การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มีวาระ
ที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาลกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ การกุศล การศาสนา การศึกษา การประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2555 ข้อ 6
และข้อ 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ฯแก่หน่วยงานภายนอกอันได้แก่
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ บุ ค คลและนิ ติบุค คลอื่นๆ ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ตามที่ ก ารไฟฟ้า ส่วนภู มิ ภาค
เห็นสมควร โดยผู้ว่าการเป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายได้ในวงเงินคราวละไม่เกิน 300,000.-บาท กรณี
วงเงินเกินอานาจอนุมัติของผู้ว่าการ ให้นาเสนอขออนุมัติคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จากสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2558 โดย
วัดขนาดความรุนแรงได้ 7.9 ริกเตอร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายเป็นจานวนมาก และ
รัฐบาลไทยได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยดังกล่าว นั้น
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองประมวลผลงานและกิจการสัมพันธ์ (กปก.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่
ประเทศเนปาลจึง เห็น ควรเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้า ส่ว นภู มิ ภ าคอนุ มั ติ เ งิน ร่ว มบริจ าค เป็ น จ าน วน
1,000,000.- บาท ต่อไป
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

-2วาระที่ 6.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 2/2558 และครั้งที่ 3/2558
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีแ ละทบทวนแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุมครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 แล้วนั้น
ต่อมา คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการ
ต่อเนื่องในส่วนของงานกากับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่ง คณะกรรมการก ากั บ ดูแลกิ จ การที่ ดีและความรับ ผิดชอบต่อสัง คมมี เ รื่ อ ง
เห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. เรื่องเพื่อพิจารณา
การประชุมครั้งที่ 2/2558 จานวน 3 เรื่อง คือ
1) ทบทวนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) แผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ประเมินของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปี 2558
3) แผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 – 2560
2. เรื่องเพื่อทราบ
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรับ ผิด ชอบต่ อสั ง คม มี ม ติ รับ ทราบเรื่องต่างๆ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
การประชุมครั้งที่ 2/2558 จานวน 2 เรื่อง คือ
1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) สรุปผลการประชุมคณะทางานการกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ป้องปรามการทุจริต ครั้งที่ 3/2558 และครั้งที่ 4/2558
การประชุมครัง้ ที่ 3/2558 จานวน 2 เรื่อง คือ
1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2) การจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายภาครัฐเพื่อดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต”
3. เรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมมี ม ติ รั บ ทราบเรื่ อ งต่ างๆ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

-3การประชุมครัง้ ที่ 2/2558 จานวน 2 เรื่อง คือ
1) โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27
มูลนิธิไขแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ดาเนินการโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตพื้น ที่
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีประชาชนเข้ารับการรักษา จานวน 7,352 คน
การประชุมครั้งที่ 3/2558 จานวน 2 เรื่อง คือ
1) วาระการประชุมคณะกรรมการ CG ประจาปี 2558
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดแถลงข่าว “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 6 ล้าน ซีซี ” ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

