การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 มี
วาระที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
วาระที่ 5.2 ขออนุมัติโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจาปี 2558
คณะกรรมการโครงสร้างองค์กรได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในภาพรวมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และพร้อมรับภารกิจในอนาคต โดยมีมติ
เห็นชอบโครงสร้างองค์กรประจาปี ๒๕๕๘ หน่วยงานระดับฝ่ายและระดับกองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
ซึ่งคานึงถึงความชัดเจนของภารกิจด้าน Network, Retail และ Support มีความสมดุลระหว่างภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายกับพื้นที่การให้บริการ (Agenda Based & Area Based) ลดสายงานบังคับบัญชาลงและเน้นบทบาท
งานในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ประกอบด้วย ๓ สานักที่ขึ้นตรงผู้ว่าการ ได้แก่ สานักผู้ว่าการ
สานักกฎหมายและสานักตรวจสอบภายในและ ๓ กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มเครือข่าย
และบริการและกลุ่มสนับสนุน
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ไปพิจารณาดาเนินการในประเด็นต่างๆ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

-2วาระที่ 5.15 ขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี แ ละป้ อ งปรามการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่ น ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ประจาปี 2557
การจัดทาแผนปฏิบัติการกากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA) ประจาปี 2557 ได้นายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทา ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ๒
แผนงานที่ ๓
แผนงานที่ ๔

เสริมสร้างการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
เสริมสร้างกลไกความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(PEA) เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นควรนาเสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอนุ มั ติ แ ผนปฏิบั ติ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่ น ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประจาปี 2557
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

-3วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 3/2557
ตามที่การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค (PEA) ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕7 ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
การประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๕7 แล้วนั้น คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕7 โดยมีการพิจารณา
เรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่ว นของงานกากับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง
1) เกณฑ์ชี้วัดด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (PEA) ประจาปีบัญชี 2557
2) กาหนดการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสั งคมครั้งที่
5/2557 ในพื้นที่จังหวัดระยอง
2. เรื่องเพื่อทราบ 6 เรื่อง
1) การรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
2) การเข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2557 ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(ป.ป.ช.)
3) รายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารด้า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มประจ าปี 2557
ไตรมาสที่ 1/2557
4) รายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และผลการดาเนิ นงานตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจาปี ๒๕๕7 ไตรมาสที่ 1
5) รายงานผลการประชุมคณะทางานการกากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค
(PEA) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 1/2557
6) คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

-4วาระที่ 6.17 รายงานการอนุมัติปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
มติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 โดยค่า Ft
สาหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 เท่ากับ
69.00 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การคานวณค่ า Ft ประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
ตามที่คานวณได้จริงเท่ากับ 72.94 สตางค์/หน่วย เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า 13.94 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก
1. ประมาณการความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั่ วประเทศสูงขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2556 เนื่องจาก
สภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนกว่า ปีที่ผ่านมา ทาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาเป็นต้องผลิต
ไฟฟ้าและซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพิ่มขึ้น 3,378.83 ล้านหน่วย ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนในการคานวณรอบนี้
เท่ากับ 32.33 บาท/เหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงจากรอบก่อนหน้า 0.12 บาท/เหรียญสหรัฐ มีผลให้ราคาเชื้อเพลิง
และต้นทุนการผลิตไฟฟ้า โดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.11 บาท/ล้านบีทียู
ราคาน้ามันเตาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.23 บาท/ลิตร ราคาถ่านหินนาเข้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 9.00 บาท/ตัน ส่งผลให้ค่า
เชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 66.27 สตางค์/หน่วย
2. ค่า Ft ที่คานวณได้จ ริ งในรอบก่ อนหน้ า สู งกว่าค่า Ft ที่ใช้เรียกเก็บ จึงมีค่า Ft สะสมที่ต้อ งมา
เรียกเก็บเพิ่มในการคานวณรอบนี้อีกจานวน 6.67 สตางค์/หน่วย รวมเป็นค่า Ft ที่คานวณได้ประจาเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 เท่ากับ 72.94 สตางค์/หน่วย
กกพ. ได้พิจารณาว่าหากส่งผ่านภาระค่า Ft ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นภาระแก่ประชาชนมากเกินไป
จึงเห็นชอบค่า Ft ประจาเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 เท่ากับ 69.00 สตางค์/หน่วย โดยให้ กฟผ.
รับภาระค่า Ft แทนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจานวน 2,247 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.94 สตางค์/หน่วย ทั้งนี้
จะชดเชยภาระดังกล่าวให้ กฟผ. ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ดังนั้น ค่า Ft ที่เรียกเก็บในค่าไฟฟ้าประจาเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 จึงเท่ากับ 69.00 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ในการนี้ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค (PEA) ได้จัดทาคาชี้แจงการปรับค่า Ft ประจาเดือนพฤษภาคม –
สิงหาคม 2557 เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลชี้แจง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบแล้ว
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

