มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
9 / 2561
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจาเดือน ต.ค. 2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่
จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง
การดูแลติดตามผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 รับทราบร่างตัวชี้วัด
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2561
2. การดาเนินการ
กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2561 ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2561 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการ
ผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ
สิ้นปี 2561 เท่ากับ 4.4866 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การดาเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ
ของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1 – 6 ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัตกิ าร
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์
2.1 การยกระดับมาตรฐาน
ด้านคุณภาพไฟฟ้าและ
การให้บริการ สาหรับ
ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม ในพื้นที่
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)

ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)

ได้ดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร
ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) โดยมีรายละเอียด
โครงการ/แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานการยกระดับการจัดการความรู้
และนวัตกรรม
2. แผนงานการพัฒนาตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด 7
ตามกรอบ LeTCI

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

4.50
(ประมาณการ
จากค่าเฉลี่ย
ปี 2556 - 2560)

- แต่งตั้งคณะทางานยกระดับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและ
คาดว่าจะได้
การให้บริการสาหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
ระดับคะแนน 5
ในพื้นที่โครงการ EEC ตามคาสัง่ กฟภ. ที่ พ.(ก) 51/2561
ลว. 8 ก.พ. 2561
- ประชุมคณะทางาน EEC เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 ณ
ห้องประชุม 211 อาคาร SCADA การไฟฟ้าเขต 2
ภาคกลาง (กฟก.2) เพื่อหารือยกร่างแนวทางยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ
- ตามอนุมัติรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 (รผก.(ภ3)) ลว.7
เม.ย. 2561 อนุมัตินาร่องกระบวนงานยกระดับมาตรฐาน
ด้านการให้บริการในพืน้ ที่ EEC โดยนาร่องในพื้นทีน่ ิคม
อุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี) สวนอุตสาหกรรม TFD
- ผวก. อนุมัติแผนงานและกาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ
ไฟฟ้าและการให้บริการ (15 มิ.ย. 2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
10 / 2561
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561

-2เกณฑ์การดาเนินงาน
2.2 จานวน PEA Mobile Smart
Plus App. (Download &
Active)
2.3 รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

2.4 การพัฒนาระบบ National
Energy Trading Platform
(NETP) ร่วมระหว่างการไฟฟ้า
3 แห่ง และการสร้างผลิตภัณฑ์
บริการ หรือกระบวนการใหม่
ที่ได้จากการทานวัตกรรม

ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)
- สถานะยอด Download ใช้งาน Application PEA
Mobile Smart Plus จานวน 1,171,098 ราย
- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
ภาพรวมของ กฟภ. จานวนเงิน 3,047.03 ล้านบาท
(สถานะเดือน ม.ค. – ก.ค. 2561)
ทั้งนี้ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5
ณ สิ้นปี เช่น การปรับปรุงระเบียบ วิธีการดาเนินงาน
ทาธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ
มากขึ้นและหาแนวทางการทาธุรกิจใหม่ของ กฟภ. เช่น
ให้เช่าพื้นที่สานักงาน ธุรกิจ EPC Solar Rooftop
ธุรกิจฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ร่วมกันจัดทาแผนแม่บทการดาเนิน
โครงการฯ ระยะยาวแล้วเสร็จ และมีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
1. มีการประชุมหารือการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.
2561 ณ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
2. มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
3. มีการประชุม Kickoff Meeting โครงการ NETP
เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 ณ กฟผ.
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ร่วมกันออกประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการและรายละเอียดการดาเนินการจ้างทีป่ รึกษาฯ
โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทาแผนทีน่ าทางแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561
- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้
ขอความเห็นชอบขอบเขตของงานและกาหนดราคากลาง
จ้างทีป่ รึกษาจัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม
ตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทาแผนที่
นาทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติแล้ว และ ผวก.
กฟผ. ลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561

คาดการณ์
ณ สิ้นปี
คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5
(>1 ล้านราย)
คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 2
(5,700 ล้านบาท)

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน
5

ผปค./Neung: 10-2561/วาระที่ 6.2.1 (รายงานผลการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง ต.ค. 2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
10 / 2561
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561
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ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

- อยู่ระหว่างตรวจรับรายงานขัน้ ต้น (Inception Report)
ของที่ปรึกษา
- อยู่ระหว่างคัดเลือกนาเสนอผลผลิตจาก R&D มาเป็น
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ และ/หรือกระบวนการได้
จานวน 3 ผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ
3. ผลลัพธ์
• ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
3.1 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
3.2 ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) ใน 12 การไฟฟ้า (กฟฟ.)
จุดรวมงาน (รวมสังกัด)
ที่มีค่ามากที่สดุ
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) ใน 12 กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด
3.5 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบ
จาหน่าย (พื้นที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง
(กฟก.2))

สะสม 7 เดือน (ม.ค. – ก.ค.) = 2.36 ครั้ง/ราย/ปี
ประมาณ ณ สิ้นปี = 3.71 ครั้ง/ราย/ปี
สะสม 7 เดือน (ม.ค. – ก.ค.) = 4.33 ครั้ง/ราย/ปี
ประมาณ ณ สิ้นปี = 6.95 ครั้ง/ราย/ปี

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5
คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

สะสม 7 เดือน (ม.ค. – ก.ค.) = 64.16 นาที/ราย/ปี
คาดว่าจะได้
ประมาณ ณ สิ้นปี = 92.37 นาที/ราย/ปี
ระดับคะแนน
ทั้งนี้ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5
4.67
ณ สิ้นปี เช่น มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ เพื่อให้
อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
(Patrol) โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมแผนผังแสดง
จุดบกพร่องที่ตรวจสอบพบ กาหนดแนวทางการแก้ไข
ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว และจัดทาแผนงานการฝึกอบรม
ในการให้ความรู้ด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น
สะสม 7 เดือน (ม.ค. – ก.ค.) = 119.08 นาที/ราย/ปี
คาดว่าจะได้
ประมาณ ณ สิ้นปี = 185.72 นาที/ราย/ปี
ระดับคะแนน 5
- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย = 3.701
คาดว่าจะได้
(สถานะเดือน ม.ค. – ก.ค. 2561)
ระดับคะแนน 2
โดยคานวณจาก ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
= [(หน่วยซื้อ - หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ]*100
หน่วยซื้อ = 18,020.50 ล้านหน่วย
หน่วยขาย = 17,353.64 ล้านหน่วย
หน่วยสูญเสีย = 666,855,234 หน่วย
ประมาณ ณ สิ้นปี = ร้อยละ 3.510 (เบื้องต้น)
เนื่องจากมี SPP ขนาด 2 x 90 MW ขนานเข้ามา
ในระบบของเขต กฟก.2 ส่งผลให้มีหน่วยสูญเสียเพิ่มขึ้นใน
สายส่งประกอบกับการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมลดลงเมื่อ
ผปค./Neung: 10-2561/วาระที่ 6.2.1 (รายงานผลการดาเนินการตามบันทึกข้อตกลง ต.ค. 2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
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ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

เทียบกับภาคที่อยู่อาศัย ทัง้ นี้ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
บรรลุค่าระดับ 5 ณ สิ้นปี เช่น กฟก.2 จะเร่งรัดงานก่อสร้าง
ระบบจาหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้า เร่งรัด ติดตาม ปรับปรุง
หน่วยไฟไม่คิดเงิน ไฟสาธารณะ ไฟทางหลวง เป็นต้น
• ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
3.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริการการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/
ไฟฟ้าขัดข้อง

• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
3.7 การบริหารแผนลงทุน
3.7.1 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน
3.7.1.1 ร้อยละของภาพรวม
การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงปี

- ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 1 ก.พ. 2561 อนุมัติหลักการจ้าง
คาดว่าจะได้
ที่ปรึกษาโครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ ระดับคะแนน 4
ตลาด ประจาปี 2561
- ตามอนุมัติ รผก.(ภ3) ลว. 21 มี.ค. 2561 อนุมัติข้อกาหนด
ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง สาหรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
ประจาปี 2561
- ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 21 มิ.ย. 2561 อนุมัติจ้างที่ปรึกษา
โครงการสารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
ประจาปี 2561 โดยจ้าง บริษัท คัสตอม เอเชีย จากัด เป็น
ที่ปรึกษา
ทั้งนี้ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5 ณ สิน้ ปี
เช่น สายงานปฏิบัติการและบารุงรักษา ดูแลควบคุมระดับ
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI & SAIDI) ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย สายงานการไฟฟ้าภาค 1 – ภาค 4 (ภ1 - ภ4)
ดูแลควบคุมการจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าขัดข้องให้มีประสิทธิภาพ ค่าดัชนี SAIFI, SAIDI เป็นไป
ตามเป้าหมายของแต่ละภาค เป็นต้น

- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 16,988.637 ล้านบาท
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2561 (ม.ค. – ส.ค.)
วงเงิน 16,774.031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.3 ของ
แผนการเบิกจ่าย 8 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.4 ของ
แผนการเบิกจ่ายทั้งปี
3.7.1.2 ร้อยละของ
- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,947.712 ล้านบาท
ความสามารถในการเบิกจ่าย เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.)
ตามแผน
วงเงิน 4,947.712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5
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- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 6,926.349 ล้านบาท
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.)
วงเงิน 6,926.349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
- สามารถเบิกจ่ายได้ (ก.ค. - ส.ค.) วงเงิน 5,114.576 ล้านบาท
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน
8,738.923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.5 ของเป้าหมาย
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
3.7.2 ประสิทธิผลของการลงทุน - ผวก. อนุมัติแผนการจ้างทีป่ รึกษาแล้วเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.
คาดว่าจะได้
2561 และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เมื่อวันที่ 27 ระดับคะแนน 4
มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR และเสนอ
อนุมัติ TOR
- อนุมัติ ผวก. ลว. 2 ส.ค. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างฯ
และกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ
- กองโครงการ (กคก.) มีหนังสือ ลว. 3 ส.ค. 2561 แจ้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ
(Proposal) ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561
- กฟภ. มีหนังสือที่ มท 5303.3/43655 ลว. 31 ส.ค. 2561
สั่งจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อลงนามสัญญาจ้าง
- คณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารและพลังงาน (SubPAC)
คัดเลือกโครงการที่จะดาเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ.
2561 โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อยระยะที่ 5
2. โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7
ส่วนที่ 2
3. โครงการก่อสร้างระบบจาหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นา้
ไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์
เกาะสุกร เกาะลิบง จังหวัดตรัง)
4. โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิล
ใต้น้า ไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน
จังหวัดกระบี่
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทากินทางการเกษตร
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นปี จะได้ระดับคะแนน 4
เนื่องจากมีปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง กฟภ.
ไม่สามารถควบคุมได้
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ของกระบวนการ
3.9 การอานวยความสะดวก
ในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า
ตามแนวทาง Doing
Business : World Bank
3.10 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จานวน
บุคลากรของ กฟภ.
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- การดาเนินงานประจางวด 7 เดือน (ม.ค. – ก.ค.) มีค่าใช้จ่าย คาดว่าจะได้
ดาเนินงานสุทธิ 17,370.84 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับคะแนน 5
ดาเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 32,207 ล้านบาท
- ผลการดาเนินงานในพื้นที่ 19 จังหวัด ตามเกณฑ์ชี้วัด
ของ กฟภ. ดาเนินการได้ 14.12 วัน/ราย
(สถานะเดือน ม.ค. – ก.ค. 2561)

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

- จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จานวนบุคลากรประจางวด 8 เดือน
คาดว่าจะได้
(ม.ค. – ส.ค.) เท่ากับ 542.5 ราย/คน โดยมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ระดับคะแนน 5
19,621,788 ราย และจานวนบุคลากร 36,169 คน
หมายเหตุ : SubPAC กาหนดให้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5
เป็นค่าคงที่ ที่ 549 และ กฟภ. ต้องจัดทาแผนบริหาร
จัดการบุคลากร 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึง
กาหนดให้จานวนพนักงานในปี 2561 ต้องไม่เพิ่มขึ้นจาก
จานวนพนักงานในปี 2560 อยู่ที่ 36,190 คน หากมีจานวน
พนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560 SubPAC สามารถพิจารณา
ปรับลดคะแนนได้

• นโยบายกระทรวงพลังงาน
3.11 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวง
พลังงาน
3.11.1 การเตรียมความพร้อม - อนุมัติรองผู้ว่าการอานวยการ (รผก.(อ)) รักษาการแทน
คาดว่าจะได้
รองรับ Prosumer สาหรับ
ผวก. ลว. 11 เม.ย. 2561 เห็นชอบแต่งตั้งคณะทางาน
ระดับคะแนน 5
การไฟฟ้า (กฟภ.)
ศึกษาและจัดทาแผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับ
Prosumer สาหรับการไฟฟ้า
- กฟภ. มีหนังสือ ลว. 27 เม.ย. 2561 เชิญประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561
- ประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน (สกพ.) กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า (กศฟ.)
และกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
(กสผ.) เพื่อขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ในการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทา Scenario เพื่อ
นาเสนอคณะทางานพิจารณาผลการดาเนินงานตัวชี้วัดร่วม
3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561
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- ในการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3/2561 มอบหมาย
งานต่าง ๆ จัดทาร่างรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
21 ส.ค. 2561
3.11.2 การดาเนินงานโครงการ - กฟน. มีหนังสือประกาศ กฟน. ที่ 19/2561 ลว. 7 พ.ค.
คาดว่าจะได้
พัฒนารูปแบบธุรกิจระบบ
2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทา ระดับคะแนน 5
ไมโครกริด และระบบ Energy โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และระบบ
Trading Platform (การไฟฟ้า Energy Trading Platform
นครหลวง (กฟน.))
- ได้รับการอนุมัติขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และ Energy Trading
Platform เรียบร้อยแล้ว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมข้อมูลสาหรับการดาเนินงาน
3.11.3 โครงการศึกษาการ
- กฟภ. มีหนังสือ ลว. 15 ก.พ. 2561 แจ้งรายชื่อผู้แทน
คาดว่าจะได้
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
เข้าร่วมเป็นคณะทางานฯ ประกอบด้วย รองผูอ้ านวยการ
ระดับคะแนน 5
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า (รฝ.คฟ. : นายระพีพร ภาสบุตร)
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และรองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (รฝ.วร. :
แห่งประเทศไทย (กฟผ.))
นายวิโรจน์ บัวคลี่) เป็นผู้แทนหลัก ผู้อานวยการกองควบคุม
การจ่ายไฟ (อก.จฟ.) และผู้อานวยการกองวิเคราะห์และ
วางแผนระบบไฟฟ้า (อก.วร.) เป็นผู้แทนสารอง
- กฟผ. เชิญประชุมคณะทางานฯ ทั้ง 3 การไฟฟ้า เพื่อแจ้ง
ขอบเขตการดาเนินงาน แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์
ของโครงการฯ โดยการกาหนดโรงไฟฟ้านาร่องเพื่อการ
ประสานงานขอข้อมูล เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561
- สนพ. เชิญประชุมคณะทางานพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.
2561 โดย กฟผ. ได้รายงานความคืบหน้าการดาเนิน
โครงการฯ ซึ่ง กฟผ. ได้จัดตั้งคณะทางานร่วม 3 การไฟฟ้า
ตามคาสัง่ กฟผ. ที่ ค.31/2561 ลว. 28 ก.พ. 2561 และ
แจ้งกาหนดขอบเขต แนวทางการศึกษา และผลลัพธ์ของ
โครงการการศึกษาโครงการฯ และมีมติให้ กฟผ. ได้คะแนน
ตัวชี้วัดระดับ 2 ตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด
- กฟผ. ประสานงานเพื่อขอข้อมูล VSPP ประเภทลม
และแสงอาทิตย์ จาก กฟภ.
- กฟภ. ส่งข้อมูล VSPP ประเภทลมและแสงอาทิตย์
ให้ กฟผ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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- กฟผ. เชิญประชุมคณะทางานฯ ทั้ง 3 การไฟฟ้า เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน โดยการคัดเลือกโรงไฟฟ้านาร่องสาหรับการ
พยากรณ์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
ซึ่งได้จาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยจะนาข้อมูลทีไ่ ด้ไป
พยากรณ์โดยใช้โปรแกรม Nostradamus ที่ กฟผ. ได้
จัดซื้อเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ฯ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561
- สนพ. เชิญประชุมคณะทางานพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 2/2561 โดย กฟผ. ได้
รายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ซึ่ง กฟผ. ได้
เสนอผลการคัดเลือกโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้านาร่องในการพยากรณ์ และที่
ประชุมมีมติให้ กฟผ. ได้คะแนนตัวชี้วัดระดับ 3 ตามเกณฑ์
ประเมินผลตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561
3.11.4 การดาเนินโครงการ
- กาหนดประชุมจัดทาแผนปฏิบัติรองรับโครงการนาร่อง
คาดว่าจะได้
นาร่อง มาตรการบังคับใช้
EERS ปี 2561 เมื่อวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2561 และ 1 มิ.ย. 2561 ระดับคะแนน 5
เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน - ประชุมเรื่องวิธีการประเมิน M&V และ Update ความ
สาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
คืบหน้าการดาเนินงาน EERS ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง
พลังงาน (Energy Efficiency เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2561 ณ สนพ.
Resource Standards : EERS) - ประชุมการจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์มาตรการ
(กฟผ.)
EERS ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561
ณ กฟน.
- ประชุมประเด็นการหารือแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการสาหรับมาตรการ EERS ในช่วงนาร่องปี 2562 2563 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ กฟภ.
- ประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ฯ
เมื่อวันที่ 9, 12 เม.ย. 2561, 23, 31 พ.ค. 2561 และ
15 มิ.ย. 2561
- ประชุมเพื่อนาเสนอ Action Plan แก่ สนพ. เมื่อวันที่
9 ก.ค. และ 21 ส.ค. 2561 และที่ปรึกษาขอทุนสนับสนุน
ในปี 2561 จาก สนพ. เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 และมีการ
นาเสนอแก่ สนพ. เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561
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• นโยบายกระทรวงคลัง
3.12 คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของ กฟภ.

3.13 ร้อยละของปริมาณกระดาษ
ที่ลดได้

ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

- กองกากับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) จัดประชุมชี้แจง
คาดว่าจะได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับคะแนน 5
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปี 2561 และตอบแบบสารวจ
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 157 คน
โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นทีป่ รึกษาลงพื้นที่
เก็บแบบสารวจฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED
กฟภ. สานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561
- กกท. จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ บริษัท ทริสฯ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561
- บริษัท ทริสฯ แจ้งผลคะแนนตามแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เบื้องต้น โดย กฟภ. ได้รบั ผลคะแนนเต็มร้อยละ 100 และไม่
ต้องดาเนินการยืน่ อุทธรณ์ผลการพิจารณาคะแนนหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (EBIT) เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561
- บริษัท ทริสฯ แจ้งผลคะแนนประเมินแบบสารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
โดย กฟภ. ได้รับผลคะแนนฯ ดังกล่าว 100 คะแนนเต็ม เมื่อ
วันที่ 7 ส.ค. 2561
- ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจาปี 2561 ในภาพรวม
สานักงาน ป.ป.ช. จะประกาศภายในสิน้ ไตรมาสที่ 3/2561
- ผวก. มีอนุมัติ ลว. 15 พ.ค. 2561 ให้ดาเนินการตาม
คาดว่าจะได้
แนวทางการลดกระดาษของ กฟภ. พร้อมทั้งจัดทาระบบ
ระดับคะแนน 3
การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของทุกสายงาน (ฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) จัดทาระบบ)
- กาหนดแบบฟอร์มการรายงานผลจากทุกสายงาน
เรียบร้อยแล้ว โดยทุกสายงานจะรายงานผลให้ฝ่ายสังคม
และสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) รวบรวมเป็นรายไตรมาส
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ผล 9 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ก.ย. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

- ปี 2560 มีการใช้กระดาษไป 281,489 รีม เป้าหมาย
ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ 30 ทาให้ในปี 2561 มีเป้าหมาย
การใช้ไม่เกิน 197,042 รีม
- ปี 2560 (ม.ค. - มิ.ย.) ใช้ไป 140,744.5 รีม ปี 2561
มีการใช้ลดลงเหลือ 116,733 รีม คิดเป็นร้อยละกระดาษ
ที่ลดได้ ร้อยละ 17.06 (รายงานผลเป็นรายไตรมาส)
ทั้งนี้ มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5
ณ สิ้นปี โดยกาหนดแนวทางการลดใช้กระดาษขององค์กร
เช่น ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเอกสาร จัดส่งแบบ
รายงานหรือเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )
ขององค์กร จัดเก็บสาเนาหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Scan) และรับทราบหนังสือเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. เป็นต้น
3.14 ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน - แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมการดาเนินงาน
คาดว่าจะได้
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ในการวัดและประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระดับคะแนน 5
ขององค์กร
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- ผวก. มีอนุมัติ ลว. 30 มี.ค. 2561 แต่งตั้งคณะทางาน
ระยะที่ 1
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561
- ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแผนการ
จ้างทีป่ รึกษาและ TOR ในวันที่ 7 มิ.ย. 2561
- ผลการศึกษาและกาหนดแนวทางในการวัดและ
ประเมินเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร
เรียบร้อยแล้ว
- นาเสนอรายงานผลการศึกษาและแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561
- อยู่ระหว่างนาเสนอรายงานผลการศึกษาและแนวทาง
ในการวัดและประเมินผลให้คณะกรรมการบริหาร กฟภ.
เพื่อขออนุมัติต่อไป
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หมายเหตุ:
หาก ณ สิ้นปี 2561 กฟภ. ถูก - สามารถนาส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วน
ปรับลดคะแนนในการนาส่งข้อมูลเข้าระบบ และทันตามกาหนด
GFMIS จะนาคะแนนที่ถูกปรับลดหักออก
จากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หาก
ผลการประเมินในปี 2561 ได้รับคะแนน
4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน
GFMIS = 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวม
จะลดลงเหลือ 4.4992

คาดการณ์
ณ สิ้นปี
เป็นไปตาม
แผนงาน

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดาเนินงานเพียงสิ้นเดือน ส.ค. 2561 สามารถสรุปและประมาณการ
ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.50 ประมาณการจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2560)
กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจานวน 1 เกณฑ์วัด)
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 2.00) จานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.3
รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจานวน 3 เกณฑ์วัด)
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99)
จานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.3
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 4.00) จานวน 2 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.6
ระดับความพึงพอใจของลู กค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง
- ตัวชี้วัด 3.7.2 ประสิทธิผลของการลงทุน
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ปกติ (คะแนน 3.00) จานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.13
ร้อยละของปริมาณกระดาษที่ลดได้
 ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ต่า (คะแนน 2.00) จานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.5
ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจาหน่าย (กฟก.2)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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-123. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ประจาเดือน ต.ค. 2561 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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