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คำนำ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ประจาปี 2559 จัดทาขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการนาแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเป็นต้นแบบในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ถ่ายทอดไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการ ช่วยให้ทุก
หน่วยงานสามารถสื่อสารได้ถูกต้องตรงกัน Balanced Scorecard จะเป็นเครื่องมือในการนากลยุทธ์ของ
องค์กรไปสู่การปฏิบัติ ช่วยให้การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก Balanced Scorecard ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งเน้นความสาเร็จและ
ความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กรใน 4 มิติ คือ 1.ด้านเป้าหมาย 2.ด้านลูกค้า 3.ด้านกระบวนการ
ภายใน และ 4.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะทาให้แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559 เกิดความ
สอดคล้องในการดาเนินงานไปทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามกระบวนการระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) ทั้ง 6 หมวดทาให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรลุวิสัยทัศน์
ตามที่กาหนดไว้
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สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 ประกอบด้วย
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนาที่ทันสมัย มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
2. ภารกิจ (Mission)
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ค่านิยมร่วม (Core Value)
บริการดี มีคุณธรรม
4. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1) เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และมีธรรมาภิบาล
2) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นาในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
3) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4) เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการลงทุน สร้างตลาดใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
และต่างประเทศ
5) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1) มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่มาตรฐานสากล
2) มีการส่งเสริมให้องค์กร มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
3) มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
RS2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงกากับการดาเนินงานของบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิด Synergy
4) เป็นองค์กรที่มีการบริหารและจัดสรรสินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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5) มีการจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
7) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO)
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
8) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
9) มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
อย่างยั่งยืน
10) แสวงหาโอกาสในการลงทุนสาหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์
NM1 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
11) เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพลังงานทดแทน และด้านการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
SR1 ส่งเสริม/ร่วมพัฒนาเรื่อง DSM (Demand Side Management)
SR2 ร่วมดาเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
12) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
IP1 มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาในงาน Smart Grid &Strong Grid
IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา
13) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
IT2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Streamline Business Process)
IT3 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
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6. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดทาเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2559-2563 ดังนี้
- การดาเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) มีมุมมอง 4 ด้าน ประกอบด้วย
มุมมอง

แผนงาน

กิจกรรม

1.) ด้านเป้าหมาย (Goal)

9

13

2.) ด้านลูกค้า (Customer Value Proposition)

15

44

3.) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)

33

105

4.) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth)

44

87

101

249

รวมทั้งสิ้น
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ใน
การดาเนินงาน โดยมีสาระสาคัญที่กล่าวถึง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ กฟภ. และจัดแบ่ง
การดาเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ตามแนวทางของ Balanced Scorecard ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการด้านการเงินของ กฟภ. และการ
ลงทุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากการดาเนินการธุรกิจ
จาหน่ายไฟฟ้าและจากการบริการด้านธุรกิจเสริม ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน คือ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
-

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ

-

- งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์
- งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่า
เสื่อมราคา
- งานบริหารอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
- งานบริหารผลรายได้รวมต่อจานวนพนักงาน
- แผนงานติดตามการชาระหนี้ค่าไฟฟ้า
- งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
- งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
- แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสายงาน
- งานตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน

- ROA

-

-

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

2. ด้านลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้าน
คุณภาพและบริการ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ คือ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร
และ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มพาณิชย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ไฟ

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
-
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งานเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับลูกค้า
งานติดตามข้อมูลป้อนกลับ
งานประเมินผลความพึงพอใจและเสียงของลูกค้า
งานสนับสนุนลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
แผนงานเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า
(บ้านอยูอ่ าศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)
แผนงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน
(บ้านอยูอ่ าศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)
แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)
งานแจ้งไฟฟ้าดับตามแผน
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)
งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ
โครงการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า
(Customer Insight)
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร
และ มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มพาณิชย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ไฟ

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
- แผนงานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าลูกค้าสาหรับงาน
เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟรายใหญ่
- แผนงานตรวจวัดและประเมินคุณภาพไฟฟ้าให้กับ
VSPP และ SPP กรณี First Sync
- แผนงานตรวจสอบ แนะนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
- แผนงานจัดทาโปรแกรมเฝ้าระวังระบบจาหน่าย
สาหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ เพือ่ ลดข้อร้องเรียน

3. ด้ า นกระบวนการภายใน มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ มุ่ งเน้น การด าเนิน งานของ กฟภ. ให้ ส ะท้ อนถึ ง
ประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ลของการจัดการองค์กร ซึ่งแบ่งเป็นเรื่องการบริหารและจัดสรร
ทรั พ ยากร, การพั ฒ นาสิ น ค้ า บริ ก าร และภาพลั ก ษณ์ , การลงทุ น และนวั ต กรรม/สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้ อม ดาเนิ นงานโดยคานึ งถึงผลกระทบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ประกอบด้วย แผนงาน/
โครงการ/งาน ที่สาคัญ อาทิ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ

- ค่าเฉลี่ยความสาเร็จของโครงการตามแผน
แม่บท ICT- Inventory Turnover

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ

- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน - งานลดมูลค่างานก่อสร้าง (AUC) ยกเว้นงานสถานะ
C4,C5,C6 และงานที่กฟภ.ส่วนกลางดาเนินการ

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
(Loss)

- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
3 เมืองใหญ่

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
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แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
- แผนงานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง
- แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ

- แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟ้า
- งานพัฒนากระบวนการประสานงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
- แผนงานตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและ
โรงไฟฟ้าพลังน้า
- แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
- แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร
- การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจาหน่าย
ระยะที่ 1 (คพจ.1)
- โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3
(คชฟ.3)
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจาหน่ายระยะ
ที่ 7 (คสจ.7)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 8
ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)
- โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9
ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)

มีนาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย
(Loss)
-

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่
อุปทาน

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อ
แปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ใน
ฐานข้อมูลระบบ GIS
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์
ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้าใน
ฐานข้อมูลระบบ GIS
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม Service
Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการ (Service Level
Agreement : SLA) ของการไฟฟ้าสาขา
- ร้อยละของจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการ
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน
Technical Loss
- แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบด้าน
Non-Technical Loss
- แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- โครงการขยายเขตการบริการไฟฟ้า
- แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า

- งานขยายผลการพัฒนาข้อตกลงระดับการให้บริการ
(SLA) ระยะที่ 1-2
- แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟ้า
- งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ

IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดาเนินงาน

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- จานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ - งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

-

-

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

- งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม (QC)

- งานด้านจัดการงานสถานีไฟฟ้า
- ตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้าง
- ปรับปรุงพัฒนาอาคารสานักงานและสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ดี
- ปรับปรุงสานักงานอาคารสถานที่ (งบสารองกรณีจาเป็น
เร่งด่วนปี 2559)
- ประสานงานและติดตามงานก่อสร้าง
- งานจัดจ้าง
- งานจัดหายานพาหนะ
- ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (SPP/VSPP)
- แผนงานจัดหาพัสดุงานก่อสร้างตามโครงการ
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แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่ องของการพัฒ นาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
คือ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(HRD)

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ

- ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินขีด
ความสามารถ (Core Competency)
และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

- แผนงานพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน

ICT2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน (Streamline
Business Process)

- ค่าเฉลี่ยความสาเร็จของโครงการตามแผน
แม่บท ICT

- งานสารวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสารวจ
ลงในระบบ TAMS
- งานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารความเร็วสูง

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน

- ค่าดัชนีการประสบอุบัตภิ ัยของ กฟภ.
(Disabling Injury Index)

- แผนงานยกระดับคุณภาพการทางานและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่าง มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

-

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

-

- แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ภายในองค์กร
- แผนงานการนาระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(SEPA) มาใช้ในองค์กร
- งานจัดทา BSC
- งานจัดทาเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงาน
- แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
- งานการปรับปรุงการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ของคู่
เทียบ
- งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- งานประชุม ทบทวน ติดตาม เร่งรัดและปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
- แผนงานสนับสนุนการนาระบบ BI มาใช้งาน
- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป้าประสงค์ของกลยุทธ์
ระดับองค์กร
-

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่
มาตรฐานสากล

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่
มาตรฐานสากล

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

เกณฑ์วัดการดาเนินงาน
-

แผนงาน/โครงการ/งาน ที่สาคัญ
- งานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- งานการจัดการความรู้
หมวด 4 ข้อ 4.2 ก.7
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
- แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCM)

- ความสาเร็จในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG) ตามมาตรฐาน (OECD)
- การกากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บท
CSR
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- แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)
- โครงการการไฟฟ้าโปร่งใส
- โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล
หรือศาสนสถาน
- โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต
- โครงการความร่วมมือด้าน CSR
(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน)
- โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมไทย
- โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ป่า
(อนุมัติ ผวก ลว. 29 เม.ย. 2557)
- โครงการ PEA รักษ์น้าสร้างฝาย
- โครงการ PEA จิตอาสา
- งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ PEA
- งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าใน
เมืองและชุมชน
- โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
- เร่งรัดปรับปรุงให้มีระบบโครงข่ายสื่อสาร Next
Generation Network และ IP Core Network ให้ทั่วถึง
มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว เพือ่ รองรับการ
พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
- พัฒนางาน IP Aggregation/Access Network ระยะที่
1 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ IP Network ให้มีแบบ
รายละเอียด (Detailed Design) สาหรับเป็นเอกสาร
ประกวดราคา
- งานให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- งานจัดทาข้อมูลสาคัญและแผ่นพับ

มีนาคม 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

ด้านเป้ าหมาย

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

มีนาคม 2559

9

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
1. งานประมวลผลค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ 1.1 คานวณค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

2. งานประมวลผลค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษีและค่าเสื่อมราคา

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1

1

1

1

1

1

1

1

2.1 จัดทาค่ากาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่ายทางบัญชี (EBITDA)
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Goal หน้า 1/6

(10)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
3. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (ROA)

4. งานบริหารผลรายได้รวมต่อจานวน
พนักงาน

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.1 คานวณ วิเคราะห์ และบริหารจัดการ อัตราผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ROA
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย
ร้อยละ 3.67

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1

1

1

1

1

1

1

1

4.1 คานวณรายได้รวมต่อจานวนพนักงาน
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Goal หน้า 2/6
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

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

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ROA
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
ไตรมาส 1
(Activities / Action Steps)
5.1 ติดตามให้มีการชาระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ (บัญชี 120)
ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และรายย่อย ก่อนปี 2558
ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 2/2559
เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ก่อนปี 58 (จานวนราย)
กฟจ.ลพบุรี

หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นามา
คิดค่าเกณฑ์ฯ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและ
ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชาระตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิของ กฟภ.
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชาระที่ได้รับการอนุมัติให้ 5.2 ติดตามให้มีการชาระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ (บัญชี 120)
ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และรายย่อย ปี 2558
ของ กฟภ.
ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3/2559
เป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ปี 58 (จานวนราย)
กฟจ.ลพบุรี

2,000
-

Goal หน้า 3/6

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย

เป้าหมาย
ไตรมาส 2

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 58
ไม่มีลูกหนี้ฯ ก่อนปี 58

1,000
-

500
100%

ผบป.ลบ.

-

ผบป.ลบ.

(12)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
5. แผนงานติดตามการชาระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ) 5.3 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการ
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดาเนินคดี
ใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นก่อนปี
4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจาเป็น ส่งผล
2559 ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2559
ให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เป้าหมาย ลดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าฯ ก่อนปี 59 ให้ได้ 100%
ปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่างๆเป็นต้น
กฟจ.ลพบุรี

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

-

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

100%
100%

5.4 ลดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า (บัญชี 121) เอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นปี 2559
ให้เสร็จสิ้น ภายในไตรมาสที่ 4/2559
เป้าหมาย มีบลิ ค้างชาระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป 1-5 %
กฟจ.ลพบุรี
6. งานเพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน

6.1 เร่งรัดการโอนเงินเข้าสานักงานใหญ่
เป้าหมาย ร้อยละ 93 ของเงินคงเหลือสุทธิ
กฟจ.ลพบุรี

-

ผบป.ลบ.

มีบลิ
ค้างชาระ
เกิน 3 บิล
เดือนขึ้นไป
1-5%

ผบป.ลบ.

93%

93%

93%

93%

100%

100%

100%

100%

7. งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่าย 7.1 บริหารแผนลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามแผน
เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากผู้รบั ผิดชอบ
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

ผบป.ลบ.

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ

Goal หน้า 4/6

(13)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
8. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 8.1 ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของสายงานฯ
ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 100% (ตามเกณฑ์ กฟภ.)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย
100%

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

8.2 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี

Goal หน้า 5/6

ผบป.ลบ.

(14)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

ด้านเป้าหมาย
(Goal)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. งานตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงาน
(แผนเพิม่ เติม)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
9.1 ตรวจสอบใบสาคัญหลังจ่าย
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3, กฟข.
(รวม 14 แห่งๆ ละ 4 เดือน/ปี)
กฟจ.ลพบุรี

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ทุก กฟฟ.

ทุก กฟฟ.

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ทุก กฟฟ.

ทุก กฟฟ.

(แห่งละ 1 ด.) (แห่งละ 1 ด.) (แห่งละ 1 ด.) (แห่งละ 1 ด.)
1
1
1
1

9.2 ตรวจติดตามการปฏิบตั ิงานของ กฟฟ.
เป้าหมาย ไตรมาสละ 37 กฟฟ.
(กฟฟ. 1-3 และ กฟส. ในสังกัด)
กฟจ.ลพบุรี
กฟส.ท่าวุง้

Goal หน้า 6/6

37

37

37

37

1
1

1
1

1
1

1
1

ผบป.ลบ.

รจก.(บ.)

(15)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

ด้านลูกค้า

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

มีนาคม 2559
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ
และความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและ
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
1. งานเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับลูกค้า
หมวด 3 ข้อ 3.1 ก(1)3

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
1.1 ถ่ายทอดผลการทบทวนการจาแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
เป้าหมาย 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มีกิจกกรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย
- ความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มพาณิชย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ไฟ
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ร้อยละ 75
กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
กลุ่มพาณิชย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มอื่นๆ
- จานวนข้อร้องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ไฟ
156 เรื่อง/ล้านราย/ปี
เป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1.2 ถ่ายทอดผลการทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า
ให้กับผู้ปฏิบตั ิงานหน่วยงานในสังกัด
เป้าหมาย 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มีกิจกกรม
Customer หน้า 1/14
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
2. งานติดตามข้อมูลป้อนกลับ
หมวด 3 ข้อ 3.1 ก(2)2

- กรณีจานวนไม่ครบตามเป้าหมายให้สารวจ
ทุกรายและระบุข้อเท็จจริงในรายงานด้วย

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.1 ติดตามข้อมูลป้อนกลับจากงานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์
เป้าหมาย 156 ราย (กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 3 ราย)
เป้าหมาย 12 ราย (ไตรมาสละ 3 ราย)
กฟจ.ลพบุรี 12 ราย

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
39

39

39

39

3

3

3

3

39

39

39

39

3

3

3

3

2.3 ติดตามข้อมูลป้อนกลับจากงานขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย
เป้าหมาย 12 ราย (กฟข. ไตรมาสละ 3 ราย)
3
กฟจ.ลพบุรี
1 ราย (กฟน.3 ดาเนินการ)

3

3

3

2.2 ติดตามข้อมูลป้อนกลับงานขยายเขตแรงต่าและติดตั้งมิเตอร์
เป้าหมาย 156 ราย (กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 3 ราย)
เป้าหมาย 12 ราย (ไตรมาสละ 3 ราย)
กฟจ.ลพบุรี 12 ราย

2.4 สรุปข้อมูลเสียงจากข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าปี 2558
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Customer หน้า 2/14

-

ผวต.ลบ.

ผวต.ลบ.

ผวต.ลบ.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
หมวด 3 ข้อ 3.1 ข2

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.5 สรุปข้อมูลเสียงจากข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าปี 2559
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ทุกไตรมาส)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

2.6 สรุปผลประเมินระดับความพึงพอใจจากระบบบริหาร
จัดการคิวและกล่องประเมินผลความพึงพอใจ
(Smart Queue System & Smile Box)
2.6.1 กฟฟ.
เป้าหมาย 12 ครัง้ (ทุก กฟฟ. 1-3 เดือนละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี 12 ครั้ง

2.6.2 กฟข./ฝวธ.(ภ1)
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Customer หน้า 3/14

เป้าหมาย
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1
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
3. งานประเมินผลความพึงพอใจ
และเสียงของลูกค้า
หมวด 3 ข้อ 3.1 ข1

หมวด 3 ข้อ 3.1 ข3

4. งานสนับสนุนลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ
หมวด 3 ข้อ 3.2ก(1)1

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)
เป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
3.1 ประสานงานและร่วมดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า ของสายงานฯ
เป้าหมาย 1 ครัง้
1
0.04
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
3.2 รวบรวมข้อมูลเสียงของลูกค้าจากช่องทางเยี่ยมเยือนลูกค้า
การดูแลลูกค้ารายสาคัญ ประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ตามแบบฟอร์ม VOC-CRM-001
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ ๆ ละ 3 กิจกรรม)
1
1
1
1
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง
1
ผวต.ลบ.
3.3 ตั้งคณะทางานฯ เพื่อวิเคราะห์ผลสารวจฯ และข้อมูลป้อนกลับ
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
3.4 คณะทางานฯ วิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจ และข้อมูล
ป้อนกลับ และจัดทาแผนปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 2 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
4.1 จัดทารายงานผลประเมินประสิทธิภาพการส่งจ่ายตามความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าปี 2559 ให้สายงาน (ว) ภายในไตรมาสที่ 2
เป้าหมาย 1 ครัง้
1
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
4.2 วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนของลูกค้าตามเกณฑ์ประเมินผลฯ
เป้าหมาย ปีละ 1 ครัง้
1
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
Customer หน้า 4/14
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

เป้าหมาย
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
5.1 บริการเสริมพิเศษแก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีค่าไฟฟ้า
ผตบ.กบษ.
(กลุ่มอุตสาหกรรม)
20 ล้านบาท/เดือน โดยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม
ผปฮ.กบษ
หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(1)1
เป้าหมาย 7 ราย
0.06
- บริการตรวจหาจุดร้อนด้วยกล้องส่องหาจุดร้อน (งานฉีดน้าล้างลูกถ้วย ก่อนดาเนินการให้บริษทั ทาหนังสือยินยอมก่อน)
(Thermal Viewer)
กฟจ.ลพบุรี 1 ราย (กฟน.3 ดาเนินการ)
- บริการฉีดน้าล้างลูกถ้วยโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า
1.บริษทั เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จากัด
1
กฟจ.ลพบุรี 1 ราย (กฟน.3 ดาเนินการ)
2.บริษทั อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จากัด
1
(กลุ่มอุตสาหกรรม)

5.2 ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า High Value และลูกค้ารายสาคัญ
KAM ลงในระบบ BIC_SAP
เป้าหมาย 160 ราย (ปีละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี
30 ราย
กฟส.ท่าวุง้
6 ราย
5.3 จัดทาแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าในระบบ BIC_SAP
5.3.1 ลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมาย 275 ราย
กฟจ.ลพบุรี
24 ราย
กฟส.ท่าวุง้
4 ราย
5.3.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value
เป้าหมาย 49 ราย
กฟจ.ลพบุรี
12 ราย
กฟส.ท่าวุง้
2 ราย

Customer หน้า 5/14
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ต่อ)
(กลุ่มอุตสาหกรรม, พาณิชย์)

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
5.4 เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้า
ลงในโปรแกรม BIC_SAP
5.4.1 ลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมาย 275 ราย
กฟจ.ลพบุรี
24 ราย
กฟส.ท่าวุง้
4 ราย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

5.4.2 ลูกค้ากลุ่ม High Value
เป้าหมาย 49 ราย
กฟจ.ลพบุรี
12 ราย
กฟส.ท่าวุง้
2 ราย
รผก.
จานวน 1 ราย/ไตรมาส
อข.
จานวน 3 ราย/ไตรมาส
ผจก.1-2-3 จานวน 6 ราย/ไตรมาส
ค่าของที่ระลึกเดิมชิ้นละ 1,000.- บาท

5.5 เยี่ยมเยือนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล
การเยี่ยมเยือนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP
เป้าหมาย รผก.(ภ1)
4 ราย
อข.น.3
12 ราย
ผจก. น.3
312 ราย
กฟจ.ลพบุรี 24 ราย
กฟส.ท่าวุง้
4 ราย
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ต่อ)
(กลุ่มอุตสาหกรรม, พาณิชย์)

(KAM 30 ราย)

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)
เป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
5.6 สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ KAM
เป้าหมาย 1 ครัง้ (KAM ประจา กฟฟ. ทุกรายปีละ 1 ครัง้ )
1
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
5.7 ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกค้ารายสาคัญ
เป้าหมาย 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

-

1

-

-

5.8 ประชุมคณะทางานบริหารลูกค้ารายสาคัญประจา กฟข.
เป้าหมาย 4 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

1

1

1

1

-

-

7

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5.9 งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่
เป้าหมาย 7 กฟฟ.
(เฉพาะ กฟฟ. ที่มีรายได้เกิน 100 ล้านบาท/เดือน)
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง
5.10 สรุปข้อมูลเสียงจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า ปี 2558
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
6. แผนงานเพิม่ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า
6.1 เพิ่มจานวนลูกค้าที่ลงทะเบียนขอใช้บริการ SMS
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) ที่มาชาระค่าไฟฟ้าที่ จุดบริการของ กฟภ.
หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(1)1
เป้าหมาย % รอค่าเป้าหมายจาก กบว.(ภ1)
(แผนกฟจ.ลพบุรี)
กฟจ.ลพบุรี
100 ราย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

6.2 รายงานผลการดาเนินงานการสื่อสารผ่าน SMS
เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

เป้าหมาย

0.01
30

30

20

20

1

1

1

1

6.3 เพิ่มจานวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการแจ้งค่า
ไฟฟ้าทาง FAX และ E-mail ผ่านนวัตกรรม Smart Invoice
เป้าหมาย 50% ของจานวน ผชฟ.รายใหญ่ (เอกชน)
(2,340 ราย) ภายในไตรมาส 2
1.กฟจ.ลพบุรี
367 ราย (50% = 184 ราย)
2.กฟส.ท่าวุง้
51 ราย (50% = 26 ราย)
6.4 รายงานผลการดาเนินงานการแจ้งค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ทาง FAX และ E-mail ผ่านนวัตกรรม Smart Invoice
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
กฟส.ท่าวุง้
4 ครั้ง
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ผบป.ลบ.

0.01

0.01
92
13

1
1
1

92
13

1
1
1

-

1
1
1

-

1
1
1

ผบป.ลบ.
ผบง.ทวง.

0.01
ผบป.ลบ.
ผบง.ทวง.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
6. แผนงานเพิม่ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า (ต่อ) 6.5 เพิ่มจานวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการแผน
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) ดับไฟทาง SMS และ E-mail ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ
หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(1)1
เป้าหมาย 50% ของจานวน ผชฟ.รายใหญ่ (เอกชน)
(2,340 ราย) ภายในไตรมาส 2
1.กฟจ.ลพบุรี
367 ราย (50% = 184 ราย)
2.กฟส.ท่าวุง้
51 ราย (50% = 26 ราย)

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

6.6 รายงานผลการดาเนินงานการแจ้งแผนดับไฟผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ทาง SMS และ E-mail ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครัง้
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
กฟส.ท่าวุง้
4 ครั้ง
6.7 ขยายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
ผ่านเครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader (เพิ่มให้ครบ
กฟฟ. 37 แห่ง จากที่ดาเนินการแล้ว กฟฟ. 35 แห่ง)
เป้าหมาย กฟฟ. 2 แห่ง ( กฟส.บ้านไร่, กฟส.ตากฟ้า )
กฟจ.ลพบุรี ดาเนินการแล้ว

Customer หน้า 9/14

เป้าหมาย

0.01
92
13

92
13

-

-

ผปบ.ลบ.
ผกป.ลบ.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0.01

-

2

-

-

0.02

ผปบ.ลบ.
ผบง.ทวง.

ผบค.ลบ.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
6. แผนงานเพิม่ ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า (ต่อ) 6.8 ขยายผลนวัตกรรม โปรแกรมแสดงผลตอบรับอัจฉริยะ
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) สาหรับบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้ไฟรายย่อย
หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(1)1
ที่มาชาระเงินค่าไฟฟ้าที่เครื่อง POS เคาน์เตอร์สานักงาน
เพื่อนาเข้าระบบแจ้งค่าไฟฟ้า/เตือนก่อนตัดมิเตอร์ทางระบบ
SMS ออกใช้งานที่ กฟฟ.หน้างาน
เป้าหมาย 37 แห่ง (ภายในไตรมาส 2)
กฟจ.ลพบุรี ดาเนินการแล้ว

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

6.9 ขยายระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (รับคาร้องขอใช้ไฟฟ้า
รายใหม่) Smart Customer Service System (SCS)
เป้าหมาย กฟจ.ชัยนาท และ กฟฟ. ในสังกัด (ไตรมาส 2)
1.กฟจ. 1 แห่ง

เป้าหมาย

-

37

-

-

0.02
ผบค.ลบ.

-

8

-

-

-

-

-

4

0.02

2.กฟส. 4 แห่ง
3.กฟย. 3 แห่ง
กฟจ.ลพบุรี

ไม่มีกิจกรรม

6.10 เพิ่มศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
เป้าหมาย 4 แห่ง (กฟจ.ลบ., อน., ชน., กฟอ.ลมส.)

Customer หน้า 10/14
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
7. แผนงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน
7.1 ติดตามและประเมินผลข้อร้องเรียน นาเสนอผู้บริหาร
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) เป้าหมาย 4 ครัง้ (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
หมวด 3 ข้อ 3.2 ข(2)1
กฟจ.ลพบุรี 4 ครั้ง
กฟส.ท่าวุง้
4 ครั้ง
7.2 ตอบสนองและยุติข้อร้องเรียน ภายใน 30 วัน
ตามมาตรฐานการให้บริการของ PEA
เป้าหมาย 100%
กฟจ.ลพบุรี 100 %
กฟจ.ท่าวุง้
100 %
8. แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง 8.1 ขยายผล SQA กระบวนงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2)
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) เป้าหมาย 13 แห่ง (กฟฟ. 1-3)
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

8.2 ตั้งกลุ่ม Line ผู้นาชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆของ กฟภ.
เป้าหมาย 13 แห่ง (กฟฟ. 1-3)
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง
8.3 ห้องเวรแก้ไฟใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
และหรือตั้งให้โอนสายอัตโนมัติไปที่ Call Center
กรณีไม่สามารถรับสายได้ตามกาหนด
เป้าหมาย กฟฟ. 1-2 และ กฟส. รวม 37 แห่ง
กฟจ.ลพบุรี 1 แห่ง (กฟน.3 ดาเนินการ)
กฟส.ท่าวุง้
1 แห่ง (กฟน.3 ดาเนินการ)
Customer หน้า 11/14

เป้าหมาย

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ผวต.ลบ.
ผบต.ทวง.

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

ผวต.ลบ.
ผบต.ทวง.

-

-

-

13
1

ผปบ.ลบ.

13
1

-

-

-

ผบค.ลบ.
ผรส.กรส.

-

12

12

13
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
8. แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง(ต่อ8.4
) ตั้ง Line ศูนย์จ่ายไฟเขตเพื่อประสานงานแจ้งข้อมูล
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อมูลแผนดับไฟ และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ โดยเชิญ PEA Call Center เป็นสมาชิกกลุ่ม
เป้าหมาย SCADA เขตละ 1 กลุ่ม
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1

-

-

-

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

1

-

9. งานแจ้งไฟฟ้าดับตามแผน
9.1 แจ้งผู้ใช้ไฟล่วงหน้าก่อนการดับไฟรายใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
(บ้านอยู่อาศัย, พาณิชย์, อุตสาหกรรม, อื่นๆ) เป้าหมาย 100%
100%
กฟจ.ลพบุรี 100 %
100%
กฟจ.ท่าวุง้
100 %
100%
9.2 จัดทาสวิตชิ่งออเดอร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 4 วัน ทาการ
(ได้รับโทรสารขอปฏิบตั ิงานในระบบจาหน่ายแรงสูง /สายส่ง
อย่างน้อยก่อน 7 วันทาการ)
เป้าหมาย 100%
100%
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
10. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ

10.1 จัดทาคู่มือมาตรฐานคุณภาพของพนักงาน Front Office
และพนักงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องของ ภาค 1
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 คู่มือ
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
10.2 จัดอบรมจิตวิทยาการให้บริการให้กับพนักงาน
ให้บริการ (พนักงาน Front และพนักงานแก้ไฟ)
เป้าหมาย 1 หลักสูตร
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
Customer หน้า 12/14

ผวต.ลบ.
ผกป.ทวง.
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
10. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ (ต่อ) 10.3 จัดให้มี Lobby Manager เพื่อดูแลลูกค้าหลังรับการ
หลังรับการอบรม ฝพบ.
เป้าหมาย 13 แห่ง (กฟฟ. 1-3)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

11. โครงการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า 11.1 ศึกษากลุ่มลูกค้าที่ชาระเกินกาหนดเวลา
(Customer Insight)
เป้าหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 รายงาน
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
12. แผนงานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าลูกค้า
สาหรับงานเยี่ยมเยือน ผู้ใช้ไฟรายใหญ่

12.1 งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าลูกค้าสาหรับงานเยี่ยมเยือน
ผู้ใช้ไฟรายใหญ่
เป้าหมาย 13 แห่ง (กฟฟ. 1-3 ปีละ 1 ครัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

13. แผนงานตรวจวัดและประเมินคุณภาพไฟฟ้า 13.1 งานตรวจวัดและประเมินคุณภาพไฟฟ้าให้กับ VSPP
ให้กับ VSPP และ SPP กรณี First Sync
และ SPP กรณี First Sync
เป้าหมาย 100% (ที่ได้รบั การร้องขอ)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Customer หน้า 13/14

เป้าหมาย

-

-

-

13

-

-

-

-

13

-

-

-
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100%

100%

100%
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แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านลูกค้า
(Customer Value Preposition)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
14. แผนงานตรวจสอบ แนะนา ปรับปรุงระบบ 14.1 งานตรวจสอบ แนะนา ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่
เป้าหมาย ไตรมาสที่ 4 จานวน 3 ราย
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

15. จัดทารายงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า
สาหรับผู้ใช้ไฟภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

15.1 จัดทารายงานตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าสาหรับผู้ใช้ไฟ
ภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จัดทารายงานผลประเมินทุกไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั1ง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Customer หน้า 14/14

-

-

3

1

1

1
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

ด้านกระบวนการภายใน

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

มีนาคม 2559

31

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ประสิทธิภาพ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
1. แผนงานจัดหาพัสดุหลักและพัสดุรอง

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
1.1 ทบทวนความต้องการใช้พัสดุหลักและพัสดุรองปี 2559
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง
1.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้พัสดุหลัก และพัสดุรองปี 2560
เพื่อแจ้งฝ่ายพัสดุ
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง

2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารพัสดุ

(ตรวจสอบพัสดุคงคลังไม่เคลือ่ นไหวและ
พัสดุรื้อถอนทุกเดือนรายงานทุกไตรมาส)

2.1 บริหารจัดการอัตราหมุนเวียนพัสดุ
เป้าหมาย 2.05 เท่า (ตรวจสอบทุกเดือน,รายงานทุกไตรมาส)
กฟจ.ลพบุรี 2.05 เท่า
2.2 ลดมูลค่าพัสดุไม่เคลือ่ นไหวและเคลือ่ นไหวช้า
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าพัสดุไม่เคลือ่ น
ไหวและเคลือ่ นไหวช้า ณ สิน้ ปี 2558
กฟจ.ลพบุรี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าพัสดุไม่เคลือ่ น
ไหวและเคลือ่ นไหวช้า ณ สิน้ ปี 2558
Internal หน้า 1/42

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- Inventory Tumover

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- Inventory Tumover

7. เป้าหมาย
1.95 รอบปี

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
1
1

-

-

-

ผคล.ลบ.

-

1
1

-

-

ผคล.ลบ.

0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

0.55
0.55

ผคล.ลบ.

-

10

10

10

-

10

10

10

ผคล.ลบ.

(32)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ให้มปี ระสิทธิภาพ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง
ข้อ 3.1-3.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มกี าร
บันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date)
คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดย
ไม่รวมงานที่อยูใ่ นสถานะ C4,C5,C6
งบ I ทุกงบ
งบ C ทุกงบ

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.1 งานก่อนปี 2558
3.1.1 งบ I, C
เป้าหมาย
น.1 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.2 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.3 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
กฟจ.ลพบุรี 100 % (ไม่มงี านค้าง)
กฟส.ท่าวุ้ง รอเป้าหมาย
3.2 งานปี 2558
3.2.1 งบ I
เป้าหมาย
น.1 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.2 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.3 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
กฟจ.ลพบุรี 100 %
กฟส.ท่าวุ้ง รอเป้าหมาย

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย
ระดับ 3

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

8
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8

8

9

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(33)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ให้มปี ระสิทธิภาพ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
3. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (ต่อ)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
3.2.2 งบ C
เป้าหมาย
น.1 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.2 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
น.3 รอเป้าหมายจากคณะทางาน
กฟจ.ลพบุรี 100 % (ไม่มงี านค้าง)
กฟส.ท่าวุ้ง รอเป้าหมาย
3.3 งานปี 2559
3.3.1 งบ C
เป้าหมาย
น.1
น.2
น.3
กฟจ.ลพบุรี
กฟส.ท่าวุ้ง

รอเป้าหมายจากคณะทางาน
รอเป้าหมายจากคณะทางาน
รอเป้าหมายจากคณะทางาน
100 %
รอเป้าหมาย

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ความสาเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน

7. เป้าหมาย
ระดับ 3

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

3
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3

3

5

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(34)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 4.1 การควบคุมค่าดัชนีความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า
ของระบบไฟฟ้า
4.1.1 จัดทาค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI,SAIDI ปี 2559
(เบือ้ งต้น)ภายในเดือน ม.ค. 2559
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.1.2 ปรับปรุง/แก้ไข ฐานข้อมูลสาหรับจัดทาค่าดัชนีฯ
ติดตามค่าเป้าหมายและพิจารณากระจายค่า
เป้าหมายแต่ละ กฟฟ. ให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 2559
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง
4.1.3 ติดตามผล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ SAIFI&SAIDI จาก
หน้างานเสนอรายงานเป็นประจาทุกเดือนและหากมีบาง
หน่วยงานที่มคี า่ เกินเป้าหมาย ให้เสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขกับผูเ้ กีย่ วข้องและติดตามผลต่อไป
เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
เป้าหมาย

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1

-

-

-

1
1

-

-

-

3

3

3

3

ผปบ.ลบ.

(35)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
4.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการความเชือ่ ถือได้ของระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.1.5 ประชุมพิจารณาแนวทางลดค่าดัชนีฯ เฉพาะ กฟฟ.
ที่มคี า่ เกินเป้าหมาย
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข SAIFI, SAIFI 3 เมืองใหญ่,
SAIDI, SAIDI 3 เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด
เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 12 ครั้ง
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟ
ให้พื้นที่ กฟฟ. ในสังกัด กฟน.3
4.3.1 ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟน.3
เป้าหมาย 5 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.3.2 สารวจประมาณการ, ของบประมาณ, ขออนุมตั ฯิ
เป้าหมาย 100%
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.3.3 พิจารณาแก้ปญ
ั หาการจ่ายไฟเนือ่ งจาก สถานีฯ
เพชรบูรณ์ 2, หนองม่วง จ่ายไฟไม่ได้ตามแผนงาน
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.4 งานปรับปรุงแผนผังสวิตชิง่ (สาหรับสัง่ การ) ให้ทันสมัยทุกสถานี ทุกเดือน
เป้าหมาย เดือนละครั้ง (30 สถานี)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
1

-

1

-

1

1

1

1

3
3

3
3

3
3

3
3

5

-

-

-

-

25%

50%

100%

1

1

1

1

3

3

3

3

0.468
ผปบ.ลบ.

(36)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
ั หาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 4.5 วิเคราะห์ปญ
4.5.1 กรณีพบสาเหตุแจ้งส่วนที่เกีย่ วข้องเพื่อหาทาง
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้าภายใน 7 วัน
เป้าหมาย ทุกเหตุการณ์
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.5.2 กรณีไม่พบสาเหตุให้วิเคราะห์และแจ้งส่วนที่เกีย่ ว
ข้องภายใน 15 วัน
เป้าหมาย ทุกเหตุการณ์
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
4.6 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เป้าหมาย 41,348 กม. (ระยะทางรวม)
กฟจ.ลพบุรี
1,925.51 กม. (เป้าหมายกฟน.3)
กฟจ.ลพบุรี
1,313.60 กม.
แรงสูง
495.00 กม.
แรงต่า
323.60 กม.
กฟส.ทาวุ่ง
674.51 กม.
แรงสูง
247.17 กม.
แรงต่า
180.17 กม.
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

ทุก
เหตุการณ์

50.066
567.47

497.77

715.47

139.80
ผปบ.ลบ.

495.00
323.60

495.00
-

-

ผกป.ลบ.

247.17
180.17

247.17
-

-

-

(37)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 4.7 ติดตัง้ ฉนวนครอบ เช่น บุชชิง่ หม้อแปลง Drop out กับดักเสิร์จ ฯลฯ
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)
ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มคี วามเสีย่ ง
เป้าหมาย 2,000 ชิน้
กฟจ.ลพบุรี
125 ชิน้ (เป้าหมายกฟน.3)
กฟจ.ลพบุรี
180 ชิน้
กฟส.ท่าวุ้ง
90 ชิน้

4.8 สุม่ ตรวจระบบจาหน่ายแรงสูงที่มปี ญ
ั หาไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV)
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 4 ครั้ง
กฟส.ท่าวุ้ง 4 ครั้ง
LBA 9B-01
LBA 7B-01
LBB 5B-01
LBB 8B-01
SBA -05
SBA -09
LBB -03
LBA -09
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

0.931
90
30

90
30

60
30

65
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

0.180
ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(38)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 4.9 ตรวจสอบบารุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)
4.9.1 บารุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส
4.9.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ
เป้าหมาย 5,900 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 151 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
99 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
52 เครื่อง

4.9.1.2 บารุงรักษา
เป้าหมาย 5,900 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
149 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
98 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
51 เครื่อง

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

0.899
48
33
15

48
33
15

49
33
16

6
0
6

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

4.457
81
30
51
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30
30
-

30
30
-

8
8
-

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(39)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
4.9.2 บารุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส
4.9.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ
เป้าหมาย 3,500 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 406 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
344 เครือง่
กฟส.ท่าวุ้ง
62 เครื่อง

4.9.2.2 บารุงรักษา
เป้าหมาย 3,500 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 406 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
344 เครือง่
กฟส.ท่าวุ้ง
62 เครื่อง

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

0.632
101
86
15

101
86
15

101
86
15

103
86
17

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

5.417
148
86
15
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86
86
15

86
86
15

86
86
17

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(40)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
4. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
4.9.3 ประชุมชีแ้ จง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ปอ้ งกันทางานมากที่
สถานี 10 อันดับแรก และระบบจาหน่าย 20 อันดับแรก
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
2 ครั้ง
(ติดอันดับ 2 ครั้ง)
4.9.4 โครงการ Big Partroling Week ระบบไฟฟ้า
เป้าหมาย 4 กฟฟ. และ กฟฟ. ในสังกัด
กฟจ.ลบ. และ กฟส.ทวง.

4.9.5 ติดตัง้ ตาข่ายป่องกันงูในระบบสายส่ง
เป้าหมาย 134.16 วงจร-กม.
สถานีฯ ลพบุรี2 - จุดแบ่งเขตพระพุทธบาท (กฟก.1)
สถานีฯ ลพบุรี2 - จุดแบ่งเขต กฟอ.โคกสาโรง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

5. งานพัฒนากระบวนการประสานงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
การร่วมกันกับหน่วยงานอื่น

5.1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กฟผ.
เป้าหมาย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
*** ประชุมร่วม กฟผ. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารภาคกลาง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1
1

1
1

1
-

1
-

1

-

-

-

17.20
10.30

-

-

-

-

-

1

-

0.915
ผปบ.ลบ.

ผปบ.ลบ.

0.100

(41)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
6. แผนงานตรวจสอบบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้า

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
6.1 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
6.1.1 ชนิด Mobile
เป้าหมาย 6 เครื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลบ. 1 เครื่อง
(กฟน.3 ดาเนินการ)

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผบล.กบษ.
1.008
-

6.1.2 ชนิด Portable
เป้าหมาย 65 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
- กฟฟ.ลบ.,ทวง.,สห.,อบร.,คบจ.,พบร.,คสร. (17 เครื่อง)
- กฟฟ.คสร.,บม.,ตค.,ชน.,ลบ.,สห.,นว.,หค.,สคบ.,วสง.,มน. (17 เครื่อง)
- กฟฟ.พฒ.,ชบด.,ทลง.,ศท.,บงส.,วร.,นผ.,ชด.,พช.,ลมส.,ลมก.(17เครื่อง)
- กฟฟ.พค.,อน.,นฉ.,นว.,ลยว.,บพส.,ทก.,นบ.,ชสง. (14 เครื่อง)
(กฟน.3 ดาเนินการ)

1

-

1

ผบล.กบษ.
0.344
17
-

17
-

17
-

14

6.1.3 ชนิด Fixed
เป้าหมาย - เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

-

-

-

-

6.2 ตรวจสอบบารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้าตามวาระ
เป้าหมาย - เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

-

-

-

-
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(42)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
6. แผนงานตรวจสอบบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้า (ต่อ)

7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
6.3 จัดซือ้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า 5 kW. ให้ กฟส.ที่ยกฐานะใหม่และกฟย.
ที่หา่ งไกล เพื่อจ่ายไฟทดแทนในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้งบสารอง
กรณีจาเป็นเร่งด่วนปี 2559 ตามกรอบงบประมาณที่จัดสรรให้ได้
เป้าหมาย 19 แห่ง
- กฟฟ.ที่ยกฐานะใหม่ 3 แห่งได้แก่ กฟส.ตฟ.,หมง.,บนร.
- กฟฟ.ที่หา่ งไกล 16 แห่ง ได้แก่ กฟย.น้าหนาว,ตาดกลอย,วังโป่ง,
ชุมตาบง,แม่เปิน,แม่วงศ์,การุ้ง,สว่างอารมณ์,แค้มป์สน,ลาสนธิ,
โคกเจริญ,ลานสัก,ไพศาลี,เขาค้อ,ห้วยคต,ช่องแค
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.1 ตรวจสอบระบบจาหน่าย (Patrol System)
7.1.1 แรงสูง
เป้าหมาย 23,908 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 3,628 วงจร.-กม.
กฟจ.ลพบุรี
2,593.76 วงจร.-กม.
กฟส.ท่าวุ้ง
1,035.64 วงจร.-กม.
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

19

-

-

0.941
907
648.44
258.91

907
648.44
258.91

907
648.44
258.91

907
648.44
258.91

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(43)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
7.1.2 แรงต่า
เป้าหมาย 30,479 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
6,612 วงจร.-กม.
กฟจ.ลพบุรี
4,632.84 วงจร.-กม.
กฟส.ท่าวุ้ง
1,979.16 วงจร.-กม.

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
0.240
1,653
1,158.21
494.79

1,653
1,158.21
494.79

1,653
1,158.21
494.79

1,653
1,158.21
494.79

7.1.3 สายส่ง 115 kV
เป้าหมาย 687 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

687

687

687

687

0.299

7.2 ตรวจสอบ บารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าตามวาระ
เป้าหมาย 30 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

-

11

19

-

1.160
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ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(44)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
7.3 ตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจาหน่ายตามวาระ
7.3.1 Recloser
เป้าหมาย 235 วงจร-กม. (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

60

95

80

-

2.239

7.3.2 Switched capacitor
เป้าหมาย 58 ชุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

15

23

20

-

0.477

7.3.3 Load Break Switch (SF6)
เป้าหมาย 428 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

100

164

164

-

0.768

-

-

12

-

0.206

-

30

-

30

0.200

687

-

687

-

1.200

7.3.4 AVR
เป้าหมาย 12 ชุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.4 ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้องส่องความร้อน
7.4.1 สถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย 30 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.4.2 สายส่ง 115 kV
เป้าหมาย 687 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
7.4.3 ระบบ 22 kV Load 5 MW ขึน้ ไป
เป้าหมาย 82 Feeders (10 กม. จากสถานี)
กฟจ.ลพบุรี 9 Feeders
(กฟน.3 ดาเนินการ)

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผตบ.กบษ.
0.100
9
-

7.5 ฉีดน้าล้างลูกถ้วย บริเวณพื้นที่มมี ลภาวะ
7.5.1 สถานี
เป้าหมาย 27 สถานี (ปีละ 1 ครั้ง)
สฟฟ.พฒ.,หค.,คบจ.,ชน.,ตค.2,อน.,นฉ.,สห.
8
สฟฟ.อบร.,ชบด.1,ชบด.2,ลบ.1,ลบ.2,ลบ.3,คสร.,พรบ.
8
สฟฟ.ทวง.,นว.2,นว.4,ลยว.,นบว.
สฟฟ.ทก.,มน.,วร.,ชด.,ลมส.,ลมก.
*** (สฟฟ.นว.1,บสง.,พช. ไม่ตอ้ งดาเนินการฉีดน้า เนือ่ งจากเป็นสถานี Indoor)
(กฟน.3 ดาเนินการ)
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ผปฮ.กบษ.
0.590
5
-

6
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
7.5.2 สายส่ง
เป้าหมาย 99.94 วงจร-กม.
สถานีฯพัฒนานิคม - จุดแบ่งเขตช่องสาริกา (กฟก.๑)
สถานีฯชัยนาท - สถานีฯหันคา
สถานีฯหันคา - จุดแบ่งเขตเดิมบางฯ (กฟก.๓)
สถานีฯค่ายบางระจัน - จุดแบ่งเขตเดิมบางฯ (กฟก.๓)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.6 บารุงรักษาตามวาระและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
7.6.1 CSCS และ SRTU
เป้าหมาย 30 สถานี (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.6.2 FRTU
เป้าหมาย 433 ชุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.7 โครงการ ''เสาตรง ถนนเมน'' ดาเนินการถนนสายหลัก
กฟฟ.ละ 1 เส้นทาง
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3 เส้นทางละ 10 กม. กฟส. เส้นทางละ 5 กม.
- คัดเลือกเส้นทางและถ่ายรูปก่อนดาเนินการ
- สารวจประมาณการและอนุมตั แิ ผนผัง
- ดาเนินการปรับปรุง
- รายงานผล
กฟจ.ลพบุรี
1 เส้นทาง
(เส้นทาง ลพบุรี-บ้านแพรก สถานีลพบุรี 1 ฟีดเดอร์ 9 รวม 10 กม. 21 ต้น)
7.8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "หมอต้นไม้ เขียวซ่อมได้"
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
1.274
-

11.1
28.07
9.46
12
60.63

-

11.1
28.07
9.46
12
60.63

-

11

19

-

0.338

144

144

145

-

0.748

-

-

37 เส้นทาง
250 กม.

-

-

1

-

-

1

-

-

-

ผปบ.ลบ.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
7. แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
7.9 บารุงรักษา Disconnecting Switch และหัว Cable
เป้าหมาย 26 สถานี
13 สถานีแรก ได้แก่ สฟฟ.พฒ.,คสร.,ชบด.1,ชบด.2,ลบ.1,ลบ.3,
ตค.,ทก.,นวบ.,นว.1,นว.2,นว.4,ลยว.
13 สถานีหลัง ได้แก่ สฟฟ.สห.,พบร.,คบจ.,หค.,ชน.,อน.,นฉ.,วร.,
บงส.,ชด.,พช.,ลมส.,ลมก.
( สฟฟ.ลบ.2,สห.115,อบร.,ทวง.,มน. ไม่มหี วั Cable )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.10 ปรับปรุงรั้ว AVR ที่ชารุด
เป้าหมาย 3 ชุด
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.11 ทบทวนการทางานระบบ Line Co-ordination
ของอุปกรณ์ปอ้ งกัน
เป้าหมาย 4 ชุด
- จัดทาแผนผังด้วยโปรแกรม DiGSILENT
- พิจารณาลาดับการทางานของอุปกรณ์
(บึงสามพัน,พัฒนานิคม,วิเชียรบุรี,หล่มสัก)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
7.12 งานติดตัง้ ระบบ CSCS สถานีฯ ชัว่ คราว ของสถานีฯ หล่มเก่า
และสถานีฯ นครสวรรค์4
เป้าหมาย 2 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
13

-

-

13

-

-

1

2

-

1

1

2

1

-

-

1
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
8. แผนงานติดตัง้ อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

9. แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสือ่ สาร

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
8.1 ประสานงานและติดตามการติดตัง้ Switchgear
115 kV เพิ่มเติม
เป้าหมาย 4 ครั้ง (กฟฟ.หันคา)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
8.2 ประสานงานการติดตัง้ Recloser เพิ่มเติม
ในระบบจาหน่าย
เป้าหมาย 3 ชุด
- สารวจ ประมาณการ อนุมตั แิ ผนผัง
- งานติดตัง้
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
8.3 ติดตัง้ Drop Out ทุกไลน์แยกไลน์เมน
เป้าหมาย 100%
- สารวจ/ขออนุมตั จิ ุดติดตัง้
- ประมาณการ/อนุมตั จิ ุดติดตัง้ ,แจ้งของบประมาณ(กวว.)
- ติดตัง้ นาเข้าใช้งาน
กฟจ.ลบ. 100 % (สารวจประมาณการแล้ว)
9.1 ควบคุม ดูแลการตรวจสอบบารุงรักษา
- สายเคเบิล้ ใยแก้วนาแสง (ระยะทางรวม 1,441 กม.)
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
9.2 ดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์สอื่ สาร
- SDH
เป้าหมาย 71 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1

1

1

1

0.050

0.022
3
-

-

1

2

-

100%
-

100%
-

100%
ผปบ.ลบ.

-

1,441

-

1,441

0.150

29

21

21

-

0.126
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสือ่ สาร (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
- FOM 10 เครื่อง
เป้าหมาย 10 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
- MARS Master
เป้าหมาย 23 ชุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
- Remote Radio
เป้าหมาย 420 ชุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
- วิทยุสอื่ สาร
เป้าหมาย 428 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
- งานบารุงรักษาตูส้ าขาโทรศัพท์ ขนาด 10x50 เลขหมาย
เป้าหมาย 15 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
- วัดค่ากราวด์โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุและห้องสือ่ สาร
เป้าหมาย 39 จุด (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
9.3 งานตรวจสอบจุดต่อ/จุดสัมผัสทางไฟฟ้า ด้วยกล้องส่องหา
ความร้อนภายในห้องสือ่ สาร กฟน.3 (2 แห่ง)
- ห้องสือ่ สาร อาคาร SCADA กฟน.3
- ห้องสือ่ สาร อาคาร กฟจ.ลพบุรี
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
2

4

4

-

8

6

9

-

141

93

186

-

137

122

169

-

7

4

4

-

39

-

-

-

1

1

1

1
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
9. แผนงานบารุงรักษาเครือข่ายสือ่ สาร (ต่อ) 9.4 ควบคุมดูแลการตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์ /ระบบเครือข่าย
(ตุ้ Rack, UPS, Router, Switch HUB, Media Convertor,
จุด Access Point, Fiber Optic ให้กบั กฟฟ.ในสังกัด
เป้าหมาย ทุกหน่วยงาน (ปีละ 1 ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1 (3 หน่วยงาน)
1. สานักงานเขต กฟน.3, และ 3 ฝ่าย 10 กอง
2. กฟจ.ลพบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด
3. กฟจ.นครสวรรค์ และ กฟฟ.ในสังกัด
ไตรมาสที่ 2 (3 หน่วยงาน)
1. กฟจ.สิงห์บรุ ี และ กฟฟ.ในสังกัด
2. กฟจ.ชัยนาท และ กฟฟ.ในสังกัด
3. กฟจ.อุทัยธานี และ กฟฟ.ในสังกัด
ไตรมาสที่ 3 (5 หน่วยงาน)
1. กฟจ.เพชรบูรณ์ และ กฟฟ.ในสังกัด
2. กฟอ.หนองไผ่ และ กฟฟ.ในสังกัด
3. กฟอ.หล่มสัก และ กฟฟ.ในสังกัด
4. กฟอ.โคกสาโรง และ กฟฟ.ในสังกัด
5. กฟอ.หล่มสัก และ กฟฟ.ในสังกัด
ไตรมาสที่ 4 (3 หน่วยงาน)
1. กฟอ.พัฒนานิคม และ กฟฟ.ในสังกัด
2. กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด
3. กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด
(กฟน.3 ดาเนินการ)
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผปข.กรท.
กฟฟ.หน้างาน
3

3

5

3

0.150
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
10. การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และ อุปกรณ์ประกอบ

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
10.1 บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ
เป้าหมาย การดาเนินการ
1. สานักงานเขต กฟน.3, และ 3 ฝ่าย 10 กอง (491 ชุด)
( จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน กฟน.3
2. กฟจ.ลพบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 125 ชุด
ที่ลงทะเบียนในระบบ ITSM ของ PEA )
3. กฟจ.นครสวรรค์ และ กฟฟ.ในสังกัด จานวน 255 ชุด
4. กฟจ.สิงห์บรุ ี และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 150 ชุด
5. กฟจ.ชัยนาท และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 190 ชุด
6. กฟจ.อุทัยธานี และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 115 ชุด
7. กฟจ.เพชรบูรณ์ และ กฟฟ.ในสังกัด จานวน 103 ชุด
8. กฟอ.หนองไผ่ และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 112 ชุด
9. กฟอ.หล่มสัก และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 116 ชุด
10. กฟอ.โคกสาโรง และ กฟฟ.ในสังกัด จานวน 112 ชุด
11. กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 59 ชุด
12. กฟอ.พัฒนานิคม และ กฟฟ.ในสังกัด จานวน 69 ชุด
13. กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด
จานวน 69 ชุด
14. กฟอ.ชัยบาดาล และ กฟฟ.ในสังกัด จานวน 63 ชุด
รวม กฟข. จานวน 491 ชุด , กฟฟ.หน้างาน จานวน 1,538 ชุด
รวมทัง้ หมด 2,029 ชุด คิดเป็น 100%
กฟจ.ลพบุรี
125 ชุด
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เป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
25%
123
31
64
37
47
29
26
28
29
28
15
17
17
16

25%
123
31
64
37
47
29
26
28
29
28
15
17
17
16

25%
123
31
64
38
48
29
26
28
29
28
15
17
17
16

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผปค.กรท.
25% 0.200
และ ศปข.
122
กฟฟ.หน้างาน
32
63
38
48
28
25
28
29
28
14
18
18
15

พคค.ลบ.

(52)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
11. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
ระบบจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
11.1 สารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2559
เป้าหมาย 200 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี
13 วงจร.-กม.
กฟจ.ลพบุรี
8.31 วงจร-กม.
กฟส.ท่าวุ้ง
5
วงจร.-กม.

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
งบ คพจ.1
4
3.5
-

4
3.01
-

5
1.8
2

3

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

หมายเหตุ : กาหนดให้ กฟฟ. 1 จานวน 1 แห่งละ 11 วงจร-กม., กฟฟ. 2 จานวน 7 แห่งละ 9 วงจร-กม.,กฟฟ. 3 จานวน 5 แห่ง แห่งละ 8 วงจร-กม. และ กฟส. (24 แห่ง) แห่งละ 4 วงจร-กม.
11.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย
- กาหนดแผนงานก่อสร้าง 1 ครั้ง
1
- ประสานงาน/ติดตามงานก่อสร้าง 3 ครั้ง
3
- รายงานผลงานก่อสร้าง 3 ครั้ง
3
เป้าหมาย 10 วงจร-กม.
งบ คพจ.1
- กฟจ.ชัยนาท 1 วงจร-กม.
1
- กฟอ.พัฒนานิคม 9 วงจร-กม.
4
5
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
11. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ
11.3 สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงานก่อสร้าง
ระบบจาหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) (ต่อ)
เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
12. โครงการเพิ่มความเชือ่ ถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คชฟ.3)

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
3

3

3

3

12.1 สารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2559
เป้าหมาย 180 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

40

50

55

35

12.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย
- กาหนดแผนงานก่อสร้าง 1 ครั้ง
- ประสานงาน/ติดตาม/เร่งรัดงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง
- รายงานผลงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง
เป้าหมาย 50 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี
3 วงจร-กม.
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)

1
3
3
5
-

3
3
15
1

3
3
15
1

3
3
15
1

1

-

-

12.3 ปรับปรุงอุปกรณ์ตดั ตอน 115 kV จาก AirBreak Switch เป็น Circuit Switcher
- ควบคุมงานก่อสร้างและติดตัง้ อุปกรณ์ตดั ตอน ช่วงสถานีฯ มโนรมย์
ถึงสถานีฯ ชัยนาท
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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งบ คชฟ.3

งบ คชฟ.3
ผกส.ลบ.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
13. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริม
ระบบจาหน่ายระยะที่ 7 (คสจ.7)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
13.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย
- กาหนดแผนงานก่อสร้าง 1 ครั้ง
- ประสานงาน/ติดตาม/เร่งรัดงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง
- รายงานผลงานก่อสร้าง เดือนละครั้ง
เป้าหมาย 200 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี
4 วงจร-กม.
(แยกเลีย่ งเมือง โพธิ์ตลาดแก้ว - กกโก จุดที่ 1 )

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
1
3
3
30
1

3
3
60
3

3
3
60
-

3
3
50
-

14. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี 14.1 สารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2559
ไฟฟ้าระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 (คพส.8.2)
เป้าหมาย - วงจร-กม.
15. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี 15.1 สารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2559
ไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 (คพส.9.1)
เป้าหมาย - วงจร-กม.

งบ คสจ.7
ผกส.ลบ.

งบ
คพส.8.2
งบ
คพส.9.1

15.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย 22 kV
- ประสานงาน/ติดตามงานก่อสร้างกับ กกฟ.1
และสรุปรายงานผลการก่อสร้าง เดือนละครั้ง
เป้าหมาย 21.25 วงจร-กม. (กฟอ.หนองไผ่ 21.25 วงจร-กม.)
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3
1.25

3
5.00

3
10.00

3
5.00

งบ
คพส.9.1

ผกร.กกค.
ผจร.กกค.
(แผนภาค)
(55)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Technical Loss

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
16.1 เปลีย่ นเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า
16.1.1 22 เควี
เป้าหมาย 70 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี
2 วงจร-กม.
(แยกนิคม - รีโคสเซอร์ LBA3R-01 )

16.1.2 แรงต่า
เป้าหมาย 50 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี
3.27 วงจร-กม.

16.2 ตรวจสอบคาปาซิเตอร์แรงสูง (Fixed Capacitor)
เป้าหมาย ทุกชุด 156 ชุด
กฟจ.ลพบุรี 25 ชุด
กฟจ.ลพบุรี 22 ชุด
กฟส.ท่าวุ้ง
3 ชุด

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

4. เป้าหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)

7. เป้าหมาย

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

10
1

20
1

30
-

10
-

งบ คสจ.7

5
1.45

15
1.82

15
-

15
-

งบ คปจ.
งบคพจ.1

ผกส.ลบ.

ผปบ.ลบ.

0.100
25
22
3
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-

-

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Technical Loss (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
16.3 ติดตัง้ คาปาซิเตอร์ในระบบจาหน่ายเพิ่มเติม
22 เควี.
15.3.1 แบบ fixed
เป้าหมาย 1,200 Kvar (Feedder CDA07,KBG03)
- งานสารวจ ออกแบบ อนุมตั แิ ผนผัง
- งานติดตัง้ นาเข้าใช้งาน
(กปบ. กาหนดแผนงานและประมาณการ กบษ.ดาเนินการติดตัง้ )
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1,200 Kvar
-

- 1,200 Kvar

-

16.4 คานวณ Technical Loss ระดับแรงดัน 22 เควี. ขึน้ ไป
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
1 สถานี / ปี

1
-

1
-

1
1

1
-

คณะทางานloss

16.5 วิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและเสนอ
แนวทางแก้ไขฯ ในฟีดเดอร์ที่มี Technical Loss สูงสุด
เป้าหมาย 4 ฟีดเดอร์ (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ฟีดเดอร์)
กฟจ.ลพบุรี
1 สถานี / ปี

1
-

1
-

1
1

1
-

คณะทางานloss

4

-

-

-

-

-

1

-

16.6 แก้ไขไฟฟ้า Unbalance (NSA05,HKA01,LAA05,LAA06)
เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่โหลดสูงกว่า 5 MW.
เป้าหมาย 4 ฟีดเดอร์
(ผวว.ติดตามผลการดาเนินงานและสรุปรายงาน)
กฟจ.ลพบุรี
1 ฟีดเดอร์
(สถานี ลพบุรี 2 ฟีดเดอร์ 4 )
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ผปบ.ลบ.

(57)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Technical Loss (ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
16.7 หม้อแปลงจาหน่าย
เป้าหมาย วัดโหลดหม้อแปลง 3,790 เครื่อง
(20% ของหม้อแปลงติดตัง้ ทัง้ หมด 18,920 เครื่อง)
กฟจ.ลพบุรี
223 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
176 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
47 เครื่อง

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

55
44
11

56
44
12

56
44
12

56
44
12

16.7.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20%
เป้าหมาย แก้ไข 100% ทีต่ รวจพบ
กฟจ.ลพบุรี 100%
(LBB 4B-01)
กฟส.ท่าวุ้ง 100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

0.675

16.7.2 สับเปลีย่ นหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม
(จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง)
เป้าหมาย สับเปลีย่ น 100% ทีต่ รวจพบ
กฟจ.ลพบุรี 100%
กฟส.ท่าวุ้ง 100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

0.100
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ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

(58)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Non-Technical Loss

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
17.1 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 kV
เป้าหมาย 16 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 2 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4
เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
4
เครื่อง (กฟน.3 ดาเนินการ)
กฟส.ท่าวุ้ง
1
เครื่อง (กฟน.3 ดาเนินการ)
17.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง
ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR
เป้าหมาย 1,855 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 206 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 206 เครื่อง

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผมม.กบล.
0.050
2
2
2
2

0.128
-

-

-

206
206

ผมต.ลบ.

17.3 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่า
ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR
เป้าหมาย 6,250 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
514 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
409 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
105 เครื่อง

147
103
27

147
103
27

142
103
27

134
100
24

ผมต.ลบ.
ผบต.ทวง.

17.4 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website (แรงสูง+แรงต่า)
เป้าหมาย 4,205 เครื่อง (ทุกราย ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
537 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
489 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
48 เครื่อง

269
245
24

-

268
244
24

-

ผมต.ลบ.
ผบต.ทวง.

0.156
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(59)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Non-Technical Loss
(ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
17.5 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่า
เป้าหมาย 335,000 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
29,430 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
23,750 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
5,680 เครื่อง

หมายเหตุ มิเตอร์ขาดแคลน

17.6 สับเปลีย่ นมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี
เป้าหมาย 15,000 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 1,310 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
1,124 เครือง่
กฟส.ท่าวุ้ง
186 เครื่อง

หมายเหตุ มิเตอร์ขาดแคลน

17.7 สับเปลีย่ นมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี
เป้าหมาย 563 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 80 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี
80 เครือง่
17.8 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตัง้
อุปกรณ์สอื่ สารบนเสาไฟฟ้า
เป้าหมาย 13 กฟฟ. (กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

กฟจ.ลพบุรี

1

ครั้ง

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
1.340
7,360
5,940
1,420

7,360
5,940
1,420

7,350
5,930
1,420

ผมต.ลบ.
ผบต.ทวง.

งบ กวผ.
328
281
47

328
281
47

328
281
47

326
281
45

ผมต.ลบ.
ผบต.ทวง.

งบ กวผ.
-

กฟจ.ลบ.
กฟจ.สห.
กฟจ.ชน.
1
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7,360
5,940
1,420

40
40

กฟจ.นว.
กฟจ.อน.
กฟอ.ตค.
กฟอ.ลยว.

40
40

-

กฟจ.พช. กฟอ.คสร.
กฟอ.ลมส. กฟอ.พฒ.
กฟอ.นผ.
กฟอ.ชบด.

ผมต.ลบ.

0.171

ผปบ.ลบ.

(60)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Non-Technical Loss
(ต่อ)

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
17.9 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
17.9.1 สารวจและปรับฐานไฟสาธารณะให้ถูกต้องตามประเภทการใช้ไฟ
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง
17.9.2 สารวจไฟฟ้าสาธารณะ และนาเข้าในระบบพิมพ์บลิ ให้ครบถ้วน
(ที่ใม่ตดิ ตัง้ มิเตอร์ และที่ตดิ ตัง้ มิเตอร์แต่ยังไม่ได้นาเข้าระบบ )
เป้าหมาย 100%
กฟจ.ลพบุรี
100 %
17.9.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ตดิ ตัง้ อยูเ่ ดิม )
เป้าหมาย 10,000 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 1,130 เครื่อง (เป้าหมายกฟน.3)
กฟจ.ลพบุรี
952 เครื่อง (เป้าหมายกฟจ.ลพบุรี)
กฟจ.ลพบุรี
630 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
322 เครื่อง
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

-

1
1

-

ผบค.ลบ.

-

-

-

100%
100%

ผบค.ลบ.

0.040
285

285

285

275

160
80

160
80

160
81

150
81

ผบค.ลบ.
ผบต.ทวง.

(61)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียใน
ระบบด้าน Non-Technical Loss
(ต่อ)

18. แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
17.10 ปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ
การละเมิดสิทธิ์ มิเตอร์ชารุด และอืน่ ๆ พร้อมนาเข้าระบบ SAP IS-U
เป้าหมาย 100 %
กฟจ.ลพบุรี
100 %
กฟจ.ท่าวุ้ง
100 %
17.11 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มหี น่วยการใช้ไฟฟ้าเป็น 0 ติดต่อกัน 3 เดือน
ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 80 % ภายในไตรมาสที่ 4
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80%
กฟจ.ลพบุรี ไม่นอ้ ยกว่า 80%
กฟจ.ท่าวุ้ง ไม่นอ้ ยกว่า 80%
17.12 ติดตาม วิเคราะห์ ควบคุม Loss ให้อยูใ่ นเกณฑ์
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี,กฟส.ท่าวุ้ง 4 ครั้ง
18.1 ตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของผูใ้ ช้ไฟ 22 kV ขึน้ ไปที่ตดิ ตัง้
AMR ทุกสถานี ตามวาระ (มิเตอร์ AMR จานวน 326 เครื่อง)
เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
18.2 จัดทาและรายงานข้อมูล Feeder ที่แรงดันต่ากว่า
ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จ
เป้าหมาย กรณีตรวจพบ
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
18.3 จัดทาแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดันต่ากว่า
ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จ
เป้าหมาย 100%
(เมือ่ ได้รับรายงานการตรวจสอบมิเตอร์ AMR จาก ผคฟ.)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

-

-

100%
100%
100%

ผบป.ลบ.
ผบง.ทวง.

-

-

-

80%
80%
80%

ผบป.ลบ.
ผบง.ทวง.

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

ทุกครั้งที่
ตรวจพบ

ทุกครั้งที่
ตรวจพบ

ทุกครั้งที่
ตรวจพบ

ทุกครั้งที่
ตรวจพบ

100%

100%

100%

100%

0.231
คณะทางานloss

(62)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
19. โครงการขยายเขตการบริการไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- การขยายเขตการบริการไฟฟ้า

4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย

เป้าหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
19.1 ขยายเขตไฟฟ้าให้บา้ นเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด(รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ)
งบ คฟม.
กฟจ.ลพบุรี
100%
กฟจ.ลพบุรี
10 ครัวเรือน
3
3
4
ผบค.ลบ.
กฟส.ท่าวุ้ง
6
ครัวเรือน
2
2
2
ผบต.ทวง.

19.2 ขยายเขตไฟฟ้าให้กบั ครัวเรือนที่หา่ งไกล (คฟก.)
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กาหนด(รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบ)
กฟจ.ลพบุรี
100%
กฟจ.ลพบุรี
8 ครัวเรือน
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งบ คฟก.
3

3

2

-

ผบค.ลบ.

(63)

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
20. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล
ระบบ GIS
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูล
ระบบ GIS

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
20.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.
(กฟฟ.ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
12
ครั้ง
กฟส.ท่าวุ้ง
12
ครั้ง
20.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.
(กฟฟ.ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
12
ครั้ง
กฟส.ท่าวุ้ง
12
ครั้ง
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4. เป้าหมาย
7. เป้าหมาย
- ร้อยละ 93
- ร้อยละ 93

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

0.097
ผปบ.ลบ.
ผกป.ลบ.

0.097
ผมต.ลบ.
ผบต.ลบ.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่ายไฟฟ้า
ที่มปี ระสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอนและอุปกรณ์ - ร้อยละ 90
ป้องกันในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูลระบบ GIS

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
20. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของ
20.3 ปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน และอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า (ต่อ)
ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS
หมายเหตุ อุปกรณ์ตดั ตอน ป้องกัน ได้แก่
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.
Circuit Breaker, Recloser,
(กฟฟ.ละ 1 ครั้ง ต่อเดือน รวม 12 ครั้ง)
Switch (ไม่รวม Ground Switch,
กฟจ.ลพบุรี
12
ครั้ง
Drop Out Fusec และ Switch
กฟส.ท่าวุ้ง
12
ครั้ง
ชัว่ คราว)
20.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ GIS
(โดยการสุม่ ตรวจ)
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3 กฟฟ.ละ 1 ครั้ง (รวม 13 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
12
ครั้ง
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

3

3

3

3

0.097

3
3

3
3

3
3

3
3

ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

3
3

3
3

3
3

4
3

ผปบ.ลบ.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม Service Level
ร้อยละ 94
Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อปุ ทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ระดับ 3
(Service Level Agreement : SLA) ของการไฟฟ้าสาขา
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม Service Level
ร้อยละ 94
Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อปุ ทาน
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ระดับ 3
(Service Level Agreement : SLA) ของการไฟฟ้าสาขา

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
21. งานขยายผลการพัฒนาข้อตกลงระดับ
การให้บริการ (SLA) ระยะที่ 1-2

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
21.1 ความสาเร็จของการดาเนินงานตามกระบวนงาน P1-P11
เป้าหมาย 100% (ทุก กฟฟ. 1-3 และ กฟส.)
กฟจ.ลพบุรี
100 %
21.2 กาหนดเริ่มใช้งาน SLA กับสานักงานใหญ่และ กฟข.
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ.
(ประกาศนโยบาย,แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณา,
ทาบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้น)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
21.3 ติดตามผลการดาเนินงานประเมินผลการใช้ SLA
(โครงการ QA for SLA)
เป้าหมาย 37 แห่ง (กฟฟ. 1-3 และ กฟส.)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
21.4 ปรับปรุงกระบวนงานตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
เป้าหมาย (กฟข./ฝวธ.(ภ1) อย่างน้อย 1 กระบวนงาน)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

0.100

-

21

16

-

0.200

-

-

-

1

0.200

คณะทางานฯ
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการสายโซ่อปุ ทาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
22. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการ

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการ
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ได้รับบริการ
เร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
22.1 ติดตามผลการดาเนินงานจานวนผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ได้รับ
บริการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)
กระบวนงาน P3, P4, P9, P10
เป้าหมาย 6 กฟจ. (กฟฟ.1 จานวน 1 กฟฟ. , กฟฟ.2 ในเขต
เทศบาล กฟข.ละ 2 กฟฟ. , กฟข. คัดเลือกมา กฟข.ละ 3 แห่ง)
รายงานผลเป็นประจาทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
(ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
22.2 ปรับปรุงกระบวนการทางานยกระดับคุณภาพการให้
บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
เป้าหมาย 13 กฟฟ.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
22.3 ติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้า
ตามมาตรฐานใหม่ของ กฟภ.
เป้าหมาย 12 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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4. เป้าหมาย
ระดับ 3
7. เป้าหมาย
ระดับ 3

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

3

3

3

3

-

-

-

13

3

3

3

3
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO5 เป็นองค์กรที่มงุ่ เน้นด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
IP2 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่กอ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
23. งานพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรม
(QC)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
23.1 งานส่งเสริมการคิดค้นจัดทานวัตกรรมและเข้าร่วมเสนอผลงาน
กิจกรรมคุณภาพ หรือนวัตกรรม
เป้าหมาย -กฟข. 2 ผลงาน
-ทุกกอง, กฟฟ. 1-3

4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย
จานวน 1 ชิน้ งาน

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

-

2
1

-

0.367

23.2 นานวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาขยายผล
เป้าหมาย 1 ผลงาน (กฟฟ. 1-3)

-

-

1

-

0.100

23.3 ขยายผลการใช้นวัตกรรมไล่นก ''วิหกหนีไกล ไฟแขนควง"
เป้าหมาย 4 สถานี (สถานีฯ ลบ.1,สห.,มน.,ตค.2 )

4

-

-

-

23.4 ขยายผลการใช้นวัตกรรม "เครื่องมือปรับเสาเอน" ของ กฟฉ.1
สาหรับโครงการ เสาตรง ถนนเมนให้ กฟฟ. 1-3
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3

-

13

-

-

23.5 ติดตัง้ อุปกรณ์ RB Safe ให้กบั รถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
เป้าหมาย 26 คัน (กฟฟ. 1-3 แห่งละ 2 คัน)
23.6 ติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมทิ ี่หอ้ งสือ่ สาร กฟฟ.จุดรวมงาน
เป้าหมาย กฟฟ. 1-3
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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ผรอ.กรส.
6

6

6

8
ผรส.กรส.

3

3

3

4
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
ด้านกระบวนการภายใน
กฟจ.ลพบุรี
(Internal Process)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SO4 เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการ RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ลงทุน สร้างตลาดใหม่ และธุรกิจ
ประสิทธิภาพ
ที่เกีย่ วเนือ่ งทั้งในและต่างประเทศ
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
24. งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- จานวนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
-

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
24.1 ให้คาแนะนาด้านการจัดการพลังงาน
เป้าหมาย 2 ราย
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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4. เป้าหมาย

7. เป้าหมาย

เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
-

-

2

-

0.039
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

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

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
25.1 โครงการ Care&Clean Substation หรือโครงการสถานีไฟฟ้า
สะอาดตา 30 สถานี
25.1.1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
- อาคารควบคุม
- บ้านพักพนักงาน
- รั้วสถานีไฟฟ้า
- ป้ายชือ่ สถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย 3 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
25.1.2 ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่บริเวณสถานีไฟฟ้า ให้มี
ภูมทิ ัศน์ที่สวยงาม
เป้าหมาย 30 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
25.1.3 ตัดแต่งไม้ยืนต้นให้ร่มรื่น เรียบร้อย สวยงาม
เป้าหมาย 30 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
25.2 จัดการปฏิบตั งิ านสถานีไฟฟ้าให้เป็นแบบ Unmanned Substation
25.2.1 จัดทาขออนุมตั หิ ลักการ(ชนแดน, ชัยนาท, หันคา, วิเชียรบุรี)
เป้าหมาย 4 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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4. เป้าหมาย
-

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
เป้าหมาย

7. เป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

2

1

-

6

12

12

-

6

12

12

-

3

1

-

-
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
25. งานด้านจัดการงานสถานีไฟฟ้า (ต่อ)

26. ตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้าง

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
25.2.2 จัดการปฏิบตั งิ านสถานีไฟฟ้าให้เป็นแบบ
Unmanned Substation
เป้าหมาย 4 สถานี
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
25.3 งานยกระดับคุณภาพการทางาน และความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
25.3.1 ตรวจสอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานีไฟฟ้า
เป้าหมาย 30 สถานี แบ่งแต่ละไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส1 = 8 สถานีฯ (ลบ.1,ลบ.2,ลบ.3,ทวง.,สห.,พรบ.,อบร.,คบจ.)
ไตรมาส2 = 7 สถานีฯ (คสร.,ตค.2,ชน.,หค.,มน.,อน.,นฉ.)
ไตรมาส3 = 6 สถานีฯ (นว.1,นว.2,นว.4,ลยว.,ทก.,นบว.)
ไตรมาส4 = 9 สถานีฯ (พฒ.,ชบด.1,ชบด.2,วร.,บงส.,ชด.,พช.,ลมส.,ลมก.)
กฟจ.ลพบุรี,กฟส.ท่าวุ้ง 4 สถานี
26.1 ติดตามงานติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกัน /ตัดตอน และการปิด กส.3
เป้าหมายตาม KPI ของ น.3
- งบโครงการ คสจ.7
ก่อนปี 2557 ระดับ 3 ที่ 40%
ปี 2557 ระดับ 3 ที่ 30%
ปี 2558 ระดับ 3 ที่ 15%
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
26.2 การปิดใบงานในระบบ (PM)
ก่อนปี 2557 ระดับ 3 ที่ 40%
ปี 2557 ระดับ 3 ที่ 30%
ปี 2558 ระดับ 3 ที่ 15%
เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

2

2

-

8

7

6

9

-

2

2

-

1

1

1

1

1

1

1

1

จป.
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
27. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสานักงานและ
สภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
27.1 ปรับปรุง สนง.กฟฟ. ที่ได้รับการยกฐานะจาก กฟย. เป็น กฟส.
เป้าหมาย 2 แห่ง
- กฟส.บ้านไร่
- กฟส.ตากฟ้า
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
27.2 ปรับปรุง สนง.กฟย.
เป้าหมาย 2 แห่ง
- กฟย.น้าหนาว
- กฟย.ตาดกลอย
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
28. ปรับปรุงสานักงาน อาคารสถานที่
28.1 ปรับปรุงอาคารสานักงาน ด้านงานโยธาตาม อนุมตั หิ ลักการ
(งบสารองกรณีจาเป็นเร่งด่วนปี 2559)
งบสารองเร่งด่วน
- สารวจ ออกแบบ ประมาณการ
- ขออนุมตั หิ ลักการ
- จัดทาราคากลาง แจ้ง กซข.น.3 จัดสรรงบ
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
29. ประสานงานและติดตามงานก่อสร้าง 29.1 ขออนุมตั หิ ลักการจัดประชุม "การประสานงานและติดตามงาน
ก่อสร้างประจาปี 2559"
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
29.2 จัดประชุมงานก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
29.3 ควบคุม/ประสานงาน ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชัว่ คราวเพชรบูรณ์
เป้าหมาย 2 ครั้ง
(เริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 3)
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

-

1
-

1

/
/

-

-

-

1
1

/
/
/

100% ของทุกงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และมีอนุมตั งิ บแล้ว

1

-

-

-

/

1

-

1

-

/

-

-

1

1
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
30. งานจัดจ้าง

ด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
30.1 งานจ้างเหมาด้านไฟฟ้าและด้านโยธา
- ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
- ขออนุมตั ริ าคากลาง
- ขออนุมตั จิ ัดจ้าง
- ลงข้อมูลในระบบ e-GP
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
31. งานจัดหายานพาหนะ
31.1 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์
เป้าหมาย 18 คัน
31.2 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ดบั เบิลแค็ป
เป้าหมาย 14 คัน
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
32. ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (SPP/VSPP) 32.1 ควบคุมงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
32.1.1 งาน บ.เขาค้อวินด์ - สฟฟ.แรงสูงหล่มสัก (กฟผ.)
เป้าหมาย 49 วงจร-กม.
32.1.2 งาน บ.SPP6 จากัด
เป้าหมาย 3.327 วงจร-กม.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
33. แผนงานจัดหาพัสดุงานก่อสร้างตาม
33.1 รวบรวมความต้องการพัสดุล่วงหน้า ปี 2560 เพื่อแจ้งฝ่ายเกีย่ วข้อง
โครงการ
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
33.2 แจ้งความต้องการพัสดุของงานโครงการที่รับผิดชอบ
เป้าหมาย เดือนละครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
33.3 ทบทวนความต้องการพัสดุ ปี 2560
เป้าหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เป้าหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
/
100% ของทุกงานจ้างเหมาที่มอี นุมตั งิ บแล้ว

/
18

-

-

/

-

14

-

ผจค.กกค.
(แผนกอง)

39

10

-

-

3.327

-

-

/

-

1

-

-

ผจร.กกค.
ผกร.กกค.
(แผนกอง)

/
1

1

1

1
/

-

-

-

1
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

มีนาคม 2559
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
HO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเป็นเลิศ
เพื่อเป็นผูน้ าในธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
1. แผนงานพัฒนาทักษะความสามารถ
ของพนักงาน

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
1.1 จัดฝึกอบรมบุคลากร เช่น ด้านเทคนิค ด้านบริหาร
ด้านสารสนเทศ ฯลฯ
เปูาหมาย 1,000 คน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ร้อยละของผูผ้ ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ร้อยละของผูผ้ ่านการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน

4. เปูาหมาย

7. เปูาหมาย
ระดับ 3

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

250

250

250

250

-

-

60%

-

-

-

-

-

4.453

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
1.2 จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้งบประมาณ
ฝึกอบรมนอกแผนที่ได้รับจัดสรรประจาปี
เปูาหมาย ร้อยละ 60 ของงบประมาณฝึกอบรม
นอกแผนทีไ่ ด้รับจัดสรรประจาปี

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
1.3 จัดสัมมนาประชุมชีแ้ จงแลกเปลีย่ นประสบการณ์
เศรษฐกร (บัญชีรายใหญ่), กฎหมาย, บัญชีการเงิน, IT
เปูาหมาย *ฝวธ.(ภ1) 1 ครั้ง

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO5 เป็นองค์กรที่มงุ่ เน้นด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
2. งานสารวจสายสือ่ สารฯ และบันทึก
ข้อมูลผลการสารวจลงในระบบ TAMS

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
ICT2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(Streamline Business Process)
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
2.1 สารวจสายสือ่ สารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสารวจ
ลงในระบบ TAMS
เปูาหมาย 100% ของจานวนเสาตามแผนของ กฟข.

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ค่าเฉลีย่ ความสาเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT

4. เปูาหมาย

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
-

7. เปูาหมาย

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

15%

30%

55%

งบ กบข.

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
2.2 สุม่ ตรวจสอบสายสือ่ สารฯ เปรียบเทียบกับผลการบันทึกข้อมูล
ในระบบ TAMS และจากบันทึกการอนุญาตพาดสายฯ
เปูาหมาย กฟฟ. 1-3 แห่งละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลบ. กฟจ.นว.

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

3. งานขยายโครงข่ายระบบสือ่ สารความเร็วสูง

กฟจ.สห. กฟจ.อน.

กฟจ.พช. กฟอ.คสร.
กฟอ.ลมส. กฟอ.พฒ.

กฟจ.ชน.

กฟอ.นผ.

3.1 ประสานงานติดตัง้ อุปกรณ์เชือ่ มต่อระบบสือ่ สารความเร็วสูง
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

1

กฟอ.ตค.
กฟอ.ลยว.

1

กฟอ.ชบด.

1

1

งบ กอบ.

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
3. งานขยายโครงข่ายระบบสือ่ สารความเร็วสูง (ต่อ) 3.2 ขยายโครงข่ายระบบสือ่ สัญญาณความเร็วสูงให้ครอบคลุม
สานักงานการไฟฟ้า (4แห่ง)
- กฟส.อ.บึงสามพัน
- กฟย.อ.หนองขาหย่าง
- กฟย.ต.เมืองการุ้ง
- กฟย.ต.แค้มป์สน
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 แห่ง

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

กฟส.อ.
กฟย.อ.
กฟย.ต.
กฟย.ต.
บึงสามพัน หนองขาหย่าง เมืองการุ้ง แค้มป์สน

3.3 จัดหาอุปกรณ์สอื่ สารสัญญาณความเร็วสูง FOM เพื่อเตรียม
สารองใช้เปลีย่ นแทนของที่ชารุด
เปูาหมาย 4 เครื่อง

-

4

-

-

1

1

1

2

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
4. งานติดตัง้ /ย้ายโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ

4.1 ดาเนินการติดตัง้ /ย้าย โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุ
เปูาหมาย 5 แห่ง
- กฟส.อ.สคบ.,บงส. (มีอนุมตั แิ ล้ว )
- กฟจ.พช.,กฟส.อ.วปง.,กฟน.3 (อยูร่ ะหว่างขออนุมตั ฯิ )

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม

Learning and Growth หน้า 3/33
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
5. ติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้วนาแสงเพิ่มเติม
ในพื้นที่ กฟน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
5.1 ประสานงานควบคุมงานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อม
ติดตัง้ สายเคเบิล้ ใยแก้วนาแสง เพื่อรองรับระบบสือ่ สาร
DWDW ในเส้นทาง Protection Link ตามโครงการ คปศ.
ระยะรวม 760 กม. ในพื้นที่ กฟน.3 มีจานวน 4 เส้นทาง
ระยะทางรวม 243 กม. ดังนี้
- กฟย.อ.วังทอง - กฟย.ต.แคมป์สน 81 กม.
- กฟย.ต.แคมป์สน - สฟฟ.หล่มสัก 25 กม.
- กฟอ.วชิรบารมี - กฟจ.นครสวรรค์ 91 กม.
- สฟฟ.ลพบุรี - สฟฟ.อ่างทอง 46 กม.
โดยการจัดประชุมติดตามสถานะความก้าวหน้าของงานฯ
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

1

1

1

1

1

1

1

1

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
5.2 ประสานงานควบคุมงานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อม
ติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้วนาแสง สาหรับเพิ่มความมัน่ คงให้
ระบบสือ่ สาร ระยะทางรวม 1,140 กม. ในพื้นที่ กฟน.3
จานวน 2 เส้นทาง (ระยะทาง 32 กม.)
- กฟจ.ชัยนาท-BJ (สฟฟ.ตาคลี 2/กฟส.อ.อินทร์บรุ ี) (10 กม.)
- กฟอ.ลาดยาว-BJ (สฟฟ.สลกบาตร/สฟฟ.นครสวรรค์1) (22 กม.)
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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(78)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
5. ติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้วนาแสงเพิ่มเติม
ในพื้นที่ กฟน.3 (ต่อ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
5.3 ประสานงานควบคุมงานขยายโครงข่ายระบบสือ่ สาร

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

และสายเคเบิลใยแก้วนาแสง ให้ครอบคลุมสานักงาน
การไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟน.3 จานวน 4
เส้นทาง
- กฟจ.นครสวรรค์-สฟฟ.นครสวรรค์ 4 (4 กม.)
- สฟฟ.เพชรบูรณ์-กฟส.อ.ชนแดน (43 กม.)
- กฟจ.นครสวรรค์-สฟฟ.นครสวรรค์ 3 ลานไก (3 กม.)
- กฟย.อ.ลาสนธิ-กฟย.อ.เทพสถิต (26 กม.)
โดยการจัดประชุมติดตามสถานะความก้าวหน้าของงานฯ
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

1

1

1

1

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
6. งานปรับปรุงโครงข่ายเคเบิล้ ใยแก้วนาแสง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
6.1 ดาเนินการสารวจ ประมาณการ และจ้างซ่อมสายเคเบิล้
ใยแก้วนาแสง เพื่อเพิ่มความมัน่ คงและเสถียรภาพต่อ
ระบบสือ่ สารในพื้นที่ กฟน.3 (8 เส้นทาง)
- สถานี ฯ พฒ. - สถานี ฯ ชบด.2
- สถานี ฯ ทวง. - สถานี ฯ สห.
- กฟจ.ชน. - สถานี ฯ ตค.2
- กฟย.ตกล. - กฟย.นน.
- สถานี ฯ สห. - สถานี ฯ พบร.
- สถานี ฯ ทก. - กฟจ.นว.

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

- สถานี ฯ วร. - สถานี ฯ บงส.
- กฟจ.นว. - กฟส.พบส.
เปูาหมาย 8 เส้นทาง (ปีละ 1 ครั้ง)

เปูาหมาย

2

3

3

-

3

4

-

-

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
7. งานติดตัง้ ตูพ้ ักสาย (ODF) เพื่อนาสายเคเบิล้
ใยแก้วนาแสงเชือ่ มต่อทีส่ านักงานการไฟฟูา
และสถานีไฟฟูา

7.1 ดาเนินการติดตัง้ ตูพ้ ักสาย (ODF) เพื่อนาสายเคเบิล้ ใยแก้วนา
แสงเชือ่ มต่อที่สานักงานการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า ในพื้นที่
กฟน.3 จานวน 7 แห่ง ได้แก่
-กฟส.อ.หนองม่วง -กฟส.อ.พรหมบุรี -กฟย.อ.หนองขาหย่าง
-กฟย.ต.เมืองการุ้ง -กฟย.ต.ตาดกลอย -กฟย.บ.แก่งเสือเต้น
-กฟย.บ.หนองเบน
เปูาหมาย 7 แห่ง

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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(80)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
8. งานสารวจเก็บข้อมูล Core ใช้งานและ
Core Spare ของสายเคเบิล้ ใยแก้วนาแสง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
8.1 ดาเนินการเก็บข้อมูล Core ใช้งานและ Core Spare
ที่สานักงานการไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า เพื่อให้สายเคเบิล้
ใยแก้วนาแสงอยูใ่ นสถานะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
เปูาหมาย ไตรมาสละ 19 แห่ง

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

19

19

19

19

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทางาน
และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
9.1 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (กปล.)
เปูาหมาย 168 ครั้ง (กฟข., กฟฟ. 1-3 เดือนละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 12 ครั้ง
กฟส.ท่าวุ้ง
12 ครั้ง

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
4. เปูาหมาย
- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ. (Disabling Injury Index)
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
7. เปูาหมาย
- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1
(Disabling Injury Index)
เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

42
3
3

42
3
3

42
3
3

42
3
3

0.084

1
1

-

-

1
1

0.053

-

-

38

-

0.260

-

1
1

-

-

9.2 ประชุมชีแ้ จงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.)
ของ กฟข., กฟฟ. 1-3
เปูาหมาย 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี,กฟสท่าวุ้ง 2 ครั้ง (แผนกฟน.3)
9.3 ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทา
งานเช่น สุม่ ตรวจ/วัดความเข้มแสง ฝุน่ ละออง วัดเสียง ฯลฯ
เปูาหมาย 38 แห่ง
(กฟข., กฟฟ. 1-3, กฟส. ปีละ 1 ครั้ง )
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง
กฟส.ท่าวุ้ง
1 ครั้ง
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จป.

จป.

จป.
จป.
(82)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทางาน
และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
(ต่อ)

(สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
9.4 สุม่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทีมงานก่อสร้าง
เปูาหมาย 56 ครั้ง
(กฟข., กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
4 ครั้ง

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
14

14

14

14

1
1

1
1

1
1

1
1

9.5 สุม่ ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบจาหน่าย
เปูาหมาย 3% ของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ทุกไตรมาส)
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม

3%
3%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

9.6 ตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนเพียงพอ
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
4 ครั้ง

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

จป.

9.7 จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนเพียงพอ
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
1 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
1 ครั้ง

1
1

-

1
-

-

จป.

9.8 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน
เปูาหมาย 14 แห่ง (กฟข., กฟฟ. 1-3 ปีละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี,กฟส.ท่าวุ้ง
1 ครั้ง (แผนกฟน.3)
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0.317
จป.

0.116

ผปอ.กวว.
-

1

14
-

-

0.280
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทางาน
และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
(ต่อ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
9.9 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทางาน
เปูาหมาย 1 ครั้ง (อย่างน้อย 1 หลักสูตร)
กฟจ.ลพบุรี,กฟส.ท่าวุ้ง
1 ครั้ง (แผนกฟน.3)
9.10 ดาเนินการติดตัง้ แผ่นป้ายเตือนอันตรายจากระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่เสีย่ ง เช่น จุดสายส่ง สถานีไฟฟ้า พื้นที่เสีย่ ง
เปูาหมาย 60 จุด
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผปอ.กวว.
งบฝึกอบรม
1
1
-

15

15

15

15

1

1

1

1

3

3

3

3

14

14

14

14

9.11 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐาน
และความปลอดภัย
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม
9.11.1 จัดทาบทความเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เปูาหมาย 12 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม

0.329

9.11.2 ชีแ้ จงการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยด้านระบบ
ไฟฟ้าเพื่อควบคุมค่าดัชนีการประสบภัยจากการทางาน
เปูาหมาย 56 ครั้ง (กฟข.,กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทางาน
และความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
(ต่อ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
เปูาหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
9.12 ติดตามและรายงานค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของ กฟภ.
เปูาหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
3
3
3
3
* ค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กาหนด เท่ากับ 0.1027 (ระดับ 3 )
0.1255
0.1255
0.1255
0.1255
* ค่าเป้าหมายที่ สายงานและ กฟข. กาหนด เท่ากับ 0.1255 (ระดับ 3 )
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม
9.13 ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบสายส่ง 115 เควี
9.13.1 ตรวจสอบค่าความต้านทานดินของเสาไฟฟ้าทุกต้น
9.13.2 ตรวจสอบการก่อสร้าง และระยะห่างที่ปลอดภัย
เปูาหมาย 100% ของปริมาณที่ กกค.น.3
100%
100%
100%
100%
และ กบศ. (กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง) ร้องขอ
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม
9.14 งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบ พินจิ มิติ และ
ความหนาสังกะสี
เปูาหมาย 100% ของปริมาณที่ กกค.น.3
100%
100%
100%
100%
และ กบศ. (กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง) ร้องขอ

กฟจ.ลพบุรี ไม่มีกิจกรรม
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟูาอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

10.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้า
สิง่ ปลูกสร้างที่บคุ คลเข้าถึงได้
เปูาหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบ
กฟจ.ลพบุรี 100%

100%
100%
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100%
100%

100%
100%

100%
100%

0.130
ผปบ.ลบ.

(85)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟูาอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (ต่อ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
10.2 ส่องและแก้ไขจุดร้อนหม้อแปลงในเขตเทศบาล
เปูาหมาย 1,800 เครื่อง
กฟจ.ลพบุรี 296 เครื่อง
กฟส.ท่าวุ้ง
รอข้อมูล

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
0.072
74

74

74

74

-

-

13
1

-

0.182

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

0.345

3
0.7738
3
3

3
0.7738
3
3

3
0.7738
3
3

3
0.7738
3
3

10.3 ตรวจสอบและแก้ไขความต้านทานดิน
(ค่า Ground แรงสูง) ภายในระยะ 10 กม. จากสถานี
เปูาหมาย 13 สถานี
กฟจ.ลพบุรี 1 สถานี
(สถานีลพบุรี 1 ฟีดเดอร์ 4 )
10.4 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องความปลอดภัย
ในการใช้ไฟฟ้าต่อบุคคลภายนอก
เปูาหมาย 12 ครั้ง (อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
12 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
12 ครั้ง
10.5 ติดตามและรายงานจานวนอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ระบบ กฟภ. ต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้า
เปูาหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
*** ค่าเป้าหมายที่ กฟภ. กาหนด เท่ากับ 0.7738 (ระดับ 3)
กฟจ.ลพบุรี
12 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
12 ครั้ง
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ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

ผปบ.ลบ.

ผวต.ลบ.
ผบต.ทวง.

จป.
(86)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟูาอย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (ต่อ)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
10.6 สุม่ ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน และเครื่องดับเพลิงประจาสานักงาน
กฟฟ. ในสังกัด กฟน.3
เปูาหมาย กฟฟ. 1-3 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง
4 ครั้ง
10.7 การทดสอบเพื่อปรับประเภทคนงานฯ ตามที่ กฟฟ. 1-3
ร้องขอ หรือ ทุกๆ 2 ปี (ครั้งต่อไปปี พ.ศ. 2560)
เปูาหมาย 100% ตามร้องขอ
กฟจ.ลพบุรี
ไม่มกี จิ กรรม

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

3
1
1

3
1
1

3
1
1

4
1
1

100%
-

100%
-

100%
-

100%
-
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จป.
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
11. แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลือ่ นเพื่อ
มุง่ สูค่ วามยัง่ ยืนภายในองค์กร

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
11.1 รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1-6
เปูาหมาย 4 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง (กฟน.3 ดาเนินการ)

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผผธ.กบล.
1
1
1
1
1
1
1
1
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เปูาหมาย

(88)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
12. แผนงานการนาระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ในองค์กร

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
12.1 ให้ความรู้กบั พนักงานในสายงานฯ เกีย่ วกับการ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
เปูาหมาย ระดับผู้ปฏิบตั งิ าน 1 ครั้ง จัดโดย กฟข.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
12.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
สายงานฯ ประจาปี 2559
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
13.1 นาผลการดาเนินงาน BSC เข้าระบบ BI พร้อม
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อ
ตกลงประเมินผลการดาเนินงานและตัวชีว้ ัดตาม
BSC ของสายงานฯ ประจาปี 2559 พร้อมจัด
ลาดับความสาคัญของผลการดาเนินงานที่ไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย/แผนปฏิบตั ใิ ห้ กวป. ฝนย.
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
เปูาหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

13. งานจัดทา BSC

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1 ของสายงานฯ

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย
ระดับ 3

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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เปูาหมาย

-

1

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

3

3

3

3

0.170

ผวต.ลบ.

(89)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
14. งานจัดทาเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงาน

15. แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
14.1 จัดทาเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน
ตาม BSC สายงานฯ
เปูาหมาย ปีละ 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
14.2 จัดทาเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานของผูบ้ ริหาร,
ผจก. ในสังกัด กฟน.3
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
14.3 งานรวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานเกณฑ์ประเมินผล
การดาเนินงานของผูบ้ ริหาร, ผจก. ในสังกัด กฟน.3
เปูาหมาย 3 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

15.1 จัดทา/ทบทวน แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
เปูาหมาย ปีละ 4 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
16. งานการปรับปรุงการดาเนินงาน
ทีค่ าดการณ์ไว้ของคู่เทียบ

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
16.1 คาดการณ์ผลการดาเนินงาน SAIDI ของ ภาค 1
เปรียบเทียบกับคูเ่ ทียบ ภาค 3
เปูาหมาย *ฝวธ.(ภ1) ปีละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2 ของสายงานฯ

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย
ระดับ 3

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
17. งานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
17.1 จัดทา/ทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี สายงานฯ
เปูาหมาย 2 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
17.3 งานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
ตามแผนปฏิบตั กิ าร กฟน.3
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
17.3 งานรวบรวมและสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั กิ าร กฟน.3
เปูาหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี
4 ครั้ง
18.1 ประชุมทบทวน ติดตาม เร่งรัด และปรับปรุง
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร,
เกณฑ์ประเมินผลฯ, BSC, แผนยุทธศาสตร์,
ความเสีย่ งและควบคุมภายใน
เปูาหมาย 3 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

18. งานประชุม ทบทวน ติดตาม เร่งรัด
และปรับปรุงการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2 ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 4 ของสายงานฯ
เปูาหมาย

4. เปูาหมาย

7. เปูาหมาย
ระดับ 3
ระดับ 3
งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ตามที่สายงานกาหนด(ดาเนินการร่วมกับสายงาน)
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
19. แผนงานสนับสนุนการนาระบบ BI มาใช้งาน

เปูาหมาย
งบประมาณ
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(Activities / Action Steps)
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
19.1 บันทึกข้อมูลบริหารความเสีย่ งเข้าระบบ BI
เปูาหมาย *ฝวธ.(ภ1) 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
20.1 Update Website และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
เปูาหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)
3
3
3
3
0.020
(Web Internet/Web KM /Web พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร)
กฟจ.ลบ. 12 ครั้ง
3
3
3
3
ผวต.ลบ.
20.2 ขยายระบบจดหน่วยโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มอื ถือ
ร่วมกับเทคโนโลยี GPS, GPRS (Motorola MC45)
เปูาหมาย จานวน 1 กฟฟ. (กฟส.อ.ท่าตะโก)
1
0.020
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
20.3 ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี Barcode
เปูาหมาย จานวน 1 กฟฟ. (คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท)
1
0.010
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
21.1 ขยายผลการจัดทากระบวนการจัดการข้อมูลให้มลี ักษณะแม่นยา
ถูกต้องและเชือ่ ถือได้ ทันการ ปลอดภัยเป็นความลับและพร้อมใช้
เปูาหมาย 1 งาน
1
0.020
หมายเหตุ อยูใ่ นแผนปฏิบตั ริ ะบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

20. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

21. งานการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หมวด 4 ข้อ 4.2 ก.4

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 4 ของสายงานฯ
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4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย
ระดับ 3

(93)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
22.พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ สาร

หมายเหตุ อยูใ่ นแผน ผวก.ปี 2559

23. งานการจัดการความรู้
หมวด 4 ข้อ 4.2 ก.7

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
22.1 จัดการประชุมชีแ้ จง/สัมมนา/ฝึกอบรม พนักงานด้าน IT
เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพให้กบั พนักงานของ PEA
เปูาหมาย พนักงานด้าน IT จานวน 40 คน
(พคค.กฟฟ.หน้างาน/พนักงาน กรท.)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
S-3-3 Smart Organization
พัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มประสิทธภาพการดาเนินงานขององค์
เปูาประสงค์ - เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและสือ่ สาร
สาหรับงานบริหารจัดการภายในองค์กร

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

23.1 ดาเนินการประเมินและคัดเลือกหัวข้อความรู้
ที่สาคัญของสายงาน พร้อมจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ในการดาเนินการรวบรวมและจัดการความรู้
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
23.2 ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ ในหัวข้อที่ได้คดั เลือก
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
23.3 ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ที่ได้รวบรวม
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
23. งานการจัดการความรู้ (ต่อ)
หมวด 4 ข้อ 4.2 ก.7

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
23.4 นาความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ
ขององค์กรภายใน
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
23.5 ดาเนินการถ่ายทอด แลกเปลีย่ น วิพากษ์
แบ่งปันองค์ความรู้
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
23.6 ส่งพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้
ขององค์กร
เปูาหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ KM
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
23.7 ประเมินการจัดการความรู้ของสายงาน และจัดทา
เป็นรายงาน ส่งให้ กฝอ.
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

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

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
24.1 จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
เปูาหมาย ไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 5 ของสายงานฯ

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย
ระดับ 3

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

กฟจ.ลพบุรี ไม่น้อยกว่า 60 %
กฟจ.ท่าวุ้ง ไม่น้อยกว่า 60 %

-

-

60%
60%
60%

-

24.2 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกาลังกาย
เปูาหมาย 96 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
กฟจ.ลพบุรี 96 ครั้ง
กฟจ.ท่าวุ้ง 96 ครั้ง

24
24
24

24
24
24

24
24
24

24
24
24
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กร และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
25. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
25.1 ทบทวนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM)
ตามระบบ SEPA
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 6 ของสายงานฯ

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย
ระดับ 3

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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เปูาหมาย

-

-

1

-

(97)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กรและมีธรรมาภิบาล

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
26. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
(Soft Control)

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
26.1 จัดอบรม/บรรยาย/สอดแทรกเนือ้ หาด้าน
จริยธรรมในหลักสูตรต่างๆ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงาน เช่น หลักธรรมาภิบาล,
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร, การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน, การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต, การบริหารงานที่
โปร่งใส, คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
พร้อมทั้งประเมินแบบสอบถาม
เปูาหมาย 200 คน
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ตามมาตรฐาน (OECD)
- การกากับดูแลกิจการที่ดแี ละป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ตามมาตรฐาน (OECD)
- การกากับดูแลกิจการที่ดแี ละป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่

4. เปูาหมาย
ระดับ 3

7. เปูาหมาย

ระดับ 3

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

200
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-

-

-

งบ กกท.

(98)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
27. โครงการการไฟฟูาโปร่งใส

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
27.1 ขยายผลโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส
เปูาหมาย กฟฟ. 1-3
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
13
1

-

-

-

0.096

27.2 จัดตัง้ ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
เปูาหมาย กฟฟ. 1-3
กฟจ.ลพบุรี 1 แห่ง

13
1

-

-

-

0.104

27.3 จัดทาคูม่ อื สาหรับประชาชนประกาศ ณ จุดให้บริการ
(พรบ.ข้อมูลข่าวสาร)
เปูาหมาย กฟฟ. 1-3
กฟจ.ลพบุรี 1 ครั้ง

13
1

-

-

-
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งบ กกท.
คณะทางานฯ

งบ กกท.
ผวต.ลบ.

ผบค.ลบ.

(99)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กรและมีธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยทุกภาคส่วน
28. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐานสากล

กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
28.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นกั ศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ
ปวช. และ ปวส. ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และส่งเสริมให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
เปูาหมาย 525 คน
(21 โรงเรียน ในสังกัด สอศ. โรงเรียนละ 25 คน)
กฟจ.ลพบุรี
1 แห่ง
28.2 นักศึกษาให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า
และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าครัวเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ
ภายในชุมชน
เปูาหมาย 21,000 ครัวเรือน
(โรงเรียนละ 1,000 ครัวเรือน)
กฟจ.ลพบุรี
1 แห่ง
29. โครงการส่งเสริมการติดตัง้ เครื่องตัดไฟรั่ว RCD 29.1 รณรงค์ตดิ ตัง้ เครื่องตัดไฟรั่ว Residual Current Device
(RCD) เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วในอาคารสาธารณะ
และบ้านพักอาศัย รวมทั้งอาคาร สนง.กฟภ.
เปูาหมาย รอเปูาหมายจาก กคส.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บท CSR
6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บท CSR

4. เปูาหมาย
7. เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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เปูาหมาย

-

525
(21 ร.ร.)

-

-

-

-

-

1

-

21,000

-

-

-

-

-

1

0.628
ผวต.ลบ.

0.206
ผวต.ลบ.

0.036

งบ ฝสส.

(100)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
30. โครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต

แผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน
31. โครงการความร่วมมือด้าน CSR
(โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
30.1 จัดกิจกรรมด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กบั
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ าชุมชน ในพื้นที่ กฟข.
เปูาหมาย 100 คน
(แผนกฟน.3)
30.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ปลอดภัยประหยัด และการปฐมพยาบาลผูถ้ ูก
กระแสไฟฟ้าดูดเบือ้ งต้นให้กบั ครู นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ PEA
เปูาหมาย 500 คน
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

31.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่
เยาวชนตัง้ แต่การจัดหาพลังงานจากแหล่งเชือ้ เพลิงการผลิต
จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามที่อยูอ่ าศัยและการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กบั เยาวชน
เปูาหมาย 5 โรงเรียน
กฟจ.ลพบุรี ติดตามผล
(รร.สาธิตเทศบาล 3 วัดคลองสายบัว)

เปูาหมาย

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

-

-

-

100

0.035

-

-

500

-

0.129

ปฏิบตั ติ ามแผนโครงการที่เยาวชนได้เขียนไว้

Learning and Growth หน้า 27/33

งบ ฝสส.
ผวต.ลบ.
(101)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
32. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมไทย

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
32.1 ติดตัง้ หลอดประหยัดไฟฟ้ามอบให้กบั โบราณสถาน
และสถานที่ท่องเที่ยวของสายงาน ภาค 1
เปูาหมาย รอเปูาหมายจาก กคส.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
ผสส.กอก.

แผนงานรักษาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
33. โครงการ PEA ปลูกดูแล รักษ์ปาุ
33.1 ปลูกและบารุงรักษาต้นไม้ร่วมกับชุมชนใน
(อนุมตั ผิ วก ลว. 29 เม.ย. 2557)
พื้นที่รับผิดชอบของ PEA
เปูาหมาย รอเปูาหมายจาก กคส.
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
34. โครงการ PEA รักษ์น้าสร้างฝาย
34.1 สร้างฝายชะลอน้าโดยใช้วัสดุคอนกรีตชารุดเสือ่ ม
สภาพทางไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA
เปูาหมาย 2 แห่ง
กฟจ.ลพบุรี 1 แห่ง (วัดวังน้าดา ต.นิคมฯ)
แผนงานช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์
35. โครงการ PEA จิตอาสา
35.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรม CSR ขององค์กร
เปูาหมาย 1 ครั้ง (9% ของสายงานการไฟฟูา ภาค 1)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
แผนงานสารวจประเมินผลการรับรู้และตระหนัก
ในด้านต่างๆ
36. งานสารวจและประเมินผลความพึงพอใจ
36.1 ประสานงานและร่วมสารวจความพึงพอใจ
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของ PEA
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของ PEA
เปูาหมาย 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เปูาหมาย

0.077

งบ ฝสส.
ผสส.กอก.

0.056

งบ ฝสส.

งบ ฝสส.

-

2 แห่ง
1 แห่ง

-

-

0.115

-

-

1 ครั้ง

-

0.041

-

-

1 ครั้ง

-

คณะทางานฯ

งบ ฝสส.

(102)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
37. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของระบบไฟฟูาในเมืองและชุมชน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
37.1 จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ
เปูาหมาย 13 กม. (กฟฟ. 1-3 ไม่ต่ากว่าแห่งละ 1 กม.)
กฟจ.ลพบุรี
5 กม.
(เพิ่มเติม บริเวณ แยกนิคม-วงเวียนกรมประชา)

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

37.2 ติดตัง้ คอนสือ่ สาร ตามที่ได้รับอนุมตั งิ บประมาณจัดซือ้
พร้อมติดตัง้ คอนสือ่ สารตามงบประมาณประจาปี 2558
เปูาหมาย 10,000 ท่อน
(กฟฟ. 1-3 ตามจานวนคอนทีไ่ ด้รับการจัดสรรงบ)
กฟจ.ลพบุรี
588 ท่อน

Learning and Growth หน้า 29/33

เปูาหมาย

2
1

4
1

3
1

-

558

4
2

-

0.201
ผปบ.ลบ.

-

ผปบ.ลบ.
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
แผนงาน/โครงการ/งาน
(Operating Strategies หรือ
Strategic Initiatives)
37. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของระบบไฟฟูาในเมืองและชุมชน (ต่อ)

38. โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
(Activities / Action Steps)
37.3 เปลีย่ นหม้อแปลงนัง่ ร้านเป็นหม้อแปลงแขวน
ในถนนสายหลัก ในเขตเทศบาล
เปูาหมาย 13 เส้นทาง (กฟฟ. 1-3 แห่งละ 1 เส้นทาง)
กฟจ.ลพบุรี 1 เส้นทาง
(ถนนสีหราชเดโชชัย หลัง ม.ราชภัฏ)
กฟส.ท่าวุ้ง 1 เส้นทาง
(หมู่ 6,7 ต.บ้านเบิก)

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

38.1 จัดทาโครงการสานักงานสีเขียว (Green Offiice)
เปูาหมาย 2 แห่ง
(กฟจ.ลพบุรี,กฟจ.เพชรบูรณ์)
กฟจ.ลพบุรี 1 แห่ง
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เปูาหมาย

-

2

11

-

-

-

1
1

-

-

-

2
1

-

งบ คพจ.1
ผปบ.ลบ.
ผกป.ทวง.

รองบฯ
จากคณะ
กรรมการฯ

คณะทางานฯ
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารและจัดสรร
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
I1 เพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
39. เร่งรัดปรับปรุงให้มรี ะบบโครงข่ายสือ่ สาร Next 39.1 ประสานงานทดสอบโครงข่ายระบบสือ่ สาร DWDM และ
IP Core Network (3 แห่ง)
Generation Network และ IP Core Network
- กฟน.3, กฟจ.นครสวรรค์, กฟส.อ.หล่มเก่า
ให้ทวั่ ถึง มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว
โดยการจัดประชุมติดตามสถานะความก้าวหน้าของงานฯ
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
- ค่าเฉลีย่ ความสาเร็จของโครงการตามแผนแม่บท ICT

4. เปูาหมาย
ร้อยละ 80

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
- คะแนนประเมินด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
ของสายงานฯ

7. เปูาหมาย
ระดับ 3

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

39.2 ประสานงานทดสอบอุปกรณ์สอื่ สาร Next Generation
Network ทดแทนอุปกรณ์ SDH ที่มอี ายุการใช้งานเกิน 10 ปี
- อาคาร SCADA กฟน.3
โดยการจัดประชุมติดตามสถานะความก้าวหน้าของงานฯ
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
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เปูาหมาย

1

1

1

1

1

1

1

1
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
40.พัฒนางาน IP Aggregation/Access Network 40. ประสานงานติดตัง้ โครงข่ายระบบสือ่ สาร IP Aggregation/
ระยะที่ 1 เพื่อรองรับการเชือ่ มโยงอุปกรณ์
Access Network (7 แห่ง) มีดงั นี้
IP Network ให้มแี บบรายละเอียด (Detailed
กฟจ.เพชรบูรณ์, กฟส.อ.ชนแดน, กฟส.อ.พรหมบุรี,
Design) สาหรับเป็นเอกสารประกวดราคา
กฟย.อ.ลาสนธิ, สถานีฯ ชนแดน, สถานีฯ นครสวรรค์ 3
(ลานไก) และสถานีฯ นครสวรรค์ 4 (ชัว่ คราว)
โดยการจัดประชุมติดตามสถานะความก้าวหน้าของงานฯ
เปูาหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ
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เปูาหมาย

1

1

1

1

(106)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
กฟจ.ลพบุรี
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
-

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับองค์กร
-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

แผนงาน/โครงการ/งาน
กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิ
(Operating Strategies หรือ
(ระบุกจิ กรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)
Strategic Initiatives)
(Activities / Action Steps)
41. งานให้ความรู้ดา้ นพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ 41.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานให้
พลังงาน
กฟฟ. 1-3 และ กฟส.
เปูาหมาย 1 ครั้ง (กฟฟ. 1-3 และ กฟส.)
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม
42. งานจัดทาข้อมูลสาคัญและแผ่นพับ

6. เกณฑ์วัดการดาเนินงานระดับสายงาน
เปูาหมาย

7. เปูาหมาย
งบประมาณ
หน่วยงานหลัก
(หน่วย : ล้านบาท)
หน่วยงานรอง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
งบทาการ งบลงทุน งบอื่นๆ

42.1 จัดทาข้อมูลสาคัญและแผ่นพับของ กฟน.3
เปูาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี

4. เปูาหมาย
-

-

-

1

-

3

3

3

3

3

3

3

3

ไม่มกี จิ กรรม

42.2 จัดทา Presentation ข้อมูลสาคัญของ กฟน.3
เปูาหมาย เดือนละ 1 ครั้ง
กฟจ.ลพบุรี ไม่มกี จิ กรรม

Learning and Growth หน้า 33/33

(107)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี 2559

เครือ่ งมือเพื่อการบริหารแผน
(Strategy Map และ Balanced Scorecard)

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

มีนาคม 2559
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Strategy Map สายงานการไฟฟ้ าภาค 1 ประจาปี 2559

Goal

SO1. Sustainability
& Good Gov.

SO2. Industrial
Leadership

SO3. CustomerFocused

Finance

SO4. Green Energy
& Biz Dev.

Social

SO5. Innovation
& Technology

Environment

L&G0

IP

CM, CS, CRM

Satisfying Existing Customers

Confidential

Service Quality

Complaint Management

Maintenance
(Emergency Service)

Electricity Stability

Billing & Service Channel

Meter Transfer / Relocation

CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
CR2 ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจรและมุง่ เน้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยังยื
่ น

Operational Management Process

Innovation Process

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้ม ี
ประสิทธิภาพ
OM2 เพิม่ ขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทัวถึ
่ ง
OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

IP1 ส่งเสริมงานด้านวิจยั และพัฒนา

HR
Capital

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์
(HRM)
HR 2 เพิม่ ขีดความสามารถของ
บุคลากร (HRD)

Org.
Capital

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่
ความยังยื
่ น
OC2 ยกระดับ CG และ CSR สู่
มาตรฐานสากล
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ร่ างเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงานตาม Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจาปี 2559
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

Weight

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

หน่ วยวัด

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
12
3

ระดับ 1

2
2
5
5
2

2.83
104

Goal

Customer
Value
CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้ องการ
Preposition และความคาดหวังของลูกค้ า

CR2 ยกระดับการให้ บริการอย่างครบวงจรและ
มุง่ เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าอย่าง
ยัง่ ยืน
Internal
Process

- ค่ากาไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP)
ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
- ค่าใช้ จา่ ยจากการดาเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานส่วนภูมิภาค

ล้ านบาท

- ระดับความพึงพอใจของลูกค้ าของสายงาน
การไฟฟ้าภาค 1
กลุม่ บ้ านอยูอ่ าศัย
กลุม่ พาณิชย์
กลุม่ อุตสาหกรรม
กลุม่ อื่นๆ
- จานวนข้ อร้ องเรียนต่อจานวนผู้ใช้ ไฟ 

ร้ อยละ

OM1 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ

- Inventory Turnover
- ความสาเร็จของการปิ ดงานก่อสร้ างตามแผน

OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าทีม่ ีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ านบาท

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เรื่ อง/
ล้ านราย/
ปี

ค่ าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก

65

0.25
0.25
0.25
0.25
2

162

รอบ/ปี
ระดับ

40
2
2

1.85
1

ครัง้ /ราย/ปี
ครัง้ /ราย/ปี

5
4

3.25
3.67
4.09
102
100
98
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
70

75

80

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
159
156
153

1.90
2

1.95
3

4.51
96

2
4

85

150

2.05
5

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
(110)

ร่ างเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงานตาม Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจาปี 2559
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

หน่ วยวัด

Internal
Process

OM 2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าทีม่ ีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง

OM3 พัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

IP1 ส่งเสริมงานด้ านวิจยั และพัฒนา

- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI)
- ดัชนีจานวนครัง้ ทีไ่ ฟฟ้าขัดข้ อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้ อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)
- การขยายเขตการบริ การไฟฟ้า
- ร้ อยละของความถูกต้ องของข้ อมูลหม้ อแปลง
ในฐานข้ อมูลระบบ GIS
- ร้ อยละของความถูกต้ องของข้ อมูลมิเตอร์
ในฐานข้ อมูลระบบ GIS
- ร้ อยละของความถูกต้ องของข้ อมูลอุปกรณ์ตดั ตอน
และอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้ อมูลระบบ
GIS
- ความสาเร็จของการดาเนินการตาม
Service Level Agreement ทีร่ ะบุในห่วงโซ่อปุ ทาน
- ร้ อยละของการบรรลุเป้าหมายตามข้ อตกลงระดับการ
ให้ บริการ (Service Level Agreement : SLA) ของ
การไฟฟ้าสาขา
- ร้ อยละของจานวนผู้ใช้ ไฟฟ้าทีไ่ ด้ รับบริการเร็วกว่า
มาตรฐาน (Guaranteed Standard)
- จานวนกระบวนการหรือนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงาน

Weight

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
นาที/ราย/ปี
5
นาที/ราย/ปี
4
ร้ อยละ
3
จานวน
2

ค่ าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก
รอค่าเป้าหมายจากผู้รับผิดชอบหลัก

ร้ อยละ

1

89

91

93

95

97

ร้ อยละ

1

89

91

93

95

97

ร้ อยละ

1

88

89

90

91

92

ร้ อยละ

2

90

92

94

96

98

ระดับ

3

1

2

3

4

5

ระดับ

3

1

2

3

4

5

จานวน

2

-

-

1

2

3
(111)

ร่ างเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงานตาม Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจาปี 2559
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

Weight

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

หน่ วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

- ความผูกพันของพนักงานทีม่ ีตอ่ องค์กร 
- ร้ อยละของผู้ผา่ นการประเมินขีดความสามารถ
(Core Competency) และเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
- ระดับความสาเร็จของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารบุคลากรทั ้งด้ านการเงินและกายภาพ 
- ค่าดัชนีการประสบอุบตั ภิ ยั ของสายงาน
การไฟฟ้าภาค 1 (Disabling Injury Index : DI )
- คะแนนความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามนโยบาย ผวก. (4 ยุทธศาสตร์ )

คะแนน
ร้ อยละ

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
43
1
0.5

3.75
60

3.82
65

3.89
70

3.96
75

4.03
80

ระดับ

0.5

1

2

3

4

5

ดัชนี

1

0.1383

0.1317

0.1255

0.1195

0.1138

คะแนน

2

1

2

3

4

5

- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1-6 

คะแนน

5

รอค่าเป้าหมายจากบันทึกข้ อตกลงกับกระทรวงการคลัง

- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 2
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 3
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 4
ของสายงานฯ

ระดับ

6

1

2

3

4

5

ระดับ

4

1

2

3

4

5

ระดับ

5.5

1

2

3

4

5

ระดับ

4

1

2

3

4

5

Learning
and Growth HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร
(HRD)
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร
(HRD)
OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

ค่ าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559

(112)

ร่ างเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงานตาม Balanced Scorecard ของสายงานการไฟฟ้าภาค 1 ประจาปี 2559
Dimension

Strategy

Strategic Measures

Unit

Weight

มุมมอง/มิติ

กลยุทธ์

เกณฑ์ วัดการดาเนินงาน

หน่ วยวัด

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 5
ของสายงานฯ
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 6
ของสายงานฯ
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารด้ าน
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) ตามมาตรฐาน OECD 
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนแม่บท CSR 
- ความสาเร็จในการดาเนินงานตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ISO : 26000 
- การกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละป้องปรามการทุจริต
คอร์ รัปชัน่ 

ระดับ

นา้ หนัก
(ร้ อยละ)
5

1

2

3

4

5

ระดับ

5.5

1

2

3

4

5

ร้ อยละ

0.5

60

70

80

90

100

ร้ อยละ
ระดับ

0.5
1

60
1

70
2

80
3

90
4

100
5

ระดับ

1

1

2

3

4

5

Learning OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน
and Growth

OC2 ยกระดับ CG และ CSR สูม่ าตรฐาน
สากล

รวม
หมายเหตุ 1.
2.

ค่ าเป้าหมายการดาเนินงาน (Target) ประจาปี 2559

100

เกณฑ์ วัดร่ วมทุกสายงาน
เกณฑ์ วัดการดาเนินงานที่ใช้ ผลการดาเนินงานตาม BSC ของ กฟภ. และบันทึกข้ อตกลงกับกระทรวงการคลังมาเป็ นผลการดาเนินงานของสายงาน

(113)

๒00 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑0๙00
เทเล็กซ์ : ๗๒๒๒๔ PEABKK โทร 0๒-๕๘๙0๑00
คาสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
ที่ พ 23 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.ลบ. ประจาปี ๒๕๕9
.............................................................................................................
เพื่อให้การจัดทาแผนปฎิบัติการของ กฟจ. ลบ.ประจาปี ๒๕๕9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของ กฟภ. และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕9 ของสายงานจาหน่ายและบริการ (ภาค ๑)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเป้าหมาย, ด้านลูกค้า, ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฎิบัติการ ของ กฟจ.ลบ. ประจาปี ๒๕๕9 ดังนี้
๑. นายอนุสรณ์ บุญเลิศ
ผจก.ลบ.
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายสัญชัย นิยมะจันทร์
รจก.ลบ.(ท.)
รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายกฤษณุชา ยี่ทอง
รจก.ลบ.(บ.)
รองประธานคณะกรรมการ
๔. นายนิพนธ์ คงดี
ผจก.กฟส.ทวง.
รองประธานคณะกรรมการ
๕. นางสาวจินตนา ซื่อสัตย์
ผชน.9
คณะกรรมการ
(ประธานอนุกรรมการด้านเป้าหมาย)
๖. นายฐิตินันท์ อาไพมณี
ผชน.8
คณะกรรมการ
(ประธานอนุกรรมการด้านลูกค้า)
๗. นายไกรวรรณ์ ปิยะวรรณ์โณ หผ.ปบ.ลบ.
คณะกรรมการ
(ประธานอนุกรรมการด้านกระบวนการ
ภายใน)
๘. นายเฉลย ศรีสุข
ผชน.9
คณะกรรมการ
(ประธานอนุกรรมการด้านการเรียนรู้
และพัฒนา)
๙. นางสมทรง พลนิกร
หผ.บป.ลบ.
คณะกรรมการ
๑๐. นายทรงรักษ์ ทรัพย์อนันต์ หผ.บห.ลบ.
คณะกรรมการ
๑๑. นายประน้อม เอี่ยมบาง หผ.บค.ลบ.
คณะกรรมการ
๑๒. นายสุเทพ ขจรศิลป์
หผ.วต.ลบ.
คณะกรรมการ
๑๓. นายสมภร เจริญนาค
หผ.มต.ลบ.
คณะกรรมการ

๑๔. จ.อ.วันเพ็ญ ฤทธิ์ประเสริฐ หผ.กส.ลบ.
๑๕. นายมานพ คล้ายสุข
หผ.คล.ลบ.
๑๖. นายวิเชียร บุญกระจ่าง
หผ.บต.ทวง.
๑๗. นายสุชาติ ล้ออุไร
หผ.กป.ทวง.
๑๘. นางอรพิน รุ่งศรี
หผ.บง.ทวง.
๑๙. นางสาวอภิรดี อัญญมณี นกต.6 ผวต.ลบ.
๒0. เลขานุการ ประธานอนุกรรมการแต่ละด้าน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่เป็นอนุกรรมการแต่ละด้าน เป็นผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านและขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะทางาน และเลขานุการแต่ละด้าน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทาแผนปฏิบัติการของ กฟจ.ลบ. ประจาปี ๒๕๕9
๒. ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
๓. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกๆเดือน
๔. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม ๒๕๕9

(นายอนุสรณ์ บุญเลิศ)
ผจก.กฟจ.ลบ.
ที่ น.3 ลบ.(วต.)
เรียน รจก.ลบ.,ผจก.กฟส.ทวง.
,ผชน.9,8,หผ.ทุกแผนก
-เพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ต่อไป
(นายอนุสรณ์ บุญเลิศ)
ผจก.กฟจ.ลบ.

แผนกวิศวกรรมและการตลาด

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

