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วาระที่ 5.1.2 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนปีดาเนินการเพื่อเร่งรัดการดาเนินการและปรับลดงานตามแผนงาน
สนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อ นาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ
2555
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามแผนงานสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน ระยะที่ 4 ก าหนดให้ ด าเนิ น การตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องดาเนินการแยกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
ที่
รายการ
วงเงิน (ล้านบาท)
1 ปรับปรุงที่ดินและก่อสร้างอาคาร (รวมค่าสารวจ และควบคุมงาน 3%)
3,953.26
2 จัดหาที่ดิน
750.00
3 ยานพาหนะ
2,951.72
4 แผนงานรองรับยุทธศาสตร์ความปลอดภัย
210.00
3 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้
617.225
สารองปรับราคา
216.993
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
8,699.198
1.2 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหนังสือ ลว.
4 ต.ค. 2561 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เห็นชอบงบประมาณปี 2562
วงเงินดาเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4 หมวดที่ดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท
หมวดสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 834.712 ล้านบาท
2. การดาเนินการ
2.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ (กฟน.3) มี บันทึก ลว. 21 พ.ย. 2560 แจ้งขอ
ย้ายงานก่อสร้างอาคารสานักงาน 2 ชั้นพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ วงเงินค่าก่อสร้าง 15,000,000.- บาท
การไฟฟ้าสาขา (กฟส.) อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จากเดิมที่ต้องดาเนินการในปี 2564 มาดาเนินการก่อสร้างในปี
2561 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน กฟส.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ใช้อาคารเช่าเป็นสานักงาน ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าอาคาร
เป็นเงินเดือนละ 15,000.- บาท (ปีละ 180,000.- บาท)
2.2 จากการประชุมติดตามผลการดาเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง (กฟก.1) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 นั้น ที่ประชุมได้ขอให้มีการเลื่อนแผน
การก่อสร้างในหมวดสิ่งก่อสร้างอาคารสานักงาน 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ วงเงินค่าก่อสร้าง
19,000,000.- บาท ของ กฟส.อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งตามแผนงานต้องดาเนินการก่อสร้างในปี 2563
มาเป็นก่อสร้างในปี 2562
2.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง (กฟก.2) มี บันทึก ลว. 22 ม.ค. 2561 แจ้งขอ
ปรั บ แผนฯ ด้านงานก่อ สร้ า งอาคารส านั กงาน กฟส.อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิง เทรา จากเดิม ปี 2564 เป็นมา
ดาเนินการก่อสร้างในปี 2561 วงเงินค่าก่อสร้าง 19,000,000.- บาท
Neung: ผปค./5.1.2 (เห็นชอบปรับเปลี่ยนปีดาเนินการ แผนสนับสนุนระยะที่ 4)
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-22.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (กฟน.1) มี บันทึก ลว. 3 ก.ย. 2561 แจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารสานักงาน กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในวงเงิน
30,000,000.- บาท และ กฟส.อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในวงเงิน 30,000,000.- บาท จากเดิมที่มีแผนดาเนินการ
ในปี 2563 เป็นปี 2561
2.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง (กฟก.3) มี บันทึก ลว. 27 ก.ย. 2561 แจ้งขอ
เปลี่ ย นแปลงปี งบประมาณการจั ดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้ างอาคารส านักงาน กฟส.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุ รี
ในวงเงิน 14,202,375.- บาท จากเดิมที่มีแผนดาเนินการในปี 2563 เป็นปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากราคาที่ดินได้
ปรับสูงขึ้นทุกปี
2.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) มีบันทึก ลว. 19 เม.ย. 2561 แจ้งขอคืน
งบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดาเนิน งาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงาน
มิเตอร์และหม้อแปลง จานวน 1 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
จานวน วงเงิน (บาท)
เหตุผล
(ชุด)
1 เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์
2
1,460,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
(Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,460,000.2.7 กองบารุงรักษา (กบษ.) กฟต.3 มีบันทึก ลว. 22 ม.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อ
เครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดาเนิน งาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานอื่น ๆ จานวน 2
รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
จานวน วงเงิน (บาท)
เหตุผล
(ชุด)
1 ชุดเครื่องมือสาหรับตรวจสอบความ
1
150,000.- เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ปลอดภัยในการทางาน
2 ชุด Barehand conduction clothing
2
620,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
(complete set)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
770,000.2.8 กบษ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟฉ.1) มี บันทึก ลว.
25 พ.ค. 2561 แจ้ งขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดาเนิน งาน ระยะที่ 4 หมวด
เครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานบารุงรักษา จานวน 1 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
จานวน วงเงิน (บาท)
เหตุผล
(ชุด)
1 Ultrasonic Probe Type 2
2
900,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
900,000.-

Neung: ผปค./5.1.2 (เห็นชอบปรับเปลี่ยนปีดาเนินการ แผนสนับสนุนระยะที่ 4)
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-32.9 กบษ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ (กฟต.2) มี บันทึก ลว. 16 ต.ค. 2561 แจ้ง
ขอคืนงบงานจัดซื้อเครื่องมือ ตามแผนงานสนับสนุนการดาเนิน งาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่ม
งานบารุงรักษา จานวน 1 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
จานวน วงเงิน (บาท)
เหตุผล
(ชุด)
1 Concrete Structure Analyzer
1
560,000.- เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
560,000.2.10 กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (กกส.) มีบันทึก ลว. 5 ต.ค. 2561 แจ้งขอคืนงบงานจัดซื้อ
เครื่องมือ ตามแผนงานสนับ สนุน การดาเนิ น งาน ระยะที่ 4 หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มงานบารุงรักษา
จานวน 1 รายการ ดังนี้
ที่
รายการ
จานวน วงเงิน (บาท)
เหตุผล
(ชุด)
1 ชุดเครื่องมือสาหรับงานก่อสร้าง
1
2,380,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
ทดสอบสถานีไฟฟ้า (จานวน 25
รายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,380,000.3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
การปรั บ เปลี่ ย นปี ด าเนิน การเพื่ อเร่ง รัดการดาเนินการและปรับลดงาน ตามแผนงาน
สนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4 ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
ข้อที่ 5 การเสนองบลงทุน
การเสนองบลงทุนตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ให้ รัฐ วิสาหกิจนาเสนองบลงทุนต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาก่อน
นาเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
ข้อที่ 6 กาหนดวงเงินขั้นต่าในหมวดการลงทุน
รัฐวิสาหกิจประเภททั่วไป
รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชน จากัด
หมวดการลงทุน
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
สิ่งก่อสร้าง
2
10
50
150
เครื่องจักรอุปกรณ์
5
30
50
200
ยานพาหนะ
2
2
2
2
อื่น ๆ (เฉพาะการจัดตั้ง/การร่วมทุน/
10
20
30
500
การเพิ่มทุนในบริษัทในเครือหรือ
บริษัทลูก)
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-4ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงรายการ
8.2 การเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนที่เกินวงเงินขั้นต่า สามารถเปลี่ยนแปลง
รายการลงทุ น ในหมวดเดี ย วกั น โดยให้ อ ยู่ ใ นอานาจของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็น ผู้ อ นุ มัติ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
8.2.2 กรณีงบลงทุนที่ ทาเป็นแผนระยะยาว และงบลงทุนที่ทาเป็ น
โครงการ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการลงทุน โดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวงเงินของแผนระยะยาว
หรือโครงการเปลี่ยนแปลง ไปจากที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณนั้น
3.2 คาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 8/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารของ กฟภ. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ของ กฟภ. ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ยกเว้ น แผนการด าเนิ น งานที่
คณะกรรมการตรวจสอบของ กฟภ. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
4. การพิจารณา
จากรายละเอียดตามเรื่องเดิมและข้อเท็จจริงข้างต้น เลขานุการแผนงานสนับสนุนการ
ดาเนินงานได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4 สามารถเร่งรัดการ
ปิดงานตามแผน และการดาเนิ นงานได้รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยไม่เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ สอดคล้องกับระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้
4.1 เปลี่ ย นแปลงโดยการปรั บ ย้ า ยปี ด าเนิ น การ รายการตามแผนงานสนั บ สนุ น
การดาเนินงาน ระยะที่ 4 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งสิ้น 6 รายการ โดยไม่ปรับเพิ่มวงเงินการดาเนินการตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4
ทั้งนี้ ต้องจัดสรรวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2562 แยกเป็นหมวดสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 53,000,000.- บาท
หมวดที่ดิน วงเงิน 74,202,375.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,202,375.- บาท รายละเอียดตามข้อเท็จจริง ดังนี้
ที่
รายการ
เดิม
เปลี่ยนเป็น
วงเงินงบประมาณ
ปีดาเนินการ ปีดาเนินการ ที่ต้องเพิ่มเติมปี 2562
หมวดงานก่อสร้างอาคารสานักงาน
1 กฟส.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
2564
2562
15,000,000.2 กฟส.อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
2563
2562
19,000,000.3 กฟส.อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
2564
2562
19,000,000.หมวดงานจัดหาที่ดิน
4 กฟส.อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2563
2562
30,000,000.5 กฟส.อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2563
2562
30,000,000.6 กฟส.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2563
2562
14,202,375.รวมเป็นวงเงินที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมในปี 2562 ทั้งสิ้น
127,202,375.-
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มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-5ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ในกรอบวงเงินเต็มแผนงานเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
แล้ว

ที่
1
2
3
4
5
6

4.2 การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับลดงาน ตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4
ที่ต้องดาเนินการจัดซื้อในปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานแล้วและไม่มีความจาเป็ น
ในการใช้งานทั้งสิ้น 6 รายการ วงเงิน 6,070,000.- บาท ดังนี้
รายการ
จานวน
วงเงิน
เหตุผล
(ชุด)
(บาท)
เครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์
2
1,460,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
(Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1
ชุดเครื่องมือสาหรับตรวจสอบความปลอดภัย
1
150,000.- เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ในการทางาน
ชุด Barehand conduction clothing
2
620,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
(complete set)
Ultrasonic Probe Type 2
2
900,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
Concrete Structure Analyzer
1
560,000.- เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ชุดเครื่องมือสาหรับงานก่อสร้าง ทดสอบ
1
2,380,000.- เนื่องจากมีใช้งานเพียงพอแล้ว
สถานีไฟฟ้า (จานวน 25 รายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,070,000.ผวก. มีบัญชา ลว. 7 พ.ย. 2561 ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
กฟภ. พิจารณา
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 20
พ.ย. 2561 มีมติ เห็นชอบ นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยนารายการที่ 2 กฟส.อ.หนองเสื อ จ.ปทุมธานี
วงเงินงบประมาณ 19,000,000.- บาท ออกจากหมวดงานก่อสร้างอาคารสานักงาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
6. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดอนุมัติปรับเปลี่ยนปีดาเนินการเพื่อเร่งรัดการดาเนินการ
และปรับลดงานตามแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 4 ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ
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