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วาระที่ 5.3.9 ผลการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร)
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนาเรียนคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่มเติม โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์การประเมินผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมการดาเนินงานด้าน CG และ CSR
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
ตามที่ กฟภ. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีหน้าที่วางกรอบและเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กฟภ. ต่อคณะกรรมการ กฟภ. และอานาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น
2. การดาเนินการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการประชุม ครั้งที่
3/2561 (สัญจร) เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีเรื่อง
สาคัญเห็นควรรายงานคณะกรรมการ กฟภ. สรุปได้ดังนี้
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ แจ้งว่า กฟภ. สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะในด้าน CG และ CSR สะท้อนจากการรับรางวัลต่าง ๆ ล่าสุด คือรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจาปี 2561 จานวน 7 รางวัล จาก 6 ประเภท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน โดยเฉพาะ ผวก. ที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ กฟภ. ประสบความสาเร็จตลอดระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง ขอให้รักษามาตรฐานการดาเนินงานนี้ให้คงอยู่ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 การบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง)
จ.นครปฐม (กฟก.3) ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้อานวยการ
การไฟฟ้าเขต 3 (ภาคกลาง (อข.ก.3)
อข.ก.3 รายงานข้อมูลสาคัญและบทบาทหน้าที่ของ กฟก.3 ในด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวมถึงการเตรียมความพร้อมการดาเนินธุรกิจของ กฟก.3
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ
ได้มีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้
(1) ให้พิจารณาเพิ่มคุณสมบัติการใช้งาน Application PEA Smart Plus ให้สามารถ
ตอบแบบสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ กฟภ.
(2) ให้ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ Call Center ขององค์กรขนาดใหญ่
เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับระบบ Call Center ของ กฟภ.
(3) ให้พิจารณาศึกษาการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ IoT, Solar Rooftop,
Blockchain, Charging Station เป็นต้น มาประยุกต์และพัฒนาเป็นธุรกิจเสริมของ กฟภ. ต่อไปในอนาคต
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-2(4) ให้ศึกษาแนวทางการวางแผนอัตรากาลังคนขององค์กรในอนาคต เพื่อรองรับแนวทาง
การดาเนินธุรกิจของ กฟภ. ในอนาคต รวมทั้งศึกษาแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap)
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.3 เรื่องสืบเนื่อง จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
2.3.1 รายงานการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 (สัญจร) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
จานวน 9 ประเด็น ทั้งนี้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ให้พิจารณาสรุปผลการพิจารณา CSR Signature ของ กฟภ. ให้แล้วเสร็จ
ในปี 2561 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบในปี 2562
(2) ให้พิจารณาพัฒนา Application เพื่อเป็น Platform ในการดาเนินงาน
โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
(3) ให้สายงานอานวยการรายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูลการนา Fleet Card
มาใช้ในการเติมน้ามันรถยนต์ของ กฟภ. และเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.4 เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
2.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (รายคณะ) ไตรมาสที่ 2/2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้ประเมินตนเอง (รายคณะ)
มีผลการประเมินเท่ากับ 117 คะแนน (คะแนนเต็ม 117 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการประเมิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กฟภ. ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่
9/2561 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561
2.5 เรื่องเพื่อทราบ จานวน 6 เรื่อง ดังนี้
2.5.1 รายงานความคืบหน้าการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและพัฒนา
การดาเนินงานด้าน Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กฟภ. ประจาปี 2561
คณะกรรมการกาหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทาข้อกาหนดขอบเขต
การจ้างที่ปรึกษา (TOR) ราคากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา (โดยวิธีคัดเลือก) โครงการ
ประเมินผลและพัฒนาการดาเนินงานด้าน GRC ของ กฟภ. ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 โดยกองกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา รวมทั้ง
จัดทาสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.5.2 รายงานผลตามแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาไตรมาสที่ 2/2561 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 8 กิจกรรม มีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามค่าเป้าหมายทุกกิจกรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
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-32.5.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจาไตรมาสที่ 2/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/
โครงการ มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 64.43 ซึ่งดีกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
(ค่าเป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50)
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.5.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจาไตรมาสที่ 2/2561 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 43 แผนงาน/โครงการ
มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คิดเป็นร้อยละ 49.65
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.5.5 รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco – Efficiency) ของ กฟภ. คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco - Efficiency) ได้จัดทารายงานผลการศึกษาและการกาหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของ
Eco - Efficiency ของ กฟภ. ตามตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ มีข้อสังเกต
ให้จัดทารายงานผลการศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) ของ กฟภ.
เพื่อนาเสนอ ผวก. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. อนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
2.5.6 รายงานผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลการดาเนินงานของ กฟภ.
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2561 สรุปผลการดาเนินงานทบทวนการปรับปรุง
ข้อบังคับและระเบียบที่สาคัญของ กฟภ. ประจาปี 2561 (สถานะ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561) มีข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 13 เรื่อง และอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
14 เรื่อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.6 เรื่องอื่น ๆ จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
2.6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ครั้งที่ 4/2561 ตามที่คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้กาหนดแผนการประชุมฯ ประจาปี 2561
(ไตรมาสละ 1 ครั้ง) เพื่อให้การประชุมครั้งถัดไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดฯี
เห็นชอบให้กาหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมจากแผนในช่วงเดือน ต.ค. 2561 เพื่อพิจารณาวาระที่สาคัญ
จานวน 2 วาระ คือ
(1) แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นของ กฟภ. (ฉบับทบทวน)
(2) แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. (ฉบับทบทวน)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตให้ดาเนินการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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-46. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อผลการประชุมคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2561 (สัญจร) ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้พิจารณาดาเนินการ

มติที่ประชุม
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