รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ไตรมาสที่ 2 ประจำปC 2564
SO1 ยกระดับการกำกับ ดูแลแบบบูรณาการเพื่อ สร8างความยัง่ ยืน
แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 1 สร/าง กฟภ. ให/เติบโตอย<างยั่งยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบตั ิที่ดี ของสากล OECD และ DJSI
1.1 โครงการยกระดับคุณธรรม
และความโปรHงใสในการ
ดำเนินงาน ของหนHวยงานภาครัฐ
(ITA)

ร8อยละ 70

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 100
1. วิ เ คราะห* ผลคะแนนจากปU 2563 เที ยบเคี ยงกั บหน< วยงานรั ฐวิ สาหกิ จ
ที่ได/รับ ผลคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษารูปแบบการประเมินปU 2564
ควบคู<กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของ กฟภ.
- สำนั ก งาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิ น ITA ประจำปU 2563
ของหน<วยงานที่เข/ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน<วยงานผ<านระบบ
ITAS โดยเที ยบเคี ยงกั บหน< วยงานรั ฐวิ สาหกิ จที ่ ได/ รั บผลคะแนนประเมิ น
ระดับ AA (95 – 100 คะแนน) ได/รับผลคะแนนการประเมิน ดังนี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห* มีผลคะแนนประเมิน 99.60 คะแนน
เปoนอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
ธนาคารออมสิน ผลคะแนนประเมิน 97.19 คะแนน เปoนอันดับ 2
ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ*การเกษตร ผลคะแนนประเมิน
96.74 คะแนน เปoนอันดับ 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
ธนาคารเพื่อการส<งออกและนำเข/าแห<งประเทศไทย ผลคะแนนประเมิน
95.86 คะแนน เปoนอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
การไฟฟrาส<วนภูมิภาค ผลคะแนนประเมิน 95.24 คะแนน
เปoนอันดับ 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
บริษัท ธนารักษ*พัฒนาสินทรัพย* จำกัด ผลคะแนนประเมิน
95.09 คะแนน เปoนอันดับ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
- ตามประกาศ สำนั ก งาน ป.ป.ช. ณ วั น ที ่ 8 ม.ค. 2564 แจ/ ง ปฏิ ทิ น
การประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของหน<วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำปU ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่ อ ให/ ห น< ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก แห< ง
(8,301 หน<วยงาน) ใช/ประกอบการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนและ
ช<วงระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให/หน<วยงานภาครัฐดำเนินการตาม คู<มือ
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของ
หน<วยงานภาครัฐ ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต/แนวคิด ITA 2021
More Open, More Transparent : ยิ่งเป|ดเผย ยิ่งโปร<งใส
•

•

•

•

•

•

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจ/งว<าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได/มีมติเห็นชอบให/
มอบรางวั ล โล< เ กี ย รติ ย ศ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร< ง ใสในการ
ดำเนิ นงานของหน< ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจำปU ง บประมาณ พ.ศ. 2563
(ITA Awards 2020) ให/ ก ั บ กฟภ. เนื ่ อ งในโอกาสที ่ กฟภ. มี ผ ลคะแนน
ประเมิน 95.24 คะแนน จัดอยู<ในระดับ AA ทั้งนี้ เพื่อเปoนขวัญและกำลังใจ
ให/กับ กฟภ. ในด/านการส<งเสริมและพัฒนาการบริหารงานด/วยความโปร<งใส
และยึดมั่นในธรรมาภิบาลต<อไป เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปoนจุดอ<อนโดยอ/างอิงจาก
ผลการวิเคราะห*ฯ และนำมาเปoนป‚จจัยนำเข/าในการทบทวน/จัดทำแผนแม<บท
และแผนปฏิบัติการด/านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปrองกันและปราบปราม
การทุจริตคอร*รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปU 2564
- ผวก. อนุมัติผลการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของ
หน< ว ยง า นภา คร ั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปU 2563 และการพั ฒ นากระบวนงาน กฟภ. ประจำปU 2564
(โดยอ/างอิงจากผลการวิเคราะห*คะแนน ปU 2563 ซึ่ง กฟภ. ได/รับคะแนน
ประเมิ น ร/ อ ยละ 95.24 มี ร ะดั บ ผลการประเมิ น (Rating Score)
“ระดับ AA”) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563
3. แจ/งเวียนหน<วยงานที่เกี่ยวข/องเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการที่เปoนจุดอ<อน
- แจ/งเวียนหน<วยงานที่เกี่ยวข/องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปoน
จุดอ<อน โดยกำหนด แผนงาน/กิจกรรม รองรับการพัฒนากระบวนงานบรรจุ
ไว/ภายใต/แผนปฏิบัติการของหน<วยงานประจำปU 2564 ตามความเหมาะสม
และรายงานผลการดำเนินงานฯ ให/ กกท. ทราบเปoนรายไตรมาส เพื่อรวบรวม
สรุ ป ผลการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนงานของ กฟภ. และใช/ เ ปo น ข/ อ มู ล
ประกอบการประเมิน ITA ในปU 2564 ทั้งนี้ ได/กำหนดประเด็นในการพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ง า น ก ฟ ภ . ป ร ะ จ ำ ป U 2564 จ ำ น ว น 8 ป ร ะ เ ด ็ น ห ลั ก
(ตามหนังสือ กกท.(นผ) 35393/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563) ดังนี้
1) มุ<งเน/นสื่อสารแผนการใช/จ<ายงบประมาณให/บุคลากรรับทราบ
(รผก.(บ))
2) สร/างการตระหนักรับรู/ในขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช/
ทรัพยสินของราชการ (รผก.(บ))
3) เสริมสร/างศักยภาพการปฏิบัติงานและการให/บริการของบุคลากร
(รผก.(ธต), รผก.(บก) และ รผก.(ภ1-ภ4))

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
4) ยกระดับการสื่อสารและการเผยแพร<ประชาสัมพันธ*ผลงานหรือข/อมูล
ของหน<วยงาน (รผก.(ย))
5) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให/บริการของ
หน<วยงาน (รผก.(ย), รผก.(ธต), และ รผก.(ภ1-4))
6) สนับสนุนและเป|ดโอกาสให/ภาคประชาชนหรือผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
เข/ามามีส<วนร<วมในการดำเนินงานที่สำคัญ (รผก.(ย), รผก.(ว),
รผก.(วศ), รผก.(กบ), รผก.(ป), และ รผก.(ภ1-ภ4))
7) สานต<อการดำเนินงานด/านความโปร<งใสของ กฟภ. (รผก.(ย)
และ รผก.(ภ1-ภ4))
8) ทบทวนและปรับปรุงข/อมูลการดำเนินงานของหน<วยงาน
ผ<าน PEA Website (รผก.(ย))
4. ขออนุมัติ ผวก. เข/าร<วมการประเมิน ITA ปU 2564
- ผวก. อนุมัติให/ กฟภ. เข/าร<วมการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการ
ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง ห น < ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให/หน<วยงาน
ที่เกี่ยวข/อง จัดทำข/อมูลตามแบบวัดทั้ง 3 เครื่องมือ และกำหนดให/ กกท. เปoน
ผู / ป ระสานงานและรวบรวมข/ อ มู ล ตามระยะเวลาที ่ ก ำหนด (ตามหนั ง สื อ
กกท.(นผ) 144/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564)
5. ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู/ของผู/มีส<วนได/ส<วนเสียภายใน (Internal
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที ่ ส ำนั ก งาน
ป.ป.ช. กำหนด
- กกท. เชิ ญ ประชุ ม ชี ้ แ จงการประเมิ น ITA ประจำปU 2564 ของ กฟภ.
ผ<านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานการไฟฟrา
12 เขต เพื ่ อ ชี ้ แ จงรายละเอี ย ดและคั ด เลื อ กกลุ < ม ตั ว อย< า งการประเมิ น ฯ
โดยมี รผก.(ย) เปoนประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
- กกท. รวบรวมรายชื ่ อ กลุ < ม ตั ว อย< า งผู / ม ี ส < ว นได/ ส < ว นเสี ย ภายใน (IIT)
ประกอบด/ วยผู /บริ หารและพนั กงาน จากทุ กสายงาน สายงานละ 33 คน
และจาก ฝวก. จำนวน 12 คน รวมจำนวนกลุ<มตัวอย<าง IIT ได/ทั้งสิ้น 547 คน
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
- รผก.(ย) ตรวจสอบและอนุมัติข/อมูลของกลุ<มตัวอย<างผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
ภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564
- จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงานของ
หน< ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจำปU 2564 โดย รผก.(ย) และ อก.กท.

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
และร< ว มจั ด ทำแบบวั ด การรั บ รู / IIT สำหรั บ กลุ < ม ตั ว อย< า งส< ว นภู ม ิ ภ าค
(ภ1 – ภ4) ผ<านระบบ Video Conference โดยถ<ายทอดการบรรยายจาก
ห/องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง กฟข. 12 เขต
และ กฟฟ. ในสังกัด เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564
- กกท. แจ/งผู/บริหารและพนักงานที่เปoนกลุ<มตัวอย<างสังกัดสำนักงานใหญ<
เข/าร<วมรับฟ‚งบรรยายในหัวข/อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสใน
การดำเนิ น งานของ กฟภ. ประจำปU 2564” เมื ่ อ วั น ที ่ 20 เม.ย. 2564
โดย รผก.(ย) พร/อมทั้งจัดทำแบบวัดการรับรู/ของผู/มีส<วนได/ส<วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ให/แล/วเสร็จภายใน
วันศุกร*ที่ 7 พ.ค. 2564
- กลุ<มตัวอย<างผู/มีส<วนได/ส<วนเสียภายในของ กฟภ. ได/ดำเนินการจัดทำแบบ
วั ด การรั บ รู / ข องผู / ม ี ส < ว นได/ ส < ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ครบ 400 คน ตามจำนวนขั ้ น ต่ ำ ที่
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเรียบร/อยแล/ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564
6. ดำเนินการตามแบบวัดการรับรู/ของผู/มีส<วนได/ส<วนเสียภายนอก (External
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที ่ ส ำนั ก งาน
ป.ป.ช. กำหนด
- กกท. เชิญประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปU 2564 ของ กฟภ. ผ<าน
ระบบการประชุมทางไกล Video Conference ไปยังสำนักงานการไฟฟrา 12
เขต เพื่อชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกกลุ<มตัวอย<างการประเมินฯ โดยมี
รผก.(ย) เปoนประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
- กกท. รวบรวมรายชื ่ อ กลุ < ม ตั ว อย< า งผู / ม ี ส < ว นได/ ส < ว นเสี ย ภายนอก (EIT)
ประกอบด/วย กลุ<มลูกค/ารายสำคัญ กลุ<มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล/อม ลูกค/า
PEA Smart Plus หน<วยงานกำกับดูแล และคู<ค/า จากทุกหน<วยงานที่เกี่ยวข/อง
รวมจำนวนกลุ<มตัวอย<างได/ทั้งสิ้น 709 คน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
- รผก.(ย) ตรวจสอบและอนุมัติข/อมูลของกลุ<มตัวอย<างผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564
- กลุม< ตัวอย<างผูม/ สี ว< นได/สว< นเสียภายนอกของ กฟภ. ได/ดำเนินการจัดทำแบบวัด
การรับรู/ของผู/มีส<วนได/ส<วนเสียภายนอก (EIT) แล/วจำนวนทั้งสิ้น 828 ราย
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564
- กลุม< ตัวอย<างผูม/ สี ว< นได/สว< นเสียภายนอกของ กฟภ. ได/ดำเนินการจัดทำแบบวัด
การรั บ รู / ข องผู / ม ี ส < ว นได/ ส < ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ครบ 400 คน ตามจำนวนขั้นต่ำที่สำนักงาน
ป.ป.ช. กำหนดเรียบร/อยแล/ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
7. ดำเนิ น การตามแบบตรวจการเป| ด เผยข/ อ มู ล สาธารณะ (Open Data
Integrity & Transparency Assessment) ภายในระยะเวลาที ่ ส ำนั ก งาน
ป.ป.ช. กำหนด
- จั ดประชุ มการเป| ดเผยข/ อมู ลตามแบบตรวจการเป| ดเผยข/ อมู ลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปU
2564 ให/กับ Admin และเจ/าหน/าที่ดูแลระบบประกาศจัดซื้อจัดจ/างของ กฟภ.
ณ ห/องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564
- หน<วยงานผู/รับผิดชอบลงข/อมูลตามเกณฑ*การประเมิน ITA ดำเนินการทบทวน
และจั ดทำข/ อมู ลลงใน PEA Website แล/ วเสร็ จ และ กกท. จะดำเนิ นการ
ตรวจสอบข/อมูลในภาพรวม ก<อนนำ URL ขึ้นระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ต<อไป เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564
- รผก.(ย) อนุมัติข/อมูลตามแบบวัดการเป|ดเผยข/อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน
43 ข/อ ผ<านระบบ ITAS เรียบร/อยแล/ว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564
- ที่ปรึกษาโครงการฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได/ตรวจสอบและให/คะแนนแบบวัด
การเป| ด เผยข/ อ มู ล สาธารณะ (OIT) ผ< า นระบบ ITAS เสร็ จ เรี ย บร/ อ ยแล/ ว
เมื ่ อ วั น ที ่ 20 มิ . ย. 2564 โดย กฟภ. ได/ ร ั บ คะแนนเต็ ม 100 คะแนน
ในทุกข/อคำถาม (จำนวน 43 ข/อ) ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลคะแนน
ประเมิน ITA ประจำปU 2564 อย<างเปoนทางการในเดือน ส.ค. 2564 ต<อไป

1.2 แผนงานการยกระดับการ
ดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย
ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

ร8อยละ 40

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 36
- อยู<ระหว<างดำเนินการตามแผนแม<บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- อนุมัติราคากลางงานจ/างที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับการจัดการความ
ปลอดภัยฯ แล/ว ตามหนังสือเลขที่ กปภ.(จป) 291/2564 ลงวันที่ 9 เม.ย.
2564
- ขออนุมัติ`ขอบเขตงาน (TOR) งานจ/างที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับการ
จัดการความปลอดภัยฯ กฟภ. สู<มาตรฐาน ISO 45001 ตามหนังสือเลขที่
กปภ.(จป) 291/2564 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2564
ป[ญหา/อุปสรรค
ขั้นตอนการดำเนินการของตัวระบบ e-GP ต/องใช/เวลารอผู/เข/ามาทำการ
คัดเลือกให/ครบ 3 ราย
แนวทางแก8ไข
กปภ. จะเร< ง ดำเนิ น การลงระบบ e-GP ให/ แ ล/ ว เสร็ จ ในไตรมาส 3
(ได/บริษัทในการดำเนินการ)

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานตามเกณฑ`การ
ประเมิน Core Business
Enablers ด8านที่ 1 การกํากับดูแล
ที่ดีและการนําองค`กร ประจําปp
2564

ร8อยละ 30

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 42
1. วิเคราะห*ผลคะแนนจากปU 2563 เทียบเคียงกับหน<วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
ผลคะแนนสูงสุด พร/อมทั้งศึกษาหลักเกณฑ*การประเมินผลปU 2564 ควบคู<กัน
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ.
- ฝนย. แจ/ งผลการประเมิ น SE-AM อย< างไม< เปo นทางการในที ่ ประชุ มผู / บริ หาร
ระดับสูง (บส.) โดย กฟภ. มีผลการประเมิน Core Business Enabler ด/านที่ 1
ที่ระดับ 3.0500 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก Baseline ปU 2562 ซึ่งอยู<ที่ระดับ 2.6715
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
- ฝนย. จัดส<งรายงานสรุปผลการดำเนินงานด/าน Core Business Enablers
ซึ ่ งระบุ ผลการประเมิ นและประเด็ นที ่ ย ั งดำเนิ นการได/ ไม< สมบู รณ* (Gap)
อย< า งเปo น ทางการ ให/ เ ลขานุ ก ารคณะทำงาน Core Business Enablers
ทั้ง 8 ด/าน (ตามหนังสือ กวป.(วอ) 381/2564) ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564
- กกท. และที่ปรึกษา (TRIS) อยู<ระหว<างดำเนินการวิเคราะห*ผลการประเมินและ
Gap ที่เกี่ยวข/อง รวมทั้งทบทวนกรอบเส/นทาง (Roadmap) การพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการ กฟภ. พ.ศ. 2563-2566 ด/านการกำกับดูแลที่ดีและการนำ
องค*กร ประจำปU 2564 เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานยกระดับประสิทธิภาพ
และป|ด Gap ที่เกี่ยวข/องต<อไป
2. จัดประชุมชี้แจงหน<วยงานที่เกี่ยวข/องเพื่อทราบ
- ชี ้ แ จงผลการดำเนิ น งานเบื ้ อ งต/ น ในการประชุ ม คณะทำงานประเมิ น
ด/านที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 ผ<านระบบ e-space และได/แจ/งผลคะแนน
และประเด็ นที ่ ย ั งดำเนิ นการได/ ไม< สมบู รณ* (Gap) ที ่ ได/ ร ั บแจ/ งจาก สคร.
อย< า งไม< เ ปo น ทางการให/ ห น< ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข/ อ งทราบแล/ ว ผ< า น Line กลุ< ม
คณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้ กกท. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
ต<อหน<วยงานที่เกี่ยวข/องต<อไป
3. หน<วยงานที่เกี่ยวข/องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปoนจุดอ<อน
โดยอ/ า งอิ ง จากผลการวิ เ คราะห* ใ นข/ อ 1. ควบคู < ก ั บ การดำเนิ น งานตาม
หลักเกณฑ*การประเมินผล ประจำปU 2564
- หน<วยงานที่เกี่ยวข/องรับทราบประเด็นที่ยังดำเนินการได/ไม<สมบูรณ* (Gap)
จาก กกท. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ผ<าน Line กลุ<มคณะทำงาน และอยู<ระหว<าง
ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการที่เปoนจุดอ<อน โดยจะรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งถัดไป

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
4. ประเมินระดับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ*ฯ
- กกท. จั ด ทำหนั ง สื อ รวบรวมข/ อ มู ล การดำเนิ น งานตามเกณฑ*
Core Business Enabler ด/านที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 2/2564 จากหน<วยงาน
ที่เกี่ยวข/อง โดยกำหนดให/หน<วยงานที่เกี่ยวข/องจัดส<งข/อมูลให/ กกท. ภายใน
วันที่ 5 ก.ค. 2564
5. จัดประชุมคณะทำงานประเมินด/านที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำ
องค*กร เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส
- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564
- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564
- ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 (ผ<านระบบ e-Space)
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช/ในการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
ระบบ SE-AM ด/านที่ 1
- กกท. อยู < ร ะหว< า งการออกแบบ Dashboard สำหรั บ แสดงสถานะ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ* Core Business Enabler ด/านที่ 1 รายไตรมาส
7. นำส<งหลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ*ฯ ขึ้นระบบของ สคร.

1.4 แผนงานยกระดับการ
ดําเนินงานด8านความรับผิดชอบ
ตHอสังคม และสิ่งแวดล8อมสูH
มาตรฐานสากลอยHางยั่งยืน

ร8อยละ 45

- เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4/2564
ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 100
1. ทบทวนกรอบการดำเนินงาน (Framework) และป‚จจัยความยั่งยืน
- ศึ ก ษาการดำเนิ น งานเพื ่ อ ความยั ่ ง ยื น และจั ด ทำคู < ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
- ขออนุมัติแต<งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ตาม คำสั่ง กฟภ.
ที่ สรก.(ย) 8/2564 เมื ่ อ วั นที ่ 2 ก.พ. 2564 โดยมี ผชก.(ย) เปo นประธาน
คณะทำงาน
2. ค/นหาและระบุประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
(Identification)
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.
2564 เพื่อค/นหาประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.
2564 เพื่อค/นหาประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
3. จั ด ลำดั บ ความสำคั ญ (Prioritization) ของประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข/ อ งกั บ การ
พัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
- ดำเนินการรวบรวมข/อมูลและสรุปผลการสำรวจความต/องการความคาดหวัง
จากผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย ปU 2564 พร/อมประเมินและจัดลำดับประเด็นสำคัญของ
ป‚จจัยยั่งยืน นำเสนอประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาความยั่งยืนของ
กฟภ. ต<อที่ประชุม คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2564 เพื่อสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญด/านความยั่งยืนของ กฟภ.
4. นำส<งประเด็นสำคัญด/านความยั่งยืนของ กฟภ. เพื ่ อเปo นป‚ จจั ยนำเข/ า
สำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร*ระยะยาว และจัดทำแผนปฏิบัติ
การของ กฟภ.
- ดำเนิ น การจั ด ทำรายงานประเด็ น ที ่ ม ี น ั ย สำคั ญ ด/ า นความยั ่ ง ยื น
เพื่อเตรียมนำเสนอป‚จจัยที่มีผลต<อความยั่งยืนของ กฟภ.
- ขออนุ มั ติ ป‚ จจั ยที ่ มี นั ยสำคั ญด/ านความยั ่ งยื นของ กฟภ. ประจำปU 2564
เพื่อเปoนป‚จจัยนำเข/าสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร* กฟภ. พ.ศ. 2565 -2569
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปUของ กฟภ. โดย ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.
2564 ตามหนังสือเลขที่ ฝสส. 339/2564

ยุทธศาสตร*ที่ 2 การให/ความสำคัญและตอบสนองต<อกลุ<มผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
2.1 แผนงานบูรณาการในการ
ยกระดับด8านผู8มีสHวนได8สวH นเสีย

ร8อยละ 28.50 ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 53.75
1. นำประเด็นความต/องการ/ความคาดหวังมาจัดทำแผนสร/างความสัมพันธ*
- รวบรวมประเด็ น ความต/ อ งการ/ความคาดหวั ง เพื ่ อ เปo น ป‚ จ จั ย นำเข/ า
ในการจัดทำแผนสร/างความสัมพันธ*เรียบร/อยแล/ว
- จัดประชุมชี้แจงแผนแม<บทและแนวทางการจัดทำแผนสร/างความสัมพันธ*
(แผนปฏิบัติการประจำปU) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 และจัดประชุมกลุ<มย<อยกับ
หน< ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบแผนงานเพื ่ อ จั ด ทำแผนสร/ า งความสั ม พั น ธ*
เดือน ก.พ. - มี.ค.
- รวบรวมแผนสร/างความสัมพันธ* (แผนปฏิบัติการประจำปU) จากทุกสายงาน
เรียบร/อยแล/ว
- สื่อสารแผนสร/างความสัมพันธ*กับผู/มีส<วนได/ส<วนเสียให/กับ ทุกสายงาน/สำนัก
สายงาน/สำนักละ 0.5 วัน ระหว<างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564
- ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด/านการบริหารจัดการผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
ปU 2564 เรียบร/อยแล/ว โดย ผวก. ให/ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
2. ดำเนินงานตามแผนสร/างความสัมพันธ*
- อยู<ระหว<างการดำเนินงานตามแผนสร/างความสัมพันธ*
3. สำรวจประเด็ น ความต/ อ งการ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
Stakeholder สำคัญ
- อยู<ระหว<างสำรวจประเด็นความต/องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
Stakeholder สำคัญ
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนสร/างความสัมพันธ*
- ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 เรียบร/อยแล/ว
- อยู<ระหว<างติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2
5. จัดทำแผนสร/างความสัมพันธ*ในปU 2565
- อยู<ระหว<างการทบทวนแผนแม<บทด/านการบริหารจัดการผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
เพื่อเปoนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปU (แผนสร/างความสัมพันธ*)
โดยคาดว<าจะแล/วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2564

SO2 มุHงสูHองค`กรที่เปTนเลิศในทุกด8านเพื่อรองรับระบบไฟฟBาในอนาคต
แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 3 Grid Modernization Roadmap & Implementation
3.1 แผนงานพัฒนา Strong Grid

ร8อยละ 50

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 50
สายงานการไฟฟBาภาค 1 (ผลการดำเนินงานคิดเปoนร/อยละ 50)
1. ควบคุม ติดตาม ปrองกัน และแก/ไข ค<าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟrาขัดข/อง
SAIFI, SAIFI เมื อ งใหญ< , ระยะเวลาไฟฟr า ขั ด ข/ อ ง SAIDI, SAIDI เมื อ งใหญ<
(จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน มีกิจกรรมดังนี้)
- ตัดต/นไม/ใกล/แนวสายไฟฟrา
- ตัดต/นไม/ตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เปoนที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3
- ติดตั้งฉนวนครอบ เช<น บุชชิ่งหม/อแปลง Drop กับดักเสิร*จ ฯลฯ ในเขต
เทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟrา ถึง รีโคลเซอร*ในระบบ
จำหน<ายตัวแรก
- เทคอนกรีตเสาต/นที่ติดตั้ง Riser pole
- ติดตั้ง Snake Guard
- ตรวจสอบและแก/ไขระบบจำหน<ายแรงสูงที่มีป‚ญหาไฟฟrาขัดข/องบ<อยครั้ง (22 kV)
- บำรุงรักษาหม/อแปลงไฟฟrา 1 เฟส 3 เฟส
- โดยกิจกรรม Preventive Maintenance ดำเนินการเปoนไปตามแผนงานที่กำหนด
โดยป‚จจุบัน กฟน.1-3 ได/ดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
2. จั ดประชุ มร< วมกั บหน< วยงานภายนอก เช< น กฟผ. และรายงานผลการ
ประชุมให/ผู/บริหารรับทราบ โดยมีการทบทวนแผนงานและจะเริ่มดำเนินการ
ในช<วงไตรมาส 4
3. ทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียม การเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟrา
ในพื้นที่ โดยจะเริ่มดำเนินการในช<วงไตรมาส 3
สายงานการไฟฟBาภาค 2 (ผลการดำเนินงานคิดเปoนร/อยละ 50)
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน<ายไฟฟrา
- กิจกรรมปrองกันไฟดับจากสัตว*
- กิจกรรมปrองกันไฟดับจากอุปกรณ*
- กิจกรรมปrองกันไฟดับจากต/นไม/
โดยป‚จจุบัน กฟฉ.1-3 ได/ดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
2. แผนงาน Smart Patrol
- สำรวจ-ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟr า วงจรที ่ ช ำรุ ด เสื ่ อ มสภาพจำนวนมากตาม
แผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟrาทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ<ายไฟ)
ป‚จจุบัน กฟฉ.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
- การตรวจสอบและแก/ไขจุดต<อจุดสัมผัสทางไฟฟrาระบบจำหน<ายแรงสูง และ
ระบบสายส< ง ไฟฟr า ครบ 100% (เฉพาะวงจรที ่ ท ำการจ< า ยไฟ) ป‚ จ จุ บั น
กฟฉ.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
3. แผนงานก<อสร/าง/ปรับปรุงระบบจำหน<าย (แรงสูง-แรงต่ำ)
- ก<อสร/างระบบจำหน<ายแรงสูง (งบ I,P)
- ก<อสร/างระบบจำหน<ายแรงต่ำ (งบ I,P)
โดยป‚จจุบัน กฟฉ.1-3 ได/ดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
สายงานการไฟฟBาภาค 3 (ผลการดำเนินงานคิดเปoนร/อยละ 50)
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ<ายไฟทุกส<วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงด/านระบบควบคุมการสั่งการ นำข/อมูล GIS 2 เข/าใช/งานในระบบ
OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด โดย กผร. ให/ ผผธ. กวว. ทั้ง 3เขต ชะลอการ
จัดส<งข/อมูลในระบบ OMS ตามหนังสือเลขที่ กผร.(ขภ.)168/2564 ลงวันที่ 4
มี.ค. 2564 เนื่องจากระบบ GIS มีการปรับปรุงโปรแกรม ทั้งนี้ หน<วยงาน กผร.
จะมีการประชุมชี้แจงการใช/งานระบบ GIS เพิ่มเติม ในช<วงเดือน ส.ค. 2564
2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟrารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ดำเนินการ
ตามแผนที่แต<ละ กฟข.กำหนด) ป‚ จจุ บั น กฟก.1-3 ดำเนิ นการเปo นไปตาม
เปrาหมายที่กำหนด
3. ดำเนินการเร<งรัดการปรับปรุงศูนย*สั่งการจ<ายไฟการไฟฟrาหน/างานให/มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห*แก/ไขไฟฟrาขัดข/องได/อย<าง
รวดเร็ว (งานที่ได/รับอนุมัติปU 2562 – 2564) ป‚จจุบัน กฟก.1-3 ดำเนินการ
เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
4. แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟrานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ดำเนินการตามแผนงานประจำปU
2564) โดยดำเนินการก<อสร/างเพิ่มวงจร, เปลี่ยนสายเปoนชนิด SAC, การติดตั้ง
อุปกรณ*ตัดตอน และการก<อสร/างสถานีไฟฟrา ป‚จจุบัน กฟก.1-3 ดำเนินการ
เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
สายงานการไฟฟBาภาค 4 (ผลการดำเนินงานคิดเปoนร/อยละ 50)
1. โครงการจัดทำแผน และติดตามการแก/ไขป‚ญหาความพร/อมในการจ<ายไฟ
ของสถานีไฟฟrาข/างเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟrาขัดข/องทั้งสถานีฯ ป‚จจุบัน
กฟต.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
2. โครงการตรวจตราระบบจำหน<ายปrองกันกระแสไฟฟrาขัดข/องบริเวณ IZOZ
(Inside Zero Outage Zone) ป‚ จ จุ บ ั น กฟต.1-3 ดำเนิ น การเปo น ไปตาม
เปrาหมายที่กำหนด
3. โครงการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร/างความมั่นคงในการ
จ<ายไฟ ป‚จจุบัน กฟต.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
4. โครงการจ<ายไฟ วงจรว<างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจร
ที่ไม<ได/จ<ายไฟ ป‚จจุบัน กฟต.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ* RCS ที่มีความพร/อมสามารถควบคุม
ได/ไม<น/อยกว<า 90% ของจำนวนวงจร RCS ที่มี ป‚จจุบัน กฟต.1-3 ดำเนินการ
เปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด
6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติม เพื่อทำ
SF6 ให/เปoน RCS โดยไม<ต่ำกว<า Planning Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร ป‚จจุบัน
กฟต.1-3 ดำเนินการเปoนไปตามเปrาหมายที่กำหนด

ยุทธศาสตร*ที่ 4 Grid Modernization Roadmap & Implementation
4.1 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟBา
เพื่อรองรับระบบ Smart Grid

ร8อยละ 35

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 35.20
1. ความสำเร็จของการจัดหา Smart Meter และอุปกรณ*ประกอบ
เพื่อสับเปลี่ยนมิเตอร*จานหมุนในพื้นที่ กฟฟ.เมืองพัทยา
- อนุมัติแต<งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง
- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 1 และ 2 , จัดทำร<างขอบเขตของงาน
และราคากลาง
- สืบราคากลาง , ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 3 , จัดทำร<างขอบเขต
ของงานและราคากลาง
- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 4 , จัดทำร<างขอบเขตของงาน
- จัดทำร<างขอบเขตของงาน
2. ความสำเร็จของแผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟrา
ด/วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) บนเกาะสมุย
จ.สุราษฎร*ธานี
- ขอความเห็นชอบรายงานขอเช<า
- รายงานผลการพิจารณาและสั่งจ/างดำเนินการ
- จัดทำสัญญาเช<าระบบกักเก็บพลังงาน

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
3. ความสำเร็จของการร<วมมือในการดำเนินงาน Future Grid Technology
Trial with PEA เฟส 1
- ประชุมหารือร<วมกับหน<วยงานที่เกี่ยวข/อง เพื่อพิจารณาข/อมูลและรูปแบบ
การเข/าถึงข/อมูลสำหรับการดำเนินงานดังกล<าว ตลอดจนขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช/ข/อมูล
- ดำเนินการจัดทำและสรุปชุดข/อมูล (Meta Data และ Data Dic)
- ดำเนินการจัดเตรียมข/อมูล AMI แล/วเสร็จ ป‚จจุบันอยู<ระหว<างดำเนินการขอ
ความเห็นชอบ ผวก. การใช/ข/อมูล AMI ในการดำเนินงาน Future Grid
Technology Trial with PEA
- กนต. อยู<ระหว<างพิจารณารายละเอียดกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข/องเพื่อ
ประกอบการขอความเห็นชอบ ผวก. การใช/ข/อมูล AMI ในการดำเนินงาน
ดังกล<าว
- กฟภ. และบริษัท Future Grid Pty Ltd อยู<ระหว<างเตรียมความพร/อม
สำหรับการจัดทำ Network Model จากข/อมูลที่ได/จาก AMI
- กจข. พิจารณาการใช/ข/อมูล AMI เพื่อให/เปoนไปตามนโยบายธรรมาภิบาล
ข/อมูลและแนวปฏิบัติของ กฟภ. พ.ศ. 2562
4. แผนการปรับปรุง/พัฒนา Energy Storage (ระบบกักเก็บพลังงานที่
เชื่อมต<อในระบบจำหน<าย)
- รวบรวมข/อมูลพื้นที่ที่มี Potential และทบทวนเอกสารทางวิชาการ
สรุปผลการพิจารณาพื้นที่และแนวทางการศึกษา โดยมีพื้นที่นำร<อง
ที่จะดำเนินการศึกษาแล/ว
- ศึกษาผลทางด/านเทคนิคแล/วเสร็จ
- เริ่มวิเคราะห*ผลทางด/านเศรษฐศาสตร*
5. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานติดตามและแก/ไขป‚ญหาไฟตก
- อบรมการใช/งานให/กับการไฟฟrานำร<องแต<ละ กฟข. ทั้ง 12 เขต
- อนุมัติเริ่มการใช/งานโปรแกรมติดตามสถานการณ*แก/ไขป‚ญหาข/อร/องเรียน
ด/านแรงดันไฟฟrาตก ในพื้นที่การไฟฟrานำร<อง
- เก็บรวบรวมข/อแนะนำเพื่อปรับปรุงโปรแกรมจากการไฟฟrานำร<อง
(1) อนุมัติในหลักการ รผก.(ว) จ/างบริษัท จีไอเอส พัฒนาโปรแกรมติดตาม
สถานะ การแก/ไขป‚ญหาข/อร/องเรียนเเรงดันไฟฟrาตก เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564
(2) อนุมัติแต<งตั้งคณะกรรมการร<าง TOR และราคากลางงานการจ/างพัฒนา
โปรแกรมติดตามสถานะ การแก/ไขป‚ญหาข/อร/องเรียนเเรงดันไฟฟrาตก
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
(3) อนุมัติเห็นชอบร<างTOR และราคากลางงานจ/างพัฒนาโปรแกรมติดตาม
สถานะ การแก/ไขป‚ญหาข/อร/องเรียนเเรงดันไฟฟrาตก เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564
- ปรับปรุงแก/ไขและพัฒนาโปรแกรม
(1) อฝ.วร. เห็นชอบรายงานขอจ/างพัฒนาโปรแกรมติดตาม สถานะการแก/ไข
ป‚ญหาข/อร/องเรียนด/านแรงดันไฟฟrาตกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาการ
จ/าง 180 วัน นับถัดจากวันที่ได/ลงนามในสัญญา พร/อมทั้งแต<งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ/างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ตามคําสัง่ กฟภ. กวร. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ค. 2564
(2) ผลการพิจารณาการจ/างพัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะ การแก/ไขป‚ญหา
ข/อร/องเรียนด/านแรงดัน ไฟฟrาตก ดําเนินการจัดจ/าง บริษัท จีไอเอส จํากัด
เปoนผู/พัฒนาโปรแกรมติดตามสถานะ การแก/ไขป‚ญหาข/อร/องเรียนด/าน
แรงดันไฟฟrาตก
- มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โปรแกรมติดตามสถานะการแก/ไข
ป‚ญหาข/อร/องเรียนด/านแรงดันไฟฟrาตก เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 แบบ VDO
conference ให/กับ กบล. และการไฟฟrานําร<องทั้ง 12 เขตพื้นที่เพื่อเตรียม
ขยายผลให/กับเเต<ละการไฟฟrาในเขตพื้นที่ต<อไป

4.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อรองรับการ
พัฒนาโครงขHายไฟฟBาอัจฉริยะ

ร8อยละ 50

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 46.5
1. แผนงานขยายโครงข<ายใยแก/วนำแสง (คิดเปoนร/อยละ 44)
- ขายแบบ และกำหนดวันยื่นเสนอราคาในวันที่ 20 เม.ย. 2564
- ผวก. อนุมัติผลพิจารณาจัดจ/าง เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564
- มีผู/อุทธรณ*ประกาศผลผู/ชนะจำนวน 1 ราย
- กฟภ. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 ไม<เห็นด/วยกับ
การอุทธรณ* อยู<ระหว<างกรมบัญชีกลางพิจารณา
ป[ญหาและอุปสรรค
- มีผู/อุทธรณ* ทำให/จัดทำสัญญาได/ล<าช/ากว<าแผนประมาณ 2 เดือน
แนวทางการแก8ไข
- ปรับแผนการเบิกจ<ายออกไปประมาณ 2 เดือนและแจ/ง กปง. ทราบแล/ว
2. แผนงานพัฒนาโครงข<าย IP Access Network (คิดเปoนร/อยละ 49)
- ภาคเหนือและภาคใต/
§ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 เม.ย. 2564
§ ประชุมสรุปผลการพิจารณา เมื่อวันที่15 มิ.ย. 2564 ไม<มีผู/ผ<านการ
คัดเลือก
§ อยู < ร ะหว< า งขออนุ ม ั ติ ผ ลพิ จ ารณาเพื ่ อ ยกเลิ ก ประกวดราคา
และดำเนินการประกวดราคาใหม<

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
§ สรุปผลการพิจารณาจัดจ/างแล/ว ลงนามในหนังสือสั่งจ/าง เมื่อวันที่
11 มิ.ย. 2564
§ อยู<ระหว<างจัดทำสัญญา
- ภาคกลาง :
§ ขออนุมัติผลการพิจารณาจัดจ/างเรียบร/อยแล/ว
§ สัญญาเลขที่ จ.76/2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564

4.3 แผนงานการพั ฒ นาการ
ให8 บ ริ ก าร Third Party Access
(TPA)

ร8อยละ 50

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 60
- แต<งตั้งคณะทำงานโครงการนำร<องการจัดทำระบบการซื้อขายไฟฟrาระหว<าง
ผู/ผลิตไฟฟrากับผู/ใช/ไฟฟrา (Peer to Peer) ผ<านการให/บริการระบบโครงข<าย
ไฟฟrาแก<บุคคลที่สาม (Third Party Access) และกำหนดหลักเกณฑ*
- เข/าดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และหารือแนวทางผ<อนปรน
หลักเกณฑ*เรียบร/อยแล/ว

ยุทธศาสตร*ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการทำงานทัง้ องค*กรด/วย Digitalization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข<งขัน
5.1 แผนงานการปรับปรุง
กระบวนการจดหนHวยพิมพ`บิล
(Billing)

ร8อยละ 45

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 60
- คณะทำงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน<วยพิมพ*บิล ได/พัฒนา
ระบบงาน และขออนุมัติใช/งานแนวทางการปฏิบัติงานการปรับปรุง
กระบวนการจดหน<วยพิมพ*บิล (Billing) ในระยะแรก ตามอนุมัติ รผก.(บ)
ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2563 โดยทดลองนำร<อง จำนวน 4 แห<ง คือ กฟจ.
ฉะเชิงเทรา กฟอ.ชัยบาดาล กฟอ.ลาดหลุมแก/ว และ กฟอ.ชะอำ
- คณะทำงานฯ ประชุมสรุปผลการทดลองใช/ระบบงาน (MRM) ของ กฟฟ.
นำร<องทั้ง 4 แห<ง และนำเสนอป‚ญหาที่ควรปรับปรุงโปรแกรมก<อนเริ่มขยายผล
นำออกใช/งานทั้ง 12 เขต
- กพก.พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน (MRM) แล/วเสร็จ
- คณะทำงานฯ จัดประชุมชี้แจงฯ 12 เขต เพื่อขยายผลนำออกใช/งานระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564
- คณะทำงานฯ จัดประชุมชี้แจงฯ การไฟฟrานำร<อง นำเสนอป‚ญหาในการ
เตรียมพร/อมก<อนการประชุมชี้แจงทดลองขยายผล
- ประชุมชี้แจงผ<าน VDO Conference เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ให/ผู/เกี่ยวข/อง
ทราบถึงรายละเอียด การดำเนินงาน และขยายผลระยะแรก ทดลองการ
ปฏิบัติงานโครงการนำร<องตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการข/อมูลจดหน<วย
(Meter Reading Management : MRM) ทุก กฟฟ.ในสังกัดเขตนำร<อง
จำนวน 4 เขต คือ กฟน.3, กฟก.1-2 และ กฟต.1 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต<
บิลค<าไฟฟrา เดือน มิ.ย. 2564 เปoนต/นไป

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

5.2 แผนงานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ดําเนินงานขององค`กร
(Streamline Business
Processes)

ร8อยละ 40

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 44
1. กำหนดแนวทางและสื ่ อ สาร ถ< า ยทอดให/ ห น< ว ยงานนำไปปฏิ บ ั ต ิ เ ปo น
มาตรฐานเดียวกัน
- วางแผนการดำเนิ น งานการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงานขององค* ก ร
และปรับปรุงระบบการเก็บข/อมูล (ระบบ om.pea.co.th)
- จัดทำแนวทาง การทบทวน/ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการของ กฟภ.
ประจำปU 2564 และแจ/งเวียนให/หน<วยงานที่เกี่ยวข/องดำเนินการในส<วนที่
เกี่ยวข/อง ตามหนังสือเลขที่ กรอ.53/2564 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2564
2. หน<วยงานเจ/าของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการ
ตาม Key Work Process และ SLA
- หน< ว ยงานเจ/ า ของกระบวนการ (Process Owner) คั ด เลื อ ก/ทบทวน
กระบวนการตาม Key Work Process และ SLA
3. กำหนดเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ที ่ ใ ช/ ใ นกระบวนการ/การปรั บ ลดขั ้ น ตอน
ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
- หน<วยงานเจ/าของกระบวนการ (Process Owner) กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใช/ในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. วิเคราะห*ประสิทธิภาพกระบวนการ เช<น การลดขั้นตอน/ระยะเวลา/ต/นทุน
ของกิจกรรมก<อน (As Is) และหลัง (To be) ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
หรือมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
- อยู<ระหว<างการวิเคราะห*ประสิทธิภาพกระบวนการ
5. นำเสนอผลการวิเคราะห*ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ ให/ รผก.(ย)
- ดำเนินการในไตรมาส 3
6. สรุปรายงานผลการวิเคราะห*ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน
ขององค*กร
- ดำเนินการในไตรมาส 4

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 6 สร/างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
6.1 แผนงานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสินทรัพย`ของ
ระบบไฟฟBา ของ กฟภ.

ร8อยละ 50

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 53
1. จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change
Management) พร/อมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของบุคลากร
(AM -Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝªกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ตาม AM-Competency ที่กำหนดและดำเนินการตามกระบวนการดังกล<าว
- อยู<ระหว<างดำเนินการหารือร<วมกับ กรบ. ในการกำหนดกรอบ
(AM-Competency) ของตำแหน<งงานที่เกี่ยวข/องดำเนินการเผยแพร<
พิธีเป|ดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย*ระบบไฟฟrาโดยการนำ
ซอฟต*แวร*บริหารจัดการสินทรัพย*องค*กร (Enterprise Asset Management
Software) มาใช/งานทั้งสื่อภายในและภายนอกองค*กร ดำเนินการเผยแพร<
งานสัมภาษณ*ผู/ว<าการการไฟฟrาส<วนภูมิภาค เรื่อง ทิศทางการบริหารจัดการ
สินทรัพย*ของการไฟฟrาส<วนภูมิภาค โดยเผยแพร<ทาง YouTube สื่อสารผ<าน
ทางไลน*ต<างๆ ของ กฟภ. และ PEA Life Pop-Upมีแผนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Online จำนวน 4 หลักสูตร โดยอยู<ระหว<างติดต<อประสานงาน
ฝªกอบรมแบบออนไลน*เพื่อรับใบรับรองจาก IAM
(1) eFoundation
(2) eLearning IAM Certificate
(3) Remote Training IAM Certificate
(4) Diploma
2. จัดทำกลยุทธ*ในการบริหารจัดการข/อมูล (Data Management
Strategies) รวมถึงการกำหนดข/อมูลและสารสนเทศ รวมถึงโครงสร/าง
และรูปแบบการจัดเก็บข/อมูลสำหรับสินทรัพย*ที่สำคัญ โดยระบุประเภท
สภาพ มูลค<าสินทรัพย* ข/อมูลภูมิศาสตร* เพื่อให/สามารถกำหนดความสำคัญ
เทียบเคียงกับเปrาหมายเชิงกลยุทธ*ได/ โดยทดลองนำไปใช/งานในพื้นที่นำร<อง
- มีการจัดทำระบบฐานข/อมูลอุปกรณ*ในสถานีไฟฟrา (Serialize) แล/วในส<วนของ
อุปกรณ*ภายในสถานีไฟฟrา และอุปกรณ*หลักในระบบจำหน<ายและระบบสาย
ส<งไฟฟrาแล/ว
3. จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบข/อมูลสารสนเทศ
สำหรับใช/ในการบริหารจัดการสินทรัพย*
- มีการประชุมหารือเบื้องต/นเกี่ยวกับใช/ระบบสารสนเทศที่มีใช/งานอยู<ใน
ป‚จจุบัน เช<นระบบ SAP/GIS/ ระบบฐานข/อมูล EXCEL ของหน<วยงานที่
รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ* (หม/อแปลงไฟฟrากำลัง) เพื่อหาข/อสรุป

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ในการจัดเก็บข/อมูลอุปกรณ*สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย*อย<างมี
ประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห* Gap Analysis ของโครงสร/างข/อมูลในป‚จจุบัน เทียบกับโครงสร/าง
ข/อมูลที่เหมาะสม (IT2) และทำการปรับปรุงข/อมูลเพื่อ Closed Gap
- อยู<ระหว<างการสำรวจข/อมูลเดิมที่มีอยู< เพื่อเปรียบเทียบกับร<างโครงสร/าง
รายละเอียดของข/อมูล ที่เหมาะสมของ Critical Asset
5. มีการนำซอฟต*แวร*ระบบบริหารจัดการสินทรัพย*ระบบไฟฟrาทั้งองค*กร
(Enterprise Asset Management (EAM) Software) มาใช/งาน
- ทีป่ รึกษากำลังดำเนินการจัดเตรียม TOR สำหรับ Software ระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย*ระบบไฟฟrาทั้งองค*กร (EAM) คาดว<าจะแล/วเสร็จภายใน
ปU 2565
6. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ*ความปลอดภัย (Safety) ให/มี
ความสอดคล/องกับการบริหารจัดการสินทรัพย*
- ประชุมหารือร<วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ*ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษาหม/อแปลงไฟฟrากำลัง และมีการถ<ายทอดจาก
ผู/บริหารระดับสูงสู<ผู/ปฏิบัติงานในการเน/นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ฝบร. มีการนำร<องนำ application มาใช/งานเมื่อมีการปฏิบัติงาน
ภายในสถานีไฟฟrา
7. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการ
สินทรัพย*ที่มีความสอดคล/องกับมาตรฐาน ISO31000 สำหรับผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย
ทุกคน
- มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2017
8. จัดทำกระบวนการคิดต/นทุนที่แท/จริงต<อหน<วยตลอดอายุการใช/งาน (Total
Cost of Ownership : TCO) สำหรับสินทรัพย*ที่สำคัญเพื่อประเมินความคุ/มค<า
ทางเศรษฐศาสตร*โดยใช/การวิเคราะห*ค<าใช/จ<ายตลอดอายุการใช/งานของสินทรัพย*
(Life Cycle Cost Analysis : LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการ
คำนวณ TCO ของสินทรัพย*ใหม<
- ทดลองนำค<าใช/จ<ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหม/อแปลงไฟฟrากำลังมาคำนวณ
ค<าใช/จ<ายตลอดอายุการใช/งาน เพื่อนำมาคำนวณ TCO ของหม/อแปลงไฟฟrา
กำลังมีแผนหารือกับคณะทำงานชุดที่ 3 เพื่อดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ*การ
นำสินทรัพย*ที่สำคัญของ กฟภ. ออกจากระบบ

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
9. จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย* (Asset Management Plan : AMP)
สำหรับสินทรัพย*ที่สำคัญขององค*กร (Critical Asset : Power Tr.,
Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.) โดย
แผนบริหารจัดการสินทรัพย*จะประกอบด/วยแผนปฏิบัติ (Implementation
Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในแต<ละกิจกรรม
พร/อมทั้งจัดทำ Spares Optimization สำหรับสินทรัพย*ที่สำคัญ
- ดำเนินการ AMP สำหรับหม/อแปลงไฟฟrากำลังเปoนอุปกรณ*แรก อยู<ระหว<าง
การเพิ่มเติมส<วนเกี่ยวข/องในรายละเอียดแต<ละกิจกรรม เพื่อร<าง SLA ระหว<าง
หน<วยงานและจัดทำ KPI
10. จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ* สำคัญที่มุ<งเน/นคุณภาพและ
ค<าใช/จ<ายตลอดอายุการใช/งานมากกว<าราคาต่ำสุด และดำเนินการตาม
กระบวนการที่ปรับปรุงดังกล<าว (Price Performance)
- ทบทวนเรื่องการจัดทำสเปค เช<น การเพิ่มบทปรับ/ค<าใช/จ<ายในการรื้อถอน
เพื่อให/สามารถได/ของที่มีคุณภาพ เพื่อใช/แทนกระบวนการ Price
Performance และมีการแต<งตั้งคณะทำงานได/มาของ กฟภ.
11. จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการ
สินทรัพย*ของ กฟภ.
- มีแนวทางการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับงาน
บำรุงรักษา โดยต/องเพิ่มรายงานผลการบำรุงรักษา (Health Index)
ในงานด/วย
12. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห*ความต/องการใช/ไฟฟrา
- มีการทบทวนความต/องการใช/ไฟฟrาทุกปU เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนา
ระบบส<งและจำหน<าย
13. จ/างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให/ได/การรับรองตาม ISO 55000
- อยู<ในระหว<างดำเนินการ
14. มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่
สอดคล/องกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร*องค*กร พร/อมทั้งรวบรวม
Feedback จากผู/มีส<วนได/ส<วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเข/าใจใน
วัตถุประสงค*การบริหารจัดการสินทรัพย*และความสัมพันธ*ของบทบาท หน/าที่
ในส<วนงานต<าง ๆ
- อยู<ในระหว<างดำเนินการ

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
15. นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย*สำคัญ
(Condition Based Risk Management : CBRM) ไปใช/ในสินทรัพย*สำคัญ
- นำผลการประเมินสภาพหม/อแปลงไฟฟrากำลังมาใช/วางแผนบำรุงรักษา
หม/อแปลงไฟฟrากำลังแล/ว เริ่มจากแผนการปรับปรุงสภาพหม/อแปลงไฟฟrา
กำลังและอุปกรณ*ประกอบ ปU 2564
16. นำหลักการวิเคราะห* Failure Mode, Effects and Criticality Analysis :
FMECA มาใช/ในสินทรัพย*สำคัญ
- นำ FMECA สำหรับหม/อแปลงฟrากำลังของ กฟภ. มาใช/ประกอบการวางแผน
บำรุงรักษาและจัดหาอะไหล<หม/อแปลงไฟฟrากำลัง
17. ทบทวน กระบวนการวิเคราะห* Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis : FMECA ของสินทรัพย*สำคัญ
- ดำเนินการทบทวน FMECA ตามความเปลี่ยนแปลงของสถิติการชำรุดของ
หม/อแปลงไฟฟrากำลัง ให/เปoนป‚จจุบันแล/ว
18. ทบทวนหลักเกณฑ* กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยง
ของสินทรัพย*สำคัญ
- ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ* กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและ
ความเสี่ยงของหม/อแปลงไฟฟrากำลัง แล/วปรับใช/สำหรับการประเมินของปU
2564 ต<อไป

6.2 แผนงานการจัดหาแหลHง
เงินทุนระยะยาวที่เพียงพอและมี
ต8นทุนที่เหมาะสม

ร8อยละ 45

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 60
- กฟภ. ไม<มีแผนกู/เงินในไตรมาสที่ 2/2564 เนื่องจาก กฟภ. ยังมีสภาพคล<อง
คงเหลือเพียงพอ ซึ่ง กฟภ. ได/แจ/ง สบน. เรียบร/อยแล/ว ผ<านทาง Email
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
- ดำเนินการจัดทำแผนการกู/เงินประจำปU เพื่อบรรจุในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจำปUงบประมาณ 2565 (หนังสือ กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.)
182/2564 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2564)
- กฟภ. มีความต/องการกู/เงินในไตรมาสที่ 3/2564 เดือน ก.ค. โดยขอให/
สบน. จัดหาเงินกู/ในประเทศ (หนังสือ มท เลขที่ มท 5313.5/24438 ลงวันที่
28 มิ.ย. 2564 ป‚จจุบันอยู<ระหว<าง สบน. จัดทำหนังสือชี้ชวนไปยังนักลงทุน)

SO3 มุHงเน8นการตอบสนองความต8องการของทุกกลุHมลูกค8า
แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการให/บริการลูกค/า
7.1 แผนงานการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อกำหนดการดำเนินการ
ตามมาตรฐานการให8 บ ริ ก าร
(SLA) ที ่ เกิ นความคาดหวั งของ
ลูกค8า และเหนือกวHาคูHเทียบ

ร8อยละ 29

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 100
1. ทบทวนมาตรฐานการให/บริการปU 2563 ด/วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Services)
- กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการให/บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของ
ลูกค/า และเหนือกว<าคู<เทียบ
- ทบทวนมาตรฐานการให/บริการลูกค/าและข/อตกลงระดับการให/บริการ
(SLA) ของ PEA Smart Plus โดยพิจารณากระบวนการงดจ<ายไฟและต<อกลับ
มิเตอร*โดยใช/โปรแกรมระบบงานงดจ<ายไฟ (DMSx) ผ<าน PEA Smart Plus
เพื่อกำหนดเปoน SLA
2. กำหนดมาตรฐานการให/ บ ริ ก ารลู ก ค/ า ด/ ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
(Digital Services)
- ศึกษาและรวบรวมข/อมูลมาตรฐานการให/บริการลูกค/าและข/อตกลง
ระดั บ การให/ บ ริ ก าร (SLA) ของ PEA Smart Plus ตามอนุ ม ั ต ิ ผวก.
ลงวันที่ 29 ก.ย. 2563 จำนวน 5 กระบวนงาน ได/แก< การขอใช/ไฟฟrาผ<าน
PEA Smart Plus, การรับชำระเงินผ<าน PEA Smart Plus, การงดจ<ายไฟ
และต< อ กลั บ มิ เ ตอร* โ ดยใช/ โ ปรแกรมระบบงานงดจ< า ยไฟฟr า (DMSx)
ผ<าน PEA Smart Plus, การแจ/งกระแสไฟฟrาผ<าน PEA Smart Plus และ
การรับเรื่องร/องเรียนผ<าน PEA Smart Plus
3. พั ฒ นาระบบติ ด ตามประเมิ น ผลมาตรฐานการให/ บ ริ ก ารลู ก ค/ า ด/ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
- กกต. ดำเนินการประสานงานกับ กพล. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผล
สถานะการติ ดต< อกลั บลู กค/ า สำหรั บคำร/ องการขอใช/ ไฟฟr าผ< าน PEA
Smart Plus จากระบบรับคำร/องขอใช/บริการลูกค/าอัจฉริยะ (SCS) เพื่อ
ยกระดับและลดระยะเวลาการให/บริการผู/ใช/ไฟฟrาในการขอใช/ไฟฟrา
ตามโครงการ “ติดมิเตอร*ทันใจกับไฟฟrาภูมิภาค”
- ฝลต., ฝพท. และ สดท. ประชุมหารือการพัฒนาระบบรับคำร/องขอใช/
บริการลูกค/าอัจฉริยะ (SCS) เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 โดยในปU 2564
จะดำเนินการจ/างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาระบบรับคำร/องขอใช/บริการลูกค/า
อัจฉริยะ (SCS) และกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบฯ ในปU 2565 ทั้งนี้
กพล. ฝพท. จะดำเนินการพัฒนาระบบรายงานผลสถานะการติดต<อกลับ

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ลูกค/าสำหรับคำร/องขอใช/ไฟฟrาผ<าน PEA Smart Plus และการติดตามผล
การดำเนิ น งานยกระดั บ การให/ บ ริ ก ารขยายเขต และลดระยะเวลา
ให/บริการลูกค/าในการขอใช/ไฟฟrาและติดตัง้ มิเตอร*รายใหม<
- กพล. ได/พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในระบบรับคำร/องขอ
ใช/บริการลูกค/าอัจฉริยะ (SCS) ตามโครงการ “ติดมิเตอร*ทันใจกับไฟฟrา
ภูมิภาค” และนำระบบบันทึกผลการติดต<อกลับลูกค/าภายใน 2 ชั่วโมงใน
ระบบ SCS ออกใช/งานเรียบร/อยแล/ว

7.2 แผนงานการพัฒนาการ
ให8บริการลูกค8าด8วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Service)
(PEA Smart Plus)

ร8อยละ 50

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 59
- ทดสอบการชำระเงินผ<าน True Wallet
- ประสานงานปรับปรุงการชำระผ<านธนาคารไทยพาณิชย*
- อยู<ระหว<างออกแบบการทำงานของ Application PEA Smart Plus
ให/รองรับ พ.ร.บ.ข/อมูลส<วนบุคคล ตามที่ได/หารือร<วมกับคณะทำงาน PDPA
ฝลต. และ กภษ. และประสานงานที่ปรึกษาในส<วนของการปรับปรุง
Application
- ประสานงานที่ปรึกษาในการปรับปรุงหน/าจอ เพื่อให/รองรับการเลือก
ชำระค<าไฟฟrาบางเดือน
- ออกแบบและพัฒนา การเลือกชำระค<าไฟฟrาบางเดือน
- เข/ารับการตรวจประเมินผู/ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร*มที่เกี่ยวข/อง เพื่อเตรียมการประเมิน
ภายนอก

ยุทธศาสตร*ที่ 8 การสร/างความสัมพันธ*และรักษาฐานลูกค/ารายสำคัญ (Key Account)
8.1 แผนงานสร8างความสัมพันธ`
เพื่อรักษาฐานลูกค8ารายสำคัญ
(Key Account) และนำระบบ
Digital CRM มาใช8สนับสนุนใน
การให8บริการลูกค8า

ร8อยละ 53

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 72.25
1. การสร/างความสัมพันธ*ที่ดีกับลูกค/ารายสำคัญ (คิดเปoนร/อยละ 64)
- ฝบว. และ กฟฟ. ทั้ง 12 เขต ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห*ข/อมูล
ลูกค/าเพื่อมาจัดทำแผนสร/างความสัมพันธ*กับลูกค/า และคัดเลือกลูกค/าราย
สำคัญ ประจำปU 2564 ซึ่งมีลูกค/าจำนวน 6,581 คน
- กลพ. ประชุมหารือร<วมกับ กพล. ในการจัดทำระบบ Application PEA
Smart care และ CRM mobile workforce มาใช/ในการให/บริการลูกค/า
ป‚จจุบันอยู<ระหว<างการตรวจรับระบบดังกล<าว ตามงานงวดที่ 4 (งวด
สุ ด ท/ า ย) ทั ้ ง นี ้ Application PEA Smart care จะเปลี ่ ย นชื ่ อ เปo น PEA
Privilege

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- กพล. ดำเนินการรวบรวมป‚ญหาและอุปสรรคจากการใช/งาน และการ
แก/ไข Bug ของ Application PEA Privilege
- กลพ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและคู<มือกระบวนการ
สร/างและจัดการความสัมพันธ*กับลูกค/า ประจำไตรมาสที่ 1/2564 เมื่อวันที่
22 เม.ย. 2564
- กพล. และ กลพ. ประชุ ม หารื อ แนวทางการนำ Application CRM
Mobile Workforce และ PEA Privilege มาใช/งาน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564
โดย กลพ. ได/แจ/งผลการทดสอบ และป‚ญหาอุปสรรคในการใช/งาน ให/
กพล. และบริษัทพัฒนาระบบฯ ทราบ และจากการประชุมรายยุทธศาสตร*
Connected Customer เมื ่ อ วั น ที ่ 24 มิ . ย. 2564 กพล. แจ/ ง ว< า จะ
ดำเนินการปรับปรุงแก/ไข และส<งมอบระบบฯ ภายในเดือน ก.ค. 2564
- กลพ. ประชุมหารือแนวทางการรักษาฐานลูกค/าร<วมกับ กฟก.1, กฟก.2
และ กศฟ. เมื่อวันที่ 15 และ 24 มิ.ย. 2564 และมีหนังสือแจ/งให/จัดส<ง
ข/อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนและคู<มือกระบวนการสร/าง
และจัดการความสัมพันธ*กับลูกค/า ประจำไตรมาสที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30
มิ.ย. 2564
2. งานจ/างพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ*ของลูกค/าบน Smart Phone
(CRM Mobile Workforce และ PEA Smart Care) (คิดเปoนร/อยละ 71)
- จัดทำ Web Service API สำหรับเชื่อมโยงข/อมูลกับระบบ CRM Plus
- ทดสอบระบบ (UAT) ร<วมกับผู/รับจ/าง
- ช<วยเหลือผู/รับจ/างในการติดตั้งระบบงาน
- ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ (Performance Test)
- ปรับปรุงระบบตามความต/องการเพิ่มเติมของผู/ใช/งานหลังจากนำระบบ
ออกใช/งาน
- ตรวจรับงานและทำอนุมัติเบิกจ<ายเงินงวดที่ 3 เรียบร/อยแล/ว เมื่อวันที่
23 เม.ย. 2564
- อยู<ระหว<างการเร<งติดตามให/บริษัทผู/รับจ/างส<งมอบงานตามรายการส<ง
มอบของงานงวดที่ 4 เพื่อดำเนินการตรวจรับและเบิกจ<ายงานงวดที่ 4
ต<อไป
- กนต. ได/จัดทำข/อตกลงสัญญาแก/ไขเพิ่มเติม และ กพล. ได/จัดทำหนังสือ
แจ/งบริษัทผู/รับจ/าง (บริษัท ทูเฟลโลส* เน็ตเวิร*ค แอนด* ดีไซน* จำกัด) ให/มา
ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมในวันที่ 5 ก.ค. 2564
- บริษัทแจ/งว<ากำลังดำเนินการจัดหาเครื่อง iMac และจะจัดส<งได/ภายใน
วันที่ 5 ส.ค. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
3. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ*ลูกค/า (CRM Plus) (คิดเปoนร/อยละ 90)
- พัฒนาช<องทางการเชื่อมโยงเหตุกระแสไฟฟrาขัดข/องและแผนการดับ
ไฟฟrากับระบบ OMS ของระบบ CRM Plus เรียบร/อยแล/ว
- ปรับปรุงรายงาน CRM-KAM-005, CRM-KAM-001/2, CRM-KAM-001/3,
CRM-KAM-002/2, CRM-KAM-002/3, CRM-KAM-004/2, CRM-KAM-004/3
เรียบร/อยแล/ว
- พัฒนาการเชื่อมโยงสถิติการใช/ไฟฟrาแบบ Near Real-Time กับระบบ AMR
- จัดทำระบบการขายบริการเสริมและติดตามสถานะการให/บริการเสริม
เรียบร/อยแล/ว
- Export Excel ข/อมูลลูกค/า
- Import Excel กลุ<มลูกค/า KAM (Streamline, Star, Status)
- อยู<ระหว<างจัดทำรายงานเพิ่มเติมตามความต/องการของผู/ใช/งาน

SO4 มุHงสูH Non - regulated Business โดยการสร8าง Advantaged Portfolio
แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 9 การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร*ระหว<าง กฟภ. และบริษทั ในเครือ
9.1 แผนงานการกําหนดนโยบาย
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และการ
ออกแบบ Business Portfolio
ของ กฟภ. และ บริษัทในเครือ

ร8อยละ 80

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 94
1. ประชุมหารือร<วมกับหน<วยงานที่เกี่ยวข/องเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ระหว<าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
- เตรียมข/อมูลและประสานงานกับผู/ที่เกี่ยวข/องก<อนการจัดประชุมหารือ
เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว<าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
- จัดทำบันทึกเชิญประชุมผู/เกี่ยวข/องหารือเพื่อกำหนดนโยบายรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ. และบริษัท
ในเครือตามบันทึกเลขที่ กผส.(กส.) 92/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564
- ดำเนิ น การรวบรวมข/ อ มู ล ป‚ จ จั ย นำเข/ า ที ่ ส ำคั ญ เพื ่ อ เตรี ย มจั ด ทำ
แผนยุทธศาสตร* พ.ศ. 2565-2569 ของ กฟภ.
- จั ด ประชุ ม หารื อ ร< ว มกั บ ผู / เ กี ่ ย วข/ อ งเพื ่ อ กำหนดนโยบายรู ป แบบ
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ.
และบริษัทในเครือเมื่อวันพุธที่ 3 มี.ค. 2564 และจัดทำสรุปรายงานการ
ประชุ ม ฯ แจ/ ง เวี ย นให/ ผ ู / เ ข/ า ร< ว มประชุ ม ฯ พิ จ ารณา ตามบั น ทึ ก เลขที่
กผส.(กส.) 110/2564 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- จั ด ประชุ ม หารื อ ร< ว มกั บ ผู / เ กี ่ ย วข/ อ งเพื ่ อ กำหนดนโยบายรู ป แบบ
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ และการ ออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ.
และบริษัทในเครือ เมื่อวันศุกร*ที่ 26 มี.ค. 2564 เพื่อพิจารณาร<างกระบวนการ
พิจารณาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2. ประสานงานแต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.
เพื ่ อ พิ จ ารณาความพร/ อ มของบริ ษ ั ท ในเครื อ และการจั ด ทำ Business
Portfolio ร<วมกันระหว<าง กฟภ. และบริษัทในเครือ ฯลฯ รวมทั้งการแต<งตั้ง
อนุกรรมการที่เกี่ยวข/อง
- มีแนวทางในการพิจารณาความพร/อมของบริษัทในเครือในการดำเนินการ
และการกำหนด Business Portfolio ร<วมกันระหว<าง กฟภ. และบริษัทใน
เครือ โดยอยู<ระหว<างเตรียมดำเนินการเพื่อแต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ดำเนินธุรกิจของ กฟภ.
- ประสานงานผู/เกี่ยวข/องในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจ
ของ กฟภ. เพื่อทำหน/าที่พิจารณาข/อเสนอแนวทาง และรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในละแต<ธุรกิจ และคณะทำงานย<อยอื่นๆ
- มี ก ารประชุ ม หารื อ แผนงาน NM1.1 การกำหดนโยบายรู ป แบบ
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ.
และบริษัทในเครือ เมื่อวันศุกร*ที่ 26 มี.ค. 2564 โดยที่ประชุมมอบหมายให/
สายงาน ธต. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจฯ
โดยมี ผวก. เปoนประธาน และสายงานที่เกี่ยวข/องร<วมเปoนคณะกรรมการ
ทำหน/าที่ในการพิจารณาข/อเสนอแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลัก
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแต<ละธุรกิจ ซึ่งหากมีความจำเปoนให/สามารถแต<งตั้ง
คณะกรรมการย<อยอื่นๆ ได/ และได/มีการแจ/งเวียนมติที่ประชุมดังกล<าวแล/ว
ตามบันทึกเลขที่ กผส.(กส.) 179/2564 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2564
3. กำหนดแนวทางการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ กฟภ.และจั ด ส< ง ให/ ห น< ว ยงาน
ที่เกี่ยวข/อง เพื่อใช/เปoนกรอบในการจัดทำแผนงานของบริษัทในเครือที่มี
ความชัดเจนในแต<ละปUที่จะมีความสำเร็จในแต<ละธุรกิจ รวมถึงเปrาหมาย
ในเชิงความสำเร็จของแผนงาน การคาดการณ*ผลประกอบการของแต<ละธุรกิจ
และกำหนดระยะเวลาที ่ ช ั ด เจนในการส< ง มอบธุ ร กิ จ หากมี ธ ุ ร กิ จ ที ่ ต / อ ง
ดำเนินการร<วมกัน
- มี แนวทางจั ดทำร< างหลั กเกณฑ* พิ จารณาและกำหนดรู ปแบบ Portfolio
โดยการจัดทำเปoน Flow หรือคู<มือปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- มี ก ารกำหนดแนวทางในการพิ จ ารณาความพร/ อ มของบริ ษ ั ท ในเครื อ
ในการดำเนิ น การ และการกำหนด Business Portfolio ร< ว มกั น ระหว< า ง
กฟภ. และบริษัทในเครือ
- มี แนวทางจั ดทำร< างหลั กเกณฑ* พิ จารณาและกำหนดรู ปแบบ Portfolio
โดยการจัดทำเปoน Flow หรือคู<มือปฏิบัติงาน
- จั ด ทำร< า งกระบวนการพิ จ ารณาการดำเนิ น ธุ ร กิ จ (Flowchart)
พร/อมทั้งนำเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมหารือ เพื่อกำหนดนโยบาย
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ.
และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 โดยมี รผก.(ธต) และรักษาการ
กรรมการผู/จัดการใหญ< บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร*เนชั่นแนล จำกัด
พร/ อ มทั ้ ง ผู / เ กี ่ ย วข/ อ งเข/ า ร< ว มประชุ ม – จั ด ทำกระบวนการพิ จ ารณา
การดำเนินธุรกิจ (Flowchart) ที่ปรับแก/ตามมติที่ประชุมฯ พร/อมจัดส<งให/กับ
หน<วยงานที่เกี่ยวข/อง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564
4. ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร* กฟภ.ที่เกี่ยวข/อง พร/อมทั้งถ<ายทอด
ไปยังบริษัทในเครือให/จัดทำแผนยุทธศาสตร*ที่มีองค*ประกอบครบถ/วน และ
มีรายละเอียดตามที่กำหนดเพื่อให/มีทิศทางในการดำเนินการที่ชัดเจน
- มีการรวบรวมข/อมูลสำคัญที่ได/จากการประชุมกำหนดนโยบายรูปแบบ
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ฯ เพื ่ อ ใช/ เ ปo น ข/ อ มู ล ป‚ จ จั ย นำเข/ า เพิ ่ ม เติ ม ในจั ด ทำแผน
ยุทธศาสตร* พ.ศ. 2565-2569 ของ กฟภ. เพื่อให/มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจนและเปoนไปตามเปrาหมาย
- นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบข/อมูลป‚จจัยนำเข/าที่สำคัญ เพื่อใช/จัดทำแผน
ยุทธศาสตร* พ.ศ. 2565-2569 ของ กฟภ. จากคณะกรรมการ กนย. เมื่อวันที่
11 พ.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการ กนย. และคณะทำงานยกร<างฯ เพื่อจัดทำ SP, SO,
Goal, Strategy Tactic KPI, Initiative เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 โดยนำเสนอ
Strategy การกำหนดทิ ศ ทางเชิ ง ยุ ท ธศาสตร* ระหว< า ง กฟภ. และบริ ษั ท
ในเครือ ต<อคณะกรรมการ กนย. และคณะทำงานยกร<างฯ
- ประชุมหารือร<วมกับผู/เกี่ยวข/อง เมื่อวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 2564 เพื่อกำหนด
ค<าเปrาหมาย, คำนิยามของตัวชี้วัดระดับองค*กร และแผนปฏิบัติการ กฟภ.
ประจำปU 2565 สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร* กฟภ. โดยประสานงานกับ
ผู / ท ี ่ เ กี ่ ย วข/ อ งเพื ่ อ จั ด ทำแผนเกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ระหว< า ง กฟภ.
และบริษัทในเครือ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของคณะกรรมการ กฟภ. และผู/บริหาร
ระดับสูง ประจำปU 2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เพื่อทบทวนและจัดทำแผน

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ยุ ท ธศาสตร* โดยนำข/ อ สั ง เกตจากที ่ ป ระชุ ม เรื ่ อ ง Business Portfolio
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ มาดำเนินการในส<วนที่เกี่ยวข/องต<อไป

ยุทธศาสตร*ที่ 10 การดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง และการบริหาร Product Portfolio
10.1 แผนงานการดำเนินงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business
Portfolio Implementation)

ร8อยละ 81

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 86.04
1. แผนการดำเนินงานให/บริการธุรกิจเสริม
- กธส. ดำเนินการรวบรวมข/อมูลจากป‚จจัยต<างๆ นำมาวิเคราะห*ผลการ
ดำเนิ นงานในปU 2563 และจั ดทำร< างเกณฑ* วั ดการให/ บริ การธุ รกิ จเสริ ม
ประจำปU 2564 พร/อมทั้งนำเสนอร<างเกณฑ*ฯ ต<อคณะกรรมการบริหารการ
ให/บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 และนำเสนอ ผวก. อนุมัติ
เกณฑ*ดังกล<าวจำนวน 3 เกณฑ*วัดแล/ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564
- มีการกำหนดค<าเปrาหมาย และตัวชี้วัดการให/บริการธุรกิจเสริม โดยมีการ
ประชุมร<วมกับคณะกรรมการบริหารการให/บริการธุรกิจเสริมเมื่อวันที่ 11
มี . ค. 2564 เพื ่ อ พิ จ ารณากำหนดค< า เกณฑ* ว ั ด การให/ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ เสริ ม
ประจำปU 2564
- กธส. จัดประชุมการชี้แจงเกณฑ*วัดของการให/บริการธุรกิจเสริม ประจำปU
2564 ให/กับ กฟข. ทั้ง 12 เขต เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 กธส. ติดตามและ
รวบรวมผลการดำเนินงานการให/บริการธุรกิจเสริม ประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.
2564 จากหน<วยงานที่เกี่ยวข/องแล/ว
- กธส. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ*ประเมินความสำเร็จของ
การให/ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ เสริ ม ของ กฟภ. ไตรมาสที ่ 1 ประจำปU 2564 ต< อ
คณะกรรมการบริหารการให/บริการธุรกิจเสริมและ กฟข.12 เขต เมื่อวันที่ 7
พ.ค. 2564
- กธส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการให/บริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 21
มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณากระบวนการการให/บริการธุรกิจเสริมในรูปแบบ
Nationwide และการสร/างแรงจูงใจในการให/บริการธุรกิจเสริม ประจำปU
2564
- กธส. ติ ด ตามและรวบรวมผลการดำเนิ น งานการให/ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ เสริ ม
ประจำเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564 จากหน<วยงานที่เกี่ยวข/องแล/ว
2. แผนงานพัฒนาธุรกิจใหม<ของ กฟภ.
- กธม. ดำเนินการทบทวนสมมติฐาน รวมถึงป‚จจัยภายนอกและภายในที่มี
ผลกระทบของแต<ละธุรกิจ ประกอบด/วย ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร* กฟภ.
พ.ศ. 2564 - 2568 และศึกษานโยบายภาครัฐ แนวโน/มพลังงานที่เกี่ยวข/อง
กับธุรกิจใหม<ของ กฟภ. เช<น ภาคอุตสาหกรรมยานยนต*ไฟฟrา ภาคการผลิต
ไฟฟrาพลังงานแสงอาทิตย* และการกักเก็บประจุไฟฟrา เปoนต/น

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- กธม. ดำเนินการทบทวนแผนการดำเนินงานให/สอดคล/องกับสถานการณ*
ป‚จจุบัน โดยศึกษานโยบายการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระดับองค*กร การ
ออกแบบแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) ที่ต<อยอดเชิงธุรกิจด/านยาน
ยนต*ไฟฟrาเพิ่มเติม และจัดทำร<างแผนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ PEA VOLTA
และธุรกิจยานยนต*ไฟฟrา
- กธม. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแต<ละธุรกิจ โดยมี
การวิเคราะห*ผลการให/บริการธุรกิจใหม< (ประจำเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2564)
ดังนี้
ธุรกิจ PEA Solar Hero Platform ในปU 2564 กธพ. มีการปรับรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ (Business Model) จากการ Matching Vendor เปลี่ยนมา
เปoนจ/างเหมาแบบ Turnkey กับ กฟภ. โดยให/บริการผ<าน Digital Platform
มุ<งเน/นกลุ<มลูกค/าที่สนใจติดตั้งไม<เกิน 10 kW ป‚จจุบันอยู<ระหว<างการขออนุมัติ
หลักการปรับปรุง Application PEA Solar Hero ระยะ 2 เพื่อให/สอดคล/อง
กับรูปแบบธุรกิจการจ/างเหมาแบบ Turnkey กับ กฟภ. และดำเนินการแบบ
One Stop Service พร/อมรองรับลูกค/าโครงการโซลาร*ภาคประชาชน และ
ดำเนินการขออนุมัติหลักการจ/างจัดทำระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟrาจาก
ระบบผลิตไฟฟrาพลังงานแสงอาทิตย* (Solar Monitoring System) ทั้งนี้ ฝบว.
มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนช<องทางการรับรู/รายได/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให/สอดคล/อง
กับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบด/วย (1) ค<าสำรวจโครงการ PEA Solar
Hero และ (2) ค<าติดตั้งอุปกรณ*
ธุรกิจ PEA Care and Service รายได/ธุรกิจ ประกอบด/วย ค<าบริการ Care
and Service Application และค<าสินค/า Care and Service Application โดย
ฝบว. พิจารณาปรับเปลี่ยนช<องทางการรับรู/รายได/ธุรกิจเกี่ยวเนื่องให/สอดคล/องกับ
รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป (โดยคาดการณ*ว<าสามารถรับรู/รายได/ประมาณเดือน
ก.ค. 2564) ทั้งนี้ ผวก. ให/ความเห็นชอบข/อกำหนดหลักเกณฑ*การคิดค<าบริการ
เสนอลูกค/าแล/ว เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2564 ป‚จจุบันอยู<ระหว<างการขอความ
เห็นชอบดำเนินงานและขอจ/างหน<วยงานภายนอกเพื่อจัดทำ Platform การ
ให/บริการ PEA Care and Service
ธุรกิจ PEA Volta Charging Station มีกำหนดเป|ดให/บริการสถานีอัด
ประจุไฟฟrา PEA Volta ทั้งประเทศ 73 สถานี ภายในปU 2564 โดยโครงการ
ติดตั้งสถานี PEA VOLTA 62 สถานี มีการติดตั้งหม/อแปลงแล/วเสร็จ 53 สถานี
ติดตั้งสถานีอัดประจุแล/วเสร็จ 44 สถานี และเป|ดให/บริการเชิงพาณิชย*แล/ว 42
สถานี (ไม<คิดค<าบริการ 6 แห<ง และคิดค<าบริการ 36 แห<ง) (สถานะ 25 มิ.ย.2564)
และมีกำหนดจะเป|ดให/บริการเพิ่มเติมอีก 13 สถานี ภายใน ก.ค. 2564 ซึ่งรายได/

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ธุรกิจ แบ<งการรับรู/เปoน 2 ส<วน คือ รายได/รับรู/ล<วงหน/า (ค<าเติมเงิน ค<าไฟฟrา
จากสถานีอัดประจุ รายได/สะสมเดือน ม.ค. - พ.ค. 2564 เปoนเงิน 534,400 บาท
(รวมภาษีมูลค<าเพิ่ม) และรายได/ที่แท/จริง (ค<าบริการอัดประจุไฟฟrาตามหน<วย
การชาร*จ) รายได/สะสมเดือน ม.ค. – พ.ค. 2564 เปoนเงิน 226,130.59 บาท (รวม
ภาษีมูลค<าเพิ่ม)
ธุรกิจ PUPAPLUG อยู<ระหว<างจำหน<ายผลิตภัณฑ* PUPAPLUG โดยลูกค/า
สามารถสั ่ ง จองและชำระค< า สิ น ค/ า ในราคา 6,500 บาท/เครื ่ อ ง (รวม
ภาษีมูลค<าเพิ่ม) ซึ่งมีลูกค/าสนใจสั่งจองสินค/าทั้งบุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจ
ต<างๆ เช<น โรงแรม รีสอร*ท อาคารชุด ฯลฯ โดยมียอดสั่งจองแล/วทั้งสิ้น 500
เครื ่ อง ชำระเงิ นแล/ ว 42 เครื ่ อง และอยู < ระหว< างรอการชำระเงิ น 458 เครื ่ อง
(สถานะวันที่ 25 มิ.ย. 2564)

ยุทธศาสตร*ที่ 11 การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษทั ในเครือ
11.1 แผนงานการจัดทำระบบ
การติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทในเครือ

ร8อยละ 40

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 60
- กวป. ประชุมหารือกับผู/แทนบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร*เนชั่นแนล
จำกัด (PEA ENCOM) เพื่อทบทวนวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการ
ดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดทำวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงาน และ
นำเสนอ ผวก. อนุมัติเรียบร/อยแล/ว ตามหนังสือเลขที่ กวป.(วธ) 35266/2563
ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563
- ผวก. อนุมัติแต<งตั้งคณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงและประเมินผลการ
ดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แล/ว ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก)
1085/2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563
- จัดทำบันทึกข/อตกลงประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
แล/วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กฟภ. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ให/ความ
เห็นชอบแล/วเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564
- คณะกรรมการ กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ, ผู/บริหารสูงสุดของ
กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนามในบันทึกข/อตกลงฯ เรียบร/อยแล/ว
และ กฟภ. นำส<งบันทึกข/อตกลงฯ ที่ลงนามแล/วให/บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
แล/ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงฯ พิจารณาแนวทางการรายงานและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข/อตกลงฯ ปU 2564 ในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มีข/อเสนอว<าขอเลื่อนกรอบระยะเวลารายงานผล
รายไตรมาสเปoนภายใน 30 วันหลังคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานผล
ซึ่งเปoนการดำเนินงานป‚จจุบันของบริษัท แต<คณะกรรมการจัดทำบันทึก
ข/อตกลงฯ มีความเห็นว<าหากรายงานผลตามระยะเวลาดังกล<าวอาจทำให/ล<าช/า
ถึงเดือน มิ.ย. 2564 จึงมีข/อสรุปให/บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถรวม
รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข/อตกลงฯ ไตรมาส 1 - 2 ปU 2564
(เบื้องต/น) และนำส<ง กฟภ. ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 2 ปU 2564
และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสอย<างเปoนทางการอีกครั้งเมื่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานเรียบร/อยแล/ว
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงฯ พิจารณาแบบสอบถามประกอบการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข/อตกลงฯ ในเกณฑ*การบริหารจัดการ
องค*กร ประจำปU 2564 และนำส<ง กวป. เพื่อรวบรวมแล/วเมื่อวันที่ 31 พ.ค.
2564 และ กวป. แจ/งแบบสอบถามดังกล<าวถึงบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เพื่อ
ทราบและดำเนินการให/เปoนไปตามเกณฑ*ดังกล<าวแล/ว ตามหนังสือเลขที่
มท 5302.5/22285 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2564
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จะเริ่มรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึก
ข/อตกลงฯ ไตรมาส 1 - 2 ปU 2564 ภายในเดือน ก.ค. 2564 และเลขานุการ
คณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงฯ จะรวบรวมผลการดำเนินงานดังกล<าว
นำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข/อตกลงฯ เพื่อพิจารณานำเสนอ ผวก.
และคณะกรรมการ กฟภ. ต<อไป

ยุทธศาสตร*ที่ 12 การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข/องให/มีความคล<องตัว และสามารถแข<งขันได/
12.1 โครงการตรวจสอบกฎหมาย
กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายใหมH
จัดทำหรือปรับปรุง/มีสHวนรHวม
ในการปรับปรุงข8อบังคับ กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ`และแนวทาง
ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน เพื่อ
รองรับการดำเนินงานของ กฟภ.
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ร8อยละ 35

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 52.2
1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมาย
ฉบับใหม< เพื่อรองรับในการดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษา คำพิพากษา
ฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค*กรด/านกฎหมายอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในสังกัด
- มีคำสั่งแต<งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.
กฎหมายฉบับใหม< เพื่อรองรับในการดำเนินงานของ กฟภ. รวมทั้งศึกษา
คำพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค*กรกฎหมาย
ด/านอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสังกัด ตามคำสั่งสายงานบริหาร
องค*กร ที่ รผก.(บก) 5/2564 สั่ง ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564
- ดำเนินการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.กฎหมายฉบับใหม<
เปoนประจำทุกเดือนเรียบร/อยแล/ว

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- จัดประชุม ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการตรวจสอบกฎหมาย นำเสนอ รผก.(บก) ทราบ เรียบร/อยแล/ว
- จัดประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการตรวจสอบกฎหมาย นำเสนอ รผก.(บก)ทราบ เรียบร/อยแล/ว
- จัดประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 และรายงานผลการ
ดำเนินการตรวจสอบกฎหมาย นำเสนอ รผก.(บก) ทราบ เรียบร/อยแล/ว
- การประชุมครั้งที่ 4/2564 ตั้งแต<เดือน เม.ย. 2564 เพื่อให/สอดคล/องกับ
สถานการณ* COVID-19 จึงเปoนการจัดทำเอกสารแจ/งเวียนให/คณะทำงานฯ
พิจารณา แทนการจัดการประชุม
- แจ/งเวียนกฎหมายให/หน<วยงานที่เกี่ยวข/องทราบ เปoนประจำทุกเดือน
เรียบร/อยแล/ว
2. งานจัดทำหรือปรับปรุง/แก/ไข ข/อบังคับกฎระเบียบ หลักเกณฑ* คำสั่ง
วิธีปฏิบัติต<าง ๆ ในการดำเนินงานของ กฟภ. ทั้งภายในและภายนอกองค*กร
เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.1 ศึกษาป‚ญหาและข/อจำกัดของข/อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ* คำสั่งวิธีปฏิบัติ
และกฎหมายดังนี้
- ข/อบังคับ กฟภ. ว<าด/วยหลักเกณฑ*การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ/าหน/าที่ พ.ศ. 2545
- หลักเกณฑ*การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้ค<าไฟฟrา
หลังโอนหักเงินประกันการใช/ไฟฟrา
- ข/อบังคับว<า กฟภ. ว<าด/วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517
2.2 จัดทำคำสั่งแต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จัดทำปรับปรุง แก/ไขข/อบังคับ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ* คำสั่ง วิธีปฏิบัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข/องในการ
ดำเนินงานต<าง ๆ ใน กฟภ.
2.3 สรุปการดำเนินงาน ดังนี้
1) ข/อบังคับ กฟภ. ว<าด/วยหลักเกณฑ*การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ/าหน/าที่ พ.ศ. 2545
- ได/มี คําสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 259/2562 แต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุง แก/ไข ข/อบังคับ กฟภ.ว<าด/วยหลักเกณฑ*การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทาง ละเมิด สั่ง ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 และวันที่ 31 พ.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 7 และ 17 มิ.ย. 2564
2) หลักเกณฑ*การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้คา< ไฟฟrา
หลังโอนหักเงินประกันการใช/ไฟฟrา

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- ได/มีคําสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 580/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 แต<งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก/ไข หลักเกณฑ*การพิจารณาและขอบเขต
ความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้คา< ไฟฟrาหลังโอนหักเงินประกันการใช/ไฟฟrา
ได/แต<งตั้งคณะทำงานชุดย<อยเพื่อพิจารณายกร<าง ประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ.
2564
3) ข/อบังคับว<า กฟภ. ว<าด/วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517
- ได/มีคําสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 223/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 มี.ค. 2563 แต<งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก/ไข ข/อบังคับการไฟฟrาส<วนภูมิภาค
ว<าด/วย ระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517
- เลขานุการมีหนังสือเลขที่ กนส.(อท) 364/2564 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2564
จัดส<งรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 (ประชุมเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564)
ให/คณะทํางานฯ ตรวจสอบ
2.4 จัดทำบันทึกเผยแพร< ระเบียบ กฟภ. ว<าด/วยหลักปฏิบัติการจ<ายค<าเสียหาย
หรือเงินช<วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให/แก<บุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 ผวก.
อนุมัติ ลงวันที่ 9 ก.พ. 2564
3. งานที่มีส<วนร<วม ในการจัดทำ ปรับปรุงข/อบังคับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ*
คำสั่ง วิธีปฏิบัติต<าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข/องในการดำเนินงานให/หน<วยงาน
ใน กฟภ. ใช/ประกอบในการปฏิบัติงานกับหน<วยงานอื่น
3.1 ร<วมเปoนคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือเข/าร<วมประชุมกับหน<วยงานอื่น
เพื่อจัดทำ ปรับปรุงข/อบังคับ กฎ ระเบียบหลักเกณฑ* คำสั่ง วิธีปฏิบัติหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข/องในการดำเนินงานต<าง ๆ ให/หน<วยงานใน กฟภ. ใช/ประกอบ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ระเบียบ กฟภ. ว<าด/วยการรับเงินหรือทรัพย*สินที่มีผู/บริจาคให/การไฟฟrา
ส<วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
- ระเบียบ กฟภ. ว<าด/วยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟrาภาค 1-4
- ระเบียบ กฟภ.ว<าด/วยการจ<ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564
- ระเบียบ กฟภ.ว<าด/วยหลักปฏิบัติการจ<ายค<าเสียหาย หรือค<าช<วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมให/แก<บุคคลภายนอก พ.ศ. 2564
- แต<งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แก/ไข ข/อบังคับ/แนวทางปฏิบัติของ
กฟภ. ว<าด/วยการจำหน<ายทรัพย*สินหรือหนี้สูญของ กฟภ. ออกจากบัญชี
- แต<งตั้งคณะกรรมการทํางานพิจารณาระเบียบ กฟภ. ว<าด/วยยานพาหนะ
และนํ้ามัน
- แต<งตั้งคณะทํางานพิจารณาระเบียบ กฟภ. ว<าด/วยการฌาปนกิจสงเคราะห*
ผูป/ ฏิบัติงานหรือสามีภริยาที่ถึงแก<กรรม

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- แต<งตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบ PEA Life Application ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ของ กฟภ.
- แต<งตั้งคณะทํางานระเบียบ กฟภ. เรื่องการส<งเสริมให/เอกชนร<วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
- แต<งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ* วิธีปฏิบัติการรับโอนทรัพย*สินระบบ
จำหน<ายไฟฟrาของค<ายทหารมาเปoนทรัพย*สินของ กฟภ.
- แต<งตั้งคณะทำงานพิจารณาระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ*เกี่ยวกับงานพัสดุ
ของการไฟฟrาส<วนภูมิภาค
- แต<งตั้งคณะทำงานพิจารณา ปรับปรุงแก/ไข ระเบียบการไฟฟrาส<วนภูมิภาค
ว<าด/วยการให/พนักงานการไฟฟrาส<วนภูมิภาคยืมเงินเพื่อซื้อรถยนต*
- แต<งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ*เกี่ยวกับการให/บริการด/านสื่อสาร
โทรคมนาคมของ กฟภ.
- แต< งตั ้ งคณะทํ า งานพิ จารณาระเบี ยบ กฟภ. ว< าด/ วยการยกเว/นค< าใช/ จ<าย
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟr า ค< า ไ ฟ ฟr า แ ล ะ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ค< า ใ ช/ จ< า ย
เพื่อสาธารณประโยชน*กุศล การศาสนา ทรัพย*สินระบบจําหน<ายไฟฟrาของ
ค<ายทหารมาเปoนทรัพย*สินของ กฟภ.
- แต< ง ตั ้ ง คณะทำงานพิ จ ารณาจั ด ทำระบบกำกั บ กระบวนการทำงาน
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ด / า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
ที่เกี่ยวข/องกับพนักงาน คู<ค/า ผู/รับจ/าง และผู/รับเหมา
- แต<งตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงหลักเกณฑ*การปฏิบัติงานด/านภาษีของ กฟภ.
- แต< ง ตั ้ ง คณะทำงานจั ด ทำร< า งข/ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ* และ/หรื อ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย*สินทางป‚ญญาและนวัตกรรม ของ กฟภ.
- แต< ง ตั ้ ง คณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ว< า ด/ ว ยวิ ธี ป ฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ มิ เ ตอร*
เพิ่มคณะทํางานจากกองทรัพย*สิน
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุม ครบถ/วนแล/ว
3.3 ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงข/อบังคับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ*คำสั่ง วิธีปฏิบัติ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข/องในการดำเนินงานต<าง ๆ ใน กฟภ. ที่พิจารณาแล/วเสร็จ
และเผยแพร<ให/หน<วยงานต<าง ๆ ทราบ เรียบร/อยแล/ว

SO5 ขับเคลื่อนองค`กรให8ทันสมัยด8วยทุนมนุษย` เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 13 ยกระดับการบริหารและพัฒนาของทุนมนุษย*
13.1 แผนงานบริหารอัตรากำลัง
เพื่อรองรับการเปoน Digital Utility

ร8อยละ 40

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 40
- ศึกษา ทำความเข/าใจ และเข/าร<วมประชุมกับหน<วยงานเกี่ยวกับแผนการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการปรับโครงสร/างองค*กร (โครงการ กฟฟ. นำร<อง) แล/วเสร็จ
- กำหนดกรอบอัตรากำลัง ตามโครงการ กฟฟ. นำร<อง แบ<งเปoน Network
Service Support และเข/าร<วมประชุมหารือแนวทางการใช//ผลกระทบ
กระบวนการทำงาน ระบบงานต<างๆ เช<น ระบบ IT ร<วมกับหน<วยงานเกี่ยวข/อง

13.2 แผนงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทุน
มนุษย*

ร8อยละ 21

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 51.56
- ดำเนินการพิจารณาจัดทำความต/องการ รูปแบบของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย* เสร็จเรียบร/อยแล/ว
แผนงาน HR Analytics
- คณะทำงานดำเนินการจัดทำ Workshop ร<วมกับที่ปรึกษาจาก NECTEC
จำนวน 12 กิจกรรม
Employee Development profile
1. ดำเนินการประกวดราคาและจัดทำสัญญาจ/าง อยู<ระหว<างดำเนินการ
ตรวจสอบสัญญาจ/างจากคณะกรรมการฯ ของ กฟภ.
2. ระบบ HR Development profile เฟส 1
- Customer Journey ได/ เ ริ ่ ม จั ด ทำ Prototype เฉพาะสายงานด/ า น HR
กับด/านช<างก<อสร/าง เรียบร/อยแล/ว
- Login การจัดการบัญชีผู/ใช/งานแบบ Single Sign On เชื่อมต<อกับระบบ
IDM สามารถดำเนินการเชื่อมโยงกับ OAuth2 ได/แล/ว และเชื่อมโยงข/อมูล
พนักงานจาก HR Data Platform
- แผนเส/ น ทางก/ า วหน/ า ในอาชี พ (Career Path) Dashboard ยั ง ไม< เ ป| ด
ฐานข/อมูลให/เชื่อม แต<จะเปoนการเชื่อมโยงโดยการจัดทำเปoน infographic
ในการนำเสนอให/พนักงานสามารถเข/าใจได/ง<าย
- ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ฐานข/ อ มู ล จากระบบ Oracle สู < ฐ านข/ อ มู ล ใหม<
และประสานงานกับ กงบ. และ กพล. เพื่อเชื่อมโยงกับ HR Data Platform
- ฝพบ.ได/ขอความอนุเคราะห*ใช/ Private Cloud ของ PEA โดยสายงาน ทส.
เปoนผู/ดูแล
- อยู<ระหว<างดำเนินการปรับระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
3. ระบบ HR Development profile เฟส 2
- มีการพัฒนาหน/าเว็บส<วน HRD Portal
- มีการพัฒนาส<วน MyLearning ได/แก< Development Portfolio,
MyCourse (การจัดการข/อมูลหลักสูตรอบรม), การจัดการข/อมูลวิทยากร
ภายใน-ภายนอก, Search Course
- มีการพัฒนาส<วน MyIDP ได/แก< IDP(แผนการพัฒนาตนเองของพนักงาน),
การเชื่อมโยงข/อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เช<น องค*ความรู/จากระบบ
KMS, รายชื่อพี่เลี้ยงจากระบบ PEA ProGuru
- ทดสอบการใช/งานระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร*แม<ข<ายและนำระบบออกให/
กลุ<มพนักงาน 30 คนมาทดสอบการใช/งานระบบก<อนนำออกใช/จริง
ระบบ PEATA
- ทดสอบ และติดตามการใช/ระบบ PEATA ให/พร/อมใน Module การประเมิน
สมรรถนะ และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปU 2564 เรียบร/อยแล/ว
- ดำเนินการพัฒนา User Interface (UI)/ User Experience
(UX)/Customer Experience (CX) ของระบบ PEATA
- ดำเนินการปรับปรุงหน/าเว็บให/ง<ายต<อการใช/งาน และปรับปรุงระบบ
ประมวลผล การวิเคราะห*ผล PEATA http://peata.pea.co.th/2020/
- จัดประเมินสมรรถนะบนระบบ PEATA (peata.pea.co.th) พร/อมคู<มือ
การใช/งานระบบ PEATA https://qrgo.page.link/iwoX1 ระหว<างวันที่
7 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 ระบบ PEATA ปรับปรุงหน/าเว็บ หน/าการทำแบบ
ประเมิน การรับทราบผลการประเมินของผู/ใต/บังคับบัญชา สถิติการประเมิน
- ป|ดระบบ PEATA สำหรับการประเมินสมรรถนะ ดำเนินการประมวลผล
วิเคราะห*ผล GAP และประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ เรียบร/อยแล/ว
- อยู<ระหว<างเชื่อมโยง Competency Gap จากระบบ PEATA ไปยังระบบ IDP
- อยู<ระหว<างทดสอบ และติดตามการใช/ระบบ PEATA ให/พร/อมใน Module
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Employee Self Service
- ประชุมหน<วยงานที่เกี่ยวข/องเพื่อกำหนดผู/รับผิดชอบพัฒนา feature
ตาม Roadmap เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 และ แจ/งเวียนรายงานการประชุม
เรียบร/อยแล/ว
- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ กำหนด Roadmap และรายละเอียด
Feature สำหรับพัฒนาขึ้นบนระบบ PEA Life Application และบน
Website เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- แจ/งแนวทางและ Timeline การพัฒนา Feature การแจ/งข<าวสารที่สำคัญ
ขององค*กรตาม PEA Life Roadmap ปU 2564 – 2567 และได/ขอความ
อนุเคราะห*เชื่อมโยงข/อมูลรถบริการของส<วนกลางบน PEA Life Application
เรียบร/อยแล/ว
- อนุมัติเบิกจ<ายเงินค<าจ/างดำเนินการกำหนด Roadmap และรายละเอียด
Feature สำหรับพัฒนาขึ้นบนระบบ PEA Life Application และบน
Website แล/วเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564
- ผวก. อนุมัติ PEA Life Application Roadmap and Master plan 2021 – 2024
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 และแจ/งเวียนเรียบร/อยแล/ว
- ประสานงานกับหน<วยงาน กบก. เพื่อติดตามการพัฒนา Feature การ
เชื่อมโยงข/อมูลรถบริการของส<วนกลาง และ กปส. เพื่อติดตามการพัฒนา
Feature การแจ/งข/อมูลข<าวสารที่สำคัญขององค*กร
- ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature ตาม PEA Life Application
Roadmap and Master Plan 2021 – 2024 โดยได/เชิญคณะทำงานฯ
และผู/เกี่ยวข/องประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564
- ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature สหกรณ*ออมทรัพย* กฟภ. และ เส/นทาง
การเดินทางของรถรับ-ส<ง กฟภ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564
- ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature ประชาสัมพันธ* เมื่อวันที่ 31 พ.ค.
2564 และวันที่ 8 มิ.ย. 2564

ยุทธศาสตร*ที่ 14 ส<งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด/วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค*กรอย<างมี
ประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
14.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร`ม
ดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการองค`กร (Digital
Platform)

ร8อยละ 47

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 69.09
โดยดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและการขอรับ
รอง มาตรฐาน ISO/IEC 20000 (คิดเปoนร/อยละ 44)
2. งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) (คิดเปoนร/อยละ 55)
3. โครงการจัดซื้อพร/อมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสร/างพื้นฐานด/าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย*ของ กฟภ. (IT Infrastructure
Design and Consolidation for PEA : ITiDC) (คิดเปoนร/อยละ 98.6)
4. โครงการการบริหารจัดการข/อมูลภายในองค*กร Enterprise Content
Management (ECM) (คิดเปoนร/อยละ 63)
5. โครงการการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค*กร Enterprise
Performance Management (EPM) (คิดเปoนร/อยละ 82)

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
6. โครงการพัฒนาการให/บริการผ<าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart
Plus บน Smart Phone (คิดเปoนร/อยละ 59)
7. งานจ/างเหมาตรวจซ<อมและบำรุงรักษาโครงข<ายเคเบิลใยแก/วนำแสง
แบบเตรียมความพร/อมตลอด 24 ชั่วโมง (คิดเปoนร/อยละ 50)
8. งานจ/างเหมาตรวจซ<อมและบำรุงรักษาโครงข<าย DWDM และ IP-Core
Network แบบเตรียมความพร/อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต (คิดเปoน
ร/อยละ 36.5)
9. งานตรวจซ<อม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแก/วนำแสง กรณีที่ดำเนินการ
เกินกว<า 300 เมตร กรณีการปรับปรุงระบบส<ง/ระบบจำหน<าย และกรณี
สัตว*กัดแทะและการชำรุดในพื้นที่ภูเขามีระยะห<างระหว<างเสามาก (คิดเปoน
ร/อยละ 100)
10. โครงการศูนย*บริการข/อมูลผู/ใช/ไฟ (1129 PEA Contact Center)
ระยะที่ 4 (คิดเปoนร/อยละ 78)
11. งานจ/างเหมา ออกแบบจัดหาพร/อมติดตั้งระบบจัดการโครงข<ายสื่อสาร
แบบบูรณาการ (INMS) (คิดเปoนร/อยละ 93)

14.2 แผนงานพัฒนามาตรฐาน
การกำกับดูแลด8านการบริหาร
จัดการด8านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร8อยละ 47

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 50
1. แผนงานพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด/าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คิดเปoน ร/อยละ 50)
- อยู<ระหว<างการศึกษา วิเคราะห* รวบรวมข/อมูล เพื่อพัฒนาและนำ
กระบวนการออกใช/
- ดำเนินการแบ<งกลุ<มและวิเคราะห*ความสัมพันธ*ของกระบวนการตามกรอบ
COBIT5 กับหน/าที่ความรับผิดชอบของหน<วยงานที่เกี่ยวข/อง (Mapping)
- สัมภาษณ*หน<วยงานที่เกี่ยวข/อง ร<วมกับที่ปรึกษาฯ วันที่ 7 – 20 พ.ค. 2564
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและการนำกระบวนการฯ ออกใช/
งานที่เหมาะสม
- จัดประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งที่ 2/2564 แล/วในวันที่ 17 มิ.ย. 64
- ดำเนินการศึกษา วิเคราะห*ข/อมูล และพิจารณาคัดเลือกกระบวนการตาม
กรอบ COBIT5 ที่จะต/องนำออกใช/ ในปU 2564 และนำเสนอขอความเห็นชอบ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ITG แล/วในวันที่ 17 มิ.ย. 64
- ดำเนินการวิเคราะห*และคัดเลือกตัวชี้วัดที่จะแสดงผลใน ITG Dashboard
และนำเสนอขอความเห็นชอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ITG แล/วในวันที่
17 มิ.ย. 64 โดยอยู<ระหว<างออกแบบ Mockup ITG Dashboard

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- จัดทำ Clip video ชุดที่ 1 (ประโยชน*ของ ITG), Infographic, แบบทดสอบ
เพื่อสื่อสารสร/างความตระหนักด/าน ITG แล/วเสร็จ
- อยู<ระหว<างจัดทำ/ทบทวนเนื้อหาของ Clip video ชุดที่ 2 (การดำเนินการ
ตามหลักการของ ITG) โดยได/ประสานงานกับ กพค. เพื่อนำออกเผยแพร<
ประชาสัมพันธ*ผ<านช<องทาง E-learning พร/อมกันทั้ง 2 Clip video ต<อไป
2. งานพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมิน
องค*กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500 (คิดเปoน ร/อยละ 50)
- ที่ปรึกษานำส<งข/อมูลผลการดำเนินการและประเมินผลลัพธ* เรียบร/อยแล/ว
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564
- รับการตรวจประเมินจากผู/ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เมื่อวันที่
16-18 มี.ค. 2564 และประชุมป|ดตรวจประเมินฯ ในวันที่ 23 มี.ค. 2564
- รับการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร/อมจากผู/ตรวจประเมินภายนอก
Stage 1 ในวันที่ 2 เม.ย. 2564 และ Stage 2 ในวันที่ 26, 27 และ 29 เม.ย.
2564 โดยได/รับการรับรอง ในขอบเขต “ระบบการกำกับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับการกำกับดูแลด/านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ
การไฟฟrาส<วนภูมิภาค”

ยุทธศาสตร*ที่ 15 เสริมสร/างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital
Technology)
15.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร8อยละ 37

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 52.5
- กมส. ฝสท. หารือแผนการตรวจประเมินระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ประจำปU 2564 ร<วมกับผู/ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.
2564
- ติดตามหลักฐานข/อตรวจพบประเด็นความไม<สอดคล/องจากผู/ตรวจสอบ
ภายในของสำนักงานใหญ<
- กมส. ฝสท. ทดสอบเจาะระบบภายในแบบ Internal Penetration Testing
โดยมีเปrาหมายหลักเพื่อยึดครองเครื่อง AD Server ของส<วนภูมิภาค กฟก.2
เมื่อวันที่ 17-19 พ.ค. 2564
- ที ่ ป รึ ก ษาการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การฯ (บริ ษ ั ท Acis Professional
Center) สั ม ภาษณ* Cyber GAP Analysis ของ กฟภ. เพื ่ อ ประเมิ น การ
ดำเนิ น งานสอดคล/ อ งกั บ มาตรฐาน ISO27032 , NIST Framework และ
พรบ.ไซเบอร* กับหน<วยงานผู/ดูแลระบบได/แก< ฝสท. กมส. กคข. และตัวแทน
เมื่อวันที่ 12 , 14 และ 19 พ.ค. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(PEA ISMS Committee) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564
- ทบทวนเล<มคู<มือและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให/สอดคล/องกับขอบเขตใหม< ขยาย
ไปยังโครงการ รซธ. ระยะที่2 (ระบบ BPM) และกฎหมาย PDPA ซึ่งนำเสนอ
คณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรียบร/อยแล/ว
- ทบทวนคำสั ่ ง แต< ง ตั ้ ง เพื ่ อ ให/ ส อดคล/ อ งกั บ ขอบเขตใหม< ซึ ่ ง นำเสนอ
คณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (PEA ISMS
Operation Team) และคณะกรรมการระบบบริ ห ารจั ด การความมั ่ น คง
ปลอดภั ยสารสนเทศ (PEA ISMS Operation Committee) เพื ่ อพิ จารณา
เห็นชอบเรียบร/อยแล/ว
- ประเมินความเสี่ยงด/านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโครงการ รซธ.
ระยะที2่ (ระบบ BPM) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564
- หารื อ แนวทางการตรวจสอบหาช< อ งโหว< ( VA) โครงการ รซธ. ระยะที่ 2
(ระบบ BPM) ร<วมกับหน<วยงานที่เกี่ยวข/องเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 โดยได/
ข/ อ สรุ ป ดำเนิ น การทำ VA ที ่ เ ครื ่ อ ง DR ของโครงการ รซธ. ระยะที่ 2
(ระบบ BPM) ในช<วงเดือน ก.ค. 2564
- ดำเนิ น การตรวจสอบหาช< อ งโหว< แ ละการป| ด ช< อ งโหว< ท ี ่ พ บบนเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร*แม<ข<าย (Server) อุปกรณ*เครือข<าย (Network Equipment)
อุ ป กรณ* ใ นระบบรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศ (Security Device)
(Vulnerability Scan and Hardening Report) ส<วนกลางวันที่ 14-16 มิ.ย.
2564 และ ส<วนภูมิภาค 17-28 มิ.ย. 2564
- อบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
สำหรับคณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
การสร/างความตระหนักด/านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำปU 2564”
ให/กับคณะทำงาน คณะทำงานย<อย (ส<วนกลางและส<วนภูมิภาค 12 เขต) และ
บริษัท Out Source ที่เกี่ยวข/องกับขอบเขต เมื่อวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 2564
ผ<านระบบ VDO Conference
- อบรมหลั ก สู ต ร Information Security Lead Implementer ISO/IEC
27001:2013 ให/กับคณะทำงาน คณะทำงานย<อย (ส<วนกลางและส<วนภูมิภาค
12 เขต) และบริษัท Out Source ที่เกี่ยวข/องกับขอบเขต เมื่อวันที่ 14 - 18
มิ.ย. 2564 และสอบเพื่อรับใบรับรองเขตละ 1คน ในวันที่ 29 มิ.ย. 2564
- อบรมหลักสูตร NIST : Cyber Security ให/กับคณะทำงาน คณะทำงานย<อย
(ส< ว นกลางและส< ว นภู ม ิ ภ าค 12 เขต) หน< ว ยงาน OT (Scada AMR GIS)
เมื่อวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2564

แผนงาน/โครงการ

เปBาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร*ที่ 16 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค*กร (Corporate Innovation System : CIS)
16.1 แผนงานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management
System)

ร8อยละ 35

ผลการดำเนินงานคิดเปTนร8อยละ 35
1. ศึกษา วิเคราะห* กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและรายงานผลการ
ประเมินผลลัพธ*
- ศึกษา แนวทางการติดตามและรายงานผลการประเมินผลลัพธ* จากการนำ
นวัตกรรมไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการภายในองค*กร และวางโครงสร/าง
ระบบดังกล<าวแล/ว
- กนว. ได/ออกแบบ Flowchart และ Mockup ของระบบประเมินผลนวัตกรรม
และ ได/ประชุมจัดทำ workflow ของระบบประเมินผลนวัตกรรมและเก็บ
ความต/องการของระบบดังกล<าว
2. กำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการประเมินผลลัพธ*
- ร<างแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการประเมินผลลัพธ*จากการนำนวัตกรรม
ไปปรับปรุง ตามกระบวนการด/านนวัตกรรม (SIPOC) ด/านกระบวนการจัดการ
นวัตกรรมองค*กร
- มีอนุมัติรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ/างพัฒนาโปรแกรมระบบ
ติดตามและประเมินผลลัพธ*ด/านนวัตกรรม แล/วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ซึ่งมี
บริษัท เอ็นเทอร*คอร*ปอเรชั่น จำกัด เปoนผู/รับจ/าง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ
150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
3. จัดทำระบบการประเมินผลลัพธ*จากการนำนวัตกรรมมาใช/งาน
- กนว. ได/จัดทำ Workshop ร<วมกับผู/รับจ/างเพื่อรวบรวม Requirement
ของระบบดังกล<าว
4. ทดสอบระบบการประเมินผลลัพธ*จากการนำนวัตกรรมมาใช/งาน
- ดำเนินการในเดือน ก.ค. - ธ.ค.

