตรวจสอบสภาพหมอแปลงไฟฟากําลังในสถานีไฟฟา
05 งานบํารุงรักษาสวิทซเกียรและใบมีด
06 งานตรวจสอบแบตเตอรี่ในสถานีไฟฟา

2.942
2.851
2.819
กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.

กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3

ปละครั้ง
ปละครั้ง
เดือนละครั้ง
ปละครั้ง
เดือนละครั้ง

กบษ.
กบษ.
กปบ.
กบษ.
กปบ.
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9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
2. งานตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาในระบบจําหนาย
ตามวาระ
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
01 Recloser (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ......337......... ชุด
กฟต.2 ......384......... ชุด
กฟต.3 ......105......... ชุด

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
32.828

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.
4.651
6.044
6.923

02 Switched Capacitor (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ........67....... ชุด
กฟต.2 ........27....... ชุด
กฟต.3 ........52....... ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.

03 AVR (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 .......12........ ชุด
กฟต.2 ........12....... ชุด
กฟต.3 ........7......... ชุด

กฟต.1-3

04 ATS (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ......3....... ชุด
กฟต.2 ......-........ ชุด
กฟต.3 ......2....... ชุด

กฟต.1-3

05 Recloser ทํางานมาก (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 .......-..... ชุด
กฟต.2 .......-..... ชุด
กฟต.3 .......-.... ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.

06 FRTU (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ........374...... ชุด
กฟต.2 ........626...... ชุด
กฟต.3 ........395...... ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กบษ.

0.375
0.428
0.100
ปละครั้ง

กบษ.
0.662
0.427
0.070

ปละครั้ง

กบษ.
0.019
0.090

0.727
3.158
1.547
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9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

07 อุปกรณ RCS (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ......254....... ชุด
กฟต.2 ......486....... ชุด
กฟต.3 ......395...... ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

08 อุปกรณ SF6 (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ....... 803...... ชุด
กฟต.2 ........800...... ชุด
กฟต.3 ........640...... ชุด

กฟต.1-3

09 Mar Master (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 = .....23...... ชุด
กฟต.2 = …....57…. ชุด
กฟต.3 = ......38..... ชุด

กฟต.1-3

3. บํารุงรักษาตามวาระและซอมแซมแกไขระบบควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร(ยกเวนงาน PM, CM ที่ กอค.ขออนุมัติ)

กฟต.1-3

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กบษ.
0.769
0.595
2.000

ปละครั้ง

กบษ.
0.265
0.926
1.100

ปละครั้ง

กรส.
0.132
1.060
0.760

ปละครั้ง

กบษ.

2.153

(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)

01 CSCS และ SRTU (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 = 32 สถานี
กฟต.2 = 12 สถานี
กฟต.3 = 29 สถานี

แผนงานหลักที่ 28 แผนงานปรับปรุงและบํารุงรักษา
อุปกรณสื่อสาร

1. งานตรวจสอบ และบํารุงรักษาอุปกรณสื่อสาร
ตามวาระ
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)
01 สายเคเบิลใยแกวนําแสง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ……2,131.0………..กม.
กฟต.2 ....1,698.10.......... กม.
กฟต.3 ......1,410.......... กม.

0.416
1.451
0.286

5.804

กฟต.1-3

6เดือน/ครั้ง

กรส.
1.051
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

02 เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ………548………..ชุด
กฟต.2 ........116....... .ชุด
กฟต.3 .......596...........ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

03 อุปกรณสื่อสารในสํานักงาน (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 …………31………..ชุด
กฟต.2 ..........35.............. .ชุด
กฟต.3 ...........29..........ชุด

กฟต.1-3

04 อุปกรณสื่อสารความเร็วสูง (จํานวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)
กฟต.1 ………140………..ชุด
กฟต.2 ........82......... .ชุด
กฟต.3 ........82............ชุด

กฟต.1-3

2. งานปรับปรุงระบบสื่อสารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
01 ระบบสายและเครือขายเคเบิลใยแกวนําแสง
กฟต.1 ……0.4……..กม.
กฟต.2 .....4......... กม.
กฟต.3 .....4...........กม.

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กรส.
0.436
0.710
0.800

ปละครั้ง

กรส.
0.239
0.869
0.100

ปละครั้ง

กรส.
0.499
0.600
0.500

3.281
กฟต.1-3

ปละครั้ง

กรส.
0.131
1.500
1.650

02 ระบบสื่อสาร scada
กฟต.1 …………57……………..ชุด
กฟต.2 .........52............ชุด
กฟต.3 ...........31.............ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กรส.

03 ระบบสื่อสารวิทยุ
กฟต.1 ………… 1…......ชุด
กฟต.2 ...........1........ .ชุด
กฟต.3 ...........1..........ชุด

กฟต.1-3

ปละครั้ง

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

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
04 อุปกรณสื่อสารความเร็วสูง
กฟต.1 …………18……………..ชุด
กฟต.2 ............7............ชุด
กฟต.3 .................5.........ชุด

แผนงานหลักที่ 29 แผนงานติดตั้งอุปกรณใน
ระบบไฟฟา

1. ประสานงานติดตามเรงรัดการกอสรางระบบไฟฟา(ครั้ง)
01 Switchgear 115 kV (ไตรมาสละ 1 ครั้ง )
กฟต.1 = เพิ่มเติม 2 เบย (สฟ.บสพ.2, สฟ.จอมบึง)
กฟต.2 = 2 เบย (สฟฟ.ปาตอง, สฟฟ.ทายเหมือง)
กฟต.3 = เพิ่มเติม - 2 เบย สฟฟ.ปตตานี 2

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

กฟต.1-3

ปละครั้ง

กรส.

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.

0.676
0.074
0.176
0.426

02 สถานีไฟฟา (ไตรมาสละ 1 ครั้ง )
กฟต.1 = 3 สถานี (รบ.3., ปะทิว, สวนผึ้ง )
กฟต.2 = 5 สถานี (บานดอน2, ขนอม(รอจายไฟ), เกาะพะงัน,
สฟฟ.เกาะพะงัน(ชค.), สฟฟ.ถลาง3(ชค.))
กฟต.3 = 4 สถานี(สฟ.สงขลา2, ยะลา3, ปาบอน,สายบุรี)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.

03 สายสง 115 kV (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟต.1 = 45 วงจร-กม. ( สฟ.บสพ.2-สฟ.ปะทิว )
กฟต.2 = 260 วงจร-กม.
กฟต.3 = 90 วงจร-กม.

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.

04 ระบบจําหนาย (เดือนละ 1 ครั้ง )
กฟต.1 = 150 วงจร-กม.
กฟต.2 = 260 วงจร-กม.
กฟต.3 = 210 วงจร-กม.

กฟต.1-3

เดือนละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
2. ประสานงานติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมในระบบจําหนาย(ครั้ง)
01 Recloser
กฟต.1 .......10........ ชุด
กฟต.2 .......3........ ชุด
กฟต.3 ......3...... ชุด
02 RCS
กฟต.1 ........-.... ชุด
กฟต.2 .......50........ ชุด
กฟต.3 ........29.... ชุด

แผนงานหลักที่ 30 แผนงานควบคุมระบบแรงดัน
ไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน

1. การตรวจสอบคาระดับแรงดันไฟฟาในวงจร 22 , 33 kV ขึ้นไปทุกไตรมาส

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

กฟต.3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

กฟต.3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

0.441

(ต ้นทาง กลางทาง และ ปลายสาย)

เปาหมาย 100% ไตรมาสละ 1 ครั้ง (จํานวน ....... ฟดเดอร)
01 วงจรที่มีการติดตั้ง AMR ของผูใชัไฟ
กฟต.1 =…178. ฟดเดอร
กฟต.2 = 272 ฟดเดอร
กฟต.3 = 223…. ฟดเดอร

0.086
0.126
0.229

02 วงจรที่ยังไมมีการติดตั้ง AMR ของผูใชัไฟ
กฟต.1 =15…. ฟดเดอร
กฟต.2 = ...-.... ฟดเดอร
กฟต.3 = …. ฟดเดอร
03 วงจรที่มี vspp
กฟต.1 =…48. ฟดเดอร
กฟต.2 =…. ฟดเดอร
กฟต.3 = 6 ฟดเดอร
2. การจัดทําแผนปรับปรุงแกไข Feeder ที่แรงดันต่ํากวา
คาเกณฑมาตรฐานคุณภาพบริการ ใหแลวเสร็จ(%)
( จากขอมูลขอ 1 เฉพาะแรงดันต่ํากวาเกณฑ )

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 31 แผนงานแกไขไฟดับ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. วิเคราะหปญหากระแสไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง
กรณีทราบสาเหตุและหาทางปองกันไมใหเกิดซ้ํา
เปาหมาย 100 % ของเหตุการณทั้งหมด
กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กปบ.

1.126

0.308
0.413
0.4047

2. การวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการแกไขฟดเดอรที่มีไฟดับบอย กฟต.1-3
เปาหมาย 12 ครั้ง/ป

เดือนละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กบษ.

3. สรุปผลการดําเนินการตามขอ 2
เปาหมาย 12 ครั้ง/ป

แผนงานหลักที่ 32 โครงการพัฒนาระบบไฟฟา
ในเมืองใหญ

1. การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ
(ตามแผนงานปรับปรุงใหเทียบเทา กฟน.ของ กคก)
เปาหมาย กฟข. ละ 1 แหง
กฟต.1 หัวหิน
กฟต.2 ภูเก็ต
กฟต.3 หาดใหญ
01 ปรับปรุงระบบจําหนายแรงสูง ......... วงจร-กม.
(กฟต.1 = …-…. วงจร-กม.)
(กฟต.2 = …-... วงจร-กม.)
(กฟต.3 = 7.5 วงจร-กม.)
02 ปรับปรุงระบบแรงต่ํา
(กฟต.1 = …-. .)
(กฟต.2 = …. .)
(กฟต.3 = …...)
03 ติดตั้งอุปกรณในระบบไฟฟา
03.1 Recloser 10 ชุด
(กฟต.1 = 10 ชุด)
(กฟต.2 = 10 ชุด)
(กฟต.3 = …0..)
03.2 FRTU 34 ชุด
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

(กฟต.1 = …57. ชุด)
(กฟต.2 = ....51.....ชุด)
(กฟต.3 = ....29…. ชุด.)

แผนงานหลักที่ 33 แผนงานการพัฒนา
Strong Grid

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กรส.

03.3 อุปกรณ RCS …-... ชุด
(กฟต.1 = …-. ชุด)
(กฟต.2 = …. ชุด)
(กฟต.3 = …... ชุด)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

03.4 อุปกรณ SF6 ชุด
(กฟต.1 = .…....ชุด)
(กฟต.2 = …46…..ชุด)
(กฟต.3 = ……. ชุด.) (ติดตั้งแลวเสร็จ)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

1. การควบคุมระยะไกลของสถานีไฟฟาจากศูนยสั่งการ
(ทั้งสถานีฯถาวรและสถานีฯชั่วคราว) ที่มีความพรอม
สามารถควบคุมไดทุกสถานีฯ 100%
กฟต.1 (สฟฟ.จํานวน 32 สฟฟ. พรอมใชงาน 31 สฟฟ.)
กฟต.2 (สฟฟ.จํานวน 37 สฟฟ. พรอมใชงาน 33 สฟฟ.)
กฟต.3 (สฟฟ.จํานวน 30 สฟฟ. พรอมใชงาน 29 สฟฟ.)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

ฝปบ.

2. การควบคุมระยะไกลของสวิทช RCS ที่มีความพรอม
สามารถควบคุมไดไมนอยกวา 90% ของจํานวน RCS ที่มี
ประเมินทุกไตรมาส
กฟต.1 (RCS=254 ชุด (100%) ) 228 ชุด (90 %)
กฟต.2 (RCS=486 ชุด (100%) ) 437 ชุด (90 %)
กฟต.3 (RCS= 366 ชุด (100%)) 329 ชุด (90%)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

ฝปบ.

3. ประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU
เพิ่มเติมเพื่อทํา SF6 ใหเปน RCS โดยไมต่ํากวา
Plannig criteria คือ 2.5 ชุด /วงจร (ปละ 2 ครั้ง)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

4. จายไฟ วงจรวางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความ

กฟต.1-3

ไตรมาสที่4

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

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

มั่นคงและลดจํานวนวงจรที่ไมไดจายไฟ จํานวน ...... วงจร
กฟต.1 4 วงจร
กฟต.2 6 วงจร
กฟต.3 4 วงจร (NWA06 ,SLC05 ,YLA10 ,SNG09)
5. จัดทําแผนและติดตามการแกไขปญหาความ
พรอมในการจายไฟของสถานีไฟฟาขางเคียง
กรณีเกิดกระแสไฟฟาขัดของดับทั้งสถานีฯ (ครั้ง)
(**ไตรมาส 1 จัดทําแผน ไตรมาส 2,3,4 ติดตามและซอม
แผนฉุกเฉิน ปละ 1 ครั้ง)
เปาหมาย
กฟต.1 ......33......... สถานี
กฟต.2 ......37......... สถานี
กฟต.3 ......30......... สถานี
01 การจัดทําหรือทบทวนแผน
กฟต.1 ......33...... สถานี (....%)
กฟต.2 ......37....... สถานี (....%)
กฟต.3 ......30..... สถานี (..100.%)
02 การซอมตามแผน
กฟต.1 .......10..... สถานี (....%)
กฟต.2 .........1...... สถานี (....%)
กฟต.3 ..........1.... สถานี (…3%)
03 การสรุปผลการดําเนินการและแนวทางในการปรับปรุงแกไข

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กวว.
กกค.

กฟต.1-3

กปบ.

0.2579

0.092
0.103
0.063
ไตรมาสที่1

ไตรมาส2-4

ไตรมาสที่4

6. การติดตามและเรงรัดแผนงานติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมตามโครงการ Loop Line

ระบบ 115kV (ปละ 2 ครั้ง)
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

แผนงานหลักที่ 34 แผนงานเรงรัดการนํามิเตอร (รายใหม)
เขาระบบ SAP ใหทันรอบบิล

1.ตรวจสอบขอมูลการติดตั้งมิเตอรไฟฟารายใหม พรอม
ดําเนินการนําเขาระบบ SAP ใหทันรอบบิล ตรวจสอบ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เปาหมาย รอยละ 100

กฟต.1-3

เดือนละครั้ง

กบล.
กฟฟ.1-3

แผนงานหลักที่ 35 แผนงานควบคุมหนวยสูญเสียในระบบ
เพื่อลดตนทุนการจัดหาและจําหนายไฟฟา

1. ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจําหนาย
เพิ่มเติม-(จํานวน kvar)
กฟต.1 …1,200....... kvar
กฟต.2 ....6,000.......kVAR
กฟต.3 ....................kvar

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.

2. ตรวจสอบและแกไขกระแสไฟฟา Unbalance
01 ระบบจําหนายแรงสูง
01.1 การตรวจสอบและแกไขกระแสไฟฟา Unbalance ใน
ฟดเดอรที่มีคาเกินกวา 10 %
01.2 โหลดสูงกวา 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)
เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟต.1 - ฟดเดอร
กฟต.2 - ฟดเดอร
กฟต.3 46 ฟดเดอร
01.3 วงจรที่มี VSPP
เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟต.1 - ฟดเดอร
กฟต.2 - ฟดเดอร
กฟต.3 3 ฟดเดอร
02 ระบบจําหนายแรงต่ํา
02.1 ตรวจสอบและแกไขกระแสไฟฟา Unbalance หมอแปลง
ระบบจําหนาย ที่เกินกวา 20%
เปาหมาย ไมนอยกวา 50% ของจํานวนหมอแปลงที่ตรวจพบ
กฟต.1
กฟต.2 = 750 เครื่อง
กฟต.3

4.913
กฟต.1-3

เดือนละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

0.156
0.376
0.500

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กวว.
กบล
กฟฟ.1-3
0.881
1.500
1.500
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
3. วิเคราะห Technical loss และแกไขฯในฟดเดอร
ที่มี Technical loss สูงสุด ไตรมาสละ 1 ฟดเดอร / เขต (ตามที่ กฟภ.กําหนด)
เปาหมาย จํานวนเขตละ 4 ฟดเดอร
กฟต.1 (4 ฟดเดอร /ป)
กฟต.2 (10 ฟดเดอร /ป)
กฟต.3 (4 ฟดเดอร /ป)
4. ตรวจสอบสภาพการใชงานและแกไข
01 Sw Capacitor ในระบบ และ Fix Capacitor ในระบบ
กฟต.1
02 Sw Capacitor ในระบบ (67 ชุด)
03 Fix Capacitor ในระบบ (394 ชุด)
กฟต.2
04 Sw Capacitor ในระบบ ( 27 ชุด)
05 Fix Capacitor ในระบบ ( ชุด)
กฟต.3
06 Sw Capacitor ในระบบ ( 52 ชุด)
07 Fix Capacitor ในระบบ ( 184 ชุด)

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กปบ.
กฟฟ.1-3

0.945

0.051
0.394
0.500
กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กบษ.
กฟฟ.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 36 แผนงานลดหนวยสูญเสีย
Non-Technical Loss

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

1. งานตรวจสอบและปรับปรุงหนวย
เปาหมาย กฟต. ตรวจสอบปละ1 ครั้ง และปรับปรุงหนวยให
ครบถวนตามที่ตรวจสอบพบ = 100%
01 หนวยกรณีมิเตอรละเมิดสิทธิ์ยอนหลัง
เขาบัญชี ตามที่ตรวจพบใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
02 หนวยกรณีมิเตอรชํารุดยอนหลังเขาบัญชี
ตามที่ตรวจพบใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
03 ไฟฟาสาธารณะที่ตอตรงเขาระบบ
04 มิเตอรหนวยไมเคลื่อนไหวจากโปรแกรมที่ใชงาน (U_CUBE)
ZW04………. ใบ (1 ใบสั่งบันทึกผลมิเตอรไดหลายเครื่อง)
05 มิเตอรไฟสาธารณที่หนวยไมถึง 100 หนวย
ZW04………. ใบ (1 ใบสั่งบันทึกผลมิเตอรไดหลายเครื่อง)
06 มิเตอรที่ใชไฟฟรี < 50 หนวย
ZW04………. ใบ (1 ใบสั่งบันทึกผลมิเตอรไดหลายเครื่อง)
07 หนวยปอมตํารวจ ,ดานที่ตอตรงเขาบัญชี
กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

2. งานปรับปรุงดานมิเตอร
เปาหมาย 100%
2.1 สับเปลี่ยนมิเตอรตามวาระ (แรงต่ํา)

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กซข.
กฟฟ.1-3

0.887

0.305
0.298
0.284
27.757
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กบล.
กฟฟ.1-3

(รายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU )

ทบทวนตัวเลข 5 amp ใช 50 %
มากกวา 5 amp ขึ้นไปใช 100 %

2.1.1 มิเตอร 1 เฟส 15 ปขึ้นไป (จํานวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)
01 ขนาด 5(15) A
กฟต.1 …30,000.. เครื่อง
กฟต.2 …70,000...เครื่อง
กฟต.3 ….24,000... เครื่อง

0.188
19.15701
8.254
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

2.1.2 มิเตอร 3 เฟส 10 ปขึ้นไป (จํานวนใบสั่งงาน (ZW02)....ใบ)
01 ขนาด 15(45) A
กฟต.1 …..838... เครื่อง
กฟต.2 .....5,600.....เครื่อง
กฟต.3 .....875....เครื่อง
02 ขนาด 30(100) A
กฟต.1 …..488.. เครื่อง
กฟต.2 ......2,700....เครื่อง
กฟต.3 .......564...........เครื่อง
2.2 เรงรัดติดตั้งมิเตอร AMR
กฟต.1 ……….... เครื่อง
กฟต.2 ................เครื่อง
กฟต.3 ..................เครื่อง

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กบล.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กบล.
กฟฟ.1-3

0.046

2.3 ตรวจสอบมิเตอรจุดแบงเขต (กฟฟ.จุดรวมงาน,เขต)
กฟต.1 = 136 จุด
กฟต.2 = 156 จุด (ระหวาง กฟข. 10 จุด, ระหวาง กฟฟ. 146 จุด)
กฟต.3 = 84 จุด

กฟต.1-3

กบล.
กฟฟ.1-3

0.112

02 ขนาด 15(45) A ( (10(30), 15(45), 20(40) )
กฟต.1 …3,482...เครื่อง
กฟต.2 …15,300...เครื่อง
กฟต.3 …1,000...เครื่อง
03 ขนาด 30(100) A ( (30(60), 30(100), 50(100) )
กฟต.1 ... 213…….. เครื่อง
กฟต.2 .....1,600.....เครื่อง
กฟต.3 .....250.........เครื่อง

ไตรมาส 1-4
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
3. ปรับปรุงอุปกรณประกอบมิเตอร เชน ไมแปนชํารุด ,
มิเตอรเอียง ฯลฯ
เปาหมาย 100% ที่ตรวจพบ

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กบล.
กฟฟ.1-3

5.419

(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PS)

กฟต.1 = 100% ที่ตรวจพบ
กฟต.2 = 100% ที่ตรวจพบ
กฟต.3 = 100% ที่ตรวจพบ
4. ตรวจสอบมิเตอรเพื่อปองกันการละเมิดการใชไฟฟา
เปาหมาย 100%
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-ISU) (จํานวนใบสั่งงาน(ZW04)...ใบ)
01 มิเตอรแรงสูง 115 kV ตรวจสอบ 2 ครั้งตอป ทุกเครื่อง
กฟต.1 …..22.. เครื่อง
กฟต.2 ........5........เครื่อง
กฟต.3 .......6...........เครื่อง
02 มิเตอรประกอบ CT แรงสูง-แรงต่ํา 100 % ทุกราย
กฟต.1 …..9927.. เครื่อง
กฟต.2 .....14,216......เครื่อง
กฟต.3 ..1,672......เครื่อง
02.1 มิเตอรประกอบ CT แรงสูง
กฟต.1 …..954.. เครื่อง
กฟต.2 .......1,664.......เครื่อง
กฟต.3 .......373....เครื่อง

0.178
3.157
2.084
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 2,4

กบล.
กฟฟ.1-3

4.262

4.262

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

06 มิเตอรรายใหญที่ติดตั้งใหมและสับเปลี่ยนทุกรายภายใน 30 วัน

กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 1-4

กฟต.1 100%
กฟต.2 100%
กฟต.3 100%
07 มิเตอรกลุมเสี่ยง

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

5. ประสานงานและรายงานการสับเปลี่ยนมิเตอรที่สถานีไฟฟา
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กปบ.

6. การตรวจสอบพลังงานไฟฟาที่ไหลยอนเขาสถานีไฟฟากรณีมี VSPP เพิ่ม

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กปบ.

02.2 มิเตอรประกอบ CT แรงสูง AMR
กฟต.1 …..1,743.. เครื่อง
กฟต.2 ........2,460........เครื่อง
กฟต.3 ......1,604.....เครื่อง
02.3 มิเตอรประกอบ CT แรงต่ํา
กฟต.1 …..2,950.. เครื่อง
กฟต.2 ........3,989.......เครื่อง
กฟต.3 ......1,299..เครื่อง
02.4 มิเตอรประกอบ CT แรงต่ํา AMR
กฟต.1 …..4,280.. เครื่อง
กฟต.2 ........6,103..........เครื่อง
กฟต.3 ........3,975...เครื่อง
03 มิเตอรแรงต่ําไมนอยกวา 30 % ของมิเตอรทั้งหมด
กฟต.1 ……287,523…….... เครื่อง
กฟต.2 ......442,200......เครื่อง
กฟต.3 .....372,460....เครื่อง
04 มิเตอรศูนยหนวยทุกราย ที่ไดรับรายงาน
05 มิเตอรผูใชไฟหมอแปลงเฉพาะรายที่หนวยการใชไฟ
เพิ่ม-ลด มากกวา 25 %

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

และมีจุดรับซื้อของ กฟผ.เพื่อแจงขอเปด IMPORT มิเตอรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

แผนงานหลักที่ 37 แผนงานปรับปรุงและบริหาร
กระบวนการการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนงานหลักที่ 38 แผนงานการปรับปรุง
ขอมูลในระบบ GIS

แผนงานหลักที่ 39 แผนงานบริหารพัสดุ

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. ความสําเร็จของการลด GIS Backlog
01 งานปรับปรุงขอมูลระบบไฟฟาอุปกรณตัดตอน
อุปกรณปองกัน (LBS ,RCS,DIS,Sw.Recloser,DF)
กฟต.1 = 95 %
กฟต.2 = 97 %
กฟต.3 = 95 %

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
0.561
กวว.
กปบ.
กฟฟ.1-3

02 ความสําเร็จของการเคลียรใบสั่งงาน OMS
กฟต.1 = 95 %
กฟต.2
กฟต.3 = 95 %
1. การปรับปรุงขอมูลหมอแปลง กฟภ. ลงในฐานขอมูล
ระบบ GIS
เปาหมาย ทุก กฟฟ. ไมนอยกวารอยละ 97
กฟต.1 = 97 %
กฟต.2 = 98 %
กฟต.3 = 97 %
2. การปรับปรุงขอมูลมิเตอรลงในฐานขอมูลระบบ GIS
เปาหมาย ทุก กฟฟ. ไมนอยกวารอยละ 97

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กปบ.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กวว.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กวว.
กฟฟ.1-3

3. การปรับปรุงขอมูลงานกอสรางระบบจําหนายลงใน
ฐานขอมูลระบบ GIS
เปาหมาย รอยละ 70

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กวว.
กกค.
กฟฟ.1-3

1. จัดทําแผนความตองการใชพัสดุหลัก , พัสดุรอง
และบริหารพัสดุ เพื่อใชในปถัดไป (ป 2561)
เปาหมาย ไตรมาส 2

กฟต.1-3

ไตรมาส 2

กกค.

ไตรมาส 1-4

กบญ.

2. อัตราการหมุนเวียนพัสดุ (Turn over ratio)
เปาหมาย รายงานทุกไตรมาส
........ เทาตาม กฟภ. กําหนด(เปาชั่วคราว ป 2559)

0.157
0.293
0.111

2.863

0.614
1.539
0.710
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

3. ลดมูลคาพัสดุไมเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวชา
เปาหมาย รายงานทุกไตรมาส
ลดลงจากปที่ผานมา 20%

ไตรมาส 1-4

กบญ.

4. ตรวจสอบและจัดหาอุปกรณประกอบหัวเสา
ระบบสายสง 115 kV. ในการสํารองคงคลัง
โดยถือเสมือนเปน Safety Stock ของพัสดุสํารองคลัง
(Plant Stock) จํานวน 77 รายการเพิ่มเติมใหครบถวน (ตามอนุมัติ
เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

ไตรมาส 1-4

กบญ.

ไตรมาส 1-4

กกค.

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟต.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.

กฟต.1 คลัง สมุทรสงคราม ราชบุรี โพธาราม เพชรบุรี ,หัวหิน, ประจวบฯ, ชุมพร,
ระนอง
กฟต.2 คลัง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ทุงสง เกาะส

กฟต.3 คลัง หาดใหญ,สงขลา,ยะลา,สตูล,ปตตานี,พัทลุง
5. การทบทวนความตองการและการจัดหาผลิตภัณฑคอนกรีต
ใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางทุกไตรมาส
เปาหมาย 100%
แผนงานหลักที่ 40 โครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา 1. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง
ระยะที่ 9 สวนที่ 4(คพส.9.4)
กฟต.1 =
วงจร-กม.
กฟต.2 =
วงจร-กม.
กฟต.3 = 90 วงจร-กม.
2. กอสรางสถานีไฟฟา
กฟต.1 = สฟฟ.สวนผึ้ง,สฟฟ.ราชบุรี3,สฟฟ.ประทิว
กฟต.2 = สฟฟ.ภูเก็ต3, สฟฟ.กระบี1่
กฟต.3 = สฟฟ.ปาบอน, สฟฟ.สายบุรี
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 41 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได
ของระบบไฟฟา ระยะที่ 3

แผนงานหลักที่ 42 โครงการพัฒนาระบบสายสง
และจําหนายระยะที่ 1 (คพจ.1)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

1. งานปรับปรุงระบบจําหนายโดยเปลี่ยนสายเปลือย/PIC เปน
สาย SAC ในตัวเมือง ........ วงจร-กม.
กฟต.1 = ...65..... วงจร.กม.
กฟต.2 = ....75.... วงจร.กม.
กฟต.3 = …70... วงจร.กม.
เปาหมาย แผนงานป 59
2. รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กกค.
กวว.
กฟต.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กกค.

1.กอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายเมน ........ วงจร-กม.
เปาหมาย
(กฟต.1 = .....40........ วงจร-กม.)
(กฟต.2 = ....100... วงจร-กม.)
(กฟต.3 = …116.... วงจร-กม.)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3

2.กอสรางระบบจําหนายแรงสูงสายแยกยอย ........ วงจร-กม.
(กฟต.1 = 40 วงจร-กม.)
(กฟต.2 = …100... วงจร-กม.)
(กฟต.3 = 50 วงจร-กม.)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3

3.กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา ........ วงจร-กม.
(กฟต.1 = 70 วงจร-กม.)
(กฟต.2 = 200 วงจร-กม.)
(กฟต.3 = 60 วงจร-กม.)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3

4. ติดตั้งหมอแปลง ........ kVA
(กฟต.1 = 5,000 เควีเอ)
(กฟต.2 = 10,000 เควีเอ)
(กฟต.3 = 8,000 เควีเอ)

กฟต.1-3

ไตรมาสละครั้ง

กกค.
กฟฟ.1-3

5. ติดตั้ง Recloser ........ ชุด
กฟต.1 = 10 ชุด
กฟต.2 = 20 ชุด
กฟต.3 =

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

กปบ.
กฟฟ.1-3

64

Internal Process OM2

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

แผนงานหลักที่ 43 แผนกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา
ใหผูใชไฟรายใหม (คฟม.)

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

6. SF6 ........ ชุด
กฟต.1 = 30 ชุด
กฟต.2 = 100 ชุด
กฟต.3 =

กปบ.
กฟฟ.1-3

7. ติดตั้ง capa ........ ชุด
กฟต.1 = 10 ชุด
กฟต.2 = 10 ชุด
กฟต.3 =

กปบ.
กฟฟ.1-3

1. กอสรางขยายเขตระบบไฟฟาใหผูใชไฟรายใหม
เปาหมาย จํานวน 3,100 ครัวเรือน (ไมต่ํากวารอยละ 99.99)
กฟต.1 ……100….ครัวเรือน
กฟต.2 … 2,500....ครัวเรือน
กฟต.3 ……500.....ครัวเรือน
SAP-PS(CN41)

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กกค.
กฟฟ.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)
แผนงานหลักที่ 44 แผนกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา
ใหครัวเรือนหางไกล (คฟก.)

แผนงานหลักที่ 45 แผนกอสรางขยายเขตใหกับที่ดินทํากิน
เพื่อการเกษตร (คขก.2)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. กอสรางขยายเขตระบบไฟฟาใหครัวเรือนหางไกล
เปาหมาย จํานวน ........ ครัวเรือน
กฟต.1 …160...ครัวเรือน
กฟต.2 …..........ครัวเรือน
กฟต.3 …400...ครัวเรือน
01 จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป
02 สํารวจออกแบบและประมาณการคาใชจาย
03 จัดซื้อ-จัดจางในโครงการ
03.1 จัดเตรียมรายการพัสดุอุปกรณกอสราง
03.2 ประกวดราคาจางเหมา/เตรียมการกอสราง
04 ดําเนินการกอสราง
05 ติดตาม ประสานงานและรายงานความกาวหนาโครงการฯ
SAP-PS(CN41)
1. กอสรางขยายเขตใหกับที่ดินทํากินเพื่อการเกษตร
เปาหมาย จํานวน ........ ราย
กฟต.1 ……40…..ราย
กฟต.2 …300......ราย
กฟต.3 ……50…...ราย
01 จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป
02 สํารวจออกแบบและประมาณการคาใชจาย
03 จัดซื้อ-จัดจางในโครงการ
03.1 จัดเตรียมรายการพัสดุอุปกรณกอสราง
03.2 ประกวดราคาจางเหมา/เตรียมการกอสราง
04 ดําเนินการกอสราง
05 ติดตาม ประสานงานและรายงานความกาวหนาโครงการฯ

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก
(ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กกค.
กฟฟ.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กกค.
กฟฟ.1-3

SAP-PS(CN41)
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

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

แผนงานหลักที่ 46 แผนปดงานกอสราง

ดาน Internal Process
2. กลยุทธระดับองคกร
OM3 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามแผน

4. เปาหมาย

5. กลยุทธระดับสายงาน
OM3 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามแผน

7. เปาหมาย
รอยละ 30

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามงบ I งบ C และงบ P
01 ตั้งคณะทํางาน ภายในไตรมาส 1
02 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ภายในไตรมาส 1
03 กําหนดแผนการดําเนินงาน และดําเนินงาน
ตามแผน ภายในไตรมาส 1
2. ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามงบ P
กอนป 2556 และ ป 2556
เปาหมาย 80% รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง
01 ติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4 80%
3. ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามงบ I งบ C
กอนป 2558
เปาหมาย 100% รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง
01 ติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2 100%

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

กฟต.1-3

12
หนวยงานหลัก

13.งบประมาณ
(ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รวม
(ลานบาท)

กบญ.(ต.1-3)
กกค.(ต.1-3)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1

กบญ.(ต.1-3)
กกค.(ต.1-3)
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 4 80%

กบญ.(ต.1-3)
กกค.(ต.1-3)
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 2 100%
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
4. ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามงบ I งบ C
ป 2558 และ 2559
เปาหมาย 80% รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง
01 ติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4 80%
5. ความสําเร็จของการปดงานกอสรางตามงบ I งบ C
ป 2560
เปาหมาย 30% รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง
01 ติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4 30%

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
หนวยงานหลัก

13.งบประมาณ
(ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รวม
(ลานบาท)

กบญ.(ต.1-3)
กกค.(ต.1-3)
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 4 80%
กบญ.(ต.1-3)
กกค.(ต.1-3)
ไตรมาส 1-4
ไตรมาส 4 30%
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO 5 ขับเคลื่อนองคกรใหทันสมัยดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

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

ดาน Internal Process
2. กลยุทธระดับองคกร
IP2 สงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให
เขาสูมาตรฐานสากล

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอใหเกิด
ดําเนินงาน

5. กลยุทธระดับสายงาน
IP1 สงเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให
เขาสูมาตรฐานสากล

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอใหเกิด
ดําเนินงาน

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

แผนงานหลักที่ 47 แผนงานพัฒนากระบวนงานและ 1. นํานวัตกรรมที่ไดรับการคัดเลือกมาขยายผล
เปาหมาย 3 ผลงาน (กฟข.ละ 1 ผลงาน)
นวัตกรรม (QC)
สงเสริม วิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพื่อใหเขาสู
มาตรฐานสากล
- จํานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน

10
สถานที่

กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3

11
ชวงเวลา

ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 2-3
ไตรมาส 2-3

4. เปาหมาย
จํานวน 5 ชิ้นงาน/กระบวนการ

7. เปาหมาย
รอคาเปาหมาย

12
13.งบประมาณ
หนวยงานหลัก (ลานบาท)
(1) ลงทุน

กฟต.1
กฟต.2
กฟต.3

รวม
(ลานบาท)

(2) ทําการ
1.738
0.575
0.588
0.575
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO4 มุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
ขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องทั้งในและตางประเทศ

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

แผนงานหลักที่ 48 แผนงานใหคําแนะนําดานการ
จัดการพลังงานไฟฟาแกผูใชไฟฟา

ดาน Internal Process
2. กลยุทธระดับองคกร
RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
จํานวนหนวย(kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟาไดสะสม

5. กลยุทธระดับสายงาน
RS1 สนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
จํานวนหนวย(kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟาไดสะสม

9. แผนปฏิบัติ
(ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย)
( Activities / Action Steps)
1. ดําเนินการใหคําแนะนําดานการจัดการ
พลังงานแกผูใชไฟฟา
2. ติดตามผลการประหยัดพลังงานไฟฟา
ที่เกิดขึ้นจริง
เปาหมาย 3 ผลงาน (กฟข.ละ 0.3 ลานหนวย)

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

4. เปาหมาย
20 ลานหนวย

7. เปาหมาย
0.9 ลานหนวย

12
13.งบประมาณ
หนวยงานหลัก (ลานบาท)
(1) ลงทุน

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

รวม
(ลานบาท)

(2) ทําการ
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

ดาน Learning & Growth
2. กลยุทธระดับองคกร
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสําเร็จในการทบทวน Competency Model
ตามแผนฯ
- Engagement Score

5. กลยุทธระดับสายงาน
HR1 สงเสริมการบริหารทุนมนุษย (HRM)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน
9. แผนปฏิบัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives (ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย) คาเปาหมาย
( Activities / Action Steps)
แผนงานหลักที่ 49 โครงการสํารวจปจจัยที่สงผลตอ 1. สนับสนุนการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ตอองคกร
แตละกลุมของ กฟภ.

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสําเร็จในการทบทวน Competency Model
ตามแผนฯ
- Engagement Score

หนวยรายงาน

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

4. เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
4.40 คะแนน
7. เปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
4.40 คะแนน

12
13.งบประมาณ
หนวยงานหลัก (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

รวม
(ลานบาท)

รผก.(ท)
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองคกรใหเปนเลิศเพื่อเปน
ผูนําในธุรกิจจําหนายไฟฟา

ดาน Learning & Growth
2. กลยุทธระดับองคกร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(HRD)
5. กลยุทธระดับสายงาน
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(HRD)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน
9. แผนปฏิบัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย) คาเปาหมาย หนวยรายงาน
( Activities / Action Steps)
แผนงานหลักที่ 50 แผนการพัฒนาบุคลากร

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จในการพัฒนา IDP รายตําแหนง
(ตามแผนงาน)
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน KM

4. เปาหมาย
รอยละ 80

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- ความสําเร็จในการพัฒนา IDP รายตําแหนง
(ตามแผนงาน)
- ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน KM

7. เปาหมาย
รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

1. อบรมหลักสูตรภาวะผูนํา
(100 คน)
เปาหมาย ฝวธ.ภ4, เขต 2 รุนๆละ 50 คน (2วัน)
ผูบริหาร : ชก.,รก.,(ชจก./รจก.)

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-2

ฝวธ.(ภ4)

0.05

2. อบรมดานคุณธรรม จริยธรรม และบรรษัทภิบาล
(480 คน)
เปาหมาย เขตละ 2 รุนๆละ 80 คน (1วัน)
พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับ 6-7

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-2

กฟต.1-3

0.576

3. อบรมดานจิตวิทยาบริการ (240 คน)
เปาหมาย เขตละ 1 รุนๆละ 80 คน 2 วัน
พนักงานFront Office
4. อบรมใหความรูเกี่ยวกับ Green Office (240 คน)
เปาหมาย เขตละ 2 รุนๆละ 40 คน (2วัน)
กฟฟ.ที่ไดรับการคัดเลือก กฟภ. จํานวน 2 แหง

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-2

กฟต.1-3

0.288

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-2

กฟต.1-3

0.288

5. การพัฒนาบุคลิคภาพผูบริหาร (100 คน)

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-3

ฝวธ.(ภ4)

0.120
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
9. แผนปฏิบัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย) คาเปาหมาย หนวยรายงาน
( Activities / Action Steps)

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

เปาหมาย 2 รุนๆ ละ 50 คน (2วัน)
รก.,ชก.,รจก.1รุน
ผจก.กฟส. 1รุน

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
กฟต.1-3

6. อบรมหลักสูตร KM FARCILITATOR (180 คน)
เปาหมาย เขตละ 1 รุนๆ ละ 60 คน (2วัน)
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กฟต.1-3

7.อบรมหลักสูตร KM LEADER
เปาหมาย 2 รุนๆละ 45คน (90คน)
อข.,อฝ.,อก.,ผจก.กฟฟ.ชั้น1-3

กฟต.1-3

แผนงานหลักที่ 51 การนําระบบการจัดการความรูมาใชงาน

1. จัดทําองคความรู (KM) ดังนี้
01 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
02 ประชาสัมพันธ เผยแพรคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
03 ตรวจประเมิน ทบทวน และปรับปรุงคูมือ
การปฏิบัติงาน
04 การคัดเลือกองคความรูเพื่อนําขึ้นระบบ KMS

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

แผนงานหลักที่ 52 แผนงานดานการบริหารความเสี่ยง
ของสายงาน

1. จัดตั้งคณะทํางาน
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสายงานฯ
3. รายงานผลพรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข
เปาหมาย มีการดําเนินการครบถวนทุกไตรมาส

สนญ.
กฟต.1-3

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ทุกไตรมาส

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

0.216

ฝวธ.(ภ4)

0.108
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
9. แผนปฏิบัติ
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) (ระบุกิจกรรมหลักพรอมปริมาณหรือเปาหมาย) คาเปาหมาย หนวยรายงาน
( Activities / Action Steps)
แผนงานหลักที่ 53 แผนงานดานการควบคุมภายใน
ของสายงาน

1. จัดตั้งคณะทํางาน
2. จัดทําแผนควบคุมภายในของสายงานฯ
3. ติดตามและประเมินผล
4. รายงานผลพรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

สนญ.
กฟต.1-3

ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ทุกไตรมาส
ทุกไตรมาส

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3
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แผนปฏิบัติการ ประจําป 2560
1. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
SO1 เพื่อสรางความเติบโตอยางยั่งยืนของ
องคกรและมีธรรมาภิบาล

ดาน Learning & Growth
2. กลยุทธระดับองคกร
OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

3. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- คะแนนประเมิน ITA

5. กลยุทธระดับสายงาน
OC1 สงเสริมและพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน

8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives
แผนงานหลักที่ 54 แผนเสริมสราง
มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและผูใชไฟฟา

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

4. เปาหมาย
คะแนน 80-100 หรือมีคะแนนติด
อันดับ 1 ใน 5 ของรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดที่เขารวมประเมิน

- คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling
Injury Index:√DI)

0.1081

6. เกณฑวัดการดําเนินงาน
- คะแนนประเมิน ITA
- คาดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling
Injury Index:√DI)
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ
รัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ SEPA หมวด
1-6 ของสายงานฯ

7. เปาหมาย
รอคาเปาหมาย
รอคาเปาหมาย

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

1. คํานวณคาดัชนีการประสบอุบัติภัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index: /DI)
เปาหมาย รายงานทุกเดือน

กฟต.1-3

1ครั้ง/ทุกเดือน

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

2. ความปลอดภัยในการทํางาน ตามเกณฑมาตรฐานที่
กฟภ.กําหนด
เปาหมาย 100% ตามแผนงาน
01.ฝกทบทวนความรูความเขาใจการทํางานดวย
ความปลอดภัยและอบรมการปฐมพยาบาล
- พนักงานชุดเชื่อมสายไฟฟาแรงสูงปละ (ปละ 1 ครั้ง/เขตละ
20 คน 2 วัน)
- พนักงานฮอทไลนปละ (ปละ 1 ครั้ง/เขตละ 80 คน 2 วัน)

กฟต.1-3

1ครั้ง/ทุกเดือน

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

คาเปาหมาย หนวยรายงาน

รอคาเปาหมาย
รอคาเปาหมาย

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives

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

คาเปาหมาย หนวยรายงาน

10
สถานที่

02.งานเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน
- สุมตรวจสอบชุดกอสรางขยายเขตและชุดแกกระแสไฟฟา
ขัดของใหปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกทีม
อยางนอย 1 ครั้ง : เขต
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทุก กฟฟ. จุดรวมงาน,
กฟข. ทุกเดือน (กปล.)
- ฝกซอมดับเพลิงและอพยบหนีไฟกฟฟ.จุดรวมงาน , กฟข.
(ไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป)
3.คํานวณจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบของ กฟภ. ตอผูใชไฟ
เปาหมาย …………….. ครั้ง/จํานวนผูใชไฟ/ป)
และรายงานทุกเดือน
01. แนะนํามาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟาภายในของผูใช
ไฟฟาใหเกิดความปลอดภัยในกลุมผูใชไฟที่มีความเสี่ยง
จะเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก เชน ฟารมเลี้ยงสัตว
ฯลฯ (กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 ครั้ง/ป)
02. จัดนิทรรศการและแจกโปสเตอรเพิ่อเผยแพรความรูเรื่อง
การใชไฟฟาและรณรงคความปลอดภัยในเทศกาลตางๆ
ของหนวยงานราชการอยางนอย 1 ครั้ง(กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 ครั้ง/ป)
03. ตรวจสอบและแกไขระบบไฟฟาใหไดตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย เชน ระยะหางของเสาไฟฟา เสาเอน
สายยึดโยง คาความตานทานดินฯลฯ (กฟฟ.จุดรวมงานละ
ไมนอยกวา 10 จุด)
04. จัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุจากระบบจําหนายที่ทําใหผูใชไฟ
เสียหาย
05. ประชาสัมพันธ จัดทําสื่อโฆษณา วิทยุหรือโทรทัศน,เคเบิล
ทองถิ่น เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชไฟฟา
( กฟฟ.จุดรวมงาน., กฟข. ละ 4 ครั้งตอป)

กฟต.1-3

11
ชวงเวลา

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ทุกเดือน

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3
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8. แผนงาน / โครงการ / งาน
(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives

แผนงานหลักที่ 55 แผนการดําเนินงานตามระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
01.ประชุม/ชี้แจง/ติดตามผลความคืบหนา SEPA

เปาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ตามระยะเวลาที่กําหนด

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

10
สถานที่

11
ชวงเวลา

4.สงเสริม สนับสนุน และสรางบรรยายกาศดานความปลอดภัย
ปลอดภัยในการใชไฟฟาใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
รวมถึงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
ใหแกชุมชนในพื้นที่เสี่ยง (เปาหมายตามที่ไดรับ
จัดสรรจาก สายงาน สังคมและสิ่งแวดลอม)

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

5.ปลูกฝงและขยายผล PEA Safety Culture (PSC Activity)
Activity)ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหครอบคลุม
ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ภาคสนามทุกกลุม ทุก
หนวยงาน ดวยกิจกรรม “มือชี้ ปากย้ํา” หรือ KYT และ
Safety Talk

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

6.สํารวจเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงานและจัดทําแผน

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

7.จัดหา จัดสรร เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ
ที่สําคัญใหพอเพียงตอการปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากการทํางาน และอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Protective
Equipment) ใหมีครบทุกการไฟฟาอยางเหมาะสม

กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4

กฟต.1-3

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑวัดผลดําเนินงาน
ตามกระบวนการ SEPA หมวด 1-6

สนญ.
กฟต.1-3

ไตรมาส 1-4 คณะทํางาน SEPA
หมวด 1-6
เปนผูรายงาน
ฝวธ.(ภ4)
กฟต.1-3

คาเปาหมาย หนวยรายงาน

12
13.งบประมาณ
รวม
หนวยงานหลัก (ลานบาท) (ลานบาท)
(1) ลงทุน
(2) ทําการ
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