ยกร่าง -

มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.
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เมื่อวันที่

วาระที่ 6.2.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 10/2563 (สัญจร)
ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมำเพื่อนำเรียนคณะกรรมกำร กฟภ. ทรำบ โดยเรื่องนี้เข้ำข่ำยที่
จะต้องนำเสนอคณะกรรมกำร กฟภ. เนื่องจำกเป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรกิจกำร
สัมพันธ์ กฟภ.
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ. ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 10/2563 (สัญจร) และพบปะ
เยี่ยมเยียนเพื่อมอบนโยบำยและรับฟังปัญหำของพนักงำนในพื้นที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเขต 1 ภำคเหนือ
(กฟน.1) ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 ต.ค. 2563 โดยมีนำยปฏิคม วงษ์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ.
เป็นประธำนในที่ประชุม
2. การดาเนินการ
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ. ได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม
ซึ่งมีเรื่องสำคัญเห็นควรรำยงำนคณะกรรมกำร กฟภ. สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
26 ต.ค. 2563
2.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟภ.
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ. ได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ และมีมติจัดส่งให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องพิจำรณำดำเนินกำร ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรได้ประสำนติดตำมเร่งรัดกำรดำเนินกำรและนำรำยงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ. โดยในเดือน ต.ค. 2563 มีเรื่องที่ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรรำยงำน ดังนี้
(1) ข้อเสนอของสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจ กฟภ. (สร.กฟภ.) เรื่องขออนุมัติแก้ไข
ข้อบังคับ กฟภ. ว่ำด้วยระเบียบพนักงำน พ.ศ. 2517 ให้สอดคล้องกับกฎสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (ก.พ.) ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรทำงวินัยที่ใช้ในปัจจุบัน
คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ กฟภ. ว่ำด้วยระเบียบพนักงำน
พ.ศ. 2517 ได้พิจำรณำเรื่องกำหนดโทษลดเงินเดือน/ตัดเงินเดือน ผู้กระทำควำมผิดของ กฟภ. ในอัตรำร้อยละ
6 หรือ 12 โดยพิจำรณำจำกควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำผิดแต่ละกรณี โดยคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กฟภ. กำหนดโทษดังกล่ำวในอัตรำที่สูงกว่ำ ที่สำนักงำน ก.พ. ใช้ในปัจจุบันคือร้อยละ 2
หรือ 4 ซึ่งตำมกฎหมำยเมื่อมีกำรกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน ผู้กระทำควำมผิดควรได้รับโทษแบบเดียวกัน
ดังนั้น กฟภ. ควรใช้มำตรฐำนเดียวกับสำนักงำน ก.พ.
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พิจำรณำแล้วมีประเด็นข้อสังเกตว่ำ ขอให้
คณะกรรมกำรฯ ทบทวนโทษดังกล่ำว และหำรือไปยังสำนักงำน ก.พ. เนื่องจำกปัจจุบันข้อบังคับที่ กฟภ.
ใช้ในกำรกำหนดโทษกำรลดเงินเดือน/ตัดเงินเดือนของผู้กระทำควำมผิดอ้ำงอิงมำจำกกฎสำนักงำน ก.พ.
มติที่ประชุม รับทรำบ และขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง แก้ไข
ข้อบังคับ กฟภ. ว่ำด้วยระเบียบพนักงำน พ.ศ. 2517 พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
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(2) ข้อเสนอของ สร.กฟภ. เรื่องกำรลำหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับพนักงำน
เกษียณอำยุ (ปรับเพิ่มวันลำหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม ไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน)
เนื่องจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน กฟภ. (กสช.) ลดลง ทำให้พนักงำนเกษียณอำยุในปีที่ผ่ำนมำได้รับผลตอบแทนน้อย
จึงเสนอขอให้เพิ่มวันลำหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมเป็น 45 วัน สำหรับผู้เกษียณอำยุงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พิจำรณำแล้วมีประเด็นข้อสังเกตว่ำ ขอให้ กฟภ.
พิจำรณำปรับเพิ่มวันลำหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมให้แก่พนักงำนที่เกษียณอำยุ จำกที่สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน
เพิ่มเป็นไม่เกิน 45 วัน แต่หำก กฟภ. ยังไม่สำมำรถเพิ่มได้ถึง 45 วัน ขอให้พิจำรณำเพิ่มให้ตำมควำมเหมำะสม
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอำยุ ทั้งนี้ ให้พิจำรณำสถำนะทำงกำรเงินของ กฟภ. ที่ได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ประกอบด้วย
มติที่ประชุม รับทรำบ และให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
(3) ข้อเสนอของ สร.กฟภ. เรื่องขอให้ กฟภ. จัดหำแท็บเล็ต (Tablet) ให้พนักงำน
กฟภ. สำหรับใช้ในงำน กฟภ. (ทรัพย์สิน กฟภ.)
สำยงำนสำรสนเทศและสื่อสำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อดี/ข้อเสีย
รวมทั้งพิจำรณำควำมคุ้มค่ำและควำมเหมำะสมในกำรนำ Tablet มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กฟภ. อีกทั้งปัจจุบัน
ระบบเครือข่ำย (Network) ของ กฟภ. ถูกภัยคุกคำมจำกไวรัส Maze Ransomware กฟภ. จึงมีกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ที่จะเข้ำมำใช้งำนมำกขึ้น ประกอบกับอุปกรณ์ด้ำนเครือข่ำย (Internet Access)
มีข้อจำกัดในกำรเข้ำใช้งำน ส่งผลให้กำรใช้งำน PEA_Wireless ไม่เสถียร ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้พร้อมกันทุกคน
และมีผลกระทบต่อสำนักงำน กฟภ. ทั่วประเทศ
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พิจำรณำแล้วมีประเด็นข้อสังเกตว่ำ กฟภ. ควรเร่ง
ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงระบบ Internet ของ กฟภ. ให้มีควำมเสถียร
มติที่ประชุม รับทรำบ และให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
(4) แจ้งเวียนกำรแต่งกำยของพนักงำน กฟภ.
ตำมที่กองสื่อสำรองค์กำร (กสอ.) ได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงำนเรื่องกำรแต่งกำย
ของพนักงำน PEA และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนให้กับ PEA โดยระบุไว้ว่ำวันจันทร์ให้แต่งกำยชุดสุภำพ ทำให้พนักงำน
ในส่วนภูมิภำคบำงพื้นที่ที่สวมใส่ชุดเครื่องแบบรำชกำรสีกำกีในวันจันทร์เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำไม่ต้องสวมใส่ชุด
เครือ่ งแบบดังกล่ำวแล้ว
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พิจำรณำแล้วมีประเด็นข้อสังเกตว่ำ กฟภ. ควร
ปรับปรุงหนังสือแจ้งเวียนแนวทำงกำรปฏิบัติเรื่องกำรแต่งกำยของพนักงำนให้ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
สอดคล้องกับส่วนรำชกำรแต่ละจังหวัด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงำนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้ำนกำรแต่งกำยของพนักงำน
มติที่ประชุม รับทรำบ และให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
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(5) เรื่องรถยนต์เช่ำของ กฟภ. ที่ครบกำหนดสัญญำ (ให้สิทธิพนักงำนประมูล
เพื่อจัดซื้อก่อนที่บริษัทจะนำรถยนต์ดังกล่ำวประมูลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไป)
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ พิจำรณำแล้วมีประเด็นข้อสังเกตว่ำ กฟภ.
ควรพิจำรณำให้พนักงำนมีโอกำสจัดซื้อรถยนต์เช่ำ กฟภ. ที่ครบกำหนดสัญญำในรำคำที่เหมำะสมก่อนนำไป
ประมูลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไป เนื่องจำกรถยนต์เช่ำยังคงมีสภำพดีและมีกำรตรวจเช็คสภำพตำมระยะเวลำที่
กำหนดอยู่เสมอ โดยขอให้ระบุเงื่อนไขไว้ในข้อกำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) หรือ
สัญญำเช่ำ เพื่อให้สิทธิ์พนักงำนในกำรซื้อรถยนต์เช่ำของ กฟภ.
มติที่ประชุม รับทรำบ และให้พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อสังเกต
ส่วนที่ 2 การประชุมพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาของพนักงาน
ในพื้นที่ กฟน.1
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ. ได้เดินทำงไปพบปะเยี่ยมเยียนพนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค เขต 1 (ภำคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ (กฟน.1) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 2
(กฟจ.เชียงใหม่ 2) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อย อำเภอบ้ำนธิ (กฟย.อ.บ้ำนธิ) จังหวัดลำพูน เพื่อมอบ
นโยบำยและสอบถำมปัญหำในเรื่องต่ำง ๆ ของกำรไฟฟ้ำในสังกัด
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
3. ประเด็นที่นาเสนอ
จึงเสนอคณะกรรมกำรเพื่อโปรดทรำบผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ กฟภ.
ครั้งที่ 10/2563 (สัญจร) และพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อมอบนโยบำยและรับฟังปัญหำของพนักงำนในพื้นที่ กฟน.1
ระหว่ำงวันที่ 26 – 28 ต.ค. 2563 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ
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