การประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีวาระที่
เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 3 (2555–2559) ปรับแผนครั้งที่ 2
ตามที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ ด าเนิ น การตามแผนงานสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน ระยะที่ 3
(ปี 2555–2559) ปรับแผนครั้งที่ 1 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 พร้อมกรอบและ
งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 โดยใช้งบเงินกู้ในประเทศและเงินรายได้ของการไฟฟ้าส่ว น
ภูมิภาค
ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556
เห็นชอบจัดรถทดแทนรถยนต์ที่อายุใช้ง านเกินกว่า 20 ปี ให้การไฟฟ้าเขตและหน่วยงานในสานักงานใหญ่ตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 11 ประเภท จานวน 523 คัน
ผู้ว่าการให้ความเห็นชอบจัดสรรรถยนต์เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
4 อาเภอของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 โดยพิจารณาจัดรถยนต์ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 15 ปีและจัดรถยนต์เพิ่มเติมให้มีจานวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทุกการไฟฟ้าเขตอีกร้อยละ 30 รวมทั้งสิ้น 77 คัน
ผู้อานวยการแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานได้มอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการด้านการ
จัดซื้อยานพาหนะพิจารณาทบทวนการจัดหารถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี สรุปได้ ดังนี้
1. ปรับลดจานวนการจัดหาให้สอดคล้องตามแผนการจัดซื้อรถทดแทนรถยนต์ที่อายุใช้งานเกิน
15 ปี ให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้งบลงทุนปี 2557 และแผนงาน
สนับสนุนการดาเนินงานระยะที่ 3
2. (ปรับแผนครั้งที่ 1) ที่ได้พิจารณาจัดสรรทดแทนให้แล้ว จึงทาให้จานวนการจัดหายานพาหนะ
ทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ลดลง รวมจานวน 22 คัน
3. ปรับราคาต่อหน่วย ของรถยนต์ให้สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน
4. สรุปจานวนรถทดแทนรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 20 ปีสาหรับการไฟฟ้าเขตและสานักงานใหญ่
ผู้อานวยการแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานพิจารณาแล้วเห็นควรปรับแผนงานสนับสนุนการ
ดาเนินงานระยะที่ 3 โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนงานฯ สรุปได้ดังนี้
1. จัดหารถทดแทนรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 20 ปี ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1.1 จัดทดแทนรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 20 ปีในปัจจุบัน รวมถึงรถยนต์ที่ได้รับจัดสรรรถ
ทดแทนตามแผนฯ ระยะที่ 3 แล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ โดยเมื่อจัดทดแทนแล้ว จานวนรถยนต์รวมทั้งหมดต้องไม่
เกินเกณฑ์การจัดหายานพาหนะในส่วนภูมิภาค (ไม่รวมการจัดสรรกรณีต่างๆ) ตามอนุมัติผู้ว่าการ ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2554 (หลักเกณฑ์ใหม่)
1.2 หักจานวนที่ได้รับจัดสรรทดแทนแล้วตามแผนฯ ระยะที่ 3 ที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อ
1.3 ไม่จัดทดแทนสาหรับรถยนต์ที่ใช้วิธีการเช่า (Contract Out) จากเอกชน เช่น รถตรวจการ
รถ Double Cab หรือรถบรรทุก 1 ตัน รถตู้นั่ง เป็นต้น
1.4 จัดรถยนต์ทดแทนรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ให้การไฟฟ้าเขต 3 ภาคใต้ (กฟต.3) ไม่รวม
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
2. เป้าหมายของแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน ระยะที่ 3 ปรับแผนครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จะจัดซื้อ/จัดจ้างที่ดิน อาคารสานักงาน ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อความต้องการมากขึ้น

-23. แหล่งการเงิน
เงินกู้ในประเทศ/รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้อานวยการแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานระยะที่ 3 (2555-2559) ปรับแผนครั้งที่ 2
2. ให้ขอความเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการดาเนินงานระยะที่ 3 (2555 - 2559) คณะกรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ 1 แล้ว และให้เสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ ความเห็ น ชอบ ซึ่งคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคมอบอานาจให้ ค ณะกรรมการบริห ารพิจ ารณา
กลั่นกรองแผนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นแผนการดาเนินงานที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีมติเห็นชอบนาเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอ สศช. ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

-3วาระที่ 5.3 ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีรายชื่อสานักงานในพื้น ที่พิเศษของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค แนบท้าย
ระเบียบการไฟฟ้ า ส่ วนภู มิภ าคว่า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น สวั สดิ การสาหรั บ การปฏิ บั ติง านประจ า
สานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548
ที่ป ระชุมได้มีมติย กเลิ กคาสั่ ง การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค ที่ ส.1/2522 สั่ ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2522 เรื่อง
ระเบียบเบี้ยกันดารและยกเลิกคาสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ส.9/2529 สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2529 เรื่อง
รายชื่อท้องที่กันดาร เปลี่ยนเป็น เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษแทน โดย
กาหนดสานักงานในพื้นที่พิเศษใช้หลักการเดียวกับราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทาระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสาหรับ
การปฏิ บั ติ ง านประจ าส านั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ พ นั กงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทีป่ ฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ “เงินสวัสดิการ
สาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ซึ่งปัจจุบันสานักงานในพื้นที่
พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีจานวน 46 แห่ง
เนื่องจากสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กาหนดไว้เป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2548
ซึ่งปัจจุบันการคมนาคม สาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายชื่อสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันได้ประชุมพิจารณา จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 30 กันยายน
2556 มีมติสรุปกาหนดรายชื่อสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากเดิม 46 แห่ง เป็น 48 แห่ง
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
กฟย. ซึ่งในแต่ละแห่งมีจานวนพนักงานน้อย จึงทาให้หน่วยงานในพื้นที่พิเศษมีจานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 46 แห่ง
เป็น 48 แห่ง แต่จานวนพนักงานที่ได้รับสิท ธิ์มีจานวนลดลง จึงเห็นควรปรับปรุงบัญชีรายชื่อสานักงานในพื้นที่
พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนบท้ายระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการสาหรับการ
ปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2548 จากเดิม 46 แห่ง เป็น 48 แห่ง
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 มีมติ
เห็นชอบนาเสนอคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

-4วาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนแม่บทสายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557–2559
ตามที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิ บัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแนวทางการกากับ ดูแล
กิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย นั้น
ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วัน ที่ 16 มกราคม 2557 ได้พิจ ารณารายละเอียดและมี มติ เห็ น ชอบแผนแม่บ ทสายงานกิ จการสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557–2559 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. แผนส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน และพันธมิตร (Community Partnership)
4. แผนพัฒนาการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม Creating Sharing Value (CSV)
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

-5วาระที่ 6.1 รายงานการดาเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 สั่งการให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจ ารณาแนวทางและวางมาตรการรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งแกนนาประกาศให้วันที่
13 มกราคม 2557 เริ่มปฏิบัติการยึดเมือง พร้อมมาตรการตั ดน้า ตัดไฟฟ้า บ้านพักบุคคลสาคัญ และสถานที่
ราชการที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและสถานที่ราชการ นั้น
ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ได้จัดตั้งศูนย์อานวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.)
2. เวียนย้ามาตรการเฝ้าติดตามดูแลรักษาอาคารสถานที่ สถานีไฟฟ้า กรณีเหตุชุมนุมทางการเมือง
3. จัดประชุมมอบหมายงานด้านต่างๆ ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการและติดตาม
ความคืบหน้าเป็นระยะ
4. ย้ายศูนย์อานวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) สานักงานใหญ่ไป
ประจาในส่วนภูมิภาค
5. ผู้ว่าการได้มีบัญชาให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามปกติ
6. รายงานสถานการณ์การการจ่ายไฟฟ้าถึงกระทรวงมหาดไทยเป็นประจาทุกวัน
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

-6วาระที่ 6.3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 6/2556
ตามที่ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคได้ มีคาสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากั บดูแลกิจ การที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนแนวทาง การกากับดูแล
กิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลรวมทั้งมีหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รายงานผลการ
ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ต่อคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประชุม
ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ เป็นการต่อเนื่องในส่วนของงานกากับดูแลกิจการที่ดีและ
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องเห็นสมควรให้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ดังนี้
1. เรื่องเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง
1) สรุปผลการดาเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีมติเห็นชอบ
สรุปผลการดาเนิน งานตามข้อสั งเกตของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสั ง คม
ปี 2556
2) ทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการกากั บดู แลกิจ การที่ดี และความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมมีม ติเ ห็ นชอบการ
ทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจริยธรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่เสนอและหาก
ดาเนินการแล้วเสร็จให้นาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
3) แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ AEC
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมมีม ติเห็ นชอบแนว
ทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับ AEC ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้สอดคล้องกับการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท
เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
(รายคณะ) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นชอบและตอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการกากับดูแลกิจ การที่ดีและความรับผิดชอบต่อสั งคมไตรมาสที่ 3/2556 (รายคณะ)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. เรื่องเพื่อทราบ (ตามข้อสังเกตคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติรับทราบ 3 เรื่องดังนี้
1) สรุปผลการดาเนินงานโครงการนาระบบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
มาใช้สาหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2) การขยายผลนวัตกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตเมืองและชุมชน

-73) โครงการติดตั้งหลอด LED ให้วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงรายและให้ข้อคิดเห็นว่าหาก
เป็นไปได้เห็นควรให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณพื้นที่วัดด้วยเพื่อความร่มรื่น
3. เรื่องเพื่อทราบทั่วไปคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีมติ
รับทราบ 5 เรื่องดังนี้
1) รายงานความคื บ หน้ า ในการจัด ท ารายงานประจ าปีด้ า นสั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม (CSR
Report) ปี 2556
2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจาปี 2556
ไตรมาสที่ 3/2556
3) รายงานความคื บ หน้ า ผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผล
บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจาปี /2556 ไตรมาสที่ 3
4) รายงานผลการประชุมคณะทางานการกากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) ไตรมาสที่ 2/2556 ไตรมาสที่ 3/2556 และ ไตรมาสที่4/2556
5) รายงานผลการดาเนินการจัดงาน PEA CSR DAY 2013 “PEA เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งในงานดังกล่าวมีการบรรยายในหัวข้อ “ทางานอย่างไรให้มีความสุข ” โดยประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง
1) กาหนดการประชุมคณะกรรมการกากับ ดูแลกิจ การที่ดีและความรับผิ ดชอบต่อ สั ง คม
ประจาปี 2557
คณะกรรมการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี และความรับผิ ดชอบต่ อสั ง คมมี มติเห็ นชอบกาหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี 2557 ทั้งนี้ให้ปรับการประชุม
สัญจรครั้งที่ 1 เป็นเดือนมกราคม 2557 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) (กฟน.1) และครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน 2557 ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) (กฟก.2)
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและให้ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

-8วาระที่ 6.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2556 ไตรมาสที่
4/2556
ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กาหนดให้รายงานผล
การดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เป็นประจาไม่เกิน ๔๕ วัน หลังสิ้นไตรมาส นั้น
กองวางแผนธุรกิจสารสนเทศและสื่อสาร (กธส.) ได้รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ปี 2556 ไตรมาส 4/2556 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556) จานวน
ทั้งสิ้น 25 โครงการ ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 โครงการ
(1) งานศึกษาและจัดทามาตรฐานข้อมูลองค์กรแบบบูรณาการ (Data Standard)
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนาแสงด้วยระบบ
IP Multimedia Subsystem (IMS)
(3) งานปรับปรุงเสถียรภาพโครงข่าย SDH
2. โครงการที่มีผลการดาเนินงานตามแผน จานวน 15 โครงการ
(1) งานทบทวนทางเลือกและเตรียมความพร้อมสาหรับดาเนินโครงการระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปสาหรับธุรกิจหลัก (รซธ.) ระยะที่ 2
(2) งานทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process ReEngineering & Improvement) และการทบทวนความต้องการใช้งานเพิ่มเติมในระยะต่อไป
(3) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจและระบบคลังข้อมูล (Business
Intelligence and Data Warehouse)
(4) งานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในส่วนงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิทยุสื่อสารแบบ
Digital และจัดทาร่าง TOR สาหรับการจัดหาระบบ
(5) งานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network
(6) งานติดตั้งเคเบิลใยแก้วนาแสง ระยะที่ 1
(7) งานจัดหาอุปกรณ์สารองและปรับปรุงโครงข่าย SDH
(8) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลโครงการจ้างบริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ ใช้ไฟ
ระยะที่ 2 และจัดทายกร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานสาหรับการดาเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟ ระยะที่
3
(9) งานพั ฒ นาระบบจั ด การโครงข่ า ยสื่ อ สารแบบบู ร ณาการ ( Integrated Network
Management System)
(10) งานพัฒ นามาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT Standard) และการบริห ารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี (IT Governance)
(11) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ (RFID and Barcode for Material
Information Management)
(12) โครงการพัฒ นาการอ่ านหน่ว ยด้ว ยระบบอั ตโนมัติ (Automatic Meter Reading)
ระยะที่ 2

-9(13) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (GIS-II)
(14) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย ( IT HRDevelopment in Computer & Communication)
(15) โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management Phase I)
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 10 วาระที่ 6.6 รายงานผลการด าเนิ น งานตามมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารของการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
ประจาเดือนตุลาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545
และครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายงานสถานะ
การบริการประชาชนก่อนและหลังการขายให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเป็นประจาทุกเดือน
เนื่องจากการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเป็นเรื่องที่กาหนดอยู่ในมาตรฐาน คุณภาพบริการซึ่ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการติดตามผลเป็นประจาทุกเดือนในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองวิเคราะห์
และประเมินผล (กวป.) ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจาเดือนตุลาคม
2556 เสนอคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ
จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

