




 
 

 
 ในการจัดทําแผนแมบทการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรม

องคกร  ไดพจิารณากําหนดจุดมุงหมายสูงสุด นโยบายพ้ืนฐานและกลยุทธหลัก 

โดยนําขอมูลตอไปนี้มาเปนบรรทัดฐานอางอิงประกอบ 

1. จุดมุงหมายสูงสุดของพนัธกิจองคการและยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 
2. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสากล 

3. หลักธรรมาภิบาลของชาติและสังคมไทย 

4. คานิยมรวมของมาตรฐานจริยธรรมของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

5. จรรยาบรรณ กฟผ. และนโยบายการพัฒนาองคกรของฝายบริหาร 

6. หลักธรรมสากลที่เก่ียวของและศาสตรแหงความดีงามที่สื่อถึงกฎธรรมชาติ 

7. หลักการสรางคุณคาและศักด์ิศรีขององคกร 
8. หลักการสรางเอกภาพและสรางพลังรวมในองครวม 

9. หลักความเห็นชอบรวมกันและการมสีวนรวมของทุกระดับ 

10. หลักความมีประสิทธผิลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

11. หลักความสมดุลและการมุงสูความเปนเลิศของระบบบริหาร 
12. หลักการบูรณาการเพ่ือความสมบูรณและความย่ังยืนในการพัฒนา 
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บรรทัดฐานอางอิง 



 

 

 

 

 
“เปนองคกรแหงสุจริตธรรม” 
( Being  an  Organization of  Integrity) 

 

 

 

 

1. สรางความรูความเขาใจในคําวาสุจริตธรรมใหครบถวนถูกตองและชัดเจน 

2. เสริมกระบวนการนําสุจริตธรรมไปสูการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ 

3. สนับสนุนการใชสุจริตธรรมในการบริหารและพัฒนาองคกรทุกดาน 

 

 

 

 

1. การพัฒนาระบบบริหารงานเสริมสรางสุจริตธรรม 

2. การมีผูนําตนแบบดานสุจริตธรรม 

3. การฝกอบรมเก่ียวกับสจุริตธรรม 

4. การประมวลและการปฏิญาณดานสุจริตธรรม 

5. การตรวจติดตามดานสุจริตธรรม 

6.   การใชสจุริตธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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จุดมุงหมายสูงสุดจุดมุงหมายสูงสุด  

นโยบายพื้นฐานนโยบายพื้นฐาน  

กลยุทธกลยุทธหลักหลัก  



 

โครงสรางของแผนแมบท 
 

การเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร 
 

เพื่อเปน  “องคกรแหงสุจริตธรรม” ของ กฟผ. 
 

---------------- 

 

 โครงสรางของแผนแมบทนี้ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ          

ดังการแสดงเปน Model เพื่อใหมีเอกลักษณในการรับรูตามภาพ  
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( ( 2 2 ))  
การมีผูนําการมีผูนํา  
ตตนแบบนแบบ  

ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม  
( ( 33 ) )  

การการฝกอบรมฝกอบรม  
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ  

สุจริตธรรมสุจริตธรรม  

( ( 66 ) )  
การการใชสุจริตธรรมใชสุจริตธรรม  
ในการบริหารในการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล  

( ( 55 ) )  
การการตรวจตรวจ  
ติดตามติดตาม  

ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม  

( ( 44 ) )  
การการประมวลประมวล  

และการปฏญิาณและการปฏญิาณ  
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม  

( ( 11 ) )  
การการพัฒนาพัฒนา  

ระบบงานเสริมสรางระบบงานเสริมสราง  
สุจริตธรรมสุจริตธรรม  

  



 

แผนแมบทแผนท่ี 1 
“การพัฒนาระบบงานเสริมสรางสุจริตธรรม” 

 
(1) แนวคิด 
 1.1 จริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญและมีผลตอการ

พัฒนาองคกรอยางมาก โดยเฉพาะการพัฒนาสูความเปนองคกรชั้นนําระดับสากลตาม

วิสัยทัศนลาสุด การพัฒนาสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตร ป 2551-2555 และการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) ซึ่ง

จําเปนตองมีระบบการบริหารงานแตละดานที่สอดคลองกัน 

 1.2 หาก กฟผ. มีการดําเนินงานดานจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร

อยางเปนระบบที่ถูกตองเหมาะสมและตอเนื่อง จะกอใหเกิดการพัฒนาดานอื่น ๆ และ

การพัฒนาในองครวมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน รวมถึงจะนําไปสูการแกไขและปองกันปญหา

ซอนเรนที่เก่ียวเน่ืองไดอยางมากอีกดวย 
(2) สภาพปจจุบัน (AS IS) 
 2.1 กฟผ. ยังขาดกลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ

เพื่อประสิทธิผล 

 2.2 การแสดงถึงความมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการทํางานที่มีผลตอความ 

สําเร็จของยุทธศาสตรองคการที่กําหนดไวในแผนวิสาหกิจยังขาดความเปนรูปธรรม   

อีกทั้งการนําจรรยาบรรณ กฟผ. ที่ประกาศไวมาสูการปฏิบัติยังขาดการบริหารที่เปน

ระบบ 
(3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE) 
 3.1 กฟผ. มีระบบบริหารงานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรม

องคกรซึ่งครอบคลุมถึง การเสริมสรางทัศนคติ คานิยม จิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสังคม 

ฯลฯ หรือเรียกโดยรวมวา “สุจริตธรรม” ที่ชัดเจน เหมาะสมและครบวงจร 
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3.2 ระบบบริหารงานเสริมสรางสุจริตธรรมของ กฟผ. สามารถนําไปสูการพัฒนาที่

ตอเนื่อง กอใหเกิดการบูรณาการสูความเปนเลิศไดอยางมีเอกภาพและสอดคลองกัน

ในทุกระดับตั้งแตระดับภาพรวมขององคการ ระดับสายงาน ระดับหนวยงานจนถึง

ระดับบุคคล 
 
 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน / เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การจัดระบบบริหารงานหลัก เชน การแตงตั้งคณะทํางาน การกําหนด

กระบวนการดําเนินงานและการนําระบบไปสูการปฏิบัติ กําหนดแลวเสร็จภายในป 

2552  

 4.2 การทบทวนระบบบริหารเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องกําหนด

เร่ิมดําเนินการป 2553 โดยดําเนินการทุกป ปละ 1 คร้ัง 
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรมฯ ของ กฟผ. รับผิดชอบในการจัดและ

พัฒนาระบบบริหารงานฯ ในภาพรวม 

 5.2 คณะทํางานฯ ของแตละสายงานและแตละหนวยงานรับผิดชอบในการจัด

และพัฒนาระบบบริหารงานฯ ของตนเอง 
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แผนแมบทแผนท่ี 2 
“การมีผูนําตนแบบดานสุจริตธรรม” 

 
(1) แนวคิดและสมมติฐาน  
 1.1 ผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมสําหรับองคกร สําหรับแตละกลุมบุคลากรและ

สําหรับบุคลากรแตละคนอาจมีไดหลายดานหลายรูปแบบ ทั้งที่สามารถแสดงใหทราบโดย

เปดเผยหรือที่สงวนไวเปนการสวนตัวลวนนํามาซึ่งการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ

และวัฒนธรรมองคกรที่มีนัยสําคัญ  

 1.2 การมีผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมจะเปนสิ่งชวยทําใหเกิดการรับรูและเห็น

แบบอยางของการประพฤติปฏิบัติที่เปนรูปธรรม นําไปสูการปรับเปลี่ยนตนเองตาม

แบบอยางที่ดีในดานตาง ๆ ไดโดยงายรวมถึงสามารถเหนี่ยวนําใหบุคลากรเปนกลุมมี

ทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานไปในแนวทางที่สอดคลองกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(2) สภาพปจจุบัน (AS IS) 
 2.1 กฟผ. ยังไมมีการใชประโยชนจากผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมที่มีอยูใน

สังคมไทยมากมายอยางจริงจังและแยบยล โดยเฉพาะจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ซึ่งทรงมีคุณสมบัติการเปนผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมอยูอยางครบถวน รวมทั้งอดีต

ผูปฏิบัติงาน กฟผ. ดานตางๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ควรคาแกการนํามาเผยแพรใหรุนหลัง

ถือเปนตนแบบก็ยังไมไดรับการดําเนินงานตามแนวคิดนี้อยางเปนระบบ 

 2.2 การมุงเนนการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการคํานึงถึง

ความสําเร็จทางธุรกิจเปนหลักในหลายระบบงาน ทําใหบุคลากรหลายกลุมหลายดาน

ละเลยการคํานึงถึงความดีงามซึ่งกันและกัน ตลอดจนละเลยที่จะระลึกถึงบุคลากรรุน

กอนเพ่ือนํามาใชเปนตนแบบอยางจริงจัง 
 (3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE) 
 3.1 กฟผ. ในภาพรวมมีการรวบรวมชื่อผูที่ควรคาแกการเปนผูนําตนแบบดาน

สุจริตธรรมลักษณะและรูปแบบตางๆ ไวอยางเปนระบบ มีการนํามาใชประโยชนในการ

เสริมสรางสุจริตธรรม แกบุคลากรและหนวยงานแตละระดับอยางเหมาะสมจนกลายเปน

วัฒนธรรมอันดีงามอีกอยางหนึ่งขององคกร 
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 3.2 บุคลากรแตละกลุมและแตละคนมีโอกาสหรือชองทางเปดเผยผูนําตนแบบ

ของตนเอง ทั้งเพื่อเปนการรวมเสริมสรางวัฒนธรรมที่เปนแบบอยางที่ดีแกสังคมหรือ

องคกรอ่ืน และเพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูที่จะชวยพัฒนาตนเองในดานดังกลาวใหมี

ความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน/เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การรวบรวมขอมูลผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมในภาพรวมกําหนดแลว

เสร็จภายในป 2553  

 4.2 การรวบรวมขอมูลผูนําตนแบบดานสุจริตธรรมแตละวิชาชีพ กําหนดแลว

เสร็จป 2554 
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรมฯ ของ กฟผ.รับผิดชอบใน การรวบรวม

ขอมูลผูนําตนแบบในภาพรวม 

 5.2 คณะทํางานฯ ของแตละสายงานและแตละหนวยรับผิดชอบในการรวบรวม

ขอมูลผูนําตนแบบวิชาชีพหลักของตนเอง 
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แผนแมบทแผนท่ี 3 
“ การฝกอบรมเก่ียวกับสุจริตธรรม ” 

 

(1) แนวคิดและสมมติฐาน 
 1.1 การฝกอบรมเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งในการเสริมสรางจริยธรรม 

จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร ทั้งเพื่อการสรางทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนคานิยมรวม

ใหสอดคลองกัน เสริมสรางจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ ถายทอดวัฒนธรรมองคกรไปสู

วัฒนธรรมการทํางาน ไปจนถึงการเพ่ิมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงดวยสุจริตธรรม

ดานตางๆ 

 1.2 หากบุคลากรไดรับการฝกอบรมดานสุจริตธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ครบถวน

และตอเนื่อง จะกอใหเกิดพื้นฐานแหงการพัฒนาความเปนคนดีและคนเกงที่ยั่งยืน เพราะ

จะนําไปสูการมีจิตสํานึกแหงการพัฒนาจนสามารถเปนผูฝกอบรมตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง 
(2) สภาพปจจุบัน (AS IS) 
 2.1 การฝกอบรมดานสุจริตธรรมยังขาดการดําเนินงานที่เปนระบบ มีมาตรฐาน 

ทั่วถึง เทาเทียมและขาดการบันทึกผลเพื่อการตรวจวัดหรือแสดงดัชนีดานตาง ๆ อยาง

เปนรูปธรรม 

 2.2 ผูใหการฝกอบรมจากภายนอกมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบรรทัดฐาน 

บางสถาบันมีศักยภาพไมพอเพียงและมีแนวทางการถายทอดท่ีคลาดเคลื่อนจากหลักธรรม

สากลที่ถูกตอง ในขณะที่บุคลากรภายในองคการหลายกลุมมีศักยภาพสูงแตไมมีโอกาส

ไดทําหนาที่ดังกลาวใหแกหนวยงานหรือสังคม 
(3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE)  
 3.1 มีหนวยงานผูรับผิดชอบกระบวนการฝกอบรมดานสุจริตธรรมทั้งระบบครบ

วงจร นับต้ังแตการวางแผน การกําหนดโครงสรางหลักสูตรระยะยาว การสรางเครือขาย

การฝกอบรม การถายทอดความรู การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การรวบรวมขอมูล

เพื่อการตรวจวัดหรือแสดงดัชนีการฝกอบรมสุจริตธรรมดานตาง ๆ  

 3.2 บุคลากรของ กฟผ. ที่มีศักยภาพในการเปนวิทยากรหรือผูถายทอดความรู

ความเขาใจดานสุจริตธรรมไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสทําประโยชนดานนี้แกผูรวมงาน

ภายในองคกรและแกสังคมที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 

แผนแมบทการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร กฟผ.  
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(4) ระยะเวลาดําเนินงาน/เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การจัดระบบงานฝกอบรมดานสุจริตธรรมกําหนดแลวเสร็จป 2553  

 4.2 การถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุจริตธรรมสําคัญของ กฟผ. แก

บุคลากรครบทุกกองภายในป 2554 และจะดําเนินการเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องทุกป 
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 ฝายพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบการจัดระบบงานฝกอบรมดานสุจริตธรรมใน

ภาพรวมขององคการ 

 5.2 ผูบริหารของแตละสายงานและแตละหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริมให

บุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมดานสุจริตธรรมอยางสมํ่าเสมอทุกป 
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แผนแมบทแผนท่ี 4 
“การประมวลและการปฏิญาณดานสุจริตธรรม” 

 
(1) แนวคิดและสมมติฐาน 
 1.1 การประมวลความหมาย หลักการ ขอปฏิบัติและองคความรูเก่ียวกับสุจริต

ธรรมไวเปนลายลักษณอักษรหรือเปนสื่อสําหรับใชทําการศึกษาเรียนรูที่เหมาะสมพอเพียง 

จะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยเสริมสรางบุคลากรใหมีทัศนคติ คานิยมและความรูความ

เขาใจเก่ียวกับสุจริตธรรมใหนําไปสูการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง อีก

ทั้งประมวลสุจริตธรรมที่จัดทําไวอยางเปนทางการจะเปนสัญญลักษณแสดงวัฒนธรรม

องคกรเพ่ือนํามาซึ่งภาพลักษณที่ดีอีกดวย 

 1.2 การปฏิญาณเก่ียวกับสุจริตธรรมจะเปนการแสดงถึงความมุงม่ันต้ังใจจริงที่

จะยึดม่ันในเร่ืองดังกลาว การปฏิญาณนี้หากสามารถดําเนินการในทุกระดับใหมีความ

สอดคลองกันจะกอใหเกิดพลังรวมและความสมัครสมานสามัคคีอยางยั่งยืน โดยอาจ

ดําเนินการในลักษณะเปน “อุดมการณขององคกร” เปนถอยคําแสดง “ปณิธาน” ของแต

ละกลุม เปนคํา “ปฏิญาณ” เพื่อใชกลาวในแตละโอกาสหรือเปนการบันทึก “ถอยแถลง

แหงสุจริตธรรม” ของบุคลากรแตละคน 
(2) สภาพปจจุบัน (AS IS)  
 2.1 กฟผ. มีการประมวล “จรรยาบรรณ กฟผ.” ไวเปนเอกสารซึ่งประกาศใช

อยางเปนทางการเมื่อป 2545 แตนอกเหนือจากนั้นยังไมมีการประมวลเกี่ยวกับ

จริยธรรม จรรยาบรรณหรือวัฒนธรรมการทํางานที่เชื่อมโยงจากเอกสารดังกลาวไวเปน

คูมือการปฏิบัติอยางเปนทางการเพ่ิมขึ้น 

 2.2 กฟผ. มีการประกาศ “คานิยมรวม” มีถอยแถลงแสดง “จุดมุงหมายสูงสุด

ของพันธกิจ” ไวเปนลายลักษณอักษร แตเปนการประกาศในเอกสารแผนงานระดับสูง

ขององคการ ยังไมมีการนําไปสูการปฏิญาณของบุคลากรหรือการแสดงความมุงม่ัน

ต้ังใจจริงของแตละกลุมอยางเปนทางการ 
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(3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE) 
 3.1 มีการประมวลความหมาย หลักการ ขอปฏิบัติและองคความรูเก่ียวกับสุจริต

ธรรมที่เก่ียวของของ กฟผ. ไวเปนหมวดหมู สะดวกตอการศึกษาคนควา นําไปใชและ

เผยแพรแกสังคม  

 3.2 มีการปฏิญาณเก่ียวกับสุจริตธรรมของบุคลากรทุกระดับ โดยมีฟอรมมาตรฐาน

ใหบุคลากรกรอกขอความหรือถอยแถลงของตนเอง เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนทั้ง

ดานการเรียนรูระหวางกันและเพื่อการนําขอมูลตาง ๆ ไปวิเคราะห วิจัยหรือแสดงระดับ

ความสําเร็จในดานดังกลาวของแตละหนวยงาน 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน/เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การประมวลความหมาย หลักการ ขอปฏิบัติและองคความรูในภาพรวม

กําหนดแลวเสร็จภายในป 2553  

 4.2 การประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพแตละวิชาชีพ กําหนดแลว

เสร็จภายในป 2555  
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 อทบ. รับผิดชอบในการประมวลดานที ่เปนกฎระเบียบ ขอบังคับและ

บทลงโทษ 

 5.2 อพบ. รับผิดชอบในการประมวลดานที่เปนองคความรูและสื่อการเรียนรู 
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แผนแมบทแผนท่ี 5 
“การตรวจติดตามดานสุจริตธรรม” 

 
(1) แนวคิดและสมมติฐาน 
 1.1 การเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกรหรือการเสริมสราง

สุจริตธรรมโดยรวมที่เปนสากล มีกระบวนการดําเนินงานที่ครบวงจร เพื่อนําไปสูการพัฒนา

อยางตอเนื่องนั้น การตรวจติดตามอยางเปนระบบคือกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่ง

ที่จะกอใหเกิดการขับเคลื่อนที่ทุกฝายมีสวนรวม นํามาซึ่งขอมูลประกอบการวิเคราะห

ของฝายบริหาร รวมถึงทําใหมีหลักฐานที่แสดงถึงระดับการพัฒนาดานสุจริตธรรมของ

องคกรในมิติตาง ๆ  

 1.2 หาก กฟผ. สามารถเชื่อมโยงกระบวนการตรวจติดตามดานสุจริตธรรมเขา

กับกระบวนการตรวจติดตามดานอ่ืน ๆ เชนดาน การควบคุมภายใน ดานคุณภาพ ดาน

ความปลอดภัย ดานความรับผิดชอบตอสังคมไดอยางมีบูรณาการแลว การตรวจติดตาม

ขององคกรจะนํามาซึ่งขอมูลประกอบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและแสดงถึงความ

โปรงใสเชื่อถือไดอยางแทจริง รวมถึงจะเปนสวนสําคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมการ

ทํางานที่ชวยทําใหทุกระดับมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงมากย่ิงขึ้น 
(2) สภาพปจจุบัน (AS IS) 
 2.1 กฟผ. ยังไมมีการตรวจติดตามดานจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรม

องคกรอยางเปนระบบหรือเปนทางการรวมทั้งยังไมมีกระบวนการที่จะนํามาซึ่งขอมูล

เชิงบริหารที่เหมาะสมเชื่อถือไดเก่ียวกับระดับการพัฒนาดานสุจริตธรรม ทั้งในระดับ

ภาพรวมขององคการ ระดับหนวยงานและระดับแตละบุคคล 

 2.2 หลายหนวยงานใน กฟผ. มีการตรวจติดตามดานตางๆ อยางเปนระบบ

ตามมาตรฐานสากลอยูบางแลว พรอมตอการทําใหเกิดกระบวนการตรวจติดตามดาน

สุจริตธรรมที่เปนมาตรฐานของ กฟผ. รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการตรวจติดตามดานนี้

เขากับการตรวจติดตามเร่ืองจิตสํานึกดานคุณภาพ ดานความปลอดภัย ฯลฯ หรือหลาย

ดานพรอมๆ กัน 
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(3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE) 
 3.1 กฟผ. มีกระบวนการตรวจติดตามดานการเสริมสรางสุจริตธรรมอยางเปน

ระบบ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งขอมูลเพื่อการบริหารงานดานการเสริมสราง

สุจริตธรรมที่สะทอนปญหาหรือสิ่งที่ตองปรับเปลี่ยน และกอใหเกิดแรงขับเคลื่อนในระบบ

การบริหารดานตาง ๆ อยางมีบูรณาการ 

 3.2 หนวยงานทุกระดับและบุคลากรของ กฟผ. มีความพรอมตอการรับการ

ตรวจสอบในทุกดานทุกลักษณะ มีโอกาสเรียนรูจากการตรวจสอบระหวางกันและมี

โอกาสไดรับขอแนะนําเพื่อการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบอยางจริงจังจากภายนอก

หรือการใหองคกรอ่ืนเขาเยี่ยมชม 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน/เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การจัดทําคูมือกระบวนการตรวจติดตามดานสุจริตธรรมของ กฟผ. กําหนด

แลวเสร็จภายในป 2553 

 4.2 สามารถทําการตรวจติดตามดานสุจริตธรรมไดครบทุกหนวยงานภายในป 

2556 
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกรของ กฟผ. 

รับผิดชอบในการจัดทําคูมือกระบวนการตรวจติดตามดานสุจริตธรรม 

 5.2 คณะผูตรวจติดตามดานสุจริตธรรมของ กฟผ. ที่ไดรับมอบหมายรับผดิชอบใน

การตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจ รวมถึงสรุปความเห็นและขอเสนอแนะท่ี

เก่ียวของเสนอแกคณะทํางานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร

ของ กฟผ. 
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แผนแมบทแผนท่ี 6 
“การใชสุจริตธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล” 

 
(1) แนวคิดและสมมติฐาน 
 1.1 การใชหลักการและขอปฏิบัติดานจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรม

องคกร รวมถึงสุจริตธรรมอื่นๆ ที่องคกรกําหนดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง

จริงจังและเหมาะสม จะเปนการชวยใหระบบบริหารงานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ

และวัฒนธรรมองคกรบรรลุประสิทธิผลและมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกระดับ 

โดยอาจเริ่มจากการดําเนินงานที่ยังไมเปนทางการ ไปสูกึ่งเปนทางการและเปนทางการ

ในแตละกรณีในที่สุด 

 1.2 หาก กฟผ. สามารถใชหลักการและขอปฏิบัติดานจริยธรรม จรรยาบรรณ

และวัฒนธรรมองคกร รวมถึงสุจริตธรรมอ่ืนๆ ที่องคกรกําหนดขึ้นในการบริหารทรัพยากร

บุคคลไดอยางจริงจังและเหมาะสมแลว กฟผ.โดยรวมและผูเก่ียวของทุกระดับจะไดรับ

ผลดีจากเรื่องนี้เพิ่มชึ้นทั้งโดยตรงและโดยออม นับตั้งแตการสรรหาบุคลากรใหมที่มี

มาตรฐานสูงขึ้น การแบงสรรผลตอบแทนที่เปนธรรมมากขึ้น การรวมมือและประสานงาน

กันที่มีพลังรวมสูงขึ้น ไปจนถึงการมีสวนรวมในการสรางศักศ์ิศรีและเกียรติภูมิขององคการ

ใหเปนแบบอยางแกสังคมหรือองคกรอ่ืนไดในทุกสถานการณการเปลี่ยนแปลง 
(2) สถานภาพปจจุบัน (AS IS) 
 2.1 กฟผ. ใชหลักจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกรในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลยังไมเต็มรูปแบบและยังไมมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนเปนรูปธรรมหรือเปน

มาตรฐานกลางในแตละกรณี 

 2.2 ยังมีเสียงสะทอนเก่ียวกับความไมยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 

ความไมเปนธรรมในการใหสิ่งตอบแทนหรือลงโทษเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรม จรรยาบรรณและ

วัฒนธรรมการทํางานอยูเสมอ โดยที่ยังไมมีการประมวลแนวทางแกไขหรือการปรับปรุง

ในเร่ืองดังกลาวไวอยางเปนระบบ 
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(3) เปาประสงคที่ตองการ (TO BE) 
 3.1 กฟผ. มีหลักเกณฑหรือแนวทางการใชสุจริตธรรมในการบริหารทรัพยากร

บุคคลในภาพรวมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกรณีสําคัญ ๆ เชน             

บรรทัดฐานดานสุจริตธรรมสําหรับตําแหนงงานงานท่ีตองการความเชื่อถือในเร่ืองความ

ซื่อสัตยสุจริตเปนพิเศษ มาตรฐานดานจริยธรรมสําหรับวิชาชีพที่ตองแสดงความโปรงใส

ตอสังคมเปนตน 

 3.2 แตละหนวยงานและแตละวิชาชีพมีการใชจริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่

ประมวลไวอยางจริงจังสมํ่าเสมอรวมถึงมีหลักฐานแสดงการดําเนินการจริงในทาง

ปฏิบัติหรือมีคําอธิบายที่สะทอนความพรอมที่จะปฏิบัติไดอยางถูกตองในแตละกรณี 
(4) ระยะเวลาดําเนินงาน / เวลาแลวเสร็จ 
 4.1 การรวบรวมหลักเกณฑหรือแนวทางการใชสุจริตธรรมในการบริหาร

ทรัพยากรในภาพรวมกําหนดแลวเสร็จภายในป 2554  

 4.2 การสรุปผลการใชจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพหลักในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของแตละสายงานกําหนดแลวเสร็จภายในป 2556 
(5) ผูรับผิดชอบ 
 5.1 อทบ. รับผิดชอบการรวบรวมหลักเกณฑหรือแนวทางการใชสุจริตธรรมใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. 

 5.2 อพบ. รับผิดชอบในการสรุปผลการใชจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพหลัก

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละสายงาน 
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ตารางสรุปกําหนดการดําเนินงาน 
ตามแผนแมบท 

การเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร 
ของ กฟผ. 

_________________________ 

 
ป 

2552 2553 2554 2555 2556 ลําดับ – ชื่อแผนงาน / กิจกรรม 

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 

1.การพัฒนาระบบบริหารงานเสริมสราง

สุจริตธรรม 

1.1 จัดระบบบริหารงานหลักดานจริยธรรมฯ 

1.2 ทบทวนระบบบริหารฯ 

                    

2.การมีผูนําตนแบบดานจริยธรรม 

2.1 รวบรวมขอมูลผูนําตนแบบ ฯ ในภาพรวม 

2.2 รวบรวมขอมูลผูนําตนแบบฯ แตละ

วิชาชีพ 

                    

3.การฝกอบรมดานสุจริตธรรม 

3.1 จัดระบบงานฝกอบรมดานสุจริตธรรม 

3.2 ถายทอดความรูความเขาใจสําคัญ ฯ แก

บุคลากร 

                    

4.การประมวลและปฏิญาณดานสุจริตธรรม 

4.1 ประมวลความหมายหลักการขอปฏิบัติ ฯ 

4.2 ประมวลจริยธรรม ฯ แตละวิชาชีพ 

                    

5.การตรวจติดตามดานสุจริตธรรม 

5.1 จัดทําคูมือกระบวนการตรวจติดตามดาน

สุจริตธรรม 

5.2 ทําการตรวจติดตามดานสุจริตธรรม ฯ 

                    

6.การใชสุจริตธรรมในการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

6.1 รวบรวมหลักเกณฑการใชสุจริตธรรมฯ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กฟผ. 

6.2 สรุปผลการใชสุจริตธรรม ฯ ของแตละ

วิชาชีพ 

                    

แผนแมบทการเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร กฟผ.  
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โครงสรางการบริหารเพ่ือการพัฒนาระบบ 

งานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร 
ของ กฟผ. 
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คบ-กฟผ. 

คนพ. 

คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองคกรของ กฟผ. 

คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และวัฒนธรรมองคกรของแตละหนวยงาน 

คณะทํางานเสริมสรางจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และวัฒนธรรมการทํางานแตละวิชาชพี 

ผูรวบรวม 
ผูนําตนแบบ 

ดาน 
สุจริตธรรม 

ผูใช 
สุจริตธรรม 
ในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

ผูดําเนินงาน 
ฝกอบรม 
ดาน 

สุจริตธรรม 

ผูตรวจ 
ติดตาม 
ดาน 

สุจริตธรรม 

หองสมุด 
กฟผ. 

บุคลากร 
แหงสุจริตธรรม 

กฟผ. 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กฟผ. 

ผูประมวล 
และรวบรวม 
ปฏิญาณดาน 
สุจริตธรรม 



คณะทํางานฯของหนวยงานคณะทํางานฯของหนวยงานฝายบริหารของหนวยงานฝายบริหารของหนวยงานคณะทํางานฯของสายงานคณะทํางานฯของสายงานฝายบริหารของสายงานฝายบริหารของสายงานคณะทํางานฯขององคการคณะทํางานฯขององคการฝายบริหารขององคการฝายบริหารขององคการ
ระดับบุคลากรระดับบุคลากรระดับกลุมกิจกรรมระดับกลุมกิจกรรมระดับหนวยงานระดับหนวยงานระดับสายงานระดับสายงานระดับองคการระดับองคการ

ผังแสดงชื่อกระบวนการหลักในระบบบริหารงานเสริมผังแสดงชื่อกระบวนการหลักในระบบบริหารงานเสริม  ““สุจรติธรรมสุจรติธรรม””  เพื่อเพื่อ  ““จริยธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกรจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองคกร””  ของของ  กฟผกฟผ..

1.1.พิจารณากําหนดพิจารณากําหนด          
แผนงานดานแผนงานดาน
สุจริตธรรมเขาสูสุจริตธรรมเขาสู
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ
องคการองคการ

2.2.แตงตั้งและปรับแตงตั้งและปรับ
ปรุงคณะทํางานปรุงคณะทํางาน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ขององคการขององคการ

3.3.สนับสนุนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานดําเนินงานดาน
สุจริตธรรมสุจริตธรรม
ของสายงานของสายงาน

4.4.จัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนและผลตอบแทน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ระดับองคการระดับองคการ

1.1.ยกรางและพัฒนายกรางและพัฒนา
ระบบบริหารงานระบบบริหารงาน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ขององคการขององคการ

2.2.ใหความรูและการใหความรูและการ
เรียนรูเกี่ยวกับสุจริตเรียนรูเกี่ยวกับสุจริต
ธรรมแกทุกระดับธรรมแกทุกระดับ
ในองคการในองคการ

3.3.สื่อสารสื่อสาร  ประชาประชา  
สัมพันธสรางความสัมพันธสรางความ
รวมมือรวมมือ  ประสานงานประสานงาน
และและบูรณาบูรณาการดานการดาน
สุจริตธรรมของสุจริตธรรมของ
องคการองคการ

4.4.จัดงานสงเสริมจัดงานสงเสริม
และเผยแพรผลและเผยแพรผล
การเสริมสรางสุจริตการเสริมสรางสุจริต
ธรรมขององคการธรรมขององคการ
รวมถึงรวมมือกับรวมถึงรวมมือกับ
คณะทํางานอื่นหรือคณะทํางานอื่นหรือ
องคกรภายนอกองคกรภายนอก

5.5.รวมรวมขอมูลรวมรวมขอมูล  ขอขอ
เสนอเสนอ  ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะห
และวิชาการเพื่อการและวิชาการเพื่อการ
บริหารดานสุจริตบริหารดานสุจริต
ธรรธรรมใหตอเนื่องมใหตอเนื่อง
และมุงสูความเปนและมุงสูความเปน
เลิศเลิศ

1.1.พิจารณากําหนดพิจารณากําหนด          
แผนงานดานแผนงานดาน
สุจริตธรรมเขาสูสุจริตธรรมเขาสู
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ
สายงานสายงาน

2.2.แตงตั้งและปรับแตงตั้งและปรับ
ปรุงปรุง  คณะทํางานคณะทํางาน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ของสายงานของสายงาน

3.3.สนับสนุนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานดําเนินงานดาน
สุจริตธรรมของสุจริตธรรมของ
หนวยงานหนวยงาน                  
ในสายงานในสายงาน

4.4.จัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนและผลตอบแทน
สุจริตธรรมสุจริตธรรม
ภายในสายงานภายในสายงาน

1.1.นําระบบการดําเนินนําระบบการดําเนิน
งานดานสุจริตธรรมงานดานสุจริตธรรม
ขององคการไปสูการขององคการไปสูการ
ดําเนินงานภายในดําเนินงานภายใน  
สายงานสายงาน

2.2.ใหความรูและการใหความรูและการ
เรียนรูเกี่ยวกับสุจริตเรียนรูเกี่ยวกับสุจริต
ธรรมแกหนวยงานธรรมแกหนวยงาน
ในสายงานในสายงาน

3.3.สื่อสารสื่อสาร  ประชาประชา  
สัมพันธสรางความสัมพันธสรางความ
รวมมือรวมมือ  ประสานงานประสานงาน
และบูรณาการการและบูรณาการการ
ดําเนินงานดานดําเนินงานดาน  
สุจริตธรรมของสุจริตธรรมของ
สายงานสายงาน

4.4.จัดงานสงเสริมจัดงานสงเสริม
และเผยแพรผลและเผยแพรผล
การเสริมสรางสุจริตการเสริมสรางสุจริต
ธรรมของสายงานธรรมของสายงาน
รวมถึงรวมมือกับรวมถึงรวมมือกับ
คณะทํางานของคณะทํางานของ
องคกรองคกร

5.5.รวมรวมขอมูลรวมรวมขอมูล  ขอขอ
เสนอผลการวิเคราะหเสนอผลการวิเคราะห
และวิชาการเพื่อการและวิชาการเพื่อการ
บริหารดานสุจริตธรรมบริหารดานสุจริตธรรม
ใหตอเนื่องและมุงใหตอเนื่องและมุง
สูความเปนเลิศสูความเปนเลิศ

1.1.พิจารณากําหนดพิจารณากําหนด          
แผนงานดานแผนงานดาน
สุจริตธรรมเขาสูสุจริตธรรมเขาสู
ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ
หนวยงานหนวยงาน

2.2.แตงตั้งและปรับแตงตั้งและปรับ
ปรุงปรุง  คณะทํางานคณะทํางาน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ของหนวยงานของหนวยงาน

3.3.สนับสนุนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานดําเนินงานดาน
สุจริตธรรมของสุจริตธรรมของ
กลุมและบุคลากรกลุมและบุคลากร
ในหนวยงานในหนวยงาน

4.4.จัดสรรทรัพยากรจัดสรรทรัพยากร
และผลตอบแทนและผลตอบแทน
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม
ภายในหนวยงานภายในหนวยงาน

1.1.นําระบบการดําเนินนําระบบการดําเนิน
งานดานสุจริตธรรมงานดานสุจริตธรรม
ของสายงานไปสูการของสายงานไปสูการ
ดําเนินงานในดําเนินงานใน  
หนวยงานหนวยงาน

2.2.ใหความรูและการใหความรูและการ
เรียนรูเกี่ยวกับสุจริตเรียนรูเกี่ยวกับสุจริต
ธรรมแกกลุมและธรรมแกกลุมและ
บุคลากรในหนวยบุคลากรในหนวย  
งานงาน

3.3.สื่อสารสื่อสาร  ประชาประชา  
สัมพันธสรางความสัมพันธสรางความ
รวมมือรวมมือ  ประสานงานประสานงาน
และบูรณาการการและบูรณาการการ
ดําเนินงานดานสุจริตดําเนินงานดานสุจริต
ธรรมธรรม  ของหนวยงานของหนวยงาน

4.4.จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู
และรวบรวมขอมูลและรวบรวมขอมูล
ดานดานสุจริตสุจริตธรรมธรรม
เขาสูระบบเขาสูระบบICTICTของของ
หนวยงานหนวยงาน//ของสายของสาย
งานและขององคการงานและขององคการ

5.5.รวมรวมขอมูลรวมรวมขอมูล  ขอขอ
เสนอผลการวิเคราะหเสนอผลการวิเคราะห
และวิชาการเพื่อการและวิชาการเพื่อการ
บริหารดานสุจริตธรรบริหารดานสุจริตธรรมม
ใหมุงสูความเปนเลิศใหมุงสูความเปนเลิศ

1.1.จัดตั้งกลุมจัดตั้งกลุม  จัดแบงจัดแบง
หนาที่และจดทะเบียนหนาที่และจดทะเบียน
กลุมดานสุจริตธรรมกลุมดานสุจริตธรรม

2.2.วางแผนดําเนินวางแผนดําเนิน            
กิจกรรมและกําหนดกิจกรรมและกําหนด
เปาหมายดานสุจริตเปาหมายดานสุจริต
ธรรมธรรม

3.3.ดําเนินกิจกรรมเสริมดําเนินกิจกรรมเสริม
สรางสุจริตธรรมหรือสรางสุจริตธรรมหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม

4.4.สรุปผลลัพธจากสรุปผลลัพธจาก  
กิจกรรมของกลุมดานกิจกรรมของกลุมดาน
สุจริตธรรมสุจริตธรรม

5.5.จัดสงสรุปผลลพัธจัดสงสรุปผลลพัธ
จากกิจกรรมของกลุมจากกิจกรรมของกลุม
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม

6.6.ถายทอดหรือแลกถายทอดหรือแลก  
เปลี่ยนความรูเพิ่มเติมเปลี่ยนความรูเพิ่มเติม
ดานสุจริตธรรมดานสุจริตธรรม

7.7.เขารวมเสนอผลงานเขารวมเสนอผลงาน
ดานสุจริตธรรมที่ดานสุจริตธรรมที่  
หนวยงานหนวยงาน  สายงานสายงาน  
หรือองคการจัดขึ้นหรือองคการจัดขึ้น

1.1.รับฟงขอมูลรับฟงขอมูล//ความรูความรู
เกี่ยวกับสุจริตธรรมที่เกี่ยวกับสุจริตธรรมที่
องคการองคการ  สายงานและสายงานและ
หนวยงานกําหนดหนวยงานกําหนด

2.2.พิจารณาทําความพิจารณาทําความ
เขาใจในสุจริตธรรมที่เขาใจในสุจริตธรรมที่
ตองใชและเกี่ยวของตองใชและเกี่ยวของ

3.3.ใชสุจริตธรรมใชสุจริตธรรม
เสริมสรางทัศนคติเสริมสรางทัศนคติ  
คานิยมคานิยม  กรอบความคิดกรอบความคิด
และจิตใจของตนเองและจิตใจของตนเอง

4.4.ใชสุจริตธรรมในการใชสุจริตธรรมในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติตน//ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ตามวัฒนธรรมองคกรตามวัฒนธรรมองคกร

5.5.ใชสุจริตใชสุจริตธรรมเพือ่ธรรมเพือ่
แสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบ
ตอชุมชนตอชุมชน//สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม

6.6.ใชสุจริตธรรมเพือ่ใชสุจริตธรรมเพือ่
การเปนพลเมืองที่ดีการเปนพลเมืองที่ดี
ของชาติและสังคมโลกของชาติและสังคมโลก

7.7.ใชสุจริตธรรมเพือ่ใชสุจริตธรรมเพือ่
สถาบันศาสนาและสถาบันศาสนาและ
พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย

8.8.ใชสุจริตใชสุจริตธรรมเพื่อธรรมเพื่อ
จุดมุงหมายสูงสุดที่รูไดจุดมุงหมายสูงสุดที่รูได
เฉพาะตนเฉพาะตน//บุคคลบุคคล  
















