มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
1 / 2562
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562

วาระที่ 5.3.3 ขอความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนประจาปี 2561 กรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างต่ากว่างบประมาณ
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อ นาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจาปี
2561 ของ กฟภ. และ พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจาปี 2561 ของ กฟภ.
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน เป็นการวัดการดาเนินการเบิกจ่ายตามงบลงทุนของ
กฟภ. พิจารณาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนในรูปของร้อยละของยอดสะสมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
เทียบกับวงเงินงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายได้ของปีบัญชี 2561 (เป้าหมายการเบิกจ่าย)
โดยกาหนดว่าในกรณีที่การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินงบลงทุนที่เป็นฐานในการคานวณ
ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ท ารายละเอี ย ดเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะอนุ ก รรมการจั ดท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงและประเมิ น ผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคานวณได้ ซึ่งวงเงิน
งบลงทุ น จะต้ อ งน าเสนอสาเหตุ ก ารปรั บ ลดต่ อ คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยสาเหตุ ที่ ข อปรั บ ลดได้
ประกอบด้วย
ประเภทที่ 1 เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข
Specification ทาให้มูลค่าที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ากว่าที่ประมาณการไว้
แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
ประเภทที่ 2 เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคาสั่งหรือ
มติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ ทาให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
ประเภทที่ 3 เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
โดยจะต้ อ งน าเสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก่ อ นน าเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงาน (SubPAC) เพื่อพิจารณาภายใน 1 เดือน
หลังสิ้นปีบัญชี
2. การดาเนินการ
ผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนประจาปี 2561 กฟภ. สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
และต่อรองราคาได้ต่ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,248.256 ล้านบาท
3. กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจาปี 2561 ของ กฟภ.
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน
3.2 พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 กาหนดให้คณะกรรมการ
มีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมกิจการของ กฟภ.
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มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
1 / 2562
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562

-23.3 คาสั่ง กฟภ. ที่ กฟภ. 8/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ก.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารของ กฟภ. กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจาปี
ของ กฟภ. ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
4.การพิจารณา
จากผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนประจาปี 2561 ข้างต้น เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.7.1 เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการดาเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรขอปรับตัวเลขวงเงิน เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคานวณจาก
วงเงิน 32,445.565 ล้านบาท เป็นวงเงิน 31,197.309 ล้านบาท (32,445.565 – 1,248.256)
ผวก. มีบัญชาเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 ให้นาเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
กฟภ. เพื่อพิจารณา
5. ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18
ม.ค. 2562 มีมติเห็นชอบ นาเสนอคณะกรรมการ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
6. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุ น ประจ าปี 2561 กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต่ ากว่ า งบประมาณเป็ น วงเงิ น 31,197.309 ล้ า นบาท
ก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงาน (SubPAC) เพื่อพิจารณา
ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นปีบัญชี ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ
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