รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน / โครงการที่สำคัญ
ไตรมาสที่ 3 ประจำป0 2564
• SO1 ยกระดับการกำกับ ดูแลแบบบูรณาการเพือ่ สร8างความยั่งยืน
ยุทธศาสตร*ที่ 1 สร/าง กฟภ. ให/เติบโตอย<างยัง่ ยืน ตามกรอบ SDGs และแนวปฏิบตั ิที่ดี ของสากล OECD และ DJSI
1.1 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร<งใสในการดำเนินงาน
ของหน<วยงานภาครัฐ (ITA)

เปZาหมาย
ร/อยละ 90

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. วิเคราะห,ผลคะแนนจากป4 2563 เทียบเคียงกับหน?วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไดEรับ ผลคะแนนประเมินระดับ AA และศึกษา
รูปแบบการประเมินป4 2564 ควบคู?กันเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของ กฟภ.
- สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ประจำป4 2563 ของหน?วยงานที่เขEารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น
8,303 หน? ว ยงานผ? า นระบบ ITAS โดยเที ย บเคี ย งกั บ หน? ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที ่ ไ ดE ร ั บ ผลคะแนนประเมิ น ระดั บ AA
(95 – 100 คะแนน) ไดEรับผลคะแนนการประเมิน ดังนี้
• ธนาคารอาคารสงเคราะห, มีผลคะแนนประเมิน 99.60 คะแนน
เปeนอันดับ 1 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
• ธนาคารออมสิน ผลคะแนนประเมิน 97.19 คะแนน
เปeนอันดับ 2 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ,การเกษตร ผลคะแนนประเมิน 96.74 คะแนน
เปeนอันดับ 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
• ธนาคารเพื่อการส?งออกและนำเขEาแห?งประเทศไทย ผลคะแนนประเมิน 95.86 คะแนน
เปeนอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
• การไฟฟZาส<วนภูมิภาค ผลคะแนนประเมิน 95.24 คะแนน
เป^นอันดับ 5 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข/าร<วมประเมิน
• บริษัท ธนารักษ,พัฒนาสินทรัพย, จำกัด ผลคะแนนประเมิน 95.09 คะแนน
เปeนอันดับ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
- ตามประกาศ สำนั ก งาน ป.ป.ช. ณ วั น ที ่ 8 ม.ค. 2564 แจE ง ปฏิ ท ิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร? ง ใส
ในการดำเนิ นงานของหน? วยงานภาครั ฐ (ITA) ประจำป4 งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่ อใหE หน? วยงานภาครั ฐทุ กแห? ง
(8,301 หน?วยงาน) ใชEประกอบการวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนและช?วงระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดใหE
หน?วยงานภาครัฐดำเนินการตาม คู?มือรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ
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หน? วยงานภาครั ฐ ประจำป4 งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตE แนวคิ ด ITA 2021 More Open, More Transparent:
ยิ่งเปvดเผย ยิ่งโปร?งใส
- สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจEงว?าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดEมีมติเห็นชอบใหEมอบรางวัลโล?เกียรติยศ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards
2020) ใหEกับ กฟภ. เนื่องในโอกาสที่ กฟภ. มีผลคะแนนประเมิน 95.24 คะแนน จัดอยู?ในระดับ AA ทั้งนี้ เพื่อเปeนขวัญ
และกำลังใจใหEกับ กฟภ. ในดEานการส?งเสริมและพัฒนาการบริหารงานดEวยความโปร?งใสและยึดมั่นในธรรมาภิบาลต?อไป
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 และไดEประกาศผลการประเมิน ITA ประจำป4 2564 อย?างเปeนทางการ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564
โดย กฟภ. ไดEรับผลคะแนนประเมิน 98.34 คะแนน ระดับ AA (คะแนนสูงสุดในรอบ 8 ป4 ตั้งแต?เขEารับการประเมินป4
2557) ซึ่งจัดอันดับไดEดังนี้
• อันดับที่ 1 ของกระทรวงมหาดไทย
• อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน
• อันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เขEาร?วมประเมิน
ทั้งนี้ มีผลการประเมินรายเครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency: IIT)
ไดEรับผลประเมิน 96.26 คะแนน (สูงขึ้นจากป4 2563)
2) แบบวัดการรับรูEผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency: EIT)
ไดEรับผลประเมิน 98.22 คะแนน (สูงขึ้นจากป4 2563)
3) แบบตรวจการเปvดเผยขEอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency: OIT)
ไดEรับคะแนนอยู?ที่ 100 คะแนน (สูงขึ้นจากป4 2563)
2. ขออนุมัติ ผวก. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปeนจุดอ?อนโดยอEางอิงจากผลการวิเคราะห,ฯ และนำมาเปeนป†จจัยนำเขEา
ในการทบทวน/จั ด ทำแผนแม? บ ทและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดE า นการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ปˆ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตคอร,รัปชั่นของ กฟภ. ประจำป4 2564
- ผวก. อนุ ม ั ต ิ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร? ง ใสในการดำเนิ น งานของหน? ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำป4 2563 และการพัฒนากระบวนงาน กฟภ. ประจำป4 2564 (โดยอEางอิงจาก
ผลการวิ เ คราะห, ค ะแนน ป4 2563 ซึ ่ ง กฟภ. ไดE ร ั บ คะแนนประเมิ น รE อ ยละ 95.24 มี ร ะดั บ ผลการประเมิ น
(Rating Score) “ระดับ AA”) เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563
3. แจEงเวียนหน?วยงานที่เกี่ยวขEองเพื่อทราบและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปeนจุดอ?อน
- แจEงเวียนหน?วยงานที่เกี่ยวขEองดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เปeนจุดอ?อน โดยกำหนด แผนงาน/กิจกรรม
รองรับการพัฒนากระบวนงานบรรจุไวEภายใตEแผนปฏิบัติการของหน?วยงานประจำป4 2564 ตามความเหมาะสม และ
รายงานผลการดำเนินงานฯ ใหE กกท. ทราบเปeนรายไตรมาส เพื่อรวบรวมสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของ
กฟภ. และใชEเปeนขEอมูลประกอบการประเมิน ITA ในป4 2564 ทั้งนี้ ไดEกำหนดประเด็นในการพัฒนากระบวนงาน กฟภ.
ประจำป4 2564 จำนวน 8 ประเด็นหลัก (ตามหนังสือ กกท.(นผ) 35393/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563) ดังนี้
1) มุ?งเนEนสื่อสารแผนการใชEจ?ายงบประมาณใหEบุคลากรรับทราบ (รผก.(บ))
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2)
3)
4)
5)
6)

สรEางการตระหนักรับรูEในขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชEทรัพย,สินของราชการ (รผก.(บ))
เสริมสรEางศักยภาพการปฏิบัติงานและการใหEบริการของบุคลากร (รผก.(ธต), รผก.(บก) และ รผก.(ภ1-ภ4))
ยกระดับการสื่อสารและการเผยแพร?ประชาสัมพันธ,ผลงานหรือขEอมูลของหน?วยงาน (รผก.(ย))
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหEบริการของหน?วยงาน (รผก.(ย), รผก.(ธต), และ รผก.(ภ1-4))
สนับสนุนและเปvดโอกาสใหEภาคประชาชนหรือผูEมีส?วนไดEส?วนเสีย เขEามามีส?วนร?วมในการดำเนินงานที่สำคัญ (รผก.(ย),
รผก.(ว), รผก.(วศ), รผก.(กบ), รผก.(ป), และ รผก.(ภ1-ภ4))
7) สานต?อการดำเนินงานดEานความโปร?งใสของ กฟภ. (รผก.(ย) และ รผก.(ภ1-ภ4))
8) ทบทวนและปรับปรุงขEอมูลการดำเนินงานของหน?วยงานผ?าน PEA Website (รผก.(ย))
4. ขออนุมัติ ผวก. เขEาร?วมการประเมิน ITA ป4 2564
- ผวก. อนุมัติใหE กฟภ. เขEาร?วมการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจำป4งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง จัดทำ
ขEอมูลตามแบบวัดทั้ง 3 เครื่องมือ และกำหนดใหE กกท. เปeนผูEประสานงานและรวบรวมขEอมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
(ตามหนังสือ กกท.(นผ) 144/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564)
5. ดำเนิ น การตามแบบวั ด การรั บ รู E ข องผู E ม ี ส ? ว นไดE ส ? ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment)
ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- กกท. เชิญประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำป4 2564 ของ กฟภ. ผ?านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ไปยังสำนักงานการไฟฟˆา 12 เขต เพื่อชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกกลุ?มตัวอย?างการประเมินฯ โดยมี รผก.(ย)
เปeนประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
- กกท. รวบรวมรายชื่อกลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายใน (IIT) ประกอบดEวยผูEบริหารและพนักงาน จากทุกสายงาน
สายงานละ 33 คน และจาก ฝวก. จำนวน 12 คน รวมจำนวนกลุ?มตัวอย?าง IIT ไดEทั้งสิ้น 547 คน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
- รผก.(ย) ตรวจสอบและอนุมัติขEอมูลของกลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายใน (IIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564
- จัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป4 2564 โดย
รผก.(ย) และ อก.กท. และร?วมจัดทำแบบวัดการรับรูE IIT สำหรับกลุ?มตัวอย?างส?วนภูมิภาค (ภ1 – ภ4) ผ?านระบบ Video
Conference โดยถ?ายทอดการบรรยายจากหEองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED ไปยัง กฟข. 12 เขต
และ กฟฟ. ในสังกัด เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564
- กกท. แจEงผูEบริหารและพนักงานที่เปeนกลุ?มตัวอย?างสังกัดสำนักงานใหญ? เขEาร?วมรับฟ†งบรรยายในหัวขEอ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร?งใสในการดำเนินงานของ กฟภ. ประจำป4 2564” เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564 โดย รผก.(ย)
พรEอมทั้งจัดทำแบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) ใหEแลEวเสร็จภายในวันศุกร,ที่ 7 พ.ค. 2564
- กลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายในของ กฟภ. ไดEดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ครบ 400 คน ตามจำนวนขั ้ น ต่ ำ ที ่ ส ำนั ก งาน ป.ป.ช.
กำหนดเรียบรEอยแลEว เมื่อวันที่ 31 เม.ย. 2564
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- สำนักงาน ป.ป.ช. ไดEประกาศผลการประเมิน ITA ประจำป4 2564 อย?างเปeนทางการ โดย กฟภ. ไดEรับคะแนนรวม IIT คือ
96.26 คะแนน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564
6. ดำเนินการตามแบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment)
ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- กกท. เชิญประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำป4 2564 ของ กฟภ. ผ?านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ไปยังสำนักงานการไฟฟˆา 12 เขต เพื่อชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกกลุ?มตัวอย?างการประเมินฯ โดยมี รผก.(ย)
เปeนประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
- กกท. รวบรวมรายชื่อกลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบดEวย กลุ?มลูกคEารายสำคัญ กลุ?มชุมชน
สังคม และสิ่งแวดลEอม ลูกคEา PEA Smart Plus หน?วยงานกำกับดูแล และคู?คEา จากทุกหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง รวมจำนวน
กลุ?มตัวอย?างไดEทั้งสิ้น 709 คน เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564
- รผก.(ย) ตรวจสอบและอนุมัติขEอมูลของกลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564
- กลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอกของ กฟภ. ไดEดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก
(EIT) แลEวจำนวนทั้งสิ้น 828 ราย เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564
- กลุ?มตัวอย?างผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอกของ กฟภ. ไดEดำเนินการจัดทำแบบวัดการรับรูEของผูEมีส?วนไดEส?วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ครบ 400 คน ตามจำนวนขั ้ นต่ ำที ่ สำนั กงาน ป.ป.ช.
กำหนดเรียบรEอยแลEว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564
- สำนักงาน ป.ป.ช. ไดEประกาศผลการประเมิน ITA ประจำป4 2564 อย?างเปeนทางการ โดย กฟภ. ไดEรับคะแนนรวม EIT
คือ 98.22 คะแนน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564
7. ดำเนิ น การตามแบบตรวจการเปv ด เผยขE อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment)
ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
- จัดประชุมการเปvดเผยขEอมูลตามแบบตรวจการเปvดเผยขEอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ประจำป4 2564 ใหE ก ั บ Admin และเจE า หนE า ที ่ ด ู แ ลระบบประกาศจั ด ซื ้ อ จั ด จE า งของ กฟภ.
ณ หEองประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร LED เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564
- หน?วยงานผูรE บั ผิดชอบลงขEอมูลตามเกณฑ,การประเมิน ITA ดำเนินการทบทวนและจัดทำขEอมูลลงใน PEA Website แลEว
เสร็จ และ กกท. จะดำเนินการตรวจสอบขEอมูลในภาพรวม ก?อนนำ URL ขึ้นระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ต?อไป
เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564
- รผก.(ย) อนุมัติขEอมูลตามแบบวัดการเปvดเผยขEอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน 43 ขEอ ผ?านระบบ ITAS เรียบรEอยแลEว
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564
- ที่ปรึกษาโครงการฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไดEตรวจสอบและใหEคะแนนแบบวัดการเปvดเผยขEอมูลสาธารณะ (OIT)
ผ?านระบบ ITAS เสร็จเรียบรEอยแลEว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2564 โดย กฟภ. ไดEรับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในทุกขEอคำถาม
(จำนวน 43 ขEอ)
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 4 / 38

1.2 แผนงานการยกระดับการดําเนินงานเรื่องความปลอดภัย
ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

เปZาหมาย
ร/อยละ 60

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 72

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตามแผนแม?บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- อยู ? ระหว? างดำเนิ นการใหE ทุ กหน? วยงานมี แนวทางในการการบริ หารจั ดการดE านความปลอดภั ยอย? างชั ดเจน และ
มีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS)สู?ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(มอก.45001) PEA-SMS
- ดำเนินการใหEหน?วยงานที่ขอการรับรองมีแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS) ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมเพื่อหารือการจัดทำร?างขอบเขตงาน (TOR)
3. เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.45001)
- ขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) งานจEางที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับการจัดการความปลอดภัยฯ กฟภ. สู?มาตรฐาน ISO
45001 ตามหนังสือ กปภ.(จป) 291/2564 และอนุมัติราคากลาง ตามหนังสือ กปภ.(จป)279/2564
- จัดทำอนุมัติแต?งตั้งคณะกรรมจEางที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามหนังสือ กปภ.13/2564
1.3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ*การประเมิน
เปZาหมาย
ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 60
ร/อยละ 70
Core Business Enablers ด/านที่ 1 การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค*กร ประจําปw 2564
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. วิเคราะห,ผลคะแนนจากป4 2563 เทียบเคียงกับหน?วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนสูงสุด พรEอมทั้งศึกษาหลักเกณฑ,การ
ประเมินผลป4 2564 ควบคู?กัน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของ กฟภ.
- ฝนย. แจEงผลการประเมิน SE-AM อย?างไม?เปeนทางการในที่ประชุมผูEบริหารระดับสูง (บส.) โดย กฟภ. มีผลการประเมิน
Core Business Enabler ดEานที่ 1 ที่ระดับ 3.0500 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก Baseline ป4 2562 ซึ่งอยู?ที่ระดับ 2.6715
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
- ฝนย. จัดส?งรายงานสรุปผลการดำเนินงานดEาน Core Business Enablers ซึ่งระบุผลการประเมินและประเด็นที่ยัง
ดำเนินการไดEไม?สมบูรณ, (Gap) อย?างเปeนทางการ ใหEเลขานุการคณะทำงาน Core Business Enablers ทั้ง 8 ดEาน
(ตามหนังสือ กวป.(วอ) 381/2564) ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564
2. จัดประชุมชี้แจงหน?วยงานที่เกี่ยวขEองเพื่อทราบ
- ชี้แจงผลการดำเนินงานเบื้องตEนในการประชุมคณะทำงานประเมินดEานที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 ผ?านระบบ
e-Space และไดE แ จE ง ผลคะแนนและประเด็ น ที ่ ย ั ง ดำเนิ น การไดE ไ ม? ส มบู ร ณ, (Gap) ที ่ ไ ดE ร ั บ แจE ง จาก สคร.
อย?างไม?เปeนทางการใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองทราบแลEวผ?าน Line กลุ?มคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ทั้งนี้
กกท. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงต?อหน?วยงานที่เกี่ยวขEองต?อไป
- กกท. รายงานผลการประชุ ม ชี ้ แ จงสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน Core Business Enablers ของ กฟภ. ประจำป4 2563
(Feedback Day) ดE า นที ่ 1 การกำกั บ ดู แ ลที ่ ด ี แ ละการนำองค, ก ร ใหE ป ระธานคณะทำงานดE า นที ่ 1 ทราบ ตาม
หนังสือ กกท.(วผ) 584/2564 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 5 / 38

3. หน?วยงานทีเ่ กีย่ วขEองดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทีเ่ ปeนจุดอ?อน โดยอEางอิงจากผลการวิเคราะห,ในขEอ 1. ควบคู?กับ
การดำเนินงานตามหลักเกณฑ,การประเมินผล ประจำป4 2564
- หน? วยงานที ่ เกี ่ ยวขE องรั บทราบประเด็ นที ่ ยั งดำเนิ นการไดE ไม? สมบู รณ, (Gap) จาก กกท. เมื ่ อวั นที ่ 11 มิ .ย. 2564
ผ? า น Line กลุ ? ม คณะทำงาน และอยู ? ร ะหว? า งดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการที ่ เ ปe น จุ ด อ? อ น โดยจะรายงานผล
การดำเนินงานรายไตรมาส ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งถัดไป
- กกท. ชี้แจงผลคะแนนและ Gap การประเมิน Core Business Enablers ดEานที่ 1 ประจำป4 2563 ใหEคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย?างยั่งยืน เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
21 ก.ค. 2564 และเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่
21 ก.ค. 2564 โดยคณะกรรมการ กฟภ. มีขEอสังเกตใหE กฟภ. พิจารณาดำเนินการปvด Gap ในการดำเนินงานดEานที่ 1
แลEวเสนอใหEคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ เพื่อคณะกรรมการจะไดEดำเนินการร?วมกับฝ•ายบริหารจัดการในการปvด Gap
ใหEไดEมากที่สุด ซึ่งจะส?งผลใหE กฟภ. มีผลการประเมินที่ดีขึ้น
- กกท. จัดประชุมกลุ?มย?อยร?วมกับหน?วยงานที่เกี่ยวขEองจำนวน 8 ครั้ง (17 หน?วยงาน) ในช?วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564
เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ,เพื่อปvด Gap และยกระดับคะแนนตามเกณฑ,
4. ประเมินระดับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ,ฯ
- กกท. ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน Core Business Enablers ดE า นที ่ 1
ประจำไตรมาสที ่ 2/2564 ตามหนั งสื อ กกท.(วผ) 514/2564 ลงวั นที ่ 30 มิ .ย. 2564 และไดE ประเมิ นตนเอง โดย
กำหนดค?าเปˆาหมาย ณ สิ้นป4 2564 ที่ระดับ 3.2675 ซึ่งพิจารณาจากการดำเนินงานที่สามารถนำนโยบายปฏิบัติ
(Deploy) ไดEอย?างครบถEวนสมบูรณ, และบรรลุเปˆาหมายการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร,และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวขEอง
ไดEอย?างครบถEวน รEอยละ 100
5. จัดประชุมคณะทำงานประเมินดEานที่ 1 การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค,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)
- ประชุมกลุ?มย?อยกับหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง จำนวน 8 ครั้ง (17 หน?วยงาน) เมื่อวันที่ 9, 10, 13, 17, 19 และ 20 ส.ค. และ
23 ก.ย. 2564 (ผ?านระบบ Google Meet / Webex / Zoom)
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชEในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ SE-AM ดEานที่ 1
- กกท. จัดทำช?องทางใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองจัดส?งเอกสารการดำเนินงานตามเกณฑ, Core Business Enablers ดEานที่ 1
ผ?านระบบ Google Drive และพัฒนา Dashboard สำหรับแสดงสถานะผลการดำเนินงานตามเกณฑ, Core Business
Enablers ดEานที่ 1 รายไตรมาส และสถานะการปvด Gap โดยสามารถเขEาถึงไดEผ?าน URL: https://datastudio.google.com
/s/t3SpAbgx3cU ป†จจุบันอยู?ระหว?างดำเนินการนำระบบเผยแพร?ผ?านเว็บไซต, กกท. และระบบ ย.ยักษ, Connect ของ
สายงานยุทธศาสตร,
7. นำส?งหลักฐานการดำเนินงานตามเกณฑ,ฯ ขึ้นระบบของ สคร.
- เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4/2564
8. เตรียมความพร+อมสัมภาษณ2ผู+บริหารระดับสูงตามแนวทางการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจใหมE (Core Business Enablers) ประจำปV 2564
- เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4/2564
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1.4 แผนงานยกระดับการดําเนินงานด/านความรับผิดชอบต<อสังคม
และสิ่งแวดล/อมสู<มาตรฐานสากลอย<างยั่งยืน

เปZาหมาย
ร/อยละ 100

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ทบทวนกรอบการดำเนินงาน (Framework) และป†จจัยความยั่งยืน
- ศึกษาการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และจัดทำคู?มือการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
- ขออนุมัติแต?งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ตาม คำสั่ง กฟภ. ที่ สรก.(ย) 8/2564 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564
โดยมี ผชก.(ย) เปeนประธานคณะทำงาน
2. คEนหาและระบุประเด็นที่เกี่ยวขEองกับการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. (Identification)
-

ประชุมคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 เพื่อคEนหาประเด็นที่เกี่ยวขEองกับ
การพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.

- ประชุมคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 เพื่อคEนหาประเด็นที่เกี่ยวขEองกับ
การพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
3. จัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) ของประเด็นที่เกี่ยวขEองกับการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.
- ดำเนิ น การรวบรวมขE อ มู ล และสรุ ป ผลการสำรวจความตE อ งการความคาดหวั ง จากผู E มีส ? ว นไดE ส ? ว นเสี ย ป4 2564
พรEอมประเมินและจัดลำดับประเด็นสำคัญของป†จจัยยั่งยืน นำเสนอประเด็นสำคัญที่เกี่ยวขEองกับการพัฒนาความยั่งยืน
ของ กฟภ. ต?อที่ประชุม คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 เพื่อสรุปประเด็นที่มี
นัยสำคัญดEานความยั่งยืนของ กฟภ.
4. นำส?งประเด็นสำคัญดEานความยั่งยืนของ กฟภ. เพื่อเปeนป†จจัยนำเขEาสำหรับการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร,ระยะยาว
และจัดทำแผนปฏิบัติการของ กฟภ.
- ดำเนินการจัดทำรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดEานความยั่งยืน เพื่อเตรียมนำเสนอป†จจัยที่มีผลต?อความยั่งยืนของ กฟภ.
- ขออนุมัติป†จจัยที่มีนัยสำคัญดEานความยั่งยืนของ กฟภ. ประจำป4 2564 เพื่อเปeนป†จจัยนำเขEาสำหรับการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร, กฟภ. พ.ศ. 2565 - 2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป4ของ 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 แผนงานบูรณาการในการยกระดับด/านผู/มีส<วนได/ส<วนเสีย

เปZาหมาย
ร/อยละ 61.75

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. นำประเด็นความตEองการ/ความคาดหวังมาจัดทำแผนสรEางความสัมพันธ,
- รวบรวมประเด็นความตEองการ/ความคาดหวัง เพื่อเปeนป†จจัยนำเขEาในการจัดทำแผนสรEางความสัมพันธ,เรียบรEอยแลEว
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 7 / 38

- จั ด ประชุ ม ชี ้ แ จงแผนแม? บ ทและแนวทางการจั ด ทำแผนสรE า งความสั ม พั น ธ, (แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป4 ) เมื ่ อ วั น ที่
23 ก.พ. 2564 และจัดประชุมกลุ?มย?อยกับหน?วยงานที่รับผิดชอบแผนงานเพื่อจัดทำแผนสรEางความสัมพันธ, เดือน ก.พ. - มี.ค.
- รวบรวมแผนสรEางความสัมพันธ, (แผนปฏิบัติการประจำป4) จากทุกสายงาน เรียบรEอยแลEว
- สื่อสารแผนสรEางความสัมพันธ,กับผูEมีส?วนไดEส?วนเสียใหEกับ ทุกสายงาน/สำนัก สายงาน/สำนักละ 0.5 วัน ระหว?างวันที่
22 เม.ย. - 6 พ.ค. 2564
- ขอความเห็ น ชอบแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดE า นการบริ ห ารจั ด การผู E ม ี ส ? ว นไดE ส ? ว นเสี ย ป4 2564 เรี ย บรE อ ยแลE ว โดย ผวก.
ใหEความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564
2. ดำเนินงานตามแผนสรEางความสัมพันธ,
- อยู?ระหว?างการดำเนินงานตามแผนสรEางความสัมพันธ,
3. สำรวจประเด็นความตEองการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ Stakeholder สำคัญ
- สำรวจประเด็นความตEองการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ Stakeholder สำคัญเรียบรEอยแลEว และอยู?ระหว?าง
สรุปผลการสำรวจ
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนสรEางความสัมพันธ,
- ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 - 2 เรียบรEอยแลEว
- อยู?ระหว?างติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
5. จัดทำแผนสรEางความสัมพันธ,ในป4 2565
- อยู?ระหว?างการทบทวนแผนแม?บทดEานการบริหารจัดการผูEมีส?วนไดEส?วนเสีย เพื่อเปeนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป4 (แผนสรEางความสัมพันธ,) โดยคาดว?าจะแลEวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2564

• SO2 มุ@งสู@องคAกรที่เปEนเลิศในทุกด8านเพื่อรองรับระบบไฟฟKาในอนาคต
ยุทธศาสตร*ที่ 3 Grid Modernization Roadmap & Implementation
3.1 แผนงานพัฒนา Strong Grid

เปZาหมาย
ร/อยละ 75

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 75

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
สายงานการไฟฟZาภาค 1 (ผลการดำเนินงานคิดเปeนรEอยละ 75)
1. ควบคุม ติดตาม ปˆองกัน และแกEไข ค?าดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟˆาขัดขEอง SAIFI, SAIFI เมืองใหญ?, ระยะเวลาไฟฟˆาขัดขEอง
SAIDI, SAIDI เมืองใหญ? (จัดทำระบบ Preventive Maintenance ทุกเดือน มีกิจกรรมดังนี้)
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 8 / 38

- ตัดตEนไมEใกลEแนวสายไฟฟˆา ตัดตEนไมEตามหลักวิชาการในเขตพื้นที่เทศบาลที่เปeนที่ตั้งของสำนักงาน กฟฟ. ชั้น 1 - 3
ติดตั้งฉนวนครอบ เช?น บุชชิ่งหมEอแปลง Drop กับดักเสิร,จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานี
ไฟฟˆา ถึงรีโคลเซอร,ในระบบจำหน?ายตัวแรก ติดตั้ง Snake Guard เทคอนกรีตเสาตEนที่ติดตั้ง Riserpole ตรวจสอบ
และแกEไขระบบจำหน?ายแรงสูงที่มีป†ญหาไฟฟˆาขัดขEองบ?อยครั้ง (22 kV) ประชุมชี้แจง/ติดตาม แกEไขอุปกรณ,ปˆองกัน
ทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบจำหน?าย 20 อันดับแรก บำรุงรักษาหมEอแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบ
ทางกายภาพ) บำรุงรักษาหมEอแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) บำรุงรักษาหมEอแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบ
ทางกายภาพ) บำรุงรักษาหมEอแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)
โดยป†จจุบัน กฟน.1 - 3 ไดEดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
2. จัดประชุมร?วมกับหน?วยงานภายนอก เช?น กฟผ. และรายงานผลการประชุมใหEผูEบริหารรับทราบ โดยมีการทบทวน
แผนงานและจะเริ่มดำเนินการในช?วงไตรมาส 4
3. กฟน.1 - 3 ไดEดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนปลดโหลด เพื่อเตรียมการเกิดภาวะวิกฤตพลังงานไฟฟˆาในพื้นที่แลEว
สายงานการไฟฟZาภาค 2 (ผลการดำเนินงานคิดเปeนรEอยละ 75)
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน?ายไฟฟˆา
- กิจกรรมปˆองกันไฟดับจากสัตว,
- กิจกรรมปˆองกันไฟดับจากอุปกรณ,
- กิจกรรมปˆองกันไฟดับจากตEนไมE
โดยป†จจุบัน กฟฉ.1 - 3 ไดEดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
2. แผนงาน Smart Patrol
- สำรวจ/ปรั บ ปรุ งระบบไฟฟˆ า วงจรที ่ ช ำรุ ด เสื ่ อ มสภาพจำนวนมากตามแผนงานเปลี ่ ย นทดแทนฯ (MS.2000)
โดยจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4
- การตรวจสอบ/บำรุงรักษาระบบไฟฟˆาทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ?ายไฟ) ป†จจุบัน กฟฉ.1 - 3 ดำเนินการ
เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
- การตรวจสอบและแกE ไ ขจุ ด ต? อ จุ ด สั ม ผั ส ทางไฟฟˆ า ระบบจำหน? า ยแรงสู ง และระบบสายส? ง ไฟฟˆ า ครบ 100%
(เฉพาะวงจรที่ทำการจ?ายไฟ) ป†จจุบัน กฟฉ.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
3. แผนงานก?อสรEาง/ปรับปรุงระบบจำหน?าย (แรงสูง-แรงต่ำ)
- ก?อสรEางระบบจำหน?ายแรงสูง (งบ I, P)
- ก?อสรEางระบบจำหน?ายแรงต่ำ (งบ I, P)
โดยป†จจุบัน กฟฉ.1 - 3 ไดEดำเนินการครบทุกกิจกรรม เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
สายงานการไฟฟZาภาค 3 (ผลการดำเนินงานคิดเปeนรEอยละ 75)
1. การปรับปรุงระบบควบคุมการจ?ายไฟทุกส?วนงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงดEานระบบควบคุมการสั่งการ
นำขEอมูล GIS2 เขEาใชEงานในระบบ OMS ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด โดย กฟก.1 - 3 ไดEนำผลการนำเขEาขEอมูล GIS2
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 9 / 38

เสร็จเรียบรEอยแลEว ตามหนังสือเลขที่ กวว.(ผร) 2002/2564, กวว.(ผร) 2087/2564, กวว.(ผร) 1800/2564 ลงวันที่
16 ก.ย. 2564)
2. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟˆารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ดำเนินการตามแผนที่แต?ละ กฟข. กำหนด ประจำป4
2564) ป†จจุบัน กฟก.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
3. ดำเนินการเร?งรัดการปรับปรุงศูนย,สั่งการจ?ายไฟการไฟฟˆาหนEางานใหEมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห,
แกEไขไฟฟˆาขัดขEองไดEอย?างรวดเร็ว โดยมีเปˆาหมายดำเนินการคือ กฟก.1 จำนวน 1 แห?ง และ กฟก.3 จำนวน 1 แห?ง
ป†จจุบัน กฟก.1 (กฟอ.ศรีมหาโพธิ์) อยู?ระหว?างดำเนินการจัดหาผูEรับจEาง โดยจะดำเนินการแลEวเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค.
2564 และ กฟก.3 (กฟอ.บEานโป•ง) ดำเนินการก?อสรEางแลEวเสร็จ (ตามหนังสือเลขที่ ก.3 กซข.(ง) 1519/2564 ลงวันที่
28 พ.ค. 2564)
4. แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟˆานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(ดำเนินการตามแผนงานประจำป4 2564) โดยดำเนินการในพื้นที่ กฟก.2 ป†จจุบันดำเนินการไดEครบทุกแผนงาน
เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
สายงานการไฟฟZาภาค 4 (ผลการดำเนินงานคิดเปeนรEอยละ 75)
1. โครงการจัดทำแผน และติดตามการแกEไขป†ญหาความพรEอมในการจ?ายไฟของสถานีไฟฟˆาขEางเคียงกรณีเกิดกระแสไฟฟˆา
ขัดขEองทั้งสถานีฯ ป†จจุบัน กฟต.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
2. โครงการตรวจตราระบบจำหน?ายปˆองกันกระแสไฟฟˆาขัดขEองบริเวณ IZOZ (Inside Zero Outage Zone) ป†จจุบัน
กฟต.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
3. โครงการบริ หารจั ด การเชิ ง บู ร ณาการเพื ่ อ เสริ ม สรE า งความมั ่ นคงในการจ? า ยไฟ ป† จ จุ บั น กฟต.1 - 3 ดำเนิ น การ
เปeนไปตามเปˆาหมายทีก่ ำหนด
4. โครงการจ?ายไฟ วงจรว?างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม?ไดEจ?ายไฟ ป†จจุบัน กฟต.1 - 3 ดำเนินการ
เปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
5. โครงการควบคุมระยะไกลของสวิทซ, RCS ที่มีความพรEอมสามารถควบคุมไดEไม?นEอยกว?า 90% ของจำนวนวงจร RCS
ที่มี ป†จจุบัน กฟต.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
6. โครงการประสานงานและติดตาม การขอจัดสรร FRTU เพิ่มเติม เพื่อทำSF6 ใหEเปeน RCS โดยไม?ต่ำกว?า Planning
Criteria คือ 2.5 ชุด/วงจร ป†จจุบัน กฟต.1 - 3 ดำเนินการเปeนไปตามเปˆาหมายที่กำหนด
ยุทธศาสตร*ที่ 4 Grid Modernization Roadmap & Implementation
4.1 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟZา เพื่อรองรับระบบ Smart Grid

เปZาหมาย
ร/อยละ 47

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 47.20

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- รผก.(ว) อนุมัติแต?งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 1, จัดทำร?างขอบเขตของงาน และราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 10 / 38

- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 2, จัดทำร?างขอบเขตของงาน และราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564
- สืบราคากลาง, ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 3, จัดทำร?างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการ TOR ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564
- อยู?ระหว?างจัดทำร?างขอบเขตของงานเปลี่ยนจากการขอเพิ่มวงเงิน เปeนการแยกซื้อเพิ่มเติม Connected Grid Router
(CGR) อุปกรณ,สื่อสารระหว?าง Meter กับ Server
4.2 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อรองรับการพัฒนา
โครงข<ายไฟฟZาอัจฉริยะ

เปZาหมาย
ร/อยละ 77

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 49.50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. แผนงานขยายโครงข?ายใยแกEวนำแสง
- ขายแบบ และกำหนดวันยื่นเสนอราคาในวันที่ 20 เม.ย. 2564
- ผวก. อนุมตั ิผลพิจารณาจัดจEาง เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564
- มีผูEอุทธรณ,ประกาศผลผูEชนะจำนวน 1 ราย
- กฟภ. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางวันที่ 10 มิ.ย. 2564 ไม?เห็นดEวยกับการอุทธรณ, โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ,
ตอบกลับ กฟภ. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 และ กอบ. ทำหนังสือ ชี้แจงผูEอุทธรณ,แลEว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564
ป†ญหาและอุปสรรค
- มีผอูE ุทธรณ, ทำใหEจัดทำสัญญาไดEล?าชEากว?าแผนประมาณ 4 เดือน
แนวทางการแก/ไข
- ปรับแผนการเบิกจ?ายออกไปประมาณ 4 เดือนและแจEง กปง. ทราบแลEว
2. แผนงานพัฒนาโครงข?าย IP Access Network
- ภาคเหนือและภาคใตE
•
•
•
•

กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 26 เม.ย. 2564
ประชุมสรุปผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ไม?มีผูEผ?านการคัดเลือก
ขออนุมัตผิ ลพิจารณาเพื่อยกเลิกประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม?
อนุมัติสั่งจEางแลEว อยู?ระหว?างออกหนังสือแจEงลงนามในสัญญาถึงบริษัท

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• สรุปผลการพิจารณาจัดจEางแลEว ลงนามในหนังสือสั่งจEาง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2564
• สัญญาเลขที่ จ.92/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2564 ดำเนินการ Kick off Meeting/สำรวจ เรียบรEอยแลEว
- ภาคกลาง
• ขออนุมัติผลการพิจารณาจัดจEางเรียบรEอยแลEว
• สัญญาเลขที่ จ.76/2564 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ดำเนินการ Kick off Meeting/สำรวจ และส?งแผนการทำงาน
NDD รวมทั้งเบิกจ?ายเงินเรียบรEอยแลEว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 11 / 38

4.3 แผนงานการพัฒนาการให/บริการ Third Party Access (TPA)

เปZาหมาย
ร/อยละ 65

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- แต?งตั้งคณะทำงานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการใหEบริการดEานพลังงาน (Energy Regulatory
Commission Sandbox: ERC Sandbox) ตามคำสั ่ ง เลขที ่ พ.(ก) 1385/2563 ลงวั น ที ่ 29 ธ.ค. 2563 และ
กำหนดหลักเกณฑ,เรียบรEอยแลEว
- เขEาดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการโรงไฟฟˆาก¨าซชีวภาพของบริษัท นอร,ทเทิร,น ไบโอแก¨ส จำกัด จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 และคณะทำงานฯ หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
เรื่องแนวทางผ?อนปรนหลักเกณฑ,เรียบรEอยแลEว
- อยู?ระหว?างจัดหาและทดสอบอุปกรณ, เช?น มิเตอร, ระบบสื่อสาร และติดตั้งเชื่อมต?อ Digital Platform
ยุทธศาสตร*ที่ 5 การบูรณาการกระบวนการทำงานทัง้ องค*กรด/วย Digitalization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแข<งขัน
5.1 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน<วยพิมพ*บิล (Billing)

เปZาหมาย
ร/อยละ 67.50

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมจดหน?วยการใชEไฟฟˆาโดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน
- คณะทำงานการปรับปรุงกระบวนการจดหน?วยพิมพ,บิล ไดEพัฒนาระบบงานและขออนุมัติใชEงานแนวทางการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงกระบวนการจดหน?วยพิมพ,บิล (Billing) ในระยะแรก ตามอนุมัติ รผก.(บ) ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2563 โดยทดลอง
นำร?อง จำนวน 4 แห?ง คือ กฟจ.ฉะเชิงเทรา, กฟอ.ชัยบาดาล, กฟอ.ลาดหลุมแกEว และ กฟอ.ชะอำ
2. กฟฟ. นำร?องทดลองใชEกระบวนการจดหน?วยการใชEไฟฟˆาที่ปรับปรุงใหม?
- ดำเนินการเรียบรEอยแลEว
3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กฟฟ. นำร?อง และปรับปรุงงานใหEมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะทำงานฯ ประชุมสรุปผลการทดลองใชEระบบงาน (MRM) ของ กฟฟ. นำร?องทั้ง 4 แห?ง และนำเสนอป†ญหาที่ควร
ปรับปรุงโปรแกรม ก?อนเริ่มขยายผลนำออกใชEงานทั้ง 12 เขต
4. ขยายผลการใชE ง านใหE ค รอบคลุ ม ทุ ก กฟฟ. และสามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการจดหน? ว ยการใชE ไ ฟฟˆ า
อย?างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กพก. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน (MRM) แลEวเสร็จ พรEอมขยายผลใชEงานระยะที่ 1
- คณะทำงานฯ จัดประชุมชี้แจง 12 เขต เพื่อขยายผลนำออกใชEงานระยะที่ 1
- จัดประชุมชี้แจงผ?าน VDO Conference ในวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ใหEผูEเกี่ยวขEองทราบรายละเอียดการดำเนินงานและขยาย
ผลระยะแรก ทดลองการปฏิบัติงานโครงการนำร?องตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการขEอมูลจดหน?วย (Meter Reading
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 12 / 38

Management: MRM) ทุ ก กฟฟ. ในสั งกั ดเขตนำร? องจำนวน 4 เขต คื อ กฟน.3, กฟก.1-2 และ กฟต.1 โดยเริ่ ม
ดำเนินการตั้งแต?บิลค?าไฟฟˆาเดือน มิ.ย. 2564 เปeนตEนไป
- ประชุมติดตามผลการขยายผลทดลองการปฏิบัติงานโครงการนำร?องตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการขEอมูลจดหน?วย
(MRM) ใน กฟฟ. สังกัดเขตนำร?อง จำนวน 4 เขต (กฟน.3, กฟก.1-2 และ กฟต.1)
- ผวก. เห็นชอบ ลงวันที่ 22 ก.ย. 2564 ใหEใชEงานระบบบริหารจัดการขEอมูลจดหน?วย (MRM) ทั่วประเทศ ตั้งแต?
บิลค?าไฟฟˆาประจำเดือน ก.ย. 2564
5.2 แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงานของ
องค*กร (Streamline Business Processes)

เปZาหมาย
ร/อยละ 80

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. กำหนดแนวทางและสื่อสาร ถ?ายทอดใหEหน?วยงานนำไปปฏิบัติเปeนมาตรฐานเดียวกัน
- วางแผนการดำเนินงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค,กร และปรับปรุงระบบการเก็บขEอมูล
(ระบบ om.pea.co.th)
- จัดทำแนวทาง การทบทวน/ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการของ กฟภ. ประจำป4 2564 และแจEงเวียนใหEหน?วยงานที่
เกี่ยวขEองดำเนินการในส?วนที่เกี่ยวขEอง ตามหนังสือเลขที่ กรอ. 53/2564 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2564
2. หน?วยงานเจEาของกระบวนการ (Process Owner) ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA
- หน?วยงานเจEาของกระบวนการ (Process Owner) คัดเลือก/ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA
3. กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชEในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
- หน?วยงานเจEาของกระบวนการ (Process Owner) กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใชEในกระบวนการ/การปรับลดขั้นตอน
ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. วิเคราะห,ประสิทธิภาพกระบวนการ เช?น การลดขั้นตอน/ระยะเวลา/ตEนทุน ของกิจกรรมก?อน (As Is) และหลัง (To be)
ที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
- หน?วยงานเจEาของกระบวนการดำเนินการวิเคราะห,ประสิทธิภาพกระบวนการ เช?น ลดขั้นตอน/ระยะเวลา และตEนทุน
ของกิจกรรม และนำเสนอผลการวิเคราะห,ประสิทธิภาพของกระบวนการลงใน http://om.pea.co.th แลEว
5. นำเสนอผลการวิเคราะห,ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ ใหE รผก.(ย)
- นำเสนอผลการวิเคราะห,ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ ใหE รผก.(ย) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564
6. สรุปรายงานผลการวิเคราะห,ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงานขององค,กร
- ดำเนินการในไตรมาส 4

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 13 / 38

ยุทธศาสตร*ที่ 6 สร/างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
6.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย*ของ
ระบบไฟฟZา ของ กฟภ.

เปZาหมาย
ร/อยละ 60

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 71

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. จัดทำกระบวนการเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) พรEอมทั้งจัดทำกรอบความสามารถของ
บุคลากร (AM -Competency) และจัดทำหลักสูตรการฝ©กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม AM-Competency ที่กำหนดและ
ดำเนินการตามกระบวนการดังกล?าว
- อยู?ระหว?างดำเนินการหารือร?วมกับ กรบ. ในการกำหนดกรอบ ( AM Competency ) ของตำแหน?งงานที่เกี่ยวขEอง
ดำเนินการเผยแพร?พิธีเปvดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย,ระบบไฟฟˆาโดยการนำซอฟต,แวร,บริหารจัดการ
สินทรัพย,องค,กร ( Enterprice Asset Manangement Software ) มาใชEงานทั้งสื่อภายในและภายนอกองค,กร ดำเนินการ
เผยแพร?งานสัมภาษณ,ผูEว?าการการไฟฟˆาส?วนภูมิภาค เรื่องทิศทางการบริหารจัดการสินทรัพย,ของ กฟภ. โดยเผยแพร?ทาง
YouTube สื่อสารผ?านทางไลน,ต?าง ๆ ของ กฟภ. และ PEA Life Pop - up มีแผนการจัดการเรียนการสอนแบบ Online
จำนวน 4 หลักสูตร โดยอยู?ระหว?างติดต?อประสานงาน ฝ©กอบรมแบบออนไลน,เพื่อรองรับจาก IAM
(1) eFoundation
(2) eLearning IAM Certificate
(3) Remote Training IAM Certificate
(4) Diploma
2. จัดทำกลยุทธ,ในการบริหารจัดการขEอมูล (Data Management Strategies) รวมถึงการกำหนดขEอมูลและสารสนเทศ
รวมถึงโครงสรEาง และรูปแบบการจัดเก็บขEอมูลสำหรับสินทรัพย,ที่สำคัญ โดยระบุประเภท สภาพ มูลค?าสินทรัพย, ขEอมูล
ภูมิศาสตร, เพื่อใหEสามารถกำหนดความสำคัญเทียบเคียงกับเปˆาหมายเชิงกลยุทธ,ไดE โดยทดลองนำไปใชEงานในพื้นที่นำร?อง
- มีการจัดทำระบบฐานขEอมูลอุปกรณ,ในสถานีไฟฟˆา (Serialize) แลEวในส?วนของอุปกรณ,ภายในสถานีไฟฟˆา และอุปกรณ,
หลักในระบบจำหน?ายและระบบสายส?งไฟฟˆาแลEว
3. จัดทำ Data Cleansing ทบทวน และปรับปรุงระบบขEอมูลสารสนเทศสำหรับใชEในการบริหารจัดการสินทรัพย,
- มีการประชุมหารือเบื้องตEนเกี่ยวกับใชEระบบสารสนเทศที่มีใชEงานอยู?ในป†จจุบัน เช?นระบบ SAP/GIS/ ระบบฐานขEอมูล
EXCEL ของหน?วยงานที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ, (หมEอแปลงไฟฟˆากำลัง) เพื่อหาขEอสรุปในการจัดเก็บขEอมูล
อุปกรณ,สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย,อย?างมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห, Gap Analysis ของโครงสรEางขEอมูลในป†จจุบัน เทียบกับโครงสรEางขEอมูลที่เหมาะสม (IT2) และทำการปรับปรุง
ขEอมูลเพื่อ Closed Gap
- อยู?ระหว?างการสำรวจขEอมูลเดิมที่มีอยู? เพื่อเปรียบเทียบกับ ร?างโครงสรEางรายละเอียดของขEอมูล ที่เหมาะสมของ
Critical Asset
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5. มี ก ารนำซอฟต, แ วร, ร ะบบบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย, ร ะบบไฟฟˆ า ทั ้ ง องค, ก ร (Enterprise Asset Management (EAM)
Software) มาใชEงาน
- ที่ปรึกษากำลังดำเนินการจัดเตรียม TOR สำหรับ Software ระบบบริหารจัดการสินทรัพย,ระบบไฟฟˆาทั้งองค,กร (EAM)
คาดว?าจะเสร็จภายในป4 2565 และทบทวนระยะเวลาการดำเนินการใหม?
6. ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ,ความปลอดภัย (Safety) ใหEมีความสอดคลEองกับการบริหารจัดการสินทรัพย,
- ประชุมหารือร?วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ,ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตั้ง และบำรุงรักษาหมEอแปลงไฟฟˆา
กำลัง และมีการถ?ายทอดจากผูEบริหารระดับสูงสู?ผูEปฏิบัติงานในการเนEนย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝบร.
มีการนำร?องนำ application มาใชEงานเมื่อมีการปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟˆา
7. จัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อตัดสินใจในการบริหารจัดการสินทรัพย,ที่มีความสอดคลEองกับมาตรฐาน ISO31000
สำหรับผูEมีส?วนไดEส?วนเสียทุกคน
- มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2017
8. จัดทำกระบวนการคิดตEนทุนที่แทEจริงต?อหน?วยตลอดอายุการใชEงาน (Total Cost of Ownership: TCO) สำหรับสินทรัพย,ที่
สำคัญเพื่อประเมินความคุEมค?าทางเศรษฐศาสตร,โดยใชEการวิเคราะห,ค?าใชEจ?ายตลอดอายุการใชEงานของสินทรัพย, (Life
Cycle Cost Analysis: LCCA) และทบทวนกระบวนการ และวิธีการคำนวณ TCO ของสินทรัพย,ใหม?
- ทดลองนำค?าใชEจ?ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับหมEอแปลงไฟฟˆากำลังมาคำนวณค?าใชEจ?ายตลอดอายุการใชEงาน เพื่อนำมาคำนวณ
TCO ของหมE อ แปลงไฟฟˆ า กำลั ง โดยมี แ ผนหารื อ กั บ คณะทำงานชุ ด ที ่ 3 เพื ่ อ ดำเนิ น การกำหนดหลั ก เกณฑ,
การนำสินทรัพย,ที่สำคัญของ กฟภ. ออกจากระบบ
9. จัดทำแผนการบริหารจัดการสินทรัพย, (Asset Management Plan: AMP) สำหรับสินทรัพย,ที่สำคัญขององค,กร (Critical
Asset: Power Tr., Switchgear, Underground/Submarine Cable, Distribution Tr.) โดยแผนบริหารจัดการสินทรัพย,
จะประกอบดEวยแผนปฏิบัติ (Implementation Plan) รวมถึงมีตัวชี้วัด (KPI) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในแต?ละ
กิจกรรม พรEอมทั้งจัดทำ Spares Optimization สำหรับสินทรัพย,ที่สำคัญ
- ดำเนินการ AMP สำหรับหมEอแปลงไฟฟˆากำลังเปeนอุปกรณ,แรก อยู?ระหว?างการเพิ่มเติมส?วนที่เกี่ยวขEองในรายละเอียด
แต?ละกิจกรรม เพื่อร?าง SLA ระหว?างงานและจัดทำ KPI
10. จัดทำกระบวนการจัดหาพัสดุ/อุปกรณ, สำคัญที่มุ?งเนEนคุณภาพและค?าใชEจ?ายตลอดอายุการใชEงานมากกว?าราคาต่ำสุด และ
ดำเนินการตามกระบวนการที่ปรับปรุงดังกล?าว (Price Performance)
- ทบทวนเรื่องการจัดทำสเปค เช?น การเพิ่มบทปรับ/ค?าใชEจ?ายในการรื้อถอน เพื่อใหEสามารถไดEของที่มีคุณภาพ เพื่อใชE
แทนกระบวนการ Price Performance และมีการแต?งตั้งคณะทำงานไดEมาของ กฟภ.
11. จัดทำกระบวนการ Vendor Outsource เพื่อรองรับการบริหารจัดการสินทรัพย,ของ กฟภ.
- ฝวศ. มีแผนการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับการติดตั้งหมEอแปลงไฟฟˆากำลัง
- ฝบร. มีแนวทางการจัดทำกระบวนการ Vendor Outsource สำหรับงานบำรุงรักษา
12. ทบทวนกระบวนการวิเคราะห,ความตEองการใชEไฟฟˆา
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- มีการทบทวนความตEองการใชEไฟฟˆาทุกป4 เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบส?งและจำหน?าย
13. จEางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการใหEไดEการรับรองตาม ISO 55000
- อยู?ในระหว?างดำเนินการ
14. มีการจัดทำเอกสาร เพื่อทบทวน และติดตามการพัฒนาของ AM ที่สอดคลEองกับ ISO 55000 รวมถึงแผนยุทธศาสตร,องค,กร
พรEอมทั้งรวบรวม Feedback จากผูEมีส?วนไดEส?วนเสียทั้งหมด เพื่อประเมินความเขEาใจในวัตถุประสงค,การบริหารจัดการ
สินทรัพย,และความสัมพันธ,ของบทบาท หนEาที่ในส?วนงานต?าง ๆ
- อยู?ในระหว?างดำเนินการ
15. นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานสภาพของสินทรัพย,สำคัญ (Condition Based Risk Management: CBRM)
ไปใชEในสินทรัพย,สำคัญ
- นำผลการประเมินสภาพหมEอแปลงไฟฟˆากำลังมาใชEวางแผนบำรุงรักษา หมEอแปลงไฟฟˆากำลังแลEว เริ่มจากแผนการ
ปรับปรุงสภาพหมEอแปลงไฟฟˆากำลังและอุปกรณ,ประกอบ ป4 2564
16. นำหลักการวิเคราะห, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis: FMECA มาใชEในสินทรัพย,สำคัญ
- นำ FMECA สำหรับหมEอแปลงฟˆากำลังของ กฟภ. มาใชEประกอบการวางแผนบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล?หมEอแปลง
ไฟฟˆากำลัง
17. ทบทวน กระบวนการวิเคราะห, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis: FMECA ของสินทรัพย,สำคัญ
- ดำเนินการทบทวน FMECA ตามความเปลี่ยนแปลงของสถิติการชำรุดของหมEอแปลงไฟฟˆากำลัง ใหEเปeนป†จจุบันแลEว
18. ทบทวนหลักเกณฑ, กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของสินทรัพย,สำคัญ
- ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ, กระบวนการ และวิธีการ ประเมินสภาพและความเสี่ยงของหมEอแปลงไฟฟˆากำลัง
แลEวปรับใชEสำหรับการประเมินของป4 2564 ต?อไป
6.2 แผนงานการจัดหาแหล<งเงินทุนระยะยาวที่เพียงพอและมีต/นทุนที่
เหมาะสม

เปZาหมาย
ร/อยละ 90

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 90

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมความตEองการเงินกูEจากหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง
- ดำเนินการรวบรวมความตEองการเงินกูEในป4 2565 จากหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง ตามหนังสือ กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.)
111/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2564
2. จัดทำแผนการกูEเงินประจำป4 เพื่อบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำป4งบประมาณ
- ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการกู E เ งิ น ประจำป4 เพื ่ อ บรรจุ ใ นแผนการบริห ารหนี ้ ส าธารณะประจำป4 ง บประมาณ 2565
ตามหนังสือ กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.) 182/2564 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2564
3. เตรียมนำเสนอ/ประชุมชี้แจงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำป4งบประมาณ ต?อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
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- กฟภ. เขEาร?วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำป4งบประมาณ ต?อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
ดEวยระบบ VDO Teleconference ผ?านช?องทาง Cisco WebEx Meetings เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 ตามหนังสือ กค.
เลขที่ กค. 0905/สนผ/008 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
4. จัดทำแผนการกูEเงินและความตEองการกูEเงินประจำป4/ไตรมาส
- มีความตEองการกูEเงินในไตรมาสที่ 3/2564 เดือน ก.ค. โดยขอใหE สบน. จัดหาแหล?งเงินกูEในประเทศ ตามหนังสือ
มท. 5313.5/24438 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2564
- ดำเนินการจัดทำแผนการกูEเงินในประเทศไตรมาสที่ 4 ป4งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.)
284/2564 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2564
5. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จัดทำหนังสือชี้ชวนการจัดหาเงินกูEของ กฟภ. ถึงนักลงทุน
- กฟภ. มีความตEองการกูEเงินในไตรมาสที่ 1/2564 โดยขอใหE สบน. จัดหาเงินกูEในประเทศ ตามหนังสือ มท 5313.5/1829
ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564 และธนาคารแห?งประเทศไทย (ธปท.) ไดEเผยแพร?ประกาศของ กฟภ. เรื่อง การจำหน?ายพันธบัตร
กฟภ. พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 ต?อนักลงทุน ผ?าน www.bot.or.th. ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.พ.2564 (วิธี e-Bidding สบน.
จะไม?จัดทำหนังสือชี้ชวนไปยังนักลงทุน)
- กฟภ. มีความตEองการกูEเงินในไตรมาสที่ 3/2564 เดือน ก.ค. โดยขอใหE สบน. จัดหาแหล?งเงินกูEในประเทศ ตามหนังสือ
มท. เลขที่ มท. 5313.5/24438 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2564
6. ผูEแทน กฟภ. และ สบน. เขEาร?วมคัดเลือกสถาบันการเงินที่ยื่นขEอเสนอที่ดีที่สุด และมีค?าใชEจ?ายรวมต่ำที่สุด
- กฟภ. ดำเนินการกูEเงินเพื่อใชEจ?ายในงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ โดยวิธี e-Bidding วงเงิน 5,000 ลEานบาท อายุ 5
ป4 โดยผูEแทน กฟภ. ไดEเขEาร?วมพิจารณาผลการประมูล ณ สบน. เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 โดยไดEรับเงินกูEครบทั้งจำนวน
- กฟภ. ดำเนินการกูEเงินเพื่อใชEจ?ายในงบลงทุนที่ทำเปeนโครงการ โดยวิธี Syndication วงเงิน 1,000 ลEานบาท อายุ 10 ป4
และวงเงิน 9,000 ลEานบาท 15 ป4 6 เดือน โดยผูEแทน กฟภ. ไดEเขEาร?วมพิจารณาผลการประมูลกับ สบน. ดEวยระบบ
VDO Teleconference ผ?านช?องทาง Cisco WebEx Meetings เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 โดยไดEรับเงินกูEครบทั้งจำนวน
7. จัดทำรายงานผลการพิจารณาขEอเสนอจากสถาบันทางการเงินใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง (สรก.(บ), กปง., กงป., กบช., กกง.)
- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาขEอเสนอจากสถาบันทางการเงินใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองทราบ ตามหนังสือ
กคจ.(จบ.) 115/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564 และหนังสือ กคจ.(จบ.) 116/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2564
- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการพิจารณาขEอเสนอจากสถาบันทางการเงินใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองทราบ ตามหนังสือ
กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.)428/2564 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564 และหนังสือ กคจ. เลขที่ กคจ.(จบ.)429/2564 ลงวันที่
20 ก.ค. 2564
-
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• SO3 มุ@งเน8นการตอบสนองความต8องการของทุกกลุ@มลูกค8า
ยุทธศาสตร*ที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการให/บริการลูกค/า
7.1 แผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดการดำเนินการตาม
มาตรฐานการให/บริการ (SLA) ที่เกินความคาดหวังของลูกค/า
และเหนือกว<าคู<เทียบ

เปZาหมาย
ร/อยละ 70

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ทบทวนมาตรฐานการใหEบริการป4 63 ดEวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
- กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการใหEบริการ (SLA)
ที่เกินความคาดหวังของลูกคEา และเหนือกว?าคู?เทียบ
- ทบทวนมาตรฐานการใหEบริการลูกคEาและขEอตกลงระดับการใหEบริการ (SLA) ของ PEA Smart Plus โดยพิจารณา
กระบวนการงดจ? า ยไฟและต? อ กลั บ มิ เ ตอร, โ ดยใชE โ ปรแกรมระบบงานงดจ? า ยไฟ (DMSx) ผ? า น PEA Smart Plus
เพื่อกำหนดเปeน SLA
2. กำหนดมาตรฐานการใหEบริการลูกคEาดEวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
- ศึกษาและรวบรวมขEอมูลมาตรฐานการใหEบริการลูกคEาและขEอตกลงระดับการใหEบริการ (SLA) ของ PEA Smart Plus
นำมากำหนดมาตรฐานการใหEบริการลูกคEาตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 29 ก.ย. 2563 จำนวน 5 กระบวนงาน ไดEแก?
การขอใชEไฟผ?าน PEA Smart Plus, การรับชำระเงินผ?าน PEA Smart Plus, การงดจ?ายไฟและต?อกลับมิเตอร,โดยใชE
โปรแกรมระบบงานงดจ?ายไฟฟˆา (DMSx) ผ?าน PEA Smart Plus, การแจEงกระแสไฟฟˆาผ?าน PEA Smart Plus และ
การรับเรื่องรEองเรียนผ?าน PEA Smart Plus
3. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลมาตรฐานการใหEบริการลูกคEาดEวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service)
- กกต. ดำเนินการประสานงานกับ กพล. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลสถานะการติดต?อกลับลูกคEา สำหรับคำรEองการขอใชE
ไฟฟˆาผ?าน PEA Smart Plus จากระบบรับคำรEองขอใชEบริการลูกคEาอัจฉริยะ (SCS) เพื่อยกระดับและลดระยะเวลา
การใหEบริการผูEใชEไฟฟˆาในการขอใชEไฟฟˆา ในการขอใชEไฟฟˆา ตามโครงการ “ติดมิเตอร,ทันใจกับไฟฟˆาภูมิภาค”
- ฝลต., ฝพท. และ สดท. ประชุมหารือการพัฒนาระบบรับคำรEองขอใชEบริการลูกคEาอัจฉริยะ (SCS) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.
2564 โดยในป4 2564 จะดำเนินการจEางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาระบบรับคำรEองขอใชEบริการลูกคEาอัจฉริยะ (SCS) และ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบฯ ในป4 2565 ทั้งนี้ กพล. ฝพท. จะดำเนินการพัฒนาระบบรายงานผลสถานะ
การติดต?อกลับลูกคEาสำหรับคำรEองขอใชEไฟฟˆาผ?าน PEA Smart Plus และการติดตามผลการดำเนินงานยกระดับ
การใหEบริการขยายเขต และลดระยะเวลาใหEบริการลูกคEาในการขอใชEไฟฟˆาและติดตั้งมิเตอร,รายใหม?
- กพล. ไดEพัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในระบบรับคำรEองขอใชEบริการลูกคEาอัจฉริยะ (SCS) ตามโครงการ
“ติดมิเตอร,ทันใจกับไฟฟˆาภูมิภาค” และนำระบบบันทึกผลการติดต?อกลับลูกคEาภายใน 2 ชั่วโมงในระบบ SCS ออกใชE
งานเรียบรEอยแลEว เมื่อเดือน มิ.ย. 2564
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7.2 แผนงานการพัฒนาการให/บริการลูกค/าด/วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Service) (PEA Smart Plus)

เปZาหมาย
ร/อยละ 75

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- ทดสอบการชำระเงินผ?าน True Wallet
- ประสานงานปรับปรุงการชำระผ?านธนาคารไทยพาณิชย,
- อยู?ระหว?างออกแบบการทำงานของ Application PEA Smart Plus ใหEรองรับ พ.ร.บ.ขEอมูลส?วนบุคคล ตามที่ไดEหารือ
ร?วมกับคณะทำงาน PDPA ฝลต. และ กภษ. และประสานงานที่ปรึกษาในส?วนของการปรับปรุง Application
- ประสานงานที่ปรึกษาในการปรับปรุงหนEาจอ เพื่อใหEรองรับการเลือกชำระค?าไฟฟˆาบางเดือน
- ออกแบบและพัฒนา การเลือกชำระค?าไฟฟˆาบางเดือน
- เขEารับการตรวจประเมินผูEตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร,มที่เกี่ยวขEอง เพื่อเตรียมการประเมินภายนอก
- ประสานงานทีม ที่ปรึกษาเพื่อปรับแกEการแสดงผล และฟ†งก,ชั่นการเลือกชำระใหEรองรับกับแผนผ?อนชำระออนไลน,
- ปรับแกEการแสดงผลและเงื่อนไขการคEนหารายงานในระบบ Back Office
ยุทธศาสตร*ที่ 8 การสร/างความสัมพันธ*และรักษาฐานลูกค/ารายสำคัญ (Key Account)
8.1 แผนงานสร/างความสัมพันธ*เพื่อรักษาฐานลูกค/ารายสำคัญ
(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช/สนับสนุนใน
การให/บริการลูกค/า

เปZาหมาย
ร/อยละ 72.50

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 79.75

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. การสรEางความสัมพันธ,ที่ดีกับลูกคEารายสำคัญ (คิดเปeนรEอยละ 75)
- ฝบว. และ กฟฟ. ทั้ง 12 เขต ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห,ขEอมูลลูกคEาเพื่อมาจัดทำแผนสรEางความสัมพันธ,กับลูกคEา
และคัดเลือกลูกคEารายสำคัญ ประจำป4 2564 ซึ่งมีลูกคEาจำนวน 6,581 คน
- กลพ. ประชุมหารือร?วมกับ กพล. ในการจัดทำระบบ Application PEA Smart care และ CRM Mobile Workforce
มาใชEในการใหEบริการลูกคEา ป†จจุบันอยู?ระหว?างการตรวจรับระบบดังกล?าว ตามงานงวดที่ 4 (งวดสุดทEาย) ทั้งนี้
Application PEA Smart Care ไดEเปลี่ยนชื่อเปeน PEA Privilege
- กพล. ดำเนินการรวบรวมป†ญหาและอุปสรรคจากการใชEงาน และการแกEไข Bug ของ Application PEA Privilege
- กลพ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและคู?มอื กระบวนการสรEางและจัดการความสัมพันธ,กับลูกคEา ประจำ
ไตรมาสที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564
- กพล. และ กลพ. ประชุมหารือแนวทางการนำ Application CRM Mobile Workforce และ PEA Privilege มาใชEงาน
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 โดย กลพ. ไดEแจEงผลการทดสอบระบบ และป†ญหาอุปสรรคในการใชEงานใหE กพล. และบริษัท
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พั ฒ นาระบบฯ ทราบ และจากการประชุ ม รายยุ ท ธศาสตร, Connected Customer เมื ่ อ วั น ที่ 24 มิ . ย. 2564
กพล. แจEงว?าจะเร?งดำเนินการปรับปรุงแกEไข และส?งมอบระบบฯ
- กลพ. ประชุมหารือแนวทางการรักษาฐานลูกคEาร?วมกับ กฟก.1, กฟก.2 และ กศฟ. เมื่อวันที่ 15 และ 24 มิ.ย. 2564
และมี หนั งสื อแจE งใหE จั ดส? งขE อมู ลรายงานสรุ ปผลการดำเนิ นการตามแผนและคู ? มื อกระบวนการสรE างและจั ดการ
ความสัมพันธ,กับลูกคEา ประจำไตรมาสที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564
- กลพ. ขอใหE กธส. ดำเนินการจัดทำขEอมูลดEานธุรกิจเสริม เพื่อใชEในการบูรณาการฟ†งก,ชั่นในแอปพลิเคชั่น CRM Mobile
Workforce, PEA Privilege และระบบ CRM Mobile Workforce Management ตามหนั ง สื อ เลขที ่ กลพ.(สข)
408/2564 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564
- กลพ. ร?วมประชุมและสรุปผลการจัด Workshop การรักษาฐานลูกคEา กับ กศฟ. ในการรักษาฐานลูกคEา กับ กศฟ.
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2564 และวันที่ 20 ส.ค. 2564 โดยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 กศฟ. ไดEแจEงสรุปรายงานการประชุม
Workshop ในการรักษาฐานลูกคEาฯ โดย กลพ. จะนำรายละเอียดดังกล?าวมาเปeนขEอมูลในการจัดทำแผนการสรEาง
ความสัมพันธ,ลูกคEากลุ?มเปˆาหมายต?อไป
- กพล. แจEงชะลอการใชEงานระบบงานบริการและการบริหารความสัมพันธ,ของลูกคEาสำหรับพนักงาน กฟภ. (CRM
Mobile Workforce) เนื ่ อ งจากมี ป † ญ หาเกี ่ ย วกั บ การดำเนิ น งานตามสั ญ ญาจE า ง กนต. จึ ง มี ข E อ คิ ด เห็ น ใหE ช ะลอ
การดำเนินงานจนกว?าผูEรับจEางโครงการฯ จะดำเนินการแกEไขใหEเรียบรEอย ป†จจุบัน ผูEรับจEางโครงการฯ อยู?ระหว?าง
ดำเนินการปรับปรุงแกEไข โดย กพล. ไดEจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการต?อไป และกรณีการขอ
ยกเลิกสัญญาจEาง (ตามหนังสือ กพล.(ลส) 654/2564 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2564)
- จั ด ทำรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามแผนและคู ? ม ื อ กระบวนการสรE า งและจั ด การความสั ม พั น ธ, ก ั บ ลู ก คE า
ประจำไตรมาสที่ 1/2564 และไตรมาสที่ 2/2564 เรียบรEอยแลEว (ตามหนังสือเลขที่ กลพ.(สข) 237/2564 ลงวันที่
22 เม.ย. 2564 และตามหนังสือเลขที่ กลพ. (สข) 407/2564 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564) ป†จจุบันอยู?ระหว?างจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนและคู?มือกระบวนการสรEางและจัดการความสัมพันธ,กับลูกคEา ประจำไตรมาสที่ 3/2564
(สถานะสะสมเดื อน ม.ค. - ก.ย. 2564) โดย กลพ. ไดE แจE ง กบล. กฟข. 12 เขต ใหE จั ดส? ง ขE อมู ลรายงานสรุ ปผล
การดำเนินงานตามแผนและคู?มือกระบวนการสรEางและจัดการความสัมพันธ,กับลูกคEาเรียบรEอยแลEว
2. งานจEางพัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ,ของลูกคEาบน Smart Phone (CRM Mobile Workforce และ PEA Smart Care)
(คิดเปeนรEอยละ 74)
- จัดทำ Web Service API สำหรับเชื่อมโยงขEอมูลกับระบบ CRM Plus
- ทดสอบระบบ (UAT) ร?วมกับผูEรับจEาง
- ช?วยเหลือผูEรับจEางในการติดตั้งระบบงาน
- ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ (Performance Test)
- ปรับปรุงระบบตามความตEองการเพิ่มเติมของผูEใชEงานหลังจากนำระบบออกใชEงาน
- ตรวจรับงานและทำอนุมัติเบิกจ?ายเงินงวดที่ 3 เรียบรEอยแลEว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564
- กนต. ไดEจัดทำขEอตกลงสัญญาแกEไขเพิ่มเติม และ กพล. ไดEจัดทำหนังสือแจEงบริษัทผูEรับจEาง (บริษัท ทูเฟลโลส, เน็ตเวิร,ค
แอนด, ดีไซน, จำกัด) ใหEมาลงนามในสัญญาเพิ่มเติมในวันที่ 5 ก.ค. 2564
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- บริษัทแจEงว?ากำลังดำเนินการจัดหาเครื่อง iMac และจะจัดส?งไดEภายในวันที่ 5 ส.ค. 2564
- ผูEรับจEางไม?ดำเนินการส?งมอบงานงวดที่ 4 ทำใหEไม?สามารถตรวจรับงานไดE
- ผูEรับจEางส?งหนังสือขอขยายเวลาการส?งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 โดยแจEงขอขยายเวลาเปeนวันที่ 8 ต.ค.
2564
- กพล. เชิญประชุมหน?วยงานที่เกี่ยวขEองเพื่อหารือเรื่องผูEรับจEางส?งมอบงานงวดที่ 4
ป†ญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากบริษัทผูEรับจEางยังไม?ไดEส?งมอบงานตามรายการส?งมอบของงานงวดที่ 4 ส?งผลใหEไม?สามารถตรวจรับและ
เบิกจ?ายงานงวดที่ 4 ไดE
แนวทางแก/ไข
- กพล. ไดEเชิญประชุมกับส?วนที่เกี่ยวขEองเพื่อหารือแนวทางการบริหารสัญญา ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 ซึ่งในที่ประชุมไดE
พิจารณาและมีมติใหE กพล. แจEงคู?สัญญาชะลอการส?งมอบงานทางวาจา และดำเนินการบอกเลิกสัญญาต?อไป
3. งานปรับปรุงระบบบริหารความสัมพันธ,ลูกคEา (CRM Plus) (คิดเปeนรEอยละ 95)
- พัฒนาช?องทางการเชื่อมโยงเหตุกระแสไฟฟˆาขัดขEองและแผนการดับไฟฟˆากับระบบ OMS ของระบบ CRM Plus
เรียบรEอยแลEว
- ปรั บ ปรุ ง รายงาน 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 เรียบรEอยแลEว
- พัฒนาการเชื่อมโยงสถิติการใชEไฟฟˆาแบบ Near Real-Time กับระบบ AMR
- จัดทำระบบการขายบริการเสริมและติดตามสถานะการใหEบริการเสริมเรียบรEอยแลEว
- Export Excel ขEอมูลลูกคEา
- Import Excel กลุ?มลูกคEา KAM (Streamline, Star, Status)
- จัดทำรายงานเพิ่มเติมตามความตEองการของผูใE ชEงาน
- ใหEคำปรึกษาและแกEไขระบบตามความตEองการผูEใชEงาน
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• SO4 มุ@งสู@ Non-regulated Business โดยการสร8าง Advantaged Portfolio
ยุทธศาสตร*ที่ 9 การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร*ระหว<าง กฟภ. และบริษทั ในเครือ
9.1 แผนงานการกําหนดนโยบาย รูปแบบการดําเนินธุรกิจ และ
การออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ. และ
บริษัทในเครือ

เปZาหมาย
ร/อยละ 100

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ประชุมหารือร?วมกับหน?วยงานที่เกี่ยวขEองเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
- เตรียมขEอมูลและประสานงานกับผูEที่เกี่ยวขEองก?อนการจัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว?าง
กฟภ. และบริษัทในเครือ
- จัดทำบันทึกเชิญประชุมผูEเกี่ยวขEองหารือเพื่อกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business
Portfolio ของ กฟภ. และบริษัทในเครือตามบันทึกเลขที่ กผส.(กส.) 92/2564 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2564
- ดำเนินการรวบรวมขEอมูลป†จจัยนำเขEาที่สำคัญเพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร, พ.ศ. 2565 - 2569 ของ กฟภ.
- จัดประชุมหารือร?วมกับผูEเกี่ยวขEองเพื่อกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือเมื่อวันพุธที่ 3 มี.ค. 2564 และจัดทำสรุปรายงานการประชุมฯ แจEงเวียนใหEผูEเขEาร?วม
ประชุมฯ พิจารณา ตามบันทึกเลขที่ กผส.(กส.) 110/2564 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2564
- จัดประชุมหารือร?วมกับผูEเกี่ยวขEองเพื่อกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เมื่อวันศุกร,ที่ 26 มี.ค. 2564 เพื่อพิจารณาร?างกระบวนการพิจารณาการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง และแจEงเวียนรายงานการประชุมใหEกับหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2564
2. ประสานงานแต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อพิจารณาความพรEอมของบริษัทในเครือ และ
การจัดทำ Business Portfolio ร?วมกันระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ ฯลฯ รวมทั้งการแต?งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวขEอง
- มีแนวทางในการพิจารณาความพรEอมของบริษัทในเครือในการดำเนินการ และการกำหนด Business Portfolio ร?วมกัน
ระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ โดยอยู?ระหว?างเตรียมดำเนินการเพื่อแต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจ
ของ กฟภ.
- ประสานงานผูEเกี่ยวขEองในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. เพื่อทำหนEาที่พิจารณาขEอเสนอ
แนวทาง และรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในละแต?ธุรกิจ และคณะทำงานย?อยอื่น ๆ
- มีการประชุมหารือแผนงาน NM1.1 การกำหดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio
ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ เมื่อวันศุกร,ที่ 26 มี.ค. 2564 โดยที่ประชุมมอบหมายใหEสายงาน ธต. ดำเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจฯ โดยมี ผวก. เปeนประธาน และสายงานที่เกี่ยวขEองร?วมเปeนคณะกรรมการ
ทำหนEาที่ในการพิจารณาขEอเสนอแนวทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในแต?ละธุรกิจ ซึ่งหากมี
ความจำเปeนใหEสามารถแต?งตั้งคณะกรรมการย?อยอื่น ๆ ไดE และไดEมีการแจEงเวียนมติที่ประชุมดังกล?าวแลEวตามบันทึก
เลขที่ กผส.(กส.) 179/2564 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2564
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3. กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของ กฟภ.และจัดส?งใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง เพื่อใชEเปeนกรอบในการจัดทำแผนงานของ
บริษัทในเครือที่มีความชัดเจนในแต?ละป4ที่จะมีความสำเร็จในแต?ละธุรกิจ รวมถึงเปˆาหมายในเชิงความสำเร็จของแผนงาน
การคาดการณ,ผลประกอบการของแต?ละธุรกิจ และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการส?งมอบธุรกิจ หากมีธุรกิจที่ตEอง
ดำเนินการร?วมกัน
- มีแนวทางจัดทำร?างหลักเกณฑ,พิจารณาและกำหนดรูปแบบ Portfolio โดยการจัดทำเปeน Flow หรือคู?มือปฏิบัติงาน
- มีการกำหนดแนวทางในการพิจารณาความพรEอมของบริษัทในเครือในการดำเนินการ และการกำหนด Business
Portfolio ร?วมกันระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
- มีแนวทางจัดทำร?างหลักเกณฑ,พิจารณาและกำหนดรูปแบบ Portfolio โดยการจัดทำเปeน Flow หรือคู?มือปฏิบัติงาน
- จัดทำร?างกระบวนการพิจารณาการดำเนินธุรกิจ (Flowchart) พรEอมทั้งนำเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมหารือ
เพื่อกำหนดนโยบาย รูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบ Business Portfolio ของ กฟภ. และบริษัทในเครือ
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 โดยมี รผก.(ธต) และรักษาการ กรรมการผูEจัดการใหญ? บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร,เนชั่นแนล
จำกัด พรEอมทั้งผูEเกี่ยวขEองเขEาร?วมประชุม – จัดทำกระบวนการพิจารณาการดำเนินธุรกิจ (Flowchart) ที่ปรับแกEตามมติ
ที่ประชุมฯ พรEอมจัดส?งใหEกับหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564
- จัดทำบันทึกขออนุมัติกระบวนการพิจารณาการดำเนินธุรกิจของ กฟภ. (Flow Chart) และการแต?งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการดำเนินธุรกิจนำเสนอ ผวก. และ ผวก. อนุมัติแลEว เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 พรEอมทั้งไดEแจEงเวียนหน?วยงาน
ที่เกี่ยวขEองเรียบรEอยแลEว
4. ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร, กฟภ. ที่เกี่ยวขEอง พรEอมทั้งถ?ายทอดไปยังบริษัทในเครือใหEจัดทำแผนยุทธศาสตร,ที่มี
องค,ประกอบครบถEวน และมีรายละเอียดตามที่กำหนดเพื่อใหEมีทิศทางในการดำเนินการที่ชัดเจน
- มีการรวบรวมขEอมูลสำคัญที่ไดEจากการประชุมกำหนดนโยบายรูปแบบการดำเนินธุรกิจฯ เพื่อใชEเปeนขEอมูลป†จจัยนำเขEา
เพิ่มเติมในจัดทำแผนยุทธศาสตร, พ.ศ. 2565 - 2569 ของ กฟภ. เพื่อใหEมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
เปeนไปตามเปˆาหมาย
- นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบขEอมูลป†จจัยนำเขEาที่สำคัญ เพื่อใชEจัดทำแผนยุทธศาสตร, พ.ศ. 2565 - 2569 ของ กฟภ.
จากคณะกรรมการ กนย. เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564
- ประชุ มคณะกรรมการ กนย. และคณะทำงานยกร? างฯ เพื ่ อจั ดทำ SP, SO, Goal, Strategy Tactic KPI, Initiative
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 โดยนำเสนอ Strategy การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร, ระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
ต?อคณะกรรมการ กนย. และคณะทำงานยกร?างฯ
- ประชุมหารือร?วมกับผูEเกี่ยวขEอง เมื่อวันที่ 9 - 11 มิ.ย. 2564 เพื่อกำหนดค?าเปˆาหมาย, คำนิยามของตัวชี้วัดระดับองค,กร
และแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป4 2565 สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร, กฟภ. โดยประสานงานกับผูEที่เกี่ยวขEองเพื่อ
จัดทำแผนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว?าง กฟภ. และบริษัทในเครือ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของคณะกรรมการ กฟภ. และผูEบริหารระดับสูง ประจำป4 2564 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.
2564 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร, โดยนำขEอสังเกตจากที่ประชุมเรื่อง Business Portfolio ของ กฟภ. และ
บริษัทในเครือ มาดำเนินการในส?วนที่เกี่ยวขEองต?อไป
- คณะกรรมการ กนย. ใหE ค วามเห็ น ชอบค? า เปˆ า หมาย 5 ป4 (2565 - 2569) ค? า เปˆ า หมายระดั บ 1-5 ป4 2565 และ
คำจำกัดความของตัวชี้วัด รายไดEธุรกิจเกี่ยวเนื่องและ Divident payout จาก Encom พรEอมทั้งใหEความเห็นชอบร?าง
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แผนงาน NM2.1 แผนงานการดำเนิ น งานธุ ร กิ จ เกี ่ ย วเนื ่ อ ง (Business Portfolio Implementation) ปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของแผนงานฯ เพิ่มเติมก?อนนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กฟภ. ต?อไป
- คณะกรรมการ กฟภ. ไดEใหEความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร, กฟภ. พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการ กฟภ.ประจำป4
2565 แลEว เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 และไดEมีการสื่อสารแผนดังกล?าวใหEกับผูEบริหารทั้งในส?วนกลางและส?วนภูมิภาค
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 พรEอมทั้งจัดส?งแผนยุทธศาสตร, กฟภ. พ.ศ. 2565-2569 และแผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำป4
2565 ในส?วนที่เกี่ยวขEอง ใหEกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร,เนชั่นแนล จำกัด แลEว
ยุทธศาสตร*ที่ 10 การดำเนินงานตามแผนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการบริหาร Product Portfolio
10.1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio
Implementation)

เปZาหมาย
ร/อยละ 91

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 93.15

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานใหEบริการธุรกิจเสริม
- กธส. ดำเนินการรวบรวมขEอมูลจากป†จจัยต?าง ๆ นำมาวิเคราะห,ผลการดำเนินงานในป4 2563 และจัดทำร?างเกณฑ,วัด
กำหนดค?าเปˆาหมาย การใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำป4 2564 พรEอมทั้งนำเสนอร?างเกณฑ,ฯ ต?อคณะกรรมการบริหารการ
ใหEบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 และนำเสนอ ผวก. อนุมัติเกณฑ,ดังกล?าวจำนวน 3 เกณฑ,วัดแลEว เมื่อวันที่
25 มี.ค. 2564
- กธส. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ,วัดการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำป4 2564 ใหEกับ กฟข. ทั้ง 12 เขต เมื่อวันที่ 29 มี.ค.
2564 โดย กธส. ไดEติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 2564 จาก
หน?วยงานที่เกี่ยวขEองแลEว
- กธส. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ,ประเมินความสำเร็จของการใหEบริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ไตรมาสที่ 1
ประจำป4 2564 ต?อคณะกรรมการบริหารการใหEบริการธุรกิจเสริมและ กฟข. 12 เขต เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564
- กธส. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการใหEบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณากระบวนการ
การใหEบริการธุรกิจเสริมในรูปแบบ Nationwide และการสรEางแรงจูงใจในการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำป4 2564
- กธส. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2564 จากหน?วยงาน
ที่เกี่ยวขEองแลEว
- กธส. ไดEจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการใหEบริการธุรกิจเสริม เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 เพื่อพิจารณากระบวนการ
การใหEบริการธุรกิจเสริมในรูปแบบ Nationwide และความกEาวหนEาในการดำเนินการต?าง ๆ ตามขEอคิดเห็นจาก
การประชุมครั้งก?อน โดยติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำเดือน ส.ค. 2564
พรEอมทั้งประสานและติดตามผลการดำเนินงานการใหEบริการธุรกิจเสริม ประจำเดือน ก.ย. 2564 จากหน?วยงาน
ที่เกี่ยวขEองแลEว
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2. แผนงานพัฒนาธุรกิจใหม?ของ กฟภ.
- กธม. ดำเนินการทบทวนสมมติฐาน รวมถึงป†จจัยภายนอกและภายในที่มีผลกระทบของแต?ละธุรกิจ ประกอบดEวย ศึกษา
กรอบแผนยุทธศาสตร, กฟภ. พ.ศ. 2564 - 2568 และศึกษานโยบายภาครัฐ แนวโนEมพลังงานที่เกี่ยวขEองกับธุรกิจใหม?
ของ กฟภ. เช?น ภาคอุตสาหกรรมยานยนต,ไฟฟˆา ภาคการผลิตไฟฟˆาพลังงานแสงอาทิตย, และการกักเก็บประจุไฟฟˆา
เปeนตEน
- กธม. ดำเนินการทบทวนแผนการดำเนินงานใหEสอดคลEองกับสถานการณ,ป†จจุบัน โดยศึกษานโยบายการดำเนินธุรกิจและ
การลงทุนระดับองค,กร การออกแบบแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) ที่ต?อยอดเชิงธุรกิจดEานยานยนต,ไฟฟˆาเพิ่มเติม
และจัดทำร?างแผนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ PEA VOLTA และธุรกิจยานยนต,ไฟฟˆา
- กธม. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแต?ละธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห,ผลการใหEบริการธุรกิจใหม?
(ประจำเดือน ม.ค. – ก.ย. 2564) ดังนี้
ธุรกิจ PEA Solar Hero Platform ในป4 2564 กธพ. มีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)
จากการ Matching Vendor เปลี่ยนมาเปeนจEางเหมาแบบ Turn Key กับ กฟภ. โดยใหEบริการผ?าน Digital Platform
มุ?งเนEนกลุ?มลูกคEาที่สนใจติดตั้งไม?เกิน 10 kW ป†จจุบันอยู?ระหว?างการขออนุมัติหลักการปรับปรุง Application PEA Solar
Hero ระยะ 2 เพื่อใหEสอดคลEองกับรูปแบบธุรกิจการจEางเหมาแบบ Turn Key กับ กฟภ. และดำเนินการแบบ One Stop
Service พรEอมรองรับลูกคEาโครงการโซลาร,ภาคประชาชน และดำเนินการขออนุมัติหลักการจEางจัดทำระบบบริหารจัด
การพลังงานไฟฟˆาจากระบบผลิตไฟฟˆาพลังงานแสงอาทิตย, (Solar Monitoring System) ทั้งนี้ ฝบว. มีการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนช?องทางการรับรูEรายไดEธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหEสอดคลEองกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบดEวย (1) ค?าสำรวจ
โครงการ PEA Solar Hero และ (2) ค?าติดตั้งอุปกรณ, โดยท?านรผก.(ธต) มีความเห็นชอบแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจEาง
งานจEางจัดทำระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟˆาจากระบบผลิตไฟฟˆาพลังงานแสงอาทิตย, (Solar Monitoring System)
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564
ธุรกิจ PEA Care and Service รายไดEธุรกิจ ประกอบดEวย ค?าบริการ Care and Service Application และ
ค?าสินคEา Care and Services Application โดย ฝบว. พิจารณาปรับเปลี่ยนช?องทางการรับรูEรายไดEธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหE
สอดคลEองกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ ผวก. ใหEความเห็นชอบขEอกำหนดหลักเกณฑ,การคิดค?าบริการเสนอลูกคEาแลEว
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2564 และผชก.(ธต) ไดEอนุมัติสั่งซื้อสั่งจEางงานจEางจัดทำ Platform การใหEบริการ PEA Care and
Services จากบริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด เปeนเงิน 13,054,000 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม 7%) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.
2564 ป†จจุบันอยู?ระหว?างการจัดทำสัญญาจEาง
ธุรกิจ PEA Volta Charging Station มีกำหนดเปvดใหEบริการสถานีอัดประจุไฟฟˆา PEA Volta ทั้งประเทศ 73
สถานี ภายในป4 2564 โดยโครงการติดตั้งสถานี PEA VOLTA 62 สถานี มีการติดตั้งหมEอแปลงแลEวเสร็จ 60 สถานี
ติดตั้งสถานีอัดประจุแลEวเสร็จ 56 สถานี และเปvดใหEบริการเชิงพาณิชย,แลEว 57 สถานี (ไม?คิดค?าบริการ 6 แห?ง และ
คิดค?าบริการ 51 แห?ง) (สถานะ 27 ก.ย.2564) ซึ่งรายไดEธุรกิจ แบ?งการรับรูEเปeน 2 ส?วน คือ รายไดEรับรูEล?วงหนEา (ค?าเติมเงิน
ค?าไฟฟˆาจากสถานีอัดประจุ รายไดEสะสมเดือน ม.ค. - ส.ค. 2564 เปeนเงิน 1,185,300 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม) และรายไดE
ที่แทEจริง (ค?าบริการอัดประจุไฟฟˆาตามหน?วยการชาร,จ) รายไดEสะสมเดือน ม.ค. – ส.ค. 2564 เปeนเงิน 763,798.93 บาท
(รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม)
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ธุรกิจ PUPAPLUG ตามอนุมัติ ผจก. กฟฟ. รังสิต ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2564 อนุมติใหE บริษัทซีนเนอร,ยี่ เทคโนโลยี
จำกัด เปeนผูEรับจEางผลิต ผลิตภัณฑ, PUPAPLUG จำนวน 1,000 เครื่อง ดEวยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 4,345,270 บาท
(สี่ลEานสามแสนสี่หมื่นหEาพันสองรEอยเจ็ดสิบบาทถEวน) (รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม) และมีกำหนดการแลEวเสร็จ ภายในวันที่ 15 ต.ค.
2564 ป†จจุบันอยู?ในระหว?างการผลิตตามงวดงานที่ 2 คณะทำงานฯ ไดEมีการเปvดใหEลูกคEาสามารถสั่งจอง และชำระค?าสินคEา
ไดEในราคา 6,500 บาท/เครื่อง (รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม) ซึ่งมีกลุ?มลูกคEาสนใจสั่งจองสินคEาเปeนจำนวนมากทั้งบุคคลทั่วไปและ
ภาคธุรกิจต?าง ๆ เช?น โรงแรม รีสอร,ท อาคารชุด ฯลฯ โดยมียอดสั่งจองแลEวทั้งสิ้น 500 เครื่อง แบ?งเปeนที่ชำระเงินแลEว
จำนวน 44 เครื่อง คิดเปeนเงิน 286,000 บาท (รวมภาษีมูลค?าเพิ่ม) และอยู?ระหว?างรอการชำระเงิน จำนวน 458 เครื่อง
คิดเปeนเงิน 2,977,000 บาท (สถานะ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564) โดยมีกำหนดการส?งมอบสินคEาภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564
คณะทำงานฯ ไดEดำเนินการออกบันทึกขอความอนุเคราะห,ไปยัง กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กบล 12 เขต เรื่องขอรับการสนับสนุน
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมในงานสัมมนาผูEใชEไฟรายใหญ? (หนังสือเลขที่ กวบ.(บว) 904/2564 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2564
โดยป†จจุบันมี กฟฟ. ที่ใหEความอนุเคราะห,มาแลEว 2 ราย ไดEแก? กฟฟ. กบินทร,บุรี และ กฟฟ. ธัญบุรี
ยุทธศาสตร*ที่ 11 การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษทั ในเครือ
11.1 แผนงานการจัดทำระบบการติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทในเครือ

เปZาหมาย
ร/อยละ 57.50

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 65

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- กวป. ประชุมหารือกับผูEแทนบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร,เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) เพื่อทบทวนวิธีการและ
ขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดทำวิธีการและขั้นตอน
การประเมินผลการดำเนินงาน และนำเสนอ ผวก. อนุมัติเรียบรEอยแลEว ตามหนังสือเลขที่ กวป.(วธ) 35266/2563 ลงวันที่
26 ต.ค. 2563
- ผวก. อนุมัติแต?งตั้งคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แลEว
ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 1085/2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563
- จัดทำบันทึกขEอตกลงประเมินผลการดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แลEวเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2563 และนำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ใหEความเห็นชอบแลEวเมื่อ
วันที่ 20 ม.ค. 2564
- คณะกรรมการ กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ, ผูEบริหารสูงสุดของ กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนามในบันทึก
ขEอตกลงฯ เรียบรEอยแลEว และ กฟภ. นำส?งบันทึกขEอตกลงฯ ที่ลงนามแลEวใหEบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ แลEว เมื่อวันที่ 23 มี.ค.
2564
- คณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ พิจารณาแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกขEอตกลงฯ
ป4 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
มีขอE เสนอว?าขอเลือ่ นกรอบระยะเวลารายงานผลรายไตรมาสเปeนภายใน 30 วันหลังคณะกรรมการบริษทั รับทราบรายงานผล
ซึ ่ ง เปe น การดำเนิ น งานป† จ จุ บ ั น ของบริ ษ ั ท แต? ค ณะกรรมการจั ด ทำบั น ทึ ก ขE อ ตกลงฯ มี ค วามเห็ น ว? า หากรายงานผล
ตามระยะเวลาดังกล?าวอาจทำใหEล?าชEาถึงเดือน มิ.ย. 2564 จึงมีขEอสรุปใหEบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สามารถรวมรายงานผล
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-

-

-

-

-

การดำเนินงานตามบันทึกขEอตกลงฯ ไตรมาส 1 - 2 ป4 2564 (เบื้องตEน) และนำส?ง กฟภ. ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 2
ป4 2564 และรายงานผลการดำเนิ นงานรายไตรมาสอย? างเปe นทางการอี กครั ้ ง เมื ่ อคณะกรรมการบริ ษั ทรั บทราบผล
การดำเนินงานเรียบรEอยแลEว
คณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ พิจารณาแบบสอบถามประกอบการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกขEอตกลงฯ
ในเกณฑ,การบริหารจัดการองค,กร ประจำป4 2564 และนำส?ง กวป. เพื่อรวบรวมแลEวเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 และ กวป.
แจEงแบบสอบถามดังกล?าวถึงบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เพื่อทราบและดำเนินการใหEเปeนไปตามเกณฑ,ดังกล?าวแลEว ตามหนังสือ
เลขที่ มท 5302.5/22285 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 2564
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ไดEรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกขEอตกลงฯ ไตรมาส 1 - 2 ป4 2564 เรียบรEอยแลEว และ
เลขานุการคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ รวบรวมผลการดำเนินงานดังกล?าว นำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึก
ขEอตกลงฯ พิจารณา และไดEนำเสนอ ผวก. และคณะกรรมการ กฟภ. ทราบแลEวในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. แลEวเมื่อ
วันที่ 26 ส.ค. 2564
ผวก. มีขEอสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 โดยมอบหมายใหE
รผก.(ย) ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในเครือ กฟภ. (Way of Conduct) โดย รผก.(ย) มอบหมายใหE
ฝนย. กวป. เปeนผูEประสานงานกับผูEเกี่ยวขEอง รวบรวมขEอมูล และจัดทำนโยบาย Way of Conduct เพื่อใชEกำกับดูแลและ
บริหารจัดการบริษัทในเครือ กฟภ.
กวป. ปรับปรุงและจัดทำร?างนโยบาย Way of Conduct นำเสนอ ผวก. เห็นชอบแลEวเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 (บันทึกเลขที่
กวป.(วธ) 384/2564 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564) และคณะกรรมการบริหาร กฟภ. และคณะกรรมการ กฟภ. เห็นชอบแลEว
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 และ 21 ก.ค. 2564 ตามลำดับ และไดEแจEงเวียนคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ แลEวเมื่อวันที่
2 ส.ค. 2564
เลขานุการคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงและประเมินผลการ
ดำเนินงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 เพื่อทบทวนคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ
และทบทวนกรอบวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานบริษัทในเครือ กฟภ. ประจำป4 2565 อยู?ระหว?างนำเสนอ
ผวก. เพื่อขออนุมัติคำสั่งแต?งตั้งคณะกรรมการจัดทำบันทึกขEอตกลงฯ และกรอบวิธีการฯ

ยุทธศาสตร*ที่ 12 การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข/องให/มคี วามคล<องตัว และสามารถแข<งขันได/
12.1 โครงการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม.
กฎหมายใหม< จัดทำหรือปรับปรุง/มีส<วนร<วม ในการปรับปรุง
ข/อบังคับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ*และแนวทางปฏิบัติงาน
ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานของ กฟภ.
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เปZาหมาย
ร/อยละ 75

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 75

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. งานตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม? เพื่อรองรับในการดำเนินงานของ กฟภ.
รวมทั้งศึกษา คำพิพากษาฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค,กรดEานกฎหมายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในสังกัด
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- ตรวจสอบ ศึกษา รวบรวม กฎหมายกฎกระทรวงมติ ครม. กฎหมายฉบับใหม? เพื่อรองรับในการดำเนินงานของ กฟภ.
ไดEจัดทำคำสั่งแต?งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวงมติ ครม. กฎหมายฉบับใหม? รวมทั้งศึกษาคำพิพากษา
ศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยขององค,กรกฎหมายดEานอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายงาน
กฎหมาย โดยไดEดำเนินการตรวจสอบกฎหมาย กฎกระทรวง มติ ครม. กฎหมายฉบับใหม? รวมทั้ง มีการประชุมเพื่อ
พิจารณากฎหมายใหม?กฎกระทรวง มติ ครม. ตลอดจนคำพิพากษาศาลฎีกา หรือคำสั่งศาลปกครองสูงสุด รวมทั้ง
คำวินิจฉัยองค,กรกฎหมายอื่น ๆ ที่เปeนประโยชน, ในส?วนที่เกี่ยวขEองและแจEงเวียนกฎหมายใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองทราบ
เปeนประจำทุกเดือน
- ผวก. ไดEลงนามรับทราบรายงานการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวขEอง ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม? (New
Business) ของ กฟภ. เรื่องกฎหมายว?าดEวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2564) แลEว

- คณะทำงานฯ นำเสนอ หัวขEอที่จะดำเนินการศึกษากฎหมาย ในเล?มที่ 2 ควรจะเปeนเรื่อง E-Signature และ E-Meeting

เนื่องจากเกี่ยวเนื่องในการทำงานของ PEA โดยตรงในเรื่อง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส, จะเนEนเรื่องความมีผลทางกฎหมาย
เรื่องการประชุมอิเล็กทรอนิกส, เนEนเรื่องการประชุมทั่วไปและการประชุมที่เปeนคณะกรรมการที่ตEองมีองค,ประชุม
ประธานคณะทำงานฯ เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบหมายใหEแบ?งกลุ?มเปeน 2 กลุ?ม ตามประเด็นการพิจารณา แต?ละกลุ?ม
ดำเนินการจัดทำสารบัญ เพื่อเปeนการร?างขอบเขตของเนื้อหา เพื่อสามารถนำเสนอ หรือ แลกเปลี่ยนขEอมูลผ?านทางไลน,
กลุ?มไดEต?อไป
- มีการจัดทำสารบัญหัวขEอที่จะทำและมีการคEนควEารวบรวมขEอมูล เพื่อทราบปริมาณงานและแบ?งงานต?อไป โดยไม?ไดEมี
การจัดการประชุม
- คณะทำงานฯ ไดEรายงานผลการตรวจสอบกฎหมาย นำเสนอ ผชก.(บก-กม) เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามในหนังสือ
แจEงเวียนหน?วยงานที่เกี่ยวขEอง
เดือน ก.ค. ตามหนังสือที่ กนต.(สน) 841/2564 ลงวันที่ 30 ก.ค.2564
เดือน ส.ค. ตามหนังสือที่ กปร.(ปร) 659/2564 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564
เดือน ก.ย. ตามหนังสือที่ กนส.(อท) 850/2564 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564
2. งานจัดทำหรือปรับปรุง/แกEไข ขEอบังคับกฎระเบียบ หลักเกณฑ, คำสั่ง วิธีปฏิบัติต?าง ๆ ในการดำเนินงานของ กฟภ.
ทั้งภายในและภายนอกองค,กรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
2.1 ศึกษาป†ญหาและขEอจำกัด ระเบียบ หลักเกณฑ, ที่เปeนป†ญหา และอุปสรรค ของหน?วยงานในการปฏิบัติงาน
- ขEอบังคับ กฟภ. ว?าดEวยหลักเกณฑ,การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจEาหนEาที่ พ.ศ. 2545
- หลักเกณฑ,การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้ ค?าไฟฟˆาหลังโอนหักเงินประกันการใชEไฟฟˆา
- ขEอบังคับว?า กฟภ. ว?าดEวยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517
2.2 มีคำสั่งแต?งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ
- คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 259/2562 แต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แกEไข ขEอบังคับ กฟภ. ว?าดEวยหลักเกณฑ,
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด สั่ง ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562
- คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 580/2563 สั่ง ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563 แต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แกEไข
หลักเกณฑ,การพิจารณาและขอบเขตความรับผิดชอบกรณีลูกหนี้ค?าไฟฟˆาหลังโอนหักเงินประกันการใชEไฟฟˆา
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- คำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 223/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 มี.ค. 2563 แต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แกEไข ขEอบังคับ
การไฟฟˆาส?วนภูมิภาค ว?าดEวยระเบียบพนักงาน พ.ศ.25172.3 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ
- จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564, 18-19 มี.ค. 2564 และวันที่ 5 มี.ค. 2564
2.4 เผยแพร?ผลการดำเนินงานใหEหน?วยงานที่เกี่ยวขEองทราบ
- อยู?ระหว?างรวบรวมขEอมูล
3. งานที่มีส?วนร?วม ในการจัดทำ ปรับปรุงขEอบังคับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ, คำสั่ง วิธีปฏิบัติต?าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวขEองใน
การดำเนินงานใหEหน?วยงานใน กฟภ. ใชEประกอบในการปฏิบัติงานกับหน?วยงานอื่น
3.1 ร?วมเปeนคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือเขEาร?วมประชุมกับหน?วยงานอื่น เพื่อจัดทำ ปรับปรุงขEอบังคับ กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ, คำสั่ง วิธีปฏิบัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวขEองในการดำเนินงานต?าง ๆ ใหEหน?วยงานใน กฟภ. ใชEประกอบ
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
-

ระเบียบ กฟภ. ว?าดEวยการรับเงินหรือทรัพย,สินที่มีผูEบริจาคใหEการไฟฟˆาส?วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
ระเบียบ กฟภ. ว?าดEวยธุรกิจเสริมของสายงานการไฟฟˆาภาค 1 - 4
ระเบียบ กฟภ. ว?าดEวยการจ?ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 2564
ระเบียบ กฟภ. ว?าดEวยหลักปฏิบัติการจ?ายค?าเสียหาย หรือค?าช?วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมใหEแก?บุคคลภายนอก
พ.ศ. 2564

- แต?งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุง แกEไข ขEอบังคับ/แนวทางปฏิบัติของ กฟภ. ว?าดEวยการจำหน?ายทรัพย,สิน
หรือหนี้สูญของ กฟภ. ออกจากบัญชี
- แต?งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ, วิธีปฏิบัติการรับโอนทรัพย,สินระบบจำหน?ายไฟฟˆาของค?ายทหารมาเปeน
ทรัพย,สินของ กฟภ.
- แต?งตั้งคณะทำงานพิจารณาระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ,เกี่ยวกับงานพัสดุของการไฟฟˆาส?วนภูมิภาค
- แต?งตั้งคณะทำงานพิจารณา ปรับปรุงแกEไข ระเบียบการไฟฟˆาส?วนภูมิภาคว?าดEวยการใหEพนักงานการไฟฟˆา
ส?วนภูมิภาคยืมเงินเพื่อซื้อรถยนต,
- แต?งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำระบบกำกับกระบวนการทำงานตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติดEานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวขEองกับพนักงาน คู?คEา ผูEรับจEาง และผูEรับเหมา
- แต?งตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงหลักเกณฑ,การปฏิบัติงานดEานภาษีของ กฟภ.
- แต?งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาหลักเกณฑ,เกี่ยวกับการใหEบริการดEานสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ.
- แต?งตั้งคณะทำงานจัดทำร?างขEอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ, และ/หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย,สิน
ทางป†ญญา และนวัตกรรม ของ กฟภ.
3.2 ตรวจสอบรายงานการประชุม ครบถEวนแลEว
3.3 ดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงขEอบังคับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ,คำสั่ง วิธีปฏิบัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวขEองในการดำเนินงานต?าง ๆ
ใน กฟภ. ที่พิจารณาแลEวเสร็จ และเผยแพร?ใหEหน?วยงานต?าง ๆ ทราบ เรียบรEอยแลEว
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 29 / 38

• SO5 ขับเคลื่อนองคAกรให8ทันสมัยด8วยทุนมนุษยA เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร*ที่ 13 ยกระดับการบริหารและพัฒนาของทุนมนุษย*
13.1 แผนงานบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการเป^น Digital Utility

เปZาหมาย
ร/อยละ 75

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 75

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- ศึกษาและทำความเขEาใจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจจากแผนงานยุทธศาสตร, แผนปฏิบัติการดิจิทัล และการปรับโครงสรEาง
องค,กร แลEวเสร็จ
- นำผลการศึกษาการดำเนินโครงการต?าง ๆ มาวิเคราะห, กระบวนงาน และอัตรากำลังนำตำแหน?งงานใหม? แลEวเสร็จ
- สรุปกรอบอัตรากำลังของการไฟฟˆานำร?อง โดยระบุตำแหน?ง จำนวนตามการแบ?งสัดส?วนของงานตามที่คณะทำงาน
Network Service และ Support กำหนดมาใหE และไดE น ำเสนอขออนุ ม ั ต ิ เ รี ย บรE อ ยแลE ว พรE อ มกั บ อนุ ม ั ต ิ ร ู ป แบบการ
บริหารงานการไฟฟˆานำร?อง (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 27 ส.ค.2564)
- ดำเนินการจัดทำโครงการวางแผนอัตรากำลังที่มีอยู?ในป†จจุบัน เพื่อวิเคราะห,ความตEองการอัตรากำลังที่มีอยู?ในป†จจุบันและ
แนวโนEมในอนาคต โดยจัด workshop ทุกวันศุกร,ของสัปดาห, เพื่อพิจารณาและวิเคราะห,ขEอมูลที่เกี่ยวขEอง
13.2 แผนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย*

เปZาหมาย
ร/อยละ 48

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 79.63

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- ดำเนิ น การพิ จ ารณาจั ด ทำความตE อ งการ รู ป แบบของระบบเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย,
เสร็จเรียบรEอยแลEว
- ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย,
แผนงาน HR Analytics
- อยู?ระหว?างคณะทำงานดำเนินการจัดทำ Workshop ร?วมกับที่ปรึกษาจาก NECTEC
1. ทักษะการเขEาใจบริบท วิเคราะห,ป†ญหา และการตั้งคำถาม ทักษะการสรEางไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห,
ความเปeนไปไดE
2. Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 1 ทั ก ษะการเขE า ใจบริ บ ท วิ เ คราะห, ป † ญ หา และ
การตั้งคำถาม ทักษะการสรEางไอเดีย แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห,ความเปeนไปไดE
3. Design Thinking and Systematic Inventive Thinking 2 ทักษะการสรEางสรรค,ภายใตEขEอจำกัด กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมและความคิดสรEางสรรค,
4. PEA Pain & Gain Design Thinking ทักษะการสรEางสรรค,ภายใตEขEอจำกัดและกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และ
ความคิดสรEางสรรค,
5. Digital Mindset & Digital Literacy ทักษะการเขEาใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการใชEเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
และการทำงาน และ Workshop: Group – เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 30 / 38

6. Data Storytelling ทักษะการวิเคราะห,และทำความเขEาใจขEอมูล ทักษะการปรับเปลี่ยนมุมมองขEอมูลและการนำเสนอ
กิจกรรม Assignment: Group - สืบคEนและออกแบบการนำเสนอขEอมูลดEวยมุมมองใหม? และกิจกรรม Assignment:
Group – นำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมอง
7. Data Science Process & Visualization 1 ประกอบไปดE ว ย Data Science Process and Data Visualization
with Tableau
8. Data Science Process & Visualization 2 (preferred offline) ประกอบไปดEวย Data Science for HR Analytics
and Data Visualization with Tableau
9. Data Science Process with Agile/Scrum 1 (preferred offline) ประกอบไปดE ว ย Product that works and
Fast feedback loop
10. Data Science Process with Agile/Scrum 2 (preferred offline) ประกอบไปดE ว ย Agile & Scrum: build-toadapt and Product Incremental Process with Trello
11. (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 1 ประกอบไปดE ว ย Sprint Review / Discussion ประกอบไปดE ว ย
Discussion / Sprint Planning
12. (Coach) Data Gathering & Topic Tuning 2 ประกอบไปดE ว ย Sprint Review / Discussion ประกอบไปดE ว ย
Discussion / Sprint Planning
13. Pitching นำเสนอผลการดำเนินงานการวิเคราะห,ขEอมูล (HR Data Analytics) จาก 3 ฝ•าย (ฝบค., ฝพบ, ฝบบ.)
14. ประชุมรับฟ†ง Feedback ผูEบริหารสายงานบริหารองค,กร (ทรัพยากรบุคคล) และที่ปรึกษาจาก NECTEC หลังจาก
การ Pitching นำเสนอผลการดำเนินงานการวิเคราะห,ขEอมูล (HR Data Analytics)
- ทดลองใชEงานในกลุ?มพนักงานสายงานบริหารองค,กร (ทรัพยากรบุคคล) จำนวน 30 คน (ฝบค., ฝพบ., ฝบบ. ฝ•ายละ 10 คน)
เขEาอบรมร?วมกับที่ปรึกษาจาก NECTEC และถ?ายทอดแนวทางการดำเนินการวิเคราะห,ขEอมูลเชิงลึกดEานทรัพยากรบุคคล
ใหEกับพนักงานในสังกัด เพื่อใหEเขEาใจในหลักการและวิธีการดำเนินการที่จะก?อใหEเกิดการขยายผลดำเนินการต?อไปในอนาคต
ไดE
Employee Development profile
1. ดำเนินการประกวดราคาและจัดทำสัญญาจEาง ไดEราคากลางเรียบรEอยแลEว
2. ระบบ HR Development profile เฟส 1
2.1 Customer Journey ไดEเริ่มจัดทำ Prototype เฉพาะสายงานดEาน HR กับดEานช?างก?อสรEาง เปeนที่เรียบรEอยแลEว
2.2 Login การจัดการบัญชีผูEใชEงานแบบ Single Sign On เชื่อมต?อกับระบบ IDM แลEว
2.3 แผนเสEนทางกEาวหนEาในอาชีพ (Career Path) Dashboard มีการนำ Competency มาพิจารณาทักษะที่เหมาะสม
เพื่อจัดหาหลักสูตร ที่ใชEกับ ระดับ 7-8 โดยเริ่มนำร?องในส?วนของ HR ก?อน
2.4 ดำเนินการปรับปรุงฐานขEอมูลจากระบบ Oracle สู?ฐานขEอมูลใหม?และประสานงานกับ กงบ. และ กพล. เพื่อเชื่อมกับ HR
Data Platform
2.5 ฝพบ. ไดEขอความอนุเคราะห,ใชE private cloud ของ PEA โดยใหE สายงาน ทส เปeนผูEดูแล
2.6 ฝพบ. ไดEดำเนินการปรับระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
3. ระบบ HR Development profile เฟส 2
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 31 / 38

3.1 ส?วน HRD Portal ไดEแก? About HRD, HRD Service, Brief Profile, Help Center
3.2 พัฒนาส?วน MyLearning ไดEแก? MyCourse, Essential Course, Search Course
3.3 บริหารงานฝ©กอบรมบุคลากร (Training) (ผูEดูแล)
3.4 บริหารจัดการขEอมูลวิทยากร กฟภ. และวิทยากรภายนอก
3.5 การเชื่อมโยงกับระบบที่เกี่ยวขEอง เช?น ขEอมูลพนักงาน บริหารช?าง KMS PMS ทุนการศึกษา
4. ระบบ HR Development Profile เฟส 3
4.1 บริหารงานฝ©กอบรมบุคลากร (Training) (ผูEดูแล) (ขึ้นไป เฟส 2) เริ่มดำเนินการ 10 มิ.ย. เปeนตEนไป
4.2 ส?วนประเมินผลฝ©กอบรม
4.3 LMS
4.4 สะสมแตEม
4.5 Upload ใบ Certificate
4.6 ทดสอบการใชEงานระบบทุกฟ4เจอร, บนเครื่อง UAT ร?วมกับผูEใชEงานจริงจำนวน 30 คน
4.7 การถ?ายทอดความรูEร?วมกับ ฝพจ. และ ฝสท.
4.8 การส?งตรวจสอบช?องโหว?ดEานความปลอดภัยใน 3 ส?วน URL Server และ Code
4.9 จัดตั้งคณะทำงานดูแลเรื่องหลักสูตรและขEอมูลสำคัญจะนำขึ้นระบบ HR Dev Platform
4.10 มีการคิดเงื่อนไขการแลกคะแนน Reward
4.11 อยู?ระหว?างติดตั้งระบบบนเครื่อง Production บน Kubernetes
4.12 จัดทำแผนสื่อสารการใชEงานและทดสอบกับพนักงานเพื่อปรับปรุงระบบ
4.13 อยู?ระหว?างดำเนินการเชื่อมต?อกับ PEA Life
4.14 ทำร?าง TOR เพื่อดำเนินการจEางพัฒนาใน MVP ถัดไป
ระบบ PEATA
1. ทดสอบ และติดตามการใชEระบบ PEATA ใหEพรEอมใน Module การประเมินสมรรถนะ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำป4 2564
2. พัฒนา User Interface (UI) / User Experience (UX) / Customer Experience (CX) ของระบบ PEATA
3. ปรับปรุงใหEง?ายต?อการใชEงาน และปรับปรุงระบบประมวลผลการวิเคราะห,ผล PEATA (http://peata.pea.co.th/2020/)
4. จัดประเมินสมรรถนะบนระบบ PEATA (peata.pea.co.th) พรEอมคู?มือการใชEงานระบบ PEATA
(https://qrgo.page.link/iwoX1) ระหว?างวันที่ 7 เม.ย. ถึง 14 พ.ค.2564
5. ประเมินสมรรถนะบนระบบ PEATA ตั้งแต?วันที่ 7 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. 2564 และขยายเวลาใหEถึง 31 พ.ค. 2564
6. ดำเนินการปvดระบบ PEATA สำหรับการประเมินสมรรถนะเรียบรEอยแลEว และจะดำเนินการประมวลผล วิเคราะห,ผล GAP
ทันที
7. สอบถามขEอมูลเชิงลึกจากผูEใชEระบบโดยการสัมภาษณ, และการออกแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลที่ไดEรับพบว?า ผูEใชEระบบ
มีการรับรูE และมีความพอใจในระบบ และไดEใหEขEอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
8. เชื่อมโยง Competency Gap จากระบบ PEATA ไปยังระบบ IDP
9. ทดสอบ และติดตามการใชEระบบ PEATA ใหEพรEอมใน Module ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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10. ติดตามการใชEระบบ PEATA ใหEพรEอมใน Module ประเมินผลการปฏิบัติงาน
11. ดำเนินการทดลองเปvดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ PEATA ใหEพนักงานในสังกัด ฝบค. เขEาไปใชEงานฟ†งก,ชั่นต?าง ๆ
ระหว?างวันที่ 2 - 11 ส.ค. 2564 เปeนที่เรียบรEอยแลEว พรEอมทั้งขอความร?วมมือ ตอบแบบสำรวจป†ญหาที่เกิดจากการทดลอง
เขEาใชEระบบ ตามบันทึกเลขที่ กรบ.(กท) 710/2564 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564
12. นำเสนอผลสรุปประเด็นป†ญหา/ขEอเสนอแนะจากการทดลองเขEาใชEงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ PEATA
และนำส?งขEอมูลไปยัง นักระบบงานคอมพิวเตอร, สังกัด ต.3 เพื่อปรับปรุงระบบต?อไป ตามบันทึกเลขที่ กรบ.(กท) 802/2564
ลงวันที่ 16 ส.ค. 2564
13. ดำเนินการทดลองใชEระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนระบบ PEATA ในพื้นที่เขต กฟต.3 และเก็บขEอมูลเพื่อนำไปพัฒนา
ระบบฯ และเตรียมความพรEอมในการเปvดใชEระบบประเมินฯ ในระดับองค,กร ภายในป4 2564 (ป4ประเมิน 2565) ต?อไป
Employee Self Service
1. ประชุมหน?วยงานที่เกี่ยวขEองเพื่อกำหนดผูEรับผิดชอบพัฒนา feature ตาม Roadmap เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 และ
ตามหนังสือ กสก.(พส) 193/2564 ลว. 28 ม.ค. 2564 แจEงเวียนรายงานประชุมเรียบรEอยแลEว
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ กำหนด Roadmap และรายละเอียด Feature สำหรับพัฒนาขึ้นบนระบบ PEA Life
Application และบน Website เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564
3. ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 305/2564 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2564 ไดEแจEงแนวทางและ Timeline การพัฒนา Feature
การแจEงข?าวสารที่สำคัญขององค,กรตาม PEA Life Roadmap ป4 2564 – 2567
4. ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 644/2564 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2564 ไดEขอความอนุเคราะห,เชื่อมโยงขEอมูลรถบริการของ
ส?วนกลางบน PEA Life Application
5. ตามหนังสือเลขที่ กสก.(พส.) 753/2564 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2564 ไดEอนุมัติเบิกจ?ายเงินค?าจEางดำเนินการกำหนด Roadmap
และรายละเอียด Feature สำหรับพัฒนาขึ้นบนระบบ PEA Life Application และบน Website
6. ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 31 มี.ค. 2564 ไดEอนุมัติ PEA Life Application Roadmap and Master plan 2021 – 2024
7. ประสานงานหน?วยงาน กบก. เพื่อติดตามการพัฒนา Feature การเชื่อมโยงขEอมูลรถบริการของส?วนกลาง และ กปส.
เพื่อติดตามการพัฒนา Feature การแจEงขEอมูลข?าวสารที่สำคัญขององค,กร
8. ประชุ ม เกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา Feature ตาม PEA Life Application Roadmap and Master Plan 2021 – 2024 โดย
ไดEเชิญคณะทำงานฯ และผูEเกี่ยวขEองประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564
9. ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature สหกรณ,ออมทรัพย, กฟภ. และ เสEนทางการเดินทางของรถรับ-ส?ง กฟภ. เมื่อวันที่
2 มิ.ย. 2564
10. ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature ประชาสัมพันธ, เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 และวันที่ 8 มิ.ย. 2564
11. ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา Feature รถโดยสารรับ-ส?ง กฟภ. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564
12. ประชุมเกี่ยวกับ PDPA บน PEA Life Application (ขEอมูลส?วนบุคคลและขEอมูลดEานการตรวจสุขภาพและขEอมูลการรักษา),
การเชื่อมโยงระบบ HIS (การจองคิวพบแพทย,ออนไลน,), แนวทางและแผนการพัฒนา Feature ข?าวสารที่สำคัญขององค,กร
และการเชื่อมโยงระบบ COI บน PEA Life Application เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564
13. ประชุมกับ กทช. เรื่องการควบรวม PEA Fund Plus กับ Pea Life เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 และ ประชุมการพัฒนา Feature
เงินกูE ร?วมกับ กงบ. กพก. กพล. สดท. และ กสก. เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564
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14. Feature Journey & Gamification จะมี การทบทวน Timeline เพราะแผนดิ จิ ทั ล ป4 2566-2570 ไดE กำหนดเริ ่ มแผน
Employee Journey Design (HRM HRD Welfare ตั ้ ง แต? Recruitment to Retirement) ในป4 2565 เพื ่ อ เปe น ขE อ มู ล
นำเขEาของ Feature นี้ บน PEA Life
- ทดลองใชEงาน Feature สวัสดิการเงินกูEผ?าน PEA Life Application กสก. ร?วมกับ สำนักดิจิทัล โดยในระยะแรกเริ่มพัฒนา
feature การเคหะสงเคราะห, แบบดำรงเงินฝากและรถยนตร, ซึ่งไดEมีการ Test tools การยื่นกูEผ?านออนไลน, กับตัวแทน
พนั ก งานทั ้ ง ส? ว นกลางและภู มิ ภาค จำนวน 22 คน พบว? า พนั กงาน รู E สึ กพึ ง พอใจมากกั บการทดลองยื ่ นกู E ออนไลน,
จาก Prototype ที่กำหนด
ยุทธศาสตร*ที่ 14 ส<งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด/วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อการขับเคลื่อนองค*กร
อย<างมีประสิทธิภาพ (Digital Transformation)
14.1 แผนงานพัฒนาแพลตฟอร*มดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
องค*กร (Digital Platform)

เปZาหมาย
ร/อยละ 72

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 81.35

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดEานเทคโนโลยีสารสนเทศและการขอรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 20000
(คิดเปeนรEอยละ 55)
2. งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร (Digital Radio) (คิดเปeนรEอยละ 70.9)
3. โครงการจัดซื้อพรEอมติดตั้งระบบและการจัดการโครงสรEางพื้นฐานดEานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแบบรวมศูนย,ของ
กฟภ. (IT Infrastructure Design and Consolidation for PEA : ITiDC) (คิดเปeนรEอยละ 98.8)
4. โครงการการบริหารจัดการขEอมูลภายในองค,กร Enterprise Content Management (ECM) (คิดเปeนรEอยละ 64)
5. โครงการการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค,กร Enterprise Performance Management (EPM)
(คิดเปeนรEอยละ 96)
6. โครงการพัฒนาการใหEบริการผ?าน Internet แบบครบวงจร PEA Smart Plus บน Smart Phone (คิดเปeนรEอยละ 80)
7. งานจEางเหมาตรวจซ?อมและบำรุงรักษาโครงข?ายเคเบิลใยแกEวนำแสง แบบเตรียมความพรEอมตลอด 24 ชั่วโมง (คิดเปeนรEอย
ละ 70.5)
8. งานจEางเหมาตรวจซ?อมและบำรุงรักษาโครงข?าย DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความพรEอมตลอด 24 ชั่วโมง
รวม 12 เขต (คิดเปeน รEอยละ 76.5)
9. งานตรวจซ?อม และปรับปรุงสายเคเบิลใยแกEวนำแสง กรณีที่ดำเนินการ เกินกว?า 300 เมตร กรณีการปรับปรุงระบบส?ง/
ระบบจำหน?าย และกรณี สัตว,กัดแทะและการชำรุดในพื้นที่ภูเขามีระยะห?างระหว?างเสามาก (คิดเปeนรEอยละ 100)
10. โครงการศูนย,บริการขEอมูลผูEใชEไฟ (1129 PEA Call Center) ระยะที่ 4 (คิดเปeนรEอยละ 90)
11. งานจEางเหมา ออกแบบจัดหาพรEอมติดตั้งระบบจัดการโครงข?ายสื่อสารแบบบูรณาการ (INMS) (คิดเปeนรEอยละ 100)
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14.2 แผนงานพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลด/านการบริหารจัดการ
ด/านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปZาหมาย
ร/อยละ 71

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 75

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. แผนงานพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีดEานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การศึกษา วิเคราะห, รวบรวมขEอมูล เพื่อพัฒนาและนำกระบวนการออกใชE
- ดำเนินการแบ?งกลุ?มและวิเคราะห,ความสัมพันธ,ของกระบวนการตามกรอบ COBIT5 กับหนEาที่ความรับผิดชอบของ
หน?วยงานที่เกี่ยวขEอง (Mapping)
- สัมภาษณ,หน?วยงานที่เกี่ยวขEอง ร?วมกับที่ปรึกษาฯ วันที่ 7 – 20 พ.ค. 2564 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
และการนำกระบวนการฯ ออกใชEงานที่เหมาะสม
- จัดประชุมคณะกรรมการ ITG ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 และครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64
- อยู?ระหว?างการทบทวนเอกสารแนวทางการดำเนินงาน ITG เพื่อนำเสนอขออนุมัติภายในเดือน ธ.ค. 64 ต?อไป
- ดำเนินการวิเคราะห, จัดทำ แนวทางการนำออกใชEกระบวนการตามกรอบ COBIT5 ที่จะตEองดำเนินการในป4 2564 และ
รวบรวมแผนการพัฒนาและนำกระบวนการออกใชE ป4 2564 – 2565 เสนอ รผก.(ทส) แลEว โดย รผก.(ทส) อนุมัติเมื่อ
วันที่ 2 ก.ย. 64
- พั ฒนา ITG Dashboard และนำตั วชี ้ วั ดขึ ้ นแสดงผลบน ITG Dashboard แลE วเสร็ จ โดยไดE นำเสนอในการประชุ ม
คณะกรรมการ ITG ครั้งที่ 3/2564 ทั้งนี้จะดำเนินการเผยแพร?ใหEหน?วยงานต?าง ๆ เขEาใชEงานภายในเดือน ต.ค. 64 ต?อไป
- ประสานงานกับ กพค. จัดทำระบบ E-learning เพื่อสื่อสาร สรEางความตระหนัก และสำรวจการรับรูEเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานดEาน ITG โดยไดEแจEงใหEทุกหน?วยงานเขEาร?วมอบรมผ?านระบบ E-learning แลEว และกำหนดระยะเวลาเขEาร?วม
อบรมถึงสิ้นเดือน ต.ค. 64
2. งานพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่ดีดEานเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินองค,กรตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500
- ปรึกษานำส?งขEอมูลผลการดำเนินการและประเมินผลลัพธ, เรียบรEอยแลEวเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564
- รับการตรวจประเมินจากผูEตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เมื่อวันที่ 16 - 18 มี.ค. 2564 และประชุมปvดตรวจ
ประเมินฯ ในวันที่ 23 มี.ค. 2564
- รับการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพรEอมจากผูEตรวจประเมินภายนอก (Pre-assessment) ในวันที่ 30 มี.ค. 2564
และเตรียมรับการตรวจประเมินและรับรองจากผูEตรวจประเมินภายนอก (Certification Body: CB) Stage 1 ในวันที่ 2
เม.ย. 2564 และ Stage 2 ในวันที่ 26, 27 และ 29 เม.ย. 2564 โดยไดEรับการรับรอง ในขอบเขต “ระบบการกำกับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการกำกับดูแลดEานการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟˆาส?วนภูมิภาค”
- อยู?ระหว?างดำเนินการตามแผนการแกEไขความไม?สอดคลEองจากการตรวจสอบภายใน/ภายนอก ในประเด็นดังนี้
1) การสื่อสาร สรEางความตระหนัก และสำรวจการรับรูEดEาน ITG
2) การพัฒนากระบวนการพัฒนาและนำระบบออกใชE (ในช?วงก?อนโครงการ, ระหว?างดำเนินโครงการ และหลังจบโครงการ)
3) การสื่อสารและสรEางความเขEาใจในการรายงานผลตามแบบฟอร,มของกระบวนการ DTO รวมถึงศึกษาแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อรักษาสภาพการรับรองมาตรฐานฯ
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ยุทธศาสตร*ที่ 15 เสริมสร/างความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล (Sustainable and Secured Digital
Technology)
15.1 แผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล

เปZาหมาย
ร/อยละ 66

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 88

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- กมส. ฝสท. หารือแผนการตรวจประเมินระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำป4 2564 ร?วมกับผูEตรวจสอบ
ภายในเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
- ติดตามหลักฐานขEอตรวจพบประเด็นความไม?สอดคลEองจากผูEตรวจสอบภายในของสำนักงานใหญ?
- กมส. ฝสท. ทดสอบเจาะระบบภายในแบบ Internal Penetration Testing โดยมีเปˆาหมายหลักเพื่อยึดครองเครื่อง AD
Server ของส?วนภูมิภาค กฟก.2 เมื่อวันที่ 17 - 19 พ.ค. 2564
- ที่ 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 การดำเนิ น งานสอดคลE อ งกั บ มาตรฐาน ISO27032 , NIST Framework และ พรบ.ไซเบอร,
กับหน?วยงานผูEดูแลระบบไดEแก? ฝสท. กมส. กคข. และตัวแทน เมื่อวันที่ 12, 14 และ 19 พ.ค. 2564
- ประชุมคณะกรรมการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (PEA ISMS Committee) ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2564
- ทบทวนเล?มคู?มือและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อใหEสอดคลEองกับขอบเขตใหม? ขยายไปยังโครงการ รซธ. ระยะที่ 2 (ระบบ BPM)
และกฎหมาย PDPA ซึ่งนำเสนอคณะทำงานฯ และคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรียบรEอยแลEว
- ทบทวนคำสั่งแต?งตั้งเพื่อใหEสอดคลEองกับขอบเขตใหม? ซึ่งนำเสนอคณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (PEA ISMS Operation Team) และคณะกรรมการระบบบริ หารจั ดการความมั ่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศ
(PEA ISMS Operation Committee) เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรียบรEอยแลEว
- ดำเนินการตรวจสอบหาช?องโหว?และการปvดช?องโหว?ที่พบบนเครื่องคอมพิวเตอร,แม?ข?าย (Server) อุปกรณ,เครือข?าย
(Network Equipment) อุปกรณ,ในระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Security Device) (Vulnerability Scan and
Hardening Report) ส?วนกลางวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 2564 และ ส?วนภูมิภาค 17-28 มิ.ย. 2564
- อบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับคณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและการสรEางความตระหนักดEานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำป4 2564” ใหEกับคณะทำงาน
คณะทำงานย?อย (ส?วนกลางและส?วนภูมิภาค 12 เขต) และบริษัท Out Source ที่เกี่ยวขEองกับขอบเขต เมื่อวันที่ 9 - 10
มิ.ย. 2564 ผ?านระบบ VDO Conference
- อบรมหลักสูตร Information Security Lead Implementer ISO/IEC 27001:2013 ใหEกับคณะทำงาน คณะทำงานย?อย
(ส?วนกลางและส?วนภูมิภาค 12 เขต) และบริษัท Out Source ที่เกี่ยวขEองกับขอบเขต เมื่อวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2564 และ
สอบเพื่อรับใบรับรองเขตละ 1คน ในวันที่ 29 มิ.ย. 2564
- อบรมหลักสูตร NIST: Cyber Security ใหEกับคณะทำงาน คณะทำงานย?อย (ส?วนกลางและส?วนภูมิภาค 12 เขต) หน?วยงาน
OT (Scada AMR GIS) เมื่อวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 36 / 38

- ประเมินความเสี่ยงดEานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กับส?วนภูมิภาค (กรท.(ฉ.2)) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564
- ประเมินความเสี่ยงดEานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโครงการ รซธ.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) ครั้งที่ 2/5 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.
2564, ครั้งที่ 3/5 วันที่ 2 ส.ค. 2564 และสรุปแผนจัดการความเสี่ยงดEานความมั่นคงปลอดภัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/5
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 ร?วมกับทีมงานผูEเกี่ยวขEอง และสรุปแผนจัดการความเสี่ยงดEานความมั่นคงปลอดภัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 5/5 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ร?วมกับ ฝสท. ฝพท. PTN กคข. กสส. กพก. และ กมส.
- ดำเนินการตรวจสอบหาช?องโหว?(VA) โครงการ รซธ.ระยะที่2 (ระบบ BPM) ในวันที่ 7-9 ส.ค. 2564 และ รผก.(ทส) ลงนาม
เห็นชอบแผนและใหEบริษัท พอร,ทัลเน็ท จำกัด ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบช?องโหว?ทางเทคนิค (Vulnerability
Assessment) ระบบ BPM ครั ้ ง ที ่ 1/2564 โครงการจE า งออกแบบ จั ด หา พั ฒ นา ติ ด ตั ้ ง และดู แ ลบำรุ ง รั ก ษาระบบ
คอมพิวเตอร,ซอฟต,แวร,สําเร็จรูปสําหรับธุรกิจหลัก (สัญญาเลขที่ จ.38/2562) แลEว เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564
- ประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนแทศ เพื่อพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงประจำป4 2564
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564
ยุทธศาสตร*ที่ 16 การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมองค*กร (Corporate Innovation System : CIS)
16.1 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation
Management System)

เปZาหมาย
ร/อยละ 70

ผลการดำเนินงานคิดเป^น
ร/อยละ 73

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห, กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและรายงานผลการประเมินผลลัพธ,
- ศึกษา แนวทางการติดตามและรายงานผลการประเมินผลลัพธ, จากการนำนวัตกรรมไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ภายในองค,กร และวางโครงสรEางระบบดังกล?าวแลEว
- กนว. ไดEออกแบบ Flowchart และ Mockup ของระบบประเมินผลนวัตกรรม และ ไดEประชุมจัดทำ workflow ของ
ระบบประเมินผลนวัตกรรมและเก็บความตEองการของระบบดังกล?าว
2. กำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการประเมินผลลัพธ,
- ร?างแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการประเมินผลลัพธ,จากการนำนวัตกรรมไปปรับปรุง ตามกระบวนการดEานนวัตกรรม
(SIPOC) ดEานกระบวนการจัดการนวัตกรรมองค,กร
- มีอนุมัติรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจEางพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลลัพธ,ดEานนวัตกรรม
แลEวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ซึ่งมีบริษัท เอ็นเทอร,คอร,ปอเรชั่น จำกัด เปeนผูEรับจEาง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
3. จัดทำระบบการประเมินผลลัพธ,จากการนำนวัตกรรมมาใชEงาน
- กนว. ไดEจัดทำ Workshop ร?วมกับผูEรับจEางเพื่อรวบรวม Requirement ของระบบดังกล?าว
- ตามหนังสือเลขที่ กนว.(นผ.) 765/2564 กนว. ไดEดำเนินการขอใหE กคข. จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร,แม?ข?ายเสมือนสำหรับ
จัดทำระบบติดตาม และประเมินผลลัพธ,ดEานนวัตกรรมในวันที่ 15 และ 30 ก.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 37 / 38

- กนว. ร?วมกับบริษัท Enter Corporation จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินประจำทุก 2 อาทิตย, ไดEมีการจัดการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ภายในเดือน ส.ค. เมื่อวันที่ 13 และ 26 ส.ค. 2564 โดยโครงการอยู?
ระหว?างการพัฒนาโปรแกรมและเชื่อมต?อกับระบบภายใน ของ กฟภ.
4. ทดสอบระบบการประเมินผลลัพธ,จากการนำนวัตกรรมมาใชEงาน
- กนว. และบริษัทผูEรับจEางโครงการฯ ไดEจัดประชุมร?วมกันเพื่อติดตามงานประจำเดือน ก.ย. จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่
10 และ 23 ก.ย. 2564 โดยไดEติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและทดสอบระบบเบื้องตEน

รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร4และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของ กฟภ. ไตรมาสที่ 3 ประจำปH 2564 - หนOา 38 / 38

