มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

วาระที่ 6.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2561 ประจําเดือน พ.ย. 2561
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนําเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่
จะต้องนําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง
การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 รับทราบร่างตัวชี้วัด
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กฟภ. ประจําปีบัญชี 2561
2. การดําเนินการ
กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจําปีบัญชี 2561 ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2561 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการ
ผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลปัจจุบันกับค่าเป้าหมาย คาดว่าคะแนน ณ
สิ้นปี 2561 เท่ากับ 4.6186 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น – ดีขึ้นมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การดําเนินงาน
1. ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ
ของรัฐวิสาหกิจ หมวด 1 – 6 ได้แก่
หมวด 1 การนําองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การมุง่ เน้นลูกค้าและตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุง่ เน้นการปฏิบัตกิ าร
2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์
2.1 การยกระดับมาตรฐาน
ด้านคุณภาพไฟฟ้าและ
การให้บริการ สําหรับ
ผู้ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม ในพื้นที่
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)

ผล 10 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ต.ค. 2561)

ได้ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงขององค์กร
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)

- ตามอนุมัติรองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3 (รผก.(ภ3)) ลว. 7 คาดว่าจะได้
เม.ย. 2561 อนุมัตินําร่องกระบวนงานยกระดับมาตรฐาน ระดับคะแนน 5
ด้านการให้บริการในพื้นที่ EEC โดยนําร่องในพืน้ ที่นิคม
อุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี), สวนอุตสาหกรรม TFD
- ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 15 มิ.ย. 2561 อนุมตั ิแผนงานและ
กําหนดมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการ
- กระบวนงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสําหรับ
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทุกนิคม
อุตสาหกรรมสามารถดําเนินการได้ ร้อยละ 100 โดยมี
จํานวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 5 ราย (ก.ค. - ส.ค.), ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาให้บริการลูกค้า 20.8 วัน/ราย (เป้าหมาย
ให้บริการภายใน 30 วันปฏิทิน)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-2เกณฑ์การดําเนินงาน
2.2 จํานวน 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
ที่ได้จากการทํานวัตกรรม

ผล 10 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ต.ค. 2561)
- สถานะยอดใช้งาน Application PEA Mobile Smart
Plus (ม.ค. - ส.ค.) จํานวน 1,171,098 ราย

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

- ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม
ภาพรวมของ กฟภ. จํานวนเงิน 3,531.49 ล้านบาท
(สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2561)
ทั้งนี้ มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5
ณ สิ้นปี เช่น การปรับปรุงระเบียบ, วิธีการดําเนินธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจมากขึ้นและ
หาแนวทางการทําธุรกิจใหม่ของ กฟภ. เช่น ให้เช่าพื้นที่
สํานักงาน, ธุรกิจ EPC Solar Rooftop, ธุรกิจฝึกอบรม
บุคลากร เป็นต้น
- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาได้ขอ
คาดว่าจะได้
ความเห็นชอบขอบเขตของงานและกําหนดราคากลางจ้าง ระดับคะแนน 5
ที่ปรึกษาจัดทําโครงการวิจยั และพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลาง
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทําแผนทีน่ ําทาง
แพลตฟอร์มดิจทิ ัลการไฟฟ้าแห่งชาติแล้ว และผู้ว่าการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามให้ความ
เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือ่ วันที่ 31 ก.ค. 2561
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง เห็นชอบในรายงานขั้นต้น
(Inception Report) ของที่ปรึกษาฯ แล้ว
- อยู่ระหว่างทีป่ รึกษาฯ จัดทํารายงานฉบับที่ 1
- อยู่ระหว่างคัดเลือกนําเสนอผลผลิตจาก R&D มาเป็น
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ และ/หรือกระบวนการได้
จํานวน 6 ผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ ดังนี้
1. PEA VOLTA PLATFORM
2. PEA HIVE PLATFORM
3. PEA SOLAR HERO
4. เครื่องมือดัดสายยึดโยง
5. เครื่องมือช่วยพันพรีฟอร์ม
6. ADVANCED PATROLLING SYSTEM
APPLICATION (APSA)

ผปค./Neung: 12-2561 /6.2.1 (รายงานผลการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง พ.ย. 2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
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-3เกณฑ์การดําเนินงาน
3. ผลลัพธ์
• ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
3.1 ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI)
3.2 ดัชนีจํานวนครัง้ ที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIFI) ใน 12 การไฟฟ้า (กฟฟ.)
จุดรวมงาน (รวมสังกัด)
ที่มีค่ามากที่สุด
3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI)

3.4 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง
(SAIDI) ใน 12 กฟฟ. จุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ที่มคี ่ามากที่สุด
3.5 ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบ
จําหน่าย (พื้นทีก่ ารไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง
(กฟก.2))

• ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
3.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริการการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/
ไฟฟ้าขัดข้อง

ผล 10 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ต.ค. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 2.72 ครั้ง/ราย/ปี
ประมาณ ณ สิน้ ปี = 3.74 ครัง้ /ราย/ปี
สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 5.24 ครั้ง/ราย/ปี
ประมาณ ณ สิน้ ปี = 7.22 ครัง้ /ราย/ปี

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5
คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 70.55 นาที/ราย/ปี
คาดว่าจะได้
ประมาณ ณ สิน้ ปี = 91.57 นาที/ราย/ปี
ระดับคะแนน
ทั้งนี้ มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5
4.72
ณ สิ้นปี เช่น มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ เพื่อให้
อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
(Patrol) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมแผนผังแสดง
จุดบกพร่องที่ตรวจสอบพบ กําหนดแนวทางการแก้ไขทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และจัดทําแผนงานการฝึกอบรม
ในการให้ความรู้ด้านความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เป็นต้น
สะสม 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) = 153.98 นาที/ราย/ปี
คาดว่าจะได้
ประมาณ ณ สิน้ ปี = 202.83 นาที/ราย/ปี
ระดับคะแนน 5
- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจําหน่าย = 3.645
(สถานะเดือน ม.ค.-ส.ค. 2561)
โดยคํานวณจาก ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า
= [(หน่วยซื้อ-หน่วยขาย)/หน่วยซื้อ]*100
หน่วยซื้อ = 20,716.43 ล้านหน่วย
หน่วยขาย = 19,961.38 ล้านหน่วย
หน่วยสูญเสีย = 755,049,908 หน่วย
ประมาณ ณ สิน้ ปี = ร้อยละ 3.489

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

- ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 1 ก.พ. 2561 อนุมตั ิหลักการจ้าง
คาดว่าจะได้
ที่ปรึกษาโครงการสํารวจเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ ระดับคะแนน 4
ตลาด ประจําปี 2561
- ตามอนุมัติ รผก.(ภ3) ลว. 21 มี.ค. 2561 อนุมัติข้อกําหนด
ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง สําหรับงานจ้างที่ปรึกษา
โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเ้ กี่ยวกับลูกค้าและตลาด
ประจําปี 2561
ผปค./Neung: 12-2561 /6.2.1 (รายงานผลการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง พ.ย. 2561)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
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ผล 10 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ต.ค. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

- ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 21 มิ.ย. 2561 อนุมตั ิจา้ งที่ปรึกษา
โครงการสํารวจเพื่อการเรียนรูเ้ กี่ยวกับลูกค้าและตลาด
ประจําปี 2561 โดยจ้าง บริษทั คัสตอม เอเชีย จํากัด เป็น
ที่ปรึกษา
- อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้ มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อบรรลุค่าระดับ 5 ณ สิ้นปี
เช่น สายงานปฏิบัติการและบํารุงรักษาดูแลควบคุมระดับ
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (SAIFI&SAIDI) ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย, สายงานการไฟฟ้าภาค 1 - 4 ดูแลควบคุมการ
จ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องให้มี
ประสิทธิภาพ ค่าดัชนี SAIFI, SAIDI เป็นไปตามเป้าหมายของ
แต่ละภาค เป็นต้น
• ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
3.7 การบริหารแผนลงทุน
3.7.1 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน
3.7.1.1 ร้อยละของภาพรวม
การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงปี

- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 20,612.984 ล้านบาท เทียบกับ คาดว่าจะได้
เป้าหมายเบิกจ่ายในปี 2561 (ม.ค. - ก.ย.) วงเงิน
ระดับคะแนน 5
20,612.984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการ
เบิกจ่าย 9 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของแผนการ
เบิกจ่ายทั้งปี
3.7.1.2 ร้อยละของ
- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,947.712 ล้านบาท
คาดว่าจะได้
ความสามารถในการเบิกจ่าย เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.)
ระดับคะแนน 5
ตามแผน
วงเงิน 4,947.712 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 6,926.349 ล้านบาท
เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.)
วงเงิน 6,926.349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
- สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 8,738.923 ล้านบาท เทียบกับ
เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน
8,738.923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 3
3.7.2 ประสิทธิผลของการลงทุน - กองโครงการ (กคก.) มีหนังสือ ลว. 3 ส.ค. 2561 แจ้ง
คาดว่าจะได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ระดับคะแนน 4
(Proposal) ภายในวันที่ 10 ส.ค. 2561
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3.8 การบริหารค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงาน (CPI-X)
• ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการ
3.9 การอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการขอใช้ไฟฟ้า
ตามแนวทาง Doing
Business : World Bank
3.10 จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จํานวน
บุคลากรของ กฟภ.
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- กฟภ. มีหนังสือ ลว. 31 ส.ค. 2561 สั่งจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาฯ
- มีสัญญาจ้างทีป่ รึกษาฯ เลขที่ จ.107/2561 ลว. 26 ก.ย.
2561
- โดยคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารและพลังงาน
(SubPAC) คัดเลือกโครงการทีจ่ ะดําเนินการแล้ว เมื่อวันที่
21 ก.พ. 2561 โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อยระยะที่ 5
2. โครงการพัฒนาสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7
ส่วนที่ 2
3. โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ํา
ไปยังเกาะต่างๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะมุกด์ เกาะสุกร
เกาะลิบง จังหวัดตรัง)
4. โครงการขยายเขตติดตัง้ ระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิล
ใต้น้ํา ไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน
จังหวัดกระบี่
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พนื้ ที่ทํากินทางการเกษตร
คาดการณ์ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปี จะได้ระดับ
คะแนน 4 เนื่องจากมีปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง กฟภ. ไม่สามารถควบคุมได้
- การดําเนินงานประจํางวด 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) มีค่าใช้จ่าย คาดว่าจะได้
ดําเนินงานสุทธิ 20,189.80 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่าย ระดับคะแนน 5
ดําเนินงานสุทธิ ณ สิ้นปี 32,207 ล้านบาท
- ผลการดําเนินงานในพื้นที่ 19 จังหวัด ตามเกณฑ์ชี้วัดของ
กฟภ. ดําเนินการได้ 13.96 วัน/ราย
(สถานะเดือน ม.ค. - ส.ค. 2561)

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

- จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า/จํานวนบุคลากรประจํางวด 9 เดือน
คาดว่าจะได้
(ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 541.2 ราย/คน โดยมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ระดับคะแนน 5
19,656,892 ราย และจํานวนบุคลากร 36,319 คน
หมายเหตุ: SubPAC กําหนดให้ค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 เป็น
ค่าคงที่ ที่ 549 และ กฟภ. ต้องจัดทําแผนบริหารจัดการ
บุคลากร 5 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงกําหนดให้
จํานวนพนักงานในปี 2561 ต้องไม่เพิ่มขึ้นจากจํานวน
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พนักงานในปี 2560 อยูท่ ี่ 36,190 คน หากมีจาํ นวน
พนักงานเพิ่มขึน้ จากปี 2560 SubPAC สามารถพิจารณา
ปรับลดคะแนนได้
• นโยบายกระทรวงพลังงาน
3.11 ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวง
พลังงาน
3.11.1 การเตรียมความพร้อม - อนุมัติรองผู้ว่าการอํานวยการ (รผก.(อ)) รักษาการแทน
คาดว่าจะได้
รองรับ Prosumer สําหรับ
ผวก. ลว. 11 เม.ย. 2561 เห็นชอบแต่งตัง้ คณะทํางาน
ระดับคะแนน 5
การไฟฟ้า (กฟภ.)
ศึกษาและจัดทําแผนงานการเตรียมความพร้อมรองรับ
Prosumer สําหรับการไฟฟ้า
- กฟภ. มีหนังสือ ลว. 27 เม.ย. 2561 เชิญประชุมคณะทํางานฯ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561
- ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สกพ.) กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า (กศฟ.)
และกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
(กสผ.) เพื่อขอข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
- ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบ
แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทํา Scenario เพื่อ
นําเสนอคณะทํางานพิจารณาผลการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วม
3 การไฟฟ้า เมือ่ วันที่ 16 ก.ค. 2561
- ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3/2561 มอบหมาย
งานต่าง ๆ จัดทําร่างรายงานในส่วนที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่
21 ส.ค. 2561
- ประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่ 4/2561 ติดตามความ
คืบหน้าการจัดทําร่างรายงาน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561
3.11.2 การดําเนินงานโครงการ - กฟน. มีหนังสือประกาศ ลว. 7 พ.ค. 2561 เรื่องแต่งตัง้
คาดว่าจะได้
พัฒนารูปแบบธุรกิจระบบ
คณะทํางานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อจัดทําโครงการพัฒนา
ระดับคะแนน 5
ไมโครกริด และระบบ Energy รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และระบบ Energy Trading
Trading Platform (การไฟฟ้า Platform
นครหลวง (กฟน.))
- ได้รับการอนุมตั ิขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด และ Energy Trading
Platform เรียบร้อยแล้ว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมข้อมูลสําหรับการดําเนินงาน
- ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า (Inception Report)
เรียบร้อยแล้ว
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3.11.3 โครงการศึกษาการ
พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
(กฟผ.)

คาดว่าจะได้
- กฟผ. ประสานงานเพื่อขอข้อมูล VSPP ประเภทลม
ระดับคะแนน 5
และแสงอาทิตย์ จาก กฟภ.
- กฟภ. ส่งข้อมูล VSPP ประเภทลม แสงอาทิตย์และข้อมูล
ที่เกีย่ วข้องให้ กฟผ.
- กฟผ. เชิญประชุมคณะทํางานฯ ทั้ง 3 การไฟฟ้า เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรายงานความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน โดยการคัดเลือกโรงไฟฟ้านําร่องสําหรับการ
พยากรณ์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
ซึ่งได้จาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยจะนําข้อมูลที่ได้ไป
พยากรณ์โดยใช้โปรแกรม Nostradamus ที่ กฟผ. ได้
จัดซื้อเพือ่ นํามาใช้ในการพยากรณ์ฯ เมือ่ วันที่ 9 ก.ค. 2561
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เชิญประชุม
คณะทํางานพิจารณาผลการดําเนินงานตัวชี้วัดร่วม 3 การไฟฟ้า
ครั้งที่ 2/2561 โดย กฟผ. ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนิน
โครงการฯ ซึ่ง กฟผ. ได้เสนอผลการคัดเลือกโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสําหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้า
นําร่องในการพยากรณ์ และที่ประชุมมีมติให้ กฟผ. ได้
คะแนนตัวชี้วัดระดับ 3 ตามเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561
- กฟผ. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ การพยากรณ์
การผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวมทั้ง
สร้างแบบจําลองพื้นฐานเพื่อพยากรณ์และจัดทํารายงานฯ
3.11.4 การดําเนินโครงการ
- ประชุมการจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์มาตรการ คาดว่าจะได้
นําร่อง มาตรการบังคับใช้
EERS ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561
ระดับคะแนน 5
เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน ณ กฟน.
สําหรับผู้ผลิตและจําหน่าย
- ประชุมประเด็นการหารือแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
พลังงาน (Energy Efficiency โครงการสําหรับมาตรการ EERS ในช่วงนําร่องปี 2562 Resource Standards : EERS) 2563 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
(กฟผ.)
การอนุรักษ์พลังงาน เมือ่ วันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ กฟภ.
- ประชุมเตรียมจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ฯ
เมื่อวันที่ 9, 12 เม.ย. 2561, 23, 31 พ.ค. 2561 และ
15 มิ.ย. 2561
- ประชุมเพื่อนําเสนอ Action Plan แก่ สนพ. เมื่อวันที่
9 ก.ค. และ 21 ส.ค. 2561 และที่ปรึกษาขอทุนสนับสนุน
ในปี 2561 จาก สนพ. เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 และมีการ
นําเสนอแก่ สนพ. เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561
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- ผลประหยัดพลังงานจากโครงการนําร่องฯ ประมาณ 9.5 GWh
- ประชุมคณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้ของการกําหนด
มาตรการ EERS ที่ สนพ. เมือ่ วันที่ 24 ก.ย. 2561
- อยู่ระหว่างจัดทํารายงานสรุปมาตรการ EERS ปี 2561
เสนอ สนพ.
• นโยบายกระทรวงคลัง
3.12 คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของ กฟภ.

3.13 ร้อยละของปริมาณกระดาษ
ที่ลดได้

- บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด แจ้งผลคะแนนตามแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity
and Transparency Assessment : EBIT) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น โดย กฟภ. ได้รับผล
คะแนนเต็มร้อยละ 100 และไม่ต้องดําเนินการยื่นอุทธรณ์
ผลการพิจารณาคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561
- บริษทั ทริสฯ แจ้งผลคะแนนประเมินแบบสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Evidence-Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
โดย กฟภ. ได้รบั ผลคะแนนฯ ดังกล่าว 100 คะแนนเต็ม เมื่อ
วันที่ 7 ส.ค. 2561
- เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สํานักงาน
ป.ป.ช. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561
- สํานักงาน ป.ป.ช. แจ้งคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) ของ กฟภ. ปี 2561
ได้ 92.92 คะแนน ถือว่ามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานสูงมาก เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561
- ผวก. มีอนุมตั ิ ลว. 15 พ.ค. 2561 ให้ดําเนินการตาม
แนวทางการลดกระดาษของ กฟภ. พร้อมทัง้ จัดทําระบบ
การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของทุกสายงาน (ฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนระบบสารสนเทศ (ฝพท.) จัดทําระบบ)
- กําหนดแบบฟอร์มการรายงานผลจากทุกสายงาน
เรียบร้อยแล้ว โดยทุกสายงานจะรายงานผลให้ฝ่ายสังคม
และสิ่งแวดล้อม (ฝสส.) รวบรวมเป็นรายไตรมาส
- ปี 2560 มีการใช้กระดาษไป 281,489 รีม เป้าหมาย
ลดการใช้กระดาษลงร้อยละ 30 ทําให้ในปี 2561 มีเป้าหมาย

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5

คาดว่าจะได้
ระดับคะแนน 5
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มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-9เกณฑ์การดําเนินงาน

ผล 10 เดือน ปี 2561
(ม.ค. – ต.ค. 2561)

คาดการณ์
ณ สิ้นปี

การใช้ไม่เกิน 197,042 รีม
- ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 (ม.ค. - ก.ย.) ใช้ไป 211,116 รีม
ปี 2561 (สถานะสิ้นเดือน ก.ย.) มีการใช้ลดลงเหลือ
168,657 รีม คิดเป็นร้อยละกระดาษที่ลดได้ ร้อยละ 20.11
(รายงานผลเป็นรายไตรมาส)
3.14 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน - แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมการดําเนินงาน
คาดว่าจะได้
เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ในการวัดและประเมินเรือ่ งประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระดับคะแนน 5
ขององค์กร
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- ผวก. มีอนุมตั ิ ลว. 30 มี.ค. 2561 แต่งตัง้ คณะทํางาน
ระยะที่ 1
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพือ่ สร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)
- ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561
- ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแผนการ
จ้างที่ปรึกษาและ TOR ในวันที่ 7 มิ.ย. 2561
- ผลการศึกษาและกําหนดแนวทางในการวัดและ
ประเมินเรือ่ งประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร
เรียบร้อยแล้ว
- นําเสนอรายงานผลการศึกษาและแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561
- อยู่ระหว่างนําเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบและนําเสนอ
คณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป
หมายเหตุ:
หาก ณ สิ้นปี 2561 กฟภ. ถูก - สามารถนําส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ครบถ้วน
เป็นไปตาม
ปรับลดคะแนนในการนําส่งข้อมูลเข้าระบบ และทันตามกําหนด
แผนงาน
GFMIS จะนําคะแนนทีถ่ กู ปรับลดหักออก
จากคะแนนผลการประเมินรวม เช่น หาก
ผลการประเมินในปี 2561 ได้รบั คะแนน
4.5000 และ กฟภ. ถูกปรับลดคะแนน
GFMIS = 0.0008 ดังนั้น คะแนนรวม
จะลดลงเหลือ 4.4992
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มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-10คาดการณ์ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เมื่อวิเคราะห์พิจารณาการดําเนินงานเพียงสิ้นเดือน ต.ค. 2561 สามารถสรุปและประมาณการ
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1 - 6
 ผลการดําเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.50 ประมาณการจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2556 - 2560)
กลุ่มที่ 2 ภารกิจตามยุทธศาสตร์ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจํานวน 1 เกณฑ์วัด)
 ผลการดําเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 2.00) จํานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.3
รายได้ของธุรกิจเสริม/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ (ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจํานวน 3 เกณฑ์วัด)
 ผลการดําเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.01 - 4.99)
จํานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.3
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
 ผลการดําเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น (คะแนน 4.00) จํานวน 2 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 3.6
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการการแก้ไขปัญหา
ไฟฟ้าดับ/ไฟฟ้าตก/ไฟฟ้าขัดข้อง
- ตัวชี้วัด 3.7.2 ประสิทธิผลของการลงทุน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ประเด็นที่นําเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ.
ประจําเดือน พ.ย. 2561 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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