การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระ
ที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
วาระที่ 6.7 รายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรอบ
ปี 2556
ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ครั้ ง ที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่ 22
มกราคม 2557 ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในรอบปี 2556 และให้นาผลการดาเนินงานดังกล่าวรายงานคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. เรื่องที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 16 เรื่อง
2. เรื่องที่พิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 เรื่อง
3. เรื่องเสนอเพื่อทราบและข้อหารืออื่นๆ 25 เรื่อง
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-2วาระที่ 6.9 รายงานการอนุมัติปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 มกราคม 2557
แจ้งมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน(กกพ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เรื่องการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตาม
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เดือนมกราคม – เมษายน 2557 โดยค่า Ft สาหรับเรียกเก็บจาก
ผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม – เมษายน 2557 เท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การคานวณค่า Ft ประจาเดือนมกราคม – เมษายน 2557 จริงเท่ากับ 60.99 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้น
จากรอบก่อนหน้า 6.99 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก
1. อัตราแลกเปลี่ยนในการคานวณรอบนี้เท่ากับ 32.21 บาท/เหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงจากรอบก่อนหน้า
0.97 บาท/เหรียญสหรัฐ มีผลให้ราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.34 บาท/ล้านบีทียูราคาน้ามันดีเซลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.17 บาท/ลิตร ส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิง
และค่าซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 59.11 สตางค์/หน่วย
2. ค่า Ft ที่คานวณได้จริงในรอบก่อนหน้า สูงกว่าค่า Ft ที่ใช้เรียกเก็บจึงมีค่า Ft สะสมที่ต้องมาเรียก
เก็บเพิ่มในการคานวณรอบนี้อีกจานวน 1.88 สตางค์/หน่วย รวมเป็นค่า Ft ที่คานวณได้ประจาเดือนมกราคม –
เมษายน 2557 เท่ากับ 60.99 สตางค์/หน่วย
กกพ. ได้พิจารณาว่าหากส่งผ่านภาระค่า Ft ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป
ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวน จึงได้พิจารณาลดค่า Ft เท่ากับ 1.99 สตางค์/หน่วย คิดเป็น
ค่า Ft ที่เรียกเก็บเท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย โดย
1. ให้นาเงินจากการขาดส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนมาชดเชย จานวน 130.39 ล้านบาท ซึ่งจะ
ช่วยลดได้ 0.24 สตางค์/หน่วย
2. ให้ กฟผ. รับภาระค่า Ft แทนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจานวน 939.48 ล้านบาทซึ่งจะช่วยลดได้
1.75 สตางค์/หน่วย ทั้งนี้จะชดเชยภาระดังกล่าวให้ กฟผ. ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป
รวมเป็นส่วนลดค่า Ft 1.99 สตางค์/หน่วยดังนั้น ค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม –
เมษายน 2557 จึงเท่ากับ 59.00 สตางค์/หน่วย
ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 อนุมัติมอบ
อานาจให้ผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติแล้วรายงานให้
คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบต่อไป
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า (กอธ.) ได้จัดทาคาชี้แจงการปรับค่า Ft
ประจาเดือนมกราคม – เมษายน 2557 แจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลชี้แจง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ทราบค่า Ft ในรอบนี้แล้ว
ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้มีอนุมัติ ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 ปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) ขายปลี ก ประจ าเดื อ นมกราคม – เมษายน 2557 หน่ว ยละ 59.00 สตางค์ (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนมกราคม – เมษายน 2557 แล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-3วาระที่ 6.10 รายงานผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจาปี 2556
งวดสิ้นปี (มกราคม – ธันวาคม 2556)
ตามมติคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ให้ความ
เห็นชอบร่างเกณฑ์วัดผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประจาปีบัญชี 2556 นั้น
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวป.) ได้ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามบั น ทึกข้อตกลงฯ ของ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค ประจาปีบัญชี 2556 เพียงสิ้ นเดือนธันวาคม 2556 จาก
ผู้รับผิดชอบเกณฑ์วัดฯ และประมาณการผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีบัญชี จากการเปรียบเที ยบผลปัจจุบันกับ
แผนงาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลงานในอดีต คาดว่าคะแนน ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 4.5551 อยู่ในเกณฑ์
ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาการด าเนิ น งานเพี ย งสิ้ น เดือ นธัน วาคม 2556 สามารถสรุ ป และประมาณการผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้นปี 2556 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ ของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6 (จานวน 1 เกณฑ์วัด)
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.0) จานวน 1 เกณฑ์วัด
กลุ่มที่ 2 ผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (จานวน 18 เกณฑ์วัด)
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้นมาก (คะแนน 5.0) จานวน 12 เกณฑ์วัด
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก (คะแนน 4.0-5.0) จานวน 4 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ตัวชี้วัด 2.7.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน
- ตัวชี้วัด 2.10 การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
- ตัวชี้วัด 2.17 การนาส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ปกติ - ดีขึ้น (คะแนน 3.0-4.0) จานวน 1 เกณฑ์วัดได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.8 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (CPI-X)
ผลการดาเนินการอยู่ในระดับ ต่ามาก (คะแนน 1.0) จานวน 1 เกณฑ์วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัด 2.5 การขยายเขตการบริการไฟฟ้า
ทั้งนี้ ตัวชี้วัด 2.5, 2.8 และ 2.10 ผลการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาลังดาเนินการขอปรับเปลี่ยนคาจากัดความ ปัจจุบันได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว อยู่ระหว่างนาส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หากคณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC)
พิจารณาเห็นชอบตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับเปลี่ยนคาจากัดความแล้ว คาดว่าทาให้ตัวชี้วัด 2.5 และ 2.10
จะได้ระดับคะแนน 5.0000 ตัวชี้วัด 2.8 จะได้ระดับคะแนน 4.8179 เป็นผลให้คะแนน ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ
4.8688 อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น -ดีขึ้นมาก ทั้งนี้ กวป. ได้จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามระบบประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจประจาปีบัญชี 2556 ให้แก่ สคร. และบริษัท ที่ปรึกษาฯ IRDPเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
31 มกราคม 2557 ส าหรั บ รายงานผลการด าเนิ นงานที่ มี ข้ อ มู ล ยั งไม่ แ ล้ ว เสร็จ นั้น กวป. จะเร่ ง รั ด ติ ด ตาม
ประสานงาน เพื่อรวบรวมจัดส่งอีกครั้งหนึ่ง
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-4วาระที่ 6.11 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2556
ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 และ
ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24มิถุนายน 2546 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานสถานะ
การบริการประชาชนก่อนและหลังการขายให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเป็นประจาทุกเดือน
เนื่องจากการบริการทั้งก่อนและหลั งการขายเป็นเรื่องที่กาหนดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการติดตามผลเป็นประจาทุกเดือนในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์
และประเมินผล (กวป.) ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจาเดื อนพฤศจิกายน
2556 เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

