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- ยกร่ าง -

วาระที่ 5.1.18 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาส 3 และ
รายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.)
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 ให้ความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563 -2567 และแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2563
1.2 ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563
รับทราบผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ กฟภ. ปี 2562 ประจาเดือน เม.ย.
2563 และร่างบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563
2. การดาเนินการ
กฟภ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงาน กฟภ. ไตรมาส 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563) และรายงานผลการดาเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ประจาเดือน ธ.ค. 2563 สรุปได้ดังนี้
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาส 1 - 3
(1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563)
ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ไตรมาส 1 - 3 (1 ม.ค. - 30 ก.ย.
2563) ทีเ่ ชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจาปี 2563 - 2567
โดยมีร้อยละผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของ กฟภ. เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.25 และมีผลการ
ดาเนินงานเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาส 3 เท่ากับ 4.6420 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คะแนนประเมิน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(เทียบกับ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจาปี
ค่าเป้าหมาย
2563 - 2567
รายไตรมาส)

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ.
ประจาปี 2563 ไตรมาส 1 - 3
ร้อยละผลการ
จานวนแผน
ร้อยละของแผน
ดาเนินงาน
ที่เป็นไปตาม
ที่เป็นไปตาม
โดยเฉลี่ย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
76.04
7 แผนงาน
77.78
จาก 9 แผนงาน

SO1 : ดาเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

4.9527

SO2 : มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้าน
จาหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบูรณาการ
ทุกระบบงานด้วย Digitalization
SO3 : มุ่ ง เน้ น การตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

4.5571

72.14

16 แผนงาน
จาก 18 แผนงาน

88.89

4.9000

85.86

7 แผนงาน
จาก 9 แผนงาน

77.77
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- ยกร่ าง -2คะแนนประเมิน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(เทียบกับ
ตามแผนยุทธศาสตร์ กฟภ. ประจาปี
ค่าเป้าหมาย
2563 - 2567
รายไตรมาส)
SO4 : การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ
องค์กร โดยสร้าง Advantaged
Portfolio
SO5 : ขับเคลื่อนองค์กร ให้ทันสมัย
ด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม

5.0000

ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ.
ประจาปี 2563 ไตรมาส 1 - 3
ร้อยละผลการ
จานวนแผน
ร้อยละของแผน
ดาเนินงาน
ที่เป็นไปตาม
ที่เป็นไปตาม
โดยเฉลี่ย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
86.37
8 แผนงาน
100
จาก 8 แผนงาน

3.8000

80.85

4.6420

80.25

10 แผนงาน
จาก 16 แผนงาน

62.50

ทั้งนี้ มีแผนการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 12 แผนงาน โดย
ผู้รับผิดชอบแผนงานฯ ได้จัดทาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดต่อไป ดังนี้
ร้อยละ
ปัญหาและอุปสรรค/
ชื่อแผนการดาเนินงาน
ผลการ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ดาเนินงาน
OC1.2 แผนงานการยกระดับ
69
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
รองผู้ว่าการ
การดาเนินงานเรื่อง
การดาเนินงานจัดทาแผนงานระบบการจัดการ บริหารองค์กร
ความปลอดภัยในระดับ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ กฟภ.
(รผก.(บก))
มาตรฐาน/ระดับสากล
(มอก.18001) ให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน
(ผู้อานวยการ
สาหรับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.จานวน.12.แห่ง สานักผูว้ ่าการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเร่งดาเนินการ
(อส.วก. เดิม))
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
OC2.1 แผนงานวิเคราะห์
67.50 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
รองผู้ว่าการ
และจัดลาดับ
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
ความสาคัญของ
ด้านผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย รวมถึงการกาหนด
(รผก.(ย))
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
(รองผู้ว่าการ
ที่สอดคล้องตาม
ส่วนเสียเกิดความล่าช้า โดยอยู่ระหว่างนาเสนอ กิจการสังคม
กระบวนการของ กฟภ.
แผนฯ ให้คณะกรรมการ กฟภ. พิจารณาให้ความ และสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
(รผก.(ส) เดิม))
เดือน ธ.ค. 2563
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-3ร้อยละ
ปัญหาและอุปสรรค/
ชื่อแผนการดาเนินงาน
ผลการ
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ดาเนินงาน
OM1.1 โครงการพัฒนาระบบ
43.08 เนื่องจากการตรวจคุณสมบัตติ ้องขอความเห็น
รองผู้ว่าการ
สายส่งและสถานีไฟฟ้า
จากหน่วยงานอื่นทาให้โครงการพัฒนาระบบ
วิศวกรรม
สายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1
(รผก.(วศ))
(คพส. 9.1) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะเร่ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
OM1.3 โครงการเพิ่มความ
2.73
เนื่องจากสภาพพืน้ ที่โครงการเปลี่ยนแปลง
รองผู้ว่าการ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
ไปจากสัญญา ทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงขนาด
ก่อสร้างและ
ระยะที่ 3 (คชฟ.3)
เสาเข็ม และสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้
บริหารโครงการ
งานก่อสร้างล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการให้เป็นไป
(รผก.(กบ))
ตามเป้าหมายที่กาหนด
CR1.5 แผนงานพัฒนาการใช้
80
เนื่องจากการจัดทากลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองผู้ว่าการ
ประโยชน์จาก
ทางการตลาดสาหรับจาหน่ายหรือให้บริการลูกค้า
ธุรกิจและ
ฐานข้อมูลลูกค้า
High Value มีหลายกระบวนการ และแต่ละ
การตลาด
(Customer Analytics)
กระบวนการมีระยะเวลานาน จึงทาให้เกิดความ
(รผก.(ธต))
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(รองผูว้ ่าการ
ให้บริการหรือสร้าง
ที่กาหนด
ธุรกิจ
โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(รผก.(ธ) เดิม))
CR2.3 แผนงานพัฒนา
90
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
รผก.(บก)
ศักยภาพพนักงาน
การดาเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการ
(รองผู้ว่าการ
ในด้านการสร้าง
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ทรัพยากรบุคคล
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(รผก.(ท) เดิม))
HR1.3 แผนงานการพัฒนา
48.50 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
รผก.(บก)
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
การดาเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการ
(รผก.(ท) เดิม)
เพื่อสนับสนุนการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดภายใน
ยกระดับการบริหาร
ไตรมาส 4
และพัฒนาทุนมนุษย์
HR2.1 แผนงานการพัฒนา
73.30 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้โครงการ
รผก.(บก)
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
(รผก.(ท) เดิม)
ด้านดิจทิ ัลที่รองรับการ
สื่อสาร ตามแผนฝึกอบรมล่าช้ากว่าที่กาหนด
ดาเนินธุรกิจ
แนวทางดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยการ
และพัฒนาการส่งเสริม
ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมบางหลักสูตรให้มี
Digital
การสอนแบบ Online และสาหรับหลักสูตรที่จัด
ฝึกอบรมแบบ In-Class จะดาเนินการจัด
ฝึกอบรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของ กฟภ.
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ชื่อแผนการดาเนินงาน
HR2.2

HR2.3

HR2.4

IP1.2

แผนงานพัฒนาการ
จัดการความรู้ (KM)
เพื่อรองรับและพร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจ
แผนงานพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและนาไปใช้
ประโยชน์
แผนงานพัฒนาระบบ
การส่งเสริมทักษะ
ที่สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
เทคโนโลยี
และภาวการณ์แข่งขัน
(New-skill/Up-skill
/Re-skill)
แผนการพัฒนาระบบ
การต่อยอดนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์
และสร้างรายได้

ร้อยละ
ปัญหาและอุปสรรค/
ผลการ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ดาเนินงาน
75
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้
การดาเนินงานล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
40

52

63

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และการปรับ
โครงสร้างองค์กรใหม่ จึงทาให้การดาเนินงาน
ล่าช้า โดยจะเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
ทาให้ไม่สามารถประเมินสมรรถนะพนักงานผ่าน
ระบบ PEATA โดยจะเร่งดาเนินการประเมิน
สมรรถนะ ภายในไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(บก)
(รผก.(ท) เดิม)
รผก.(บก)
(รผก.(ท) เดิม)
รผก.(บก)
(รผก.(ท) เดิม)

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ต้องเลื่อน รองผู้ว่าการ
การจัดการประชุมการพัฒนานวัตกรรม
วางแผนและ
โดยจะเร่งติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
พัฒนาระบบ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ไฟฟ้า (รผก.(ว))

ผปค./12-2563/สำหรับทำรำยงำน/วำระ 5.1.18

- ยกร่ าง -

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

-52.2 ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2563 (ม.ค. - ต.ค.)
กวป. ได้ติดตามผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2563
ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 จากผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ มีสถานะการดาเนินงาน ดังนี้

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

ประมาณการผลการดาเนินงานในภาพรวม
1. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1.1 การยกระดับมาตรฐาน - กระบวนการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า
ด้านคุณภาพไฟฟ้าและ และการให้บริการ สาหรับผูป้ ระกอบการทุกนิคม
การให้บริการ สาหรับ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC สามารถดาเนินการได้
ผู้ประกอบการในนิคม
ร้อยละ 100 (ม.ค. - ก.ย.) ผ่านค่าเป้าหมายตามการ
อุตสาหกรรมในพื้นที่
ยกระดับมาตรฐานใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพัฒนาระเบียง 1. การดาเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพ
เศรษฐกิจพิเศษ
ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100
ภาคตะวันออก (EEC)
- SAIFI มีค่าเป้าหมาย 1.76 ครั้ง/ราย/ปี
รองผู้ว่าการไฟฟ้าภาค 3
สามารถดาเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคม
(รผก.(ภ3))
อุตสาหกรรม
- SAIDI มีค่าเป้าหมาย 41.47 นาที/ราย/ปี
สามารถดาเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทุกนิคม
อุตสาหกรรม
2. การดาเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 100
- การให้บริการการขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ในนิคม
อุตสาหกรรมตามมาตรฐานการให้บริการ
สามารถดาเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน
ปฏิทิน โดยมีค่าเฉลี่ยการดาเนินงานดีกว่า
เป้าหมายที่ 16.79 วัน และมีลกู ค้าที่ได้รับ
บริการทั้งสิน้ 24 ราย
1.2 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- รายได้ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งของ กฟภ. (ม.ค. - ก.ย.)
(รผก.(ธต))
เป็นจานวนเงิน 5,138.70 ล้านบาท

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563
4.5772 3.9835 4.5948
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)

5,138.70 5,138.70 5,138.70
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)
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1.3 การพัฒนาระบบ
National Energy
Trading Platform
(NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า
(รผก.(ว))

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)
- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ประชุมหารือการเชื่อมต่อ
Fiber Optic เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 และ
ดาเนินการ Configuration เชื่อมโยงระบบ NETP
ด้วยระบบสื่อสาร Fiber Optic ทั้ง 3 การไฟฟ้า
เข้าด้วยกันแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563
- ประชุมจัดทาร่าง TOR จ้างทีป่ รึกษา เมื่อวันที่ 28
เม.ย. 2563 และวันที่ 4 มิ.ย. 2563
- ผวก. กฟภ. ให้ความเห็นชอบการลงนาม MOU
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2563
- ผวก. กฟภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
“การพัฒนาระบบ National Energy Trading Platform
(NETP)” เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
- การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้ออกแบบ Data Architecture
สาหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ผวก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ลงนามอนุมัติ TOR และกาหนดราคากลาง เมื่อวันที่
3 ส.ค. 2563
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563
- ประชุมเริ่มโครงการ “การพัฒนาระบบ National
Energy Trading Platform (NETP)” เมื่อวันที่ 21 ก.ย.
2563
- ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานการศึกษาวิจัยและพัฒนา
แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 3
การไฟฟ้า งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563 และ
นาเสนอการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563
และส่งรายงาน งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2563
และนาเสนอรายงานเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2563

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563
ระดับ 4.38 ระดับ 2 ระดับ 5
(คะแนน (คะแนน 2) (คะแนน 5)
4.38)
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เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การดาเนินงาน
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
(ม.ค. – ต.ค. 2563)
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563
1.4 การดาเนินงาน Smart - ศึกษาการเชื่อมต่อ Smart Meter ด้วยระบบสื่อสาร ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 5
Meter ร่วมกันระหว่าง แบบต่าง ๆ
(คะแนน 5) (คะแนน 3) (คะแนน 5)
การไฟฟ้านครหลวง
- นาเสนอระบบสื่อสารในการจัดทา Prototype
(กฟน.) และ กฟภ.
ต่อฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกเลขที่
(รผก.(วศ))
กขท.(ขส) 30030/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563
- เชิญบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์ในประเทศรับฟังรายละเอียด
ข้อกาหนด Prototype smart meter และเชิญชวน
ให้เข้าร่วมจัดทาต้นแบบมิเตอร์ พร้อมระบบสื่อสาร
ตามผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ทดสอบต้นแบบมิเตอร์และระบบสื่อสารในห้อง
ทดสอบแล้วเสร็จจานวน 1 ผลิตภัณฑ์
- อยู่ระหว่างดาเนินการทดสอบมิเตอร์และระบบสื่อสาร
ภาคสนาม
1.5 การดาเนินงานด้านสถานี - ประสานงาน กฟข. และ บมจ.บางจาก สารวจจุด อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง
อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า
ติดตั้งสถานีอัดประจุ และจัดทาแผนงานติดตัง้ สถานี ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
(EV Charging Station) อัดประจุจานวน 62 สถานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(คะแนน (คะแนน 1) (คะแนน 5)
(รผก.(ธต), (รผก.(ว))
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.25)
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เสนอราคางานจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า จานวน 62 สถานี เมื่อวันที่ 22 พ.ค.
2563
- คณะกรรมการจ้าง จัดประชุมพิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดทางเทคนิคของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
โดยมีรายละเอียดถูกต้องตามคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของ กฟภ. เมื่อวันที่ 22 และ 25 พ.ค. 2563
- มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 เห็นชอบให้จ้างบริษัท
พีอีเอ เอ็นคอมฯ ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าจานวน 62 สถานี
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ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

- กฟภ. และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ลงนาม
ในสัญญาจ้างติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563
- กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ
เข้าดาเนินการจานวน 33 สถานี ได้ตั้งแต่วนั ที่
28 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
- ปัจจุบนั ติดตั้งหม้อแปลงแล้วเสร็จ จานวน 9 สถานี
1.6 ตัวชี้วัดตามนโยบาย
กระทรวงพลังงาน
1.6.1 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
การตอบสนองทางด้าน
โหลดของประเทศ
(Demand Response)
(รผก.(ว))

- ประชุมคณะทางานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบูรณาการการ ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 5
พัฒนากระบวนการตอบสนองทางด้านโหลดเมื่อวันที่ (คะแนน 4) (คะแนน 2) (คะแนน 5)
7 เม.ย. 2563
- ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยง/ประเภท/การจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดคุณลักษณะ
ของระบบศูนย์ควบคุมและสั่งการการตอบสนองด้าน
โหลด (DRCC) และผู้รวบรวมโหลด (LA) สาหรับ
โครงการต้นแบบ (Pilot)
- ประชุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตอบ
สนองทางด้านโหลดของประเทศ (Demand
Response) ร่วมกับที่ปรึกษาเพือ่ ให้ข้อมูลทาง
เทคนิคของ กฟภ. เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 และ
ประชุมร่วม 3 การไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563
- ประชุมคณะทางานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน
ร่วมกับสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.),
กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563
และมติที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบการเชื่อมโยง/
ประเภท/การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
กาหนดคุณลักษณะของ DRCC และ LA สาหรับ
Pilot
- ประชุมการพัฒนาโครงการต้นแบบสาหรับ DRCC
และ LA ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563
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1.6.2 การจัดทาแผนที่
นาทางการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (Smart
Meter) เพื่อรองรับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคต
(รผก.(ว))

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

- จัดสงข้อมูลการดาเนินการตอบสนองด้านโหลด
(DR) ของ กฟภ. เพื่อสรุปผลการพัฒนาโครงการ
ต้นแบบสาหรับ DRCC และ LA รวมทั้งการวิเคราะห์
และจัดทาข้อเสนอแนะในการขยายผล ในระยะต่อไป
- แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาแผนทีน่ าทางการ
ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 5
ส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart
(คะแนน 4) (คะแนน 2) (คะแนน 5)
Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต
ร่วม 3 การไฟฟ้า ตามคาสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ก) 293/2563
ลว. 20 มี.ค. 2563
- ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทาแผนที่นาทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
มิเตอร์อัจฉริยะฯ เรียบร้อยแล้ว
- สัมมนาการจัดทาแผนทีน่ าทางการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะฯ ร่วม 3 การไฟฟ้า
และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลในการ
จัดทาแผน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563
- ประชุมคณะทางานตัวชี้วัดกระทรวงพลังงาน
ร่วมกับ สนพ., กฟผ., กฟน. และที่ปรึกษา เมื่อวันที่
25 ส.ค. 2563 และมติที่ประชุมเห็นชอบผลการศึกษา
เทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (Smart Meter) ภายในประเทศ
- ประชุมคณะทางานการจัดทาแผนที่นาทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart
Meter) เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตของ กฟภ.
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2563
- ประชุมคณะทางานการจัดทาแผนที่นาทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart
Meter).เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคต.ร่วม.3.การไฟฟ้า
และที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
และวันที่ 20 ต.ค. 2563
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2.
2.1

2.2

2.3

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

- อยู่ระหว่างจัดทาแผนทีน่ าทางการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter)
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ดา้ นการพัฒนาการ
ให้บริการของการไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน
และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
1.6.3 การเตรียมความ - ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง
พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการ เมื่อเดือน ม.ค. 2563
ของระบบไฟฟ้า
- การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง แต่งตั้งผูแ้ ทนในคณะทางาน
เพื่อรองรับและเชื่อมต่อ ส่ง สนพ. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563
กับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) - การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง จัดตั้งคณะทางานเพื่อเตรียม
(รผก.(ว))
ความพร้อมโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับ EV เมื่อวันที่ 2
เม.ย. 2563 (กฟน. เป็นเจ้าภาพ)
- ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 24
เม.ย. 2563
- ดาเนินการจ้างทีป่ รึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว และมีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะทางาน 3 การไฟฟ้า
และที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 และวันที่ 21
ต.ค. 2563
ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)
ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้า
2.08 ครั้ง/ราย/ปี
ขัดข้อง (SAIFI) ของ กฟภ.
(สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)
(รองผู้ว่าการปฏิบัติการ
และบารุงรักษา
(รผก.(ป))
ดัชนีจานวนครั้งที่ไฟฟ้า
2.99 ครั้ง/ราย/ปี
ขัดข้อง (SAIFI) ใน 36
(สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)
การไฟฟ้าจุดรวมงาน (รวม
สังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด
(รผก.(ป))
ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
47.38 นาที/ราย/ปี
ขัดข้อง (SAIDI) ของ กฟภ.
(สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)
(รผก.(ป))

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

ระดับ
ระดับ 2 ระดับ 5
4.25 (คะแนน 2) (คะแนน 5)
(คะแนน
4.25)

2.08
2.08
2.57
ครั้ง/ราย/ปี ครั้ง/ราย/ปี ครั้ง/ราย/ปี
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)
2.99
2.99
3.78
ครั้ง/ราย/ปี ครั้ง/ราย/ปี ครั้ง/ราย/ปี
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)
47.38 นาที/ 47.38 นาที/ 56.13 นาที/
ราย/ปี
ราย/ปี
ราย/ปี
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)
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2.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า
ขัดข้อง (SAIDI) ใน 36
การไฟฟ้าจุดรวมงาน
(รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุด
(รผก.(ป))
2.5 ความสามารถในการบริหาร
แผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของ
ภาพรวมการเบิกจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
(รองผู้ว่าการบัญชีและ
การเงิน (รผก.(บ)))

2.5.2 ร้อยละของ
ความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน
(รผก.(บ))

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)
63.65 นาที/ราย/ปี
(สถานะเดือน ม.ค. - ก.ย. 2563)

สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 28,256.673 ล้านบาท
- เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ต.ค.
วงเงิน 28,618.950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.7
ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ม.ค. - ต.ค.
- เทียบกับวงเงินที่ได้รบั อนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี
39,018.870* ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.4
ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี
*หมายเหตุ เป็นค่าเป้าหมายที่ยังไม่ได้ปรับค่า
Cost Saving
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างมีราคาต่ากว่างบประมาณ
(Cost Saving) ไตรมาส 1 - 3 (ม.ค. - ก.ย.) วงเงินรวม
746.534 ล้านบาท
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของความสามารถในการเบิกจ่าย
ตามแผนไตรมาส 1 - ไตรมาส 4 (ต.ค.)
((100+100+100+26.6)/4) เท่ากับร้อยละ 81.65
ประกอบด้วย
- ไตรมาส 1 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 4,452.467
ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 1
(ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 4,452.367* ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.0
- ไตรมาส 2 สามารถเบิกจ่ายได้ วงเงิน 7,651.075
ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 2
(เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 7,650.795* ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.0

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563
63.65 นาที/ 63.65 นาที/ 76.54 นาที/
ราย/ปี
ราย/ปี
ราย/ปี
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
98.7
72.4
95
(คะแนน (คะแนน 1) (คะแนน 4)
4.74)

ร้อยละ
97.9
(คะแนน
4.58)

ร้อยละ
ร้อยละ
81.65
95
(คะแนน (คะแนน 4)
1.33)

ผปค./12-2563/สำหรับทำรำยงำน/วำระ 5.1.18

- ยกร่ าง -

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

- 12 -

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

- ไตรมาส 3 สามารถเบิกจ่ายได้วงเงิน 12,256.653
ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 3
(ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 12,256.753* ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100.0
- ไตรมาส 4 สามารถเบิกจ่าย (ต.ค.) ได้วงเงิน
3,896.478 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่าย
ไตรมาส 4 (ต.ค.) 4,259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
91.5 เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาส 4 (ต.ค. ธ.ค.) วงเงิน 14,658.955* ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
26.6
*หมายเหตุ เป็นค่าเป้าหมายที่ยงั ไม่ได้ปรับค่า
Cost Saving
ทั้งนี้ มีการจัดทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ต่ากว่างบประมาณ (Cost Saving)
ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค.) วงเงิน 33.757 ล้านบาท
ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) วงเงิน 121.420 ล้านบาท
ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) วงเงิน 591.357 ล้านบาท
2.6 การบริหารค่าใช้จ่ายจาก - การดาเนินงาน (ม.ค. - ก.ย.) มีค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 22,661.48
การดาเนินงาน (CPI-X) สุทธิ 22,661.48 ล้านบาท
ล้านบาท
(รผก.(บ))
(คะแนน 5)
2.7 ประสิทธิผลการลงทุน - รผก.(ว) เห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาศึกษา
อยู่ระหว่าง
(รผก.(ว))
วิเคราะห์และจัดทารายงานประสิทธิผลการลงทุน
ดาเนินงาน
โครงการของ กฟภ. ประจาปีบญ
ั ชี 2563 โดยวิธี
(คะแนน 5)
เฉพาะเจาะจง และอนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563
- รผก.(ว) เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาจ้าง
ที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้จ้างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์และ
จัดทารายงานประสิทธิผลการลงทุนโครงการของ
กฟภ. ประจาปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563

22,661.48
ล้านบาท
(คะแนน 5)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
(คะแนน 1)

31,463
ล้านบาท
(คะแนน 5)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
(คะแนน
4.50)
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2.8
2.9

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

- กฟภ. จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นทีป่ รึกษา
เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทารายงานประสิทธิผลการ
ลงทุนโครงการของ กฟภ. ประจาปีบญ
ั ชี 2563
ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.125/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งรายงานเบื้องต้น
(Inception Report) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อ
- จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจานวนบุคลากร (ม.ค. - ก.ย.)
จานวนบุคลากรของ กฟภ. เท่ากับ 586.43 ราย/คน โดยมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(รผก.(บก), (รผก.(ย))
20,619,044 ราย และจานวนบุคลากร 35,160 คน
ระดับความสาเร็จ
- ค่า Factor ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ในการดาเนินงาน
(Eco-Efficiency) ของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2563
เพื่อสร้างประสิทธิภาพ เทียบกับปีบัญชี 2561 ตามคาจากัดความของตัวชี้วัด
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- เท่ากับ 1.0618
Efficiency) (รผก.(ย))
Core Business Enablers
การกากับดูแลที่ดีและ - ผวก. อนุมัติเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงาน Core
การนาองค์กร
Business Enablers ของสายงาน/สานัก ตามบันทึก
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เลขที่ กวป.(วอ) 209/2563 ลว. 28 ม.ค. 2563
การบริหารความเสี่ยง
- ผู้แทน กฟภ. เข้าร่วมสัมมนาชีแ้ จงผลการประเมิน
และการควบคุมภายใน Baseline และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การมุ่งเน้นผู้มสี ่วนได้
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ
ส่วนเสีย และลูกค้า
State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
การพัฒนาเทคโนโลยี
จัดโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ดิจิทัล
(สคร.) ณ โรงแรมตวันนา เมื่อวันที่ 24-27 ก.พ. 2563
การบริหารทุนมนุษย์
- ผู้รับผิดชอบระบบประเมินผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้
รัฐวิสาหกิจใหม่ แต่งตั้งคณะทางานด้าน Core
และนวัตกรรม
Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน และนาเสนอ ผวก.
ทราบเรียบร้อยแล้ว และ ผวก. อนุมัติแต่งตั้ง
คณะทางานบูรณาการ Core Business Enablers
ตามบันทึกเลขที่ กวป.(วอ) 201/2563 ลว. 24 ก.พ.
2563

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

586.43 586.43
579
ราย/คน ราย/คน ราย/คน
(คะแนน 5) (คะแนน 5) (คะแนน 5)
Factor
Factor
Factor
1.0618
1.0618 1.0666
(คะแนน (คะแนน (คะแนน 5)
4.85)
4.85)

คะแนน
4.15

คะแนน
4.15

คะแนน
4.15
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3.8 การตรวจสอบภายใน
(คณะทางาน Core
Business Enablers
ทั้ง 8 ด้าน และคณะ
บูรณาการ Core Business
Enablers ของ กฟภ.
ตามอนุมัติ ผวก.
เลขที่ กวป.(วอ) 201/2563
ลว. 2 มี.ค. 2563

ผลการดาเนินงาน
(ม.ค. – ต.ค. 2563)

สถานะการดาเนินงาน
เทียบกับ เทียบกับ คาดการณ์
เป้าหมาย เป้าหมาย ณ สิ้นปี
ม.ค. - ต.ค. ณ สิ้นปี
2563

- กวป. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการ
ดาเนินงาน Core Business Enablers ของสายงาน/
สานัก ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563
- บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ในฐานะทีป่ รึกษา
ของ สคร. บรรยายชี้แจงผลการประเมินสถานะการ
ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business
Enablers ทั้ง 8 ด้าน (Baseline) ของ กฟภ. ประจาปี
2562 ระหว่างวันที่ 3 - 17 มี.ค. 2563
- ประชุมคณะทางานบูรณาการ Core Business
Enablers ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563
- สคร. จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบ SE-AM (ระบบเทคโนโลยีฯ ของ สคร.)
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563
- ประชุมคณะทางานบูรณาการ Core Business
Enablers ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563
- กพค. จัดอบรมตามหลักสูตร "หลักเกณฑ์และ
แนวทางของระบบการประเมินผลใหม่รัฐวิสาหกิจ :
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผล
การดาเนินงานตามระบบ SE-AM ของ สคร." เมื่อวันที่
24 ก.ย. 2563
- ผู้แทนคณะทางานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) เพื่อบูรณาการในการจัดทากรอบ
เส้นทาง (Roadmap) ตามเกณฑ์ Enablers
ทั้ง 8 ด้านของ กฟภ. เมื่อวันที่ 28 - 30 ต.ค. 2563
โดยคาดการณ์คะแนน Core Business
Enablers ปี 2563 จากคะแนน Baseline ของ กฟภ.
ปี 2562 + Handicap ตามเกณฑ์ที่ สคร. กาหนด
= คะแนน Baseline ปี 2562 (2.6149) +
คะแนน SEPA ปี 2562 (4.5333) –
คะแนน Baseline ปี 2562 x 0.8 (1.53)
= 4.1496
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- ยกร่ าง -

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

- 15 เมื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเดือน ม.ค. - ต.ค. 2563 สามารถสรุปและประมาณ
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
เทียบผลการดาเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563
เมื่อเทียบผลการดาเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563
ประมาณการผลการดาเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 4.5772 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัด
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดือน ต.ค. 2563 ดังนี้
ตัวชี้วัด
คะแนน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
1. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1.3 การพัฒนาระบบ
4.38
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(ว)
National Energy
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 75 (เป้าหมายร้อยละ 80)
Trading Platform
มีแนวทางการแก้ไขโดยประสานงานเร่งรัดการบริหาร
(NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า
สัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
และประสานงานร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าในการ
จัดส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้ที่ปรึกษา รวมถึงควบคุมและติดตามการ
ดาเนินการศึกษาของที่ปรึกษาใหเป็นไปตามกรอบเวลา
ของโครงการ
1.5 การดาเนินงานด้านสถานี 4.25
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(ธต),
อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 92 (เป้าหมายร้อยละ 96)
รผก.(ว)
Charging Station)
มีแนวทางการแก้ไขโดยจัดทาแบบมาตรฐานและ
ตัวอย่างการติดตั้ง พร้อมเร่งรัด กฟฟ. หน้างาน เข้าติดตั้ง
หม้อแปลงจาหน่าย
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหาร
4.00
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(ว)
จัดการการตอบสนอง
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 73 (เป้าหมายร้อยละ 75)
ทางด้านโหลดของ
มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ประเทศ (Demand
เป้าหมาย
Response)
1.6.2 การจัดทาแผนที่
4.00
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(ว)
นาทางการส่งเสริม
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 78 (เป้าหมายร้อยละ 80)
และพัฒนาระบบมิเตอร์
มีแนวทางการแก้ไขโดยเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
อัจฉริยะ (Smart
เป้าหมาย
Meter) เพื่อรองรับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคต
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- ยกร่ าง -

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

- 16 ตัวชี้วัด
คะแนน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
1.6.3 การเตรียมความพร้อม
4.25
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(ว)
โครงสร้างพืน้ ฐานของ
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 78.50 (เป้าหมายร้อยละ
ระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
80) มีแนวทางการแก้ไข โดยมีการประชุมติดตามความ
และเชื่อมต่อกับ
คืบหนา และสื่อสารกันระหว่างคณะทางานร่วม 3
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
การไฟฟา กับที่ปรึกษาทางกลุ่มไลน
2. ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)
2.5 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการ 4.74
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(บ)
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 98.70 (เป้าหมาย
ในช่วงปี
ร้อยละ 100) มีแนวทางการแก้ไข โดยแจ้งทุกหน่วยงาน
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน และติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายในทีป่ ระชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน
2.5.2 ร้อยละของ
4.58
มีความล่าช้ากว่าแผนการดาเนินงาน
รผก.(บ)
ความสามารถในการ
โดยสามารถดาเนินงานได้ร้อยละ 91.50 (เป้าหมายร้อยละ
เบิกจ่ายตามแผน
100) มีแนวทางการแก้ไข โดยแจ้งทุกหน่วยงาน
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตามงบประมาณและเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน และติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายในทีป่ ระชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน

เทียบผลการดาเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563
เมื่อเทียบผลการดาเนินงาน ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2563 กับเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563
ประมาณการผลการดาเนินงานในภาพรวม เท่ากับ 3.9835 อยู่ในเกณฑ์ ปกติ - ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่าง
การดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2563 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ตัวชี้วัด
คะแนน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1.3 การพัฒนาระบบ
2.00
เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรม
National Energy
ในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการ
Trading Platform
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4 ทั้งนี้
(NETP) ร่วม 3 การไฟฟ้า
อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตาม
แผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ และประสานงาน
ร่วมกันระหว่าง 3 การไฟฟ้าในการจัดส่งข้อมูล
การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ที่ปรึกษา
1.4 การดาเนินการ Smart
3.00
เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรม
Meter ร่วมกันระหว่าง
ในการพัฒนาระบบ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการ
กฟน. และ กฟภ.
ดาเนินงานในช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ว)

รผก.(วศ)
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- ยกร่ าง -

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

- 17 ตัวชี้วัด
คะแนน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
1. การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
1.5 การดาเนินงานด้านสถานี 1.00
เป็นการดาเนินงานติดตัง้ สถานีอัดประจุ
รผก.(ธต),
อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งคาดว่า
รผก.(ว)
(EV Charging Station)
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 โดยปัจจุบนั อยู่ระหว่าง
เร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1.6.1 การพัฒนาระบบบริหาร 2.00
รผก.(ว)
เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรม
จัดการการตอบสนอง
ในการพัฒนาระบบ โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดาเนินงาน
ทางด้านโหลดของ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ประเทศ (Demand
Response)
1.6.2 การจัดทาแผนที่
2.00
รผก.(ว)
เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรม
นาทางการส่งเสริม
ในการพัฒนาระบบ โดยอยู่ระหว่างเร่งรัดการดาเนินงาน
และพัฒนาระบบมิเตอร์
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัจฉริยะ (Smart
Meter) เพื่อรองรับ
ระบบไฟฟ้าในอนาคต
1.6.3 การเตรียมความพร้อม
2.00
เป็นการประเมินกระบวนการตามกิจกรรม
รผก.(ว)
โครงสร้างพืน้ ฐานของ
ในการพัฒนาระบบ โดยอยูร่ ะหว่างเร่งรัดการดาเนินงาน
ระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และเชื่อมต่อกับยานยนต์
ไฟฟ้า (EV)
2. ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)
2.5 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของภาพรวมการ 1.00
เป็นผลการดาเนินงานของรอบเดือน ม.ค.
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ต.ค. 2563 เทียบกับเป้าหมาย ณ สิ้นปี ทั้งนี้ ผวก.
ในช่วงปี
ได้แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตาม
2.5.2 ร้อยละของความสามารถ 1.33 งบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงทุน และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายในที่ประชุม
ในการเบิกจ่ายตามแผน
ผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน
2.7 ประสิทธิผลการลงทุน
1.00
เป็นการประเมินร้อยละความสาเร็จของ
โครงการ คานวณจากร้อยละของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินงานของโครงการในปี 2563
เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ระบุอยู่ในรายงาน
การศึกษาความน่าจะเป็น (Feasibility Study)
ของโครงการ ที่คาดการณ์ไว้วา่ จะได้รับในปี 2563
โดยจะประเมินในช่วงไตรมาส 4

รผก.(บ)

รผก.(ว)
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- ยกร่ าง -

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

- 18 ตัวชี้วัด
2.9 ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพ เชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (EcoEfficiency)

คะแนน
4.85

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
รผก.(ย)
เป็นการประเมินจากการคานวณค่า Factor
ของค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoEfficiency) ของ กฟภ. ประจาปีบัญชี 2563 เทียบ
กับปีบัญชี 2561 ตามคาจากัดความของตัวชี้วัด
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีการดาเนินงานในช่วงไตรมาส 4

คาดการณ์ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ณ สิ้นปี 2563
เมื่อคาดการณ์ ผลการดาเนิน งาน ณ สิ้ นปี 2563 ประมาณการผลการดาเนินงาน
เท่ากับ 4.5948 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นปี ดังนี้
ตัวชี้วัด
คะแนน
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา
2. ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน)
2.5 ความสามารถในการ
บริหารแผนลงทุน
2.5.1 ร้อยละของภาพรวม
4.00
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ส่งผล
ในช่วงปี
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก
2.5.2 ร้อยละของความสามารถ 4.00 จึงขอปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2563 จากวงเงิน
41,151.100 ล้านบาท เป็นวงเงิน 39,018.870 ล้านบาท
ในการเบิกจ่าย
โดยผ่านความเห็นชอบจาก สศช. เรียบร้อยแล้ว
ตามแผน
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563
2.7 ประสิทธิผลการลงทุน
4.50
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง และบริษัท อุตสาหกรรม
และธุรกิจด้านโรงแรมที่พักบางแห่งปิดตัวลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสาย
เคเบิลใต้น้าไปยังเกาะต่าง ๆ (คตก.) (เกาะศรีบอยา
เกาะปู และเกาะพีพีดอน จ.กระบี่) และโครงการ
ก่อสร้างระบบจาหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้นาไปยั
้ งเกาะต่าง ๆ
(คคก.) (เกาะกูด และเกาะหมาก จ.ตราด)
3. Core Business Enablers
3.1 การกากับดูแลที่ดีและการ
4.15
มีแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
นาองค์กร
เป้าหมาย ดังนี้
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- แต่งตั้งคณะทางานด้าน Core Business Enablers
3.3 การบริหารความเสี่ยงและ
ทั้ง 8 ด้าน และคณะทางานบูรณาการ Core Business
การควบคุมภายใน
Enablers ของ กฟภ.

ผู้รับผิดชอบ

รผก.(บ)

รผก.(ว)

คณะทางาน
ด้าน Core
Business
Enablers
ทั้ง 8 ด้าน
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- ยกร่ าง -

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2563
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
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3. Core Business Enablers
3.4 การมุ่งเน้นผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย และลูกค้า
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
3.6 การบริหารทุนมนุษย์
3.7 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม
3.8 การตรวจสอบภายใน

- พัฒนา Checklist ในระบบ Google Sheet
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการดาเนินงาน
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินผล เพื่อจัดส่งให้
สคร. ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สคร. กาหนด
- ติดตามการดาเนินงานรายไตรมาส
- จัดประชุมโดยใช้ eSpace ผ่านระบบ Video
Conference ร่วมกับการประชุมที่ห้องประชุม

และ
คณะทางาน
บูรณาการ
Core
Business
Enablers
ของ กฟภ.

3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาส 3 และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ตามเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านที่ 1 การกากับ
ดูแลที่ดีและการนาองค์กร
ข้อ 6 คณะกรรมการ ข้อ 6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ
องค์กร ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดความถี่อย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส
ข้อ 10 การติดตามผลการดาเนินงาน ข้อ 10.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตาม
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผวก. มีบัญชา ลว. 4 ธ.ค. 2563 นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อทราบ
4. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 มีมติรับทราบ และนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. โดยมีข้อสังเกต ขอให้เร่งรัดดาเนินการ
โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงาน กฟภ. ประจาปี 2563 ไตรมาส 3 และรายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ
ของ กฟภ. ปี 2563 (ม.ค. - ต.ค.) ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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