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วาระที่ 5.1.5 แผนแม่บทด้า นการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รั ปชั่น
ของ กฟภ. (ปี 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ.
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อคณะกรรมการ กฟภ. ทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามเกณฑ์ประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ในเรื่องการส่งเสริมงานด้าน CG และ CSR
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามมติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 รับทราบการให้
ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.
(พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561) ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
1.2 แผนแม่บทฯ ตามข้อ 1.1 ได้บรรจุแผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจาปี 2561 ไว้ด้วย โดยนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นกรอบชี้นาหลักในการจัดทา ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
25 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจานงของคณะกรรมการในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (จานวน 3 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งองค์กร (จานวน
7 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีและระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
(จานวน 11 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการและกลไกปราบปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (จานวน 4 แผนงาน/โครงการ)
1.3 ต่อมาฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (ฝนย.) มีหนังสือ ลว. 20 ส.ค. 2561 ให้
ทุกหน่วยงานทบทวนแผนแม่บทสายงาน, ทบทวนแผนยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 ของสายงาน และการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์, Balanced Scorecard (BSC) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2563 ของสายงาน/สานัก
2. การดาเนินการ
กองกากับดูแลกิจการที่ดี (กกท.) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักกฎหมาย (สกม.),
สานักตรวจสอบภายใน (สตภ.), ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (ฝบค.), ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
(ฝบส.), ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.), ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (ฝบบ.), ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฝปส.),
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.), ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฝสส.), ฝ่ายจัดหา (ฝจห.) และฝ่ายวางแผนธุรกิจ (ภ1-ภ4)
(ฝวธ.(ภ1-ภ4)) ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนการจัดทาแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 12
ก.ย. 2561 ซึ่งสรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
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-22.1 ทบทวนชื่อ “แผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)” ปรับเป็น “แผนแม่บทด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)”
2.2 ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนกรอบชี้นา (Inputs) ทั้งภายในและภายนอก โดยเปรียบเทียบ
กับแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม ซึ่งสรุปกรอบชี้นาหลักที่สาคัญสาหรับแผนแม่บทฯ ทบทวนฉบับนี้ ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
ด้านที่ 1 : ยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน
- แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 5
พ.ศ. 2562) และ Balanced Scorecard (BSC) ขององค์กร
- ค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยม TRUST+E
- กลยุทธ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของผู้ว่าการ
ด้านที่ 2 : ระเบียบ นโยบาย และคู่มือ
- นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560
ปัจจัยภายนอก (External Factors)
ด้านที่ 1 : ยุทธศาสตร์และแผน
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ด้านที่ 2 : หลักการและแนวทาง
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ OECD
ปี 2015 (OECD Guidelines on Corporate Governance of StateOwned Enterprise 2015 EDITION) และ G20/OECD Principles of
Corporate Governance
- เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ตามดัชนี Dow
Jones Sustainability Indices : DJSI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
ด้านที่ 3 : หลักเกณฑ์การประเมิน
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.3 ทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทฯ ทบทวน
ฉบับนี้ โดยได้ข้อสรุปรวม 4 กลยุทธ์ 15 วัตถุประสงค์ 25 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
Aui/ ผปค./12-2561/5.1. รายงานแผน CG ทบทวนครั้งที่ 2 (60-64)

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
ครั้งที่
12 / 2561
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

-3ด้านการกากับดูแลและส่งเสริม (กลยุทธ์ที่ 1 – 2)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเจตจานงในการบริหารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (จานวน 4 แผนงาน/โครงการ)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
2. ยกระดับเจตจานงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ
3. เพื่อให้ค ณะกรรมการมี บ ทบาทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การดาเนิ น งานเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ขององค์ ก ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
4. พัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกากับดูแลของคณะกรรมการ
แผนงาน / โครงการ
1.1 แผนงานยกระดับเจตจานงสุจริตและพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.2 แผนงานประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1.3 แผนงานส่งเสริมศักยภาพการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
1.4 แผนงานทบทวนคู่มือคณะกรรมการ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
(จานวน 7 แผนงาน/โครงการ)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี รู้จักการนากลไกการประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสานึกตามค่านิยมองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/ โครงการ
2.1 แผนงานเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Control)
2.2 โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ/หน่วยงานดีเด่นของ กฟภ. ประจาปี 2562
2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายอื่นๆ
2.4 แผนงานตรวจสอบภายในส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.5 โครงการเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม กฟภ.
2.6 กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2.7 แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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-4ด้านการป้องกันและปราบปราม (กลยุทธ์ที่ 3 – 4)
กลยุทธ์ที่ 3 พั ฒ นามาตรฐานการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก
(จานวน 8 แผนงาน/โครงการ)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการและกลไกด้านการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีความโปร่งใส
3. บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืนในระดับสากล
แผนงาน / โครงการ
3.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2562
3.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG-eSystem)
3.3 แผนงานทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 โครงการประเมิ น ผลและพั ฒ นาการดาเนิ น งานด้ า น Governance, Risk Management and
Compliance (GRC) ของ กฟภ.
3.5 แผนงานด้า นการบริห ารความเสี ่ย งและควบคุม ภายในเพื่อ ป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
คอร์ รั ป ชั่น ของ กฟภ.
3.6 แผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ กฟภ. บนฐานข้อมูลสานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3.7 แผนงานการดาเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
3.8 แผนงานจั ด ท าคู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุ ญ าต
ทางราชการ พ.ศ. 2558
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษ
อย่างมีประสิทธิภาพ (จานวน 6 แผนงาน/โครงการ)
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบ ลงโทษผู้กระทาการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม
3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง และป้องปราม
การทุจริตทุกรูปแบบ
แผนงาน / โครงการ
4.1 แผนงานยกระดับการดาเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ.
4.2 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านงานบริการและด้านทุจริต
ประพฤติมิชอบของ ศปท. PEA
4.3 แผนการพัฒนางานติดตามตรวจสอบผู้กระทาความผิด (e-Investigate)
4.4 แผนงานจัดทาปรับปรุง หรือวางแผนแนวทาง วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานต่างๆ ให้หน่วยงานใน กฟภ. ใช้ประกอบในการปฏิบัติ
4.5 แผนงานสารวจ วิเคราะห์ และสรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ กฟภ.
4.6 โครงการการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
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-52.4 กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จและกาหนดเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ดังนี้
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

เป้าหมายปี 2560 - 2564
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
90
95
95

ร้อยละการตระหนักรับรู้และประยุกต์ใช้หลักการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธ รรม และคว ามโ ปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งาน 80-100 หรือ 80-100 หรือ 80-100 หรือ
(ประเมิ น ผลโดยส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ ติ ด อันดั บ 1 ติ ด อันดั บ 1 ติ ด อันดั บ 1
ใน 3 ของ ใน 3 ของ ใน 3 ของ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ
ทั้ ง หมดที่ เ ข้ า ทั้ ง หมดที่ เ ข้ า ทั้ ง หมดที่ เ ข้ า
ร่วมประเมิน ร่วมประเมิน ร่วมประเมิน

2.5 ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 10 ตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จ ดังนี้
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ตอบกลยุทธ์

เชิงประสิทธิภาพ (Output)
ร้อยละผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ร้อยละ 100
เชิงประสิทธิผล (Outcome)
1) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ร้อยละ 80-100
หรือติดอันดับ 1 ใน 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้าร่วมประเมิน
2) ร้ อยละการตระหนั กรั บรู้ และประยุ กต์ ใช้ หลั กการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี คุ ณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
3) มีบุคคลต้นแบบ และหน่วยงานดีเด่นที่เป็น Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง
4) ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5) ร้ อยละของพนั กงานที่ ลงนามรั บทราบคู่ มื อการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ไม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ 85
6) การบูรณาการการควบคุมภายในและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส เพื่อ
พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พัฒนาและขยายผลเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8) ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 30 วันทาการ ร้อยละ 100 และข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้
ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
9) ร้อยละความพึงพอใจ ต่อความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของ กฟภ. ไม่น้อยกว่าระดับดี

กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 1-4
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4
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-62.6 ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) แล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
ดังนี้
(1) ให้พิจารณาเพิ่มเติมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลัก เพื่อ
ประยุกต์ใช้โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในรูปแบบที่เหมาะสม
(2) ให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง
(3) ให้ พิ จ ารณาศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวัด ผลการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Rating : CGR)
(4) ให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาดาเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟภ. และของรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอื่น ปีละ
1 ครั้ง โดยเริ่มดาเนินการภายในไตรมาส 1/2562 หรือตามความเหมาะสม
(5) ให้พิจารณาเพิ่มเติมคู่มือสาหรับประชาชนไว้ใน Application ของ กฟภ.
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อ แผนแม่บท
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (ปี 2560 - 2564)
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กฟภ. แล้ว ต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบ และให้ น าความเห็ น / ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ กฟภ. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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