มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2563
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563

- ยกร่ าง -

วาระที่ 5.1.19 ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจาปี 2563
ไตรมาสที่ 3
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ.กฟภ..ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายทีจ่ ะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่
(SE-AM) ด้านที่ 1 การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563
มีมติเห็นชอบแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2563 – 2567 ที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรม (PEA Innovation Strategy) 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก
1.2 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 7 การจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม หัวข้อ 1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะทางานด้านนวัตกรรม กาหนดให้มีการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อให้แผนปฏิบัติประจาปี (ตามที่ระบุ
ในแผนแม่บท) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยคณะกรรมการ กฟภ. มีมติรับทราบผลการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมฯ ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.
2563
2. การดาเนินการ
2.1 ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ท) 16/2563 สั่ง ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563 เรื่อง โครงสร้าง
การบริหารงานของ กฟภ. โดยมีหน่วยงานระดับกอง กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม (กวน.) ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารเป็นกองนวัตกรรม (กนว.) รวมอยู่ด้วย
2.2 กนว. ได้มีการดาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรม
ของ กฟภ. ในปี 2563 โดยสามารถสรุปผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรมตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรม
ของ กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการ
นวัตกรรม
การสร้างค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มาใช้ประโยชน์
รวม

6

8

50%

% การดาเนินงาน
เทียบกับแผนงาน
ทั้งหมด
( ปี 2563 - 2567)
21%

3

5

54%

21%

3

3

62%

19%

12

16

55%

20%

จานวน
กลยุทธ์

จานวน % การดาเนินงาน
แผนงาน ตามแผนปี 2563

ผปค./12-2563/สำหรับทำรำยงำน/วำระ 5.1.19

- ยกร่ าง -

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2563
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563

-23. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 3
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 เกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกากับดูแลที่ดี
และการนาองค์กร
ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร
กาหนดว่า ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล.โดยกาหนดความถี่อย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส
ข้อ 10 การติดตามผลการดาเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินกาหนดว่า ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตาม
ผลการดาเนินงาน.รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของรัฐวิสาหกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4. การพิจารณา
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM).ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
และสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงานด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังและสม่าเสมอ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ
กฟภ. สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงทิศทางการดาเนินงานหรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงเห็นควรนาเสนอคณะกรรมการ
กฟภ. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ
กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานด้านนวัตกรรมของ กฟภ.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผวก. มีบัญชา ลว. 26 พ.ย. 2563 ให้เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ กฟภ.
พิจารณา
5. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 มีมติเห็นชอบ นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกตให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อให้หน่วยงานภายนอกรับทราบว่า ปัจจุบัน กฟภ. มี Innovation ใดบ้าง โดยเฉพาะ Innovation ที่นามา
ดาเนินการในเชิงพาณิชย์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
6. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาสที่ 3 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบรับทราบ
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