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คำนำ 

 วิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปี 2563 คือ นวัตกรรมพลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovate Power Solutions for a Better Life) และเพื่อให้ กฟผ. สามารถบรรลุ

วิสัยทัศน์ดังกล่าว กฟผ. ต้องมีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ พลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง

และการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างการเติบโตรองรับอนาคตที่ยั่งยืน ปรับเปลี่ยนองค์การให้มี

สมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง และ เป็นองค์การที่ได้รับความเช่ือมั่น และสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริม

ธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 ประกอบด้วย 9 แผนงาน 30 

กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สายงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ และส่งเสริมให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติ

ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ ซึ่งเป็นปัจจยัสำคัญทีช่่วยส่งเสรมิให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสมากขึ้น บรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงานด้านเป็นองค์การที่ได้รับความเช่ือมั่น และ

สร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ กฟผ. เกิดความเป็น

เลิศในการดำเนินงานด้านอื่นๆ และบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในอนาคตอันใกล้  

 ศปท.กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สายงานต่างๆ จะนำแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศปท.กฟผ. จะมีการติดตามการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อนำ

ข้อมูลมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของ กฟผ. ต่อไป 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. 

                 (ศปท.กฟผ.) 
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บทนำ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มดำเนินการอย่างเป็น

ทางการ ในปี 2552 โดยคณะกรรมการ กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. เพื่อทำหน้าที่ให้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของ กฟผ. จากนั้น ปี 2553 คณะกรรมการ กฟผ. ได้ออกนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

และผู้ ว่ าการ  กฟผ.  ได้ออกประกาศสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานยึดถือหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึง

ผู้เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน

องค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน ต่อมาได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ธรรมาธิบาลฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการ

ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพิ่มเติมสาระสำคัญของนโยบายให้ครอบคลุมการปอ้งกัน

และต่อต้านการทุจริต และเปลี่ยนช่ือเป็น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ 

กฟผ. ส่งผลให้ ผวก. ต้องมีการออกประกาศสนองนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการ

ทุจริตของ กฟผ. ซึ่งมีผลมาจนถึงปัจจุบันน้ี 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ดำเนินอย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ 

กฟผ. ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฟผ.จึงได้

จ ัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีของ กฟผ. ปี 2555 -2559 (ฉบับแรก) ในปี 2555 ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกใหบุ้คลากรปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาล 

การปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเพิ่มความเข้มแข็งด้านการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ 

กฟผ. การใส่ใจต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่

โปร่งใส  และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2555 รองรับแผนแม่บทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 18 แผนงาน 49 

กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามจริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรม กฟผ. 

(คธจค.) เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการนำไปปฏิบัติ ในปี 2557 มีการสำรวจการมีหรือการนำหลักธรรมาภิบาล 

มาใช้ใน กฟผ. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อ กฟผ. ไดขั้บเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปเป็น

ระยะเวลาครึ่งแผน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้มกีารทบทวนแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทกุปี โดยนำผล
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สำรวจฯ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการจนถึงปี 2559 ซึ่งเป็นปี

สุดท้ายของแผนแม่บทฯ  

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560-2569 (ฉบับปัจจุบัน) 

ในปี 2560 กฟผ. ได้จัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560-2569 เพื่อให้
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. มีแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กฟผ. ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 การเป็นองค์การที่
ภาคภูมิใจของประเทศ และ SO4 การสนับสนุนองค์การให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ อาทิ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 2560 - 2579) (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ปี 2560-2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย) ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปี 2559 - 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์การสมรรถนะสูงสุดที่ยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล) แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560 - 2569 มีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ให้ กฟผ. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเพิ่มข้ึน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และ
มั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึด
มั่นในธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจสอบ  

ในปี 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.) ซึ่งมีรองผู้ว่าการบริหารเป็น
หัวหน้า ศปท.กฟผ. (รายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก) ไดม้กีารทบทวนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จากการวิเคราะห์พบว่า 4 ยุทธศาสตร์ยังคงมีความเหมาะสมกับบริบทของ กฟผ. 
และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ T1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมิติการพัฒนา T เป็น
องค์การที่คนไทยวางใจและภาคภูมิใจ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 มีความสัมพันธ์เชิงลำดับที่
ชัดเจนขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนลำดับการเรียงยุทธศาสตร์จากเดิมเป็นดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ สร้าง
อุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และพร้อมรับการตรวจสอบ หรือ ยุทธศาสตร์ 
“ตระหนักถึงความสำคัญ” ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงใน
ธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร หรือ ยุทธศาสตร์ “สานสัมพันธ์ดั่งญาติใกล้ชิด” ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ 
สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย หรือ ยุทธศาสตร์ “ใส่ใจมิตรข้างเรือน” และยุทธศาสตร์สุดท้าย 
คือ ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน หรือ ยุทธศาสตร์ “เสมือนครอบครัวเดียวกัน” และกรอบ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ กฟผ. ในปี 2563 ด้วย 
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รูปแสดง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ที่มีการทบทวนในปี 2562 

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
ปี 2563 

เพื่อให้แผนแม่บทฯ มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ศปท.กฟผ. จึงได้นำยุทธศาสตร์ของแผน
แม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ “ตระหนักถึงความสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ดั่งญาติใกล้ชิด ใส่ใจมิตรข้าง
เรือน เสมือนครอบครัวเดียวกัน” มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 รวมทั้งได้พิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. เพื่อนำมาใช้เป็น
ข้อมูลนำเข้าในกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ปัจจัยภายในองค์การที ่นำมาพิจารณา ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ กฟผ. “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า”, พันธกิจ “เป็นองค์การหลักเพื่อรักษา
ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม 
เพื่อความสุขของคนไทย”, มิติการพัฒนาด้าน E: Electricity Innovation for Stability System and 
Competition พลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงและการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ด้าน G: Growth for 
Sustainability สร ้างการเต ิบโตรองร ับอนาคตที ่ย ั ่ งย ืน ด ้าน A: Administrative and Operation 
Excellence ปรับเปลี่ยนองค์การให้มีสมรรถนะสูงและทันการเปลี่ยนแปลง ด้าน T: Trust and Pride of 
The Nation เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน  รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของปีที่ผ่านมา สำหรับปัจจั ยภายนอก
อ ง ค์ ก า ร  ไ ด้ แ ก่  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร มแ ล ะ ค ว าม โป ร่ ง ใ ส ใน ก า ร ด ำ เ นิ น ง านขอ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ าค รั ฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี 2562, ตัวชี ้วัดของการ
ประเมิน ITA ปี 2563, แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562-2564  (แนวทางที่ 
1-5), และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความ
เข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ)  

ยุทธศาสตร์ที ่  : 
สร้างอุดมการ ์ให้

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึด
ม่ันในธรรมาภิบาล และ
พร้อมรบัการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : 
สร้างภูมิคุ้มกันให้ 
กฟผ. เกิดความ

เข้มแข ง และม่ันคงใน
ธรรมาภิบาล ดยการ

สร้างพันธมิตร

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 :
 

สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 : 

ท าให้ กฟผ. เป็น
องค์กรของประชาชน

“ตระหนักถึงความส าคญั”

“สานสัมพันธ์
ดั่งญาติใกล้ชิด”

“ใส่ใจมิตรข้างเรือน”

“เสมือนครอบครัว
เดียวกัน”

แผนแม่บทการกับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟผ. ปี 2560-2569
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  ศปท.กฟผ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย    
4 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 30 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน และทำให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของ กฟผ. และมีเป้าหมาย คือ 
กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมากข้ึน โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 จะช่วยตอบสนองต่อปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นได้
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กิจกรรมบางส่วนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกับ
แผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
บริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ ศปท.กฟผ. ได้
นำแผนปฏิบัติการฯ เสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จากนั้น เลขานุการ ศปท.กฟผ. 
ได้จัดประชุมช้ีแจงแผนปฏิบัติการฯ ให้แก่ คณะทำงานวิชาการและวางแผนประจำสายงาน (ควผร.) และ
ผู ้แทนหน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ เพื ่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ ไปสู ่การปฏิบัติให้ทั่วทั้ง กฟผ. ทั้งนี้ 
ศปท.กฟผ. จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  เสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
เพื่อทราบทุกไตรมาส และรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบทุก 6 เดือน 
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แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของ กฟผ. ปี 2560-2569 

แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ปี 2560 - 2569 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่   สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับ
การตรวจสอบ  

เหตุผลของการกำหนดยุทธศาสตร์ 
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนใหญ่เชื่อว่า ตนเองมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล แต่ขาดแนว

ทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การรณรงค์สร้างความสนใจได้เป็นครั้งคราว หากต้องการให้มีการปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่อง ต้องทำให้เกิดอุดมการณ์ธรรมาภิบาลข้ึนในหมู่ผูป้ฏิบัติงาน กฟผ. มิใช่เกิดจากการบังคับด้วย
คำสั่ง หรือกฎระเบียบ นอกจากนี้ การเปิดใจยอมรับการตรวจสอบจากภายนอกเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า 
กฟผ. เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีองค์การที่ตรวจสอบเป็น
ผู้รับรองความโปร่งใสของ กฟผ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และม่ันคงในธรรมาภิบาล ดย
การสร้างพันธมิตร 

เหตุผลของการกำหนดยุทธศาสตร์ 
ในอดีต กฟผ. ต้องเผชิญกับการแทรกแซงโดยกลุ่มการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ การสร้าง

พันธมิตรจะช่วยให้ กฟผ. มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยืนหยัด รักษาความเป็นองค์การธรรมาภิบาลไว้ได้ โดย
พันธมิตรของ กฟผ. ควรประกอบด้วย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการทั ้งในระดับท้องถ่ิน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี ้ควรมีแนวทางเพิ่มพันธมิตรในภาคประชาสังคม เพื่อนำไปสู่
ความร่วมมือที่ดีต่อกัน เป็นการลดความขัดแย้ง และสร้างคู่ความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง โดยประชาชน
เป็นผู้รับผลดีที่เกิดข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 
เหตุผลของการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ กฟผ. มีน้อยไม่

เป็นไปตามที่ กฟผ. คาดหวัง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. ยังไม่สามารถสร้างความเช่ือถือว่า กฟผ. 
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างจริงใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน  
เหตุผลของการกำหนดยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยยอมรับสิทธิของประชาชนในความเป็นเจ้าของหน่วยงานรัฐ

ดังนั ้น การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจตามความเหมาะสมต่อโครงการของ  กฟผ. และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยภาครัฐ จะทำให้ได้รับการสนับสนุน
จากประชาชนให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น 
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สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามหลกั 

ธรรมาภิบาล  

 

แผนภูมิแสดง การแปลงยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ไปสู่การปฏิบัติ ปี 2563 

พร้อมรับการตรวจสอบกระบวนการทำงาน

จากหน่วยงานตรวจสอบและผู้รบับริการ  

ทั้งภายในและภายนอก 

ป้องกันและต่อต้านการทจุริต

ของ กฟผ. 

ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความ

ต้องการของประชาชน เพื ่อแก้ไข

ปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต 

เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกมสี่วนร่วม

ในการดำเนินงานของ กฟผ. 

สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเปา้หมาย 

ปรับปรงุการสื่อสารใหผู้้มีส่วนได้

ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. 

ได้โดยตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ภารกจิของ 

กฟผ. ให้แกป่ระชาชนในการสนบัสนุน

ภารกิจของ กฟผ. 

สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง  

และมั่นคงในธรรมาภิบาล ดยการสร้างพันธมิตร 

สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน 

ภาครัฐและผูก้ำกับดูแล และประชา

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. 

ให้เป็นองค์การคุณธรรม 

สร้างอุดมการ ์ให้ผูป้ฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นใน 

ธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 

 

กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านคุ ธรรมและความ ปร่งใสมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ทำให้ กฟผ. เปน็องค์กรของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างอุดมการ ์ให้ผูป้ฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นใน 

ธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ของ กฟผ. ปี 2563  

  
ยุทธศาสตร์ที่   สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับ
การตรวจสอบ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และ
ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส 

แผนงานท่ี   สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม ได้แก่  
1.1 คณะกรรมการ กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
1.2 ผู้บริหาร กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
 (1) หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผ. 
 (2) หลักธรรมาภิบาลและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร กฟผ. 
1.4 จัดทำสื ่อธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้

ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
1.5 จัดทำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเอง 
1.6 (1) ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศและถือปฏิบัติ 

(2) ประเมินการรับรู้ประมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ 
1.7 (1) สื่อสารความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นของบุคคล

ต้นแบบฯ ปี 2563 ในสายงาน 
 (2) คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ปี 2564 
1.8 คัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2563 

แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์การคุณธรรม กิจกรรม ได้แก่ 
2.1 แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม 
 (1) กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย (วินัย และคุณธรรมเป้าหมายอื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง) 
 (2) ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารระดับฝา่ยและผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่จะ

ขับเคลื่อนองค์การคุณธรรม 
 (3) จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย และมีการมอบหมาย

บุคคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ 
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แผนงานท่ี 3 พร้อมรับการตรวจสอบกระบวนการทำงานจากหน่วยงานตรวจสอบและผูร้ับบรกิาร
ทั้งภายในและภายนอก กิจกรรม ได้แก่ 

3.1 จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน ISO ประเมิน
ความพึงพอใจ 

3.2 (1) จัดทำและประกาศขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ 
ณ จุดให้บริการโดยใช้รูปแบบมาตรฐาน (Template) 

 (2) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.  (กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562-2564) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
กิจกรรม ได้แก่ 

4.1 ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส  

4.2 สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก Webpage การกำกับดูแลกิจการที่ดี) 

4.3 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 

4.4 สื ่อสารระเบียบ/ข้อบังคับเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (การใช้
ทรัพย์สินของ กฟผ.) 

4.5 สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัยของการกระทำ
ทุจริต (วีดิทัศน์ ระเบียบปฏิบัติด้านบุคคล อุทาหรณ์ก่อนทำผิด Audit Alert การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส) 

4.6 จัดอบรมปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร กฟผ. 

4.7 (1) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 (2) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
 (3) สนับสนุนให้บุคคลต้นแบบฯ ของสายงาน ปี 2563 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมใน (2) 
4.8 จัดงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และม่ันคงในธรรมาภิบาล ดย
การสร้างพันธมิตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล 
ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก 

แผนงานที่   สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้กำกับดูแล และประชาสังคม 
กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของ กฟผ. ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การ
สร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 

 (แผนงานเพื่อชุมชน และแผนงานเพื่อสิ่งแวดล้อม) 
 (1) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 (2) งานปลูกป่า 
 (3) งานเสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) งานรณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking 
1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชน เอกชน ภาครัฐ

และผู ้กำกับดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและงบประมาณการสื ่อสารองค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 

 (แผนงานรัฐกิจสัมพันธ์) 
(1) การรับฟังความคิดเห็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการ

ประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. 
(2) การจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานกิจการไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและ

นำเข้าเช้ือเพลิง 
(แผนงานองค์กรสัมพันธ์) 
(1) การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

IPP SPP และสื่อมวลชน 
   (แผนงานเผยแพร่สื่อภายนอกองค์การ) 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายนอกองค์การ 
(2) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง 

1.3 จัดการประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพการรบัรูภ้ารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจ
ของ กฟผ. กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 ให้ข้อมูลที ่มีความสำคัญแก่ผู ้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามภารกิจ ข้อมูลด้านผลกระทบ การบรรเทาผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนและ
ประเทศชาติจะได้รับจาก กฟผ. เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อไปถึงมีความเข้าใจ และประทับใจ

ต่อเนื้อหาที่นำเสนอด้วยช่องทางที่เข้าถึงง่ายตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงการสื ่อสารให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง 
กิจกรรมได้แก่ 

1.1 ทบทวน และประชาสัมพันธ์ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีข่องผูร้ับผิดชอบ เพื่อตอบ
ปัญหาฉุกเฉิน  

1.2 สร้างกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และตอบปัญหาฉุกเฉิน 
1.3 จัดทำคลิปวีดิโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ กฟผ. สื่อสารและเผยแพร่ให้

ชุมชนในพื้นที่รับทราบ 
1.4 ประเมินการรับรู้ภารกิจ กฟผ. ของชุมชนรอบพื้นที่ (การสำรวจการยอมรับและความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ปี 2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความเชื ่อมั ่น มีความรู ้ส ึกที ่ดี และสนับสนุนการ

ดำเนินงานของ กฟผ. 

แผนงานที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ .
กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรม
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

1.2 (1) ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพื้นที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และนำมาใช้ประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 (2) มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก (1) 
 

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในภาวะวิกฤต กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.  



 

13 
 

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ประจำปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1.1 คณะกรรมการ กฟผ. แสดงความมุ ่งมั ่นในการปฏิบัติตนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  

ร้อยละของกรรมการ 
กฟผ. 

100 อลอ. 

 1.2 ผู้บริหาร กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล  ร้อยละของ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

100 ทุกสายงาน 
ชกตน. 

 
 1.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน

รับทราบ 

• หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผ. 

• หลักธรรมาภิบาลและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร กฟผ. 

ครั้งในการเผยแพร่/
สัปดาห ์

 
 

1 
 
 
 
 
 

รวห. (อกป.) 
รวย. (อสป.) 

 
 

 1.4 จัดทำสื่อธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
ต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 

ตอน 
ครั้งในการเผยแพร่/

เดือน 

4 
2 

รวห. (อกป.) 
รวย. (อสป.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 1.5 จัดทำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเอง ครั้ง/ไตรมาส 1 รวห. (อกป.) 

 1.6 (1)  ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ 
    และถือปฏิบัติ  

ร้อยละของจำนวน
ผู้ปฏิบัตงิาน 

100 รวห. (อจส. อกป.) 
ทุกสายงาน, 

หน่วยงานข้ึนตรง 
ผวก. 

        (2) ประเมินการรับรู้ประมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ ครั้ง/ป ี
ร้อยละของการรบัรู้
ประมวลจริยธรรม 

1 
80 

รวห. (อจส. อกป.) 
ทุกสายงาน 

หน่วยงานข้ึนตรง ผวก. 
 
 
 
 
 

1.7 (1) สื่อสารความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่น   
     ของบุคคลต้นแบบฯ ปี 2563 ในสายงาน  

ร ้อยละของบ ุคคล
ต้นแบบฯ 

100 ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
     (2) คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัตสิอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล        

     ปี 2564 
จำนวนบุคคล 

ต้นแบบฯ 
ตามที่กำหนด
ไว้ในเกณฑ์ 

ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 1.8  คัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ปี 2563 

โครงการ/สายงาน/ป ี
โครงการ/หน่วยงาน

ข้ึนตรง ผวก./ป ี

1-3 
1 

ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
2. เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. 

ให้เป็นองค์การคุณธรรม 
2.1 แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม 

• กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย (วินัย และคุณธรรมเป้าหมายอื่นอยา่ง
น้อย 1 เรื่อง) 

• ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู ้บริหารระดับฝ่ายและ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่จะขับเคลื่อนองค์การคุณธรรม 

• จัดทำแผนการดำเนินงานเพื ่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย 
และมีการมอบหมายบุคคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ 

จำนวนคุณธรรม
เป้าหมาย/ฝ่าย 

≥ 2 ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 

3. พร ้อมรับการตรวจสอบกระบวน  
การทำงานจากหน ่ วยงาน
ตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้ง
ภายในและภายนอก 

3.1 จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน 
ISO ประเมินความพึงพอใจ  

ร้อยละของหน่วยงาน          
ที่มาตรวจสอบ 

ระดับความพงึพอใจ
เฉลี่ยของหน่วยงาน

ที่มาตรวจสอบ 

100 
 

4 
(ระดับมาก) 

สายงาน/หน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสอบ 

สายงาน/หน่วยงาน
ที่ได้รับการตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 (1) จัดทำและประกาศข้ันตอนการทำงาน (Work Flow) เพื่อแสดงให้
ผู้รบับริการทราบ ณ จุดให้บริการ โดยใช้รปูแบบมาตรฐาน 
(Template) 

 
 
 
(2) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละของภารกจิที่
ให้บรกิาร 

จำนวนรูปแบบมาตรฐาน 
 
 
 

ร้อยละของผู้รบับริการ 
ระดับความพงึพอใจ
เฉลี่ยของผูร้ับบริการ 

100 
 
1 
 
 
 

100 
4 

(ระดับมาก) 

รวห. รวส. รวบ.  
 

รวย. (อสป.) 
 
 
 

รวห. รวส. รวบ.  

4. ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของ กฟผ. 
หมายเหตุ กิจกรรมเป็นไปตามแนว
ทางการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 
(พ.ศ. 2562-2564) ของ สำนักงาน 
ป.ป.ช. 

4.1 ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  

ครั้ง/ป ี 1 รวห. (อกป.) 

4.2 สื ่อสารนโยบายเกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้จาก Webpage การกำกับดูแลกิจการที่ดี)  

ครั้ง/ป ี
(ไตรมาสที่ 2) 

1 ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 4.3 ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ เก ี ่ยวก ับการป ้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสื ่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 

ครั้ง/ครึ่งป ี 1 รวห. (อกป.) 

 4.4 สื ่อสารระเบียบ/ข้อบังคับเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (การใช้ทรัพย์สินของ กฟผ.) 

ครั้ง/ไตรมาส 1 
 

รวห. (อกป.) 

 4.5 สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัย
ของการกระทำทุจริต (วีดิทัศน์ ระเบียบปฏิบัติด้านบุคคล อุทาหรณ์ก่อน
ทำผิด Audit Alert การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)  

ครั้ง/เดือน 1 รวห.  
(อศค. อทบ. อกป.) 

ชกตน. 

 4.6 จัดอบรมปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร กฟผ.  

ครั้ง/ป ี 1 รวห. 
 (อกป. อศค.) 



 

18 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างอุดมการ ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัตขิองผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ และส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรบัด้านความ ปร่งใส  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 4.7 (1) จัดกจิกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
 
 

(2) สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบัตงิานเข้าร่วมกจิกรรมของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และ
องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) 

(3) สนับสนุนใหบุ้คคลต้นแบบฯ ของสายงาน ปี 2563 ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมใน (2)  

ครั้ง/ฝ่าย/ป ี
(ภายในครึง่ปีแรก) 

 
ครั้ง/ป ี

 
 

ครั้ง/ป ี
 

1 
 
 
2 
 
 
1 

ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
รวห. 

(อกป.) 
 

ทุกสายงาน 
หน่วยงานข้ึนตรง 

ผวก. 
 4.8 จัดงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด  ครั้ง/ป ี 1 รวห. 

(อกป.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ดยการสร้างพันธมิตร  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีพันธมิตรท่ีช่วยให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างพันธมิตรจากประชาชน 

เอกชน ภาครัฐและผู ้กำกับ

ดูแล และประชาสังคม 

 

1.1 ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ให้เกดิการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลตามแผนงานและงบประมาณการสื ่อสารองค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. 
ประจำปี 2563 
(แผนงานเพื่อชุมชน และแผนงานเพื่อสิ่งแวดล้อม)  

เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในแผนงานและ
งบประมาณฯ 

เป็นไปตามที่
ระบุไว้ใน

แผนงานและ
งบประมาณฯ 

 

 • โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   รวฟ. รวส. รวห. 

 • งานปลูกป่า    รวฟ. รวช. รวส. 

 • งานเสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   รวย. 

 • งานรณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking 

 

 

  รวย. 



 

20 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ดยการสร้างพันธมิตร  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีพันธมิตรท่ีช่วยให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 

1.2 เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ ประชาชน 
เอกชน ภาครัฐและผู ้กำกับดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและ
งบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 
(แผนงานรัฐกิจสัมพันธ์) 

• การร ับฟังความคิดเห็นผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ และการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. 

• การจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมดูงานกิจการไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดหาและนำเข้าเช้ือเพลิง 

(แผนงานองค์กรสัมพันธ์) 

• การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน IPP SPP และสื่อมวลชน 

เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในแผนงานและ
งบประมาณฯ 

เป็นไปตามที่
ระบุไว้ใน

แผนงานและ
งบประมาณฯ 

 
 
 
 

 
รวย. 

 
รวย. 

 
รวช. 

 
 

 
รวส. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ดยการสร้างพันธมิตร  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีพันธมิตรท่ีช่วยให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(แผนงานเผยแพร่สื่อภายนอกองค์การ) 

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ภายนอกองค์การ 

   
รวพ.   

 • โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง   รวส. 

 
1.3 จัดการประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ครั้ง/ป ี 1 รวห. 

(อกป.) 
2. เสร ิมสร้างศักยภาพการรับรู้

ภารก ิจของ กฟผ.  ให ้แก่
ประชาชนในการสนับสนุน
ภารกิจของ กฟผ.  

2.1 ให้ข้อมูลที ่มีความสำคัญแก่ผู ้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจ ข้อมูลด้านผลกระทบ        
การบรรเทาผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะ
ได้รับจาก กฟผ. เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ  

ครั้ง/ปี/พื้นที ่
(โรงไฟฟ้า, เข่ือน, 

เหมือง, ฝ่าย
ปฏิบัติการ) 

1 รวฟ. รวช. รวส. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารไปถึงมีความเข้าใจ  และประทับใจต่อเนื้อหาที่นำเสนอด้วยช่องทางที่เข้าถึงง่ายตามลักษ ะของ

กลุ่มเป้าหมาย 

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงการสื ่อสารให้ผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้
โดยตรง 

1.1 ทบทวน และประชาสมัพนัธ์ช่ือและหมายเลข
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูร้ับผิดชอบ เพือ่ตอบปัญหาฉุกเฉิน  

คน/พื้นที่  (โรงไฟฟ้า, เข่ือน, 
เหมอืง,ฝ่ายปฏิบัตกิาร, 

สำนักงานกลาง) 

1 รวฟ. รวช. 
รวส. รวห. 

1.2 สร้างกลุม่ไลน์ เพือ่สื่อสารข้อมลูสำคัญของหน่วยงาน และตอบ
ปัญหาฉุกเฉิน 

กลุ่ม/พื้นที่  (โรงไฟฟ้า, เข่ือน, 
เหมอืง,ฝ่ายปฏิบัตกิาร, 

สำนักงานกลาง) 

1 รวฟ. รวช. 
รวส. รวห. 

 1.3 จัดทำคลปิวีดิโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนนิงานของ 
กฟผ. สื่อสารและเผยแพรใ่ห้ชุมชนในพื้นที่รบัทราบ 

เรื่อง/พื้นที่  (โรงไฟฟ้า, เข่ือน, 
เหมอืง, ฝ่ายปฏิบัติการ, 

สำนักงานกลาง) 

1 รวฟ. รวช. 
รวส. รวห.  

 1.4 ประเมินการรบัรู้ภารกจิ กฟผ. ของชุมชนรอบพืน้ที ่
     (การสำรวจการยอมรับและความพงึพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วน

เสยีต่อการดำเนินงานของ กฟผ. ปี 2563) 

ร้อยละของการรบัรู้ของผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

90 รวย.  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความเชื่อมั่น มีความรู้สึกท่ีดี และสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ.  

แผนงาน กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ียภายนอกมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของ กฟผ. 

1.1 คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั       
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียผ่านกจิกรรมด้านการกำกบัดูแลกิจการทีด่ี 

ครั้ง/ป ี 2 อลอ. 

1.2 (1) ผู้บริหารระดับสงูหรือผู้บริหารในพื้นที่พบปะกับผูม้ีสว่นได้
ส ่ วนเส ีย  เพ ื ่ อร ับฟ ั งความค ิดเห ็น และนำมาใช้
ประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ครั้ง/ปี/สายงาน 1 ทุกสายงาน 

 (2) มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก (1) จำนวนการปรับปรงุ   ≥ 1 ทุกสายงาน 

2. ตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
ความต้องการของประชาชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในภาวะวิกฤต 

2.1 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ. ร้อยละของนโยบายภาครัฐ 100 สายงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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แผนการดำเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 สรา้งอุดมการ ์ให้ผูป้ฏิบัติงาน กฟผ. ยดึมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 

แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

1. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 คณะกรรมการ กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
            

อลอ. 

1.2 ผู้บริหาร กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลกัธรรมา 
ภิบาล 

            
ทุกสายงาน 

ชกตน. 
1.3 จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้

ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 

• หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผ. 

• หล ักธรรมาภ ิบาลและพฤต ิกรรมท ี ่ สอดคล ้องก ับหลั ก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร กฟผ. 

            

รวย. (อสป.) 
รวห. (อกป.) 

1.4 จัดทำสือ่ธรรมาภิบาล ในรปูแบบ Infographic และเผยแพรผ่่าน
ช่องทางต่างๆ ให้ผูป้ฏิบัติงานรับทราบ 

            
รวย. (อสป.) 
รวห. (อกป.) 

1.5 จัดทำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกสส์่งให้ผูป้ฏิบัติงานประเมินตนเอง 
            

รวห. (อกป.) 
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แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

1.6 (1) ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมทางระบบ
สารสนเทศและถือปฏิบัต ิ
(2) ประเมินการรบัรูป้ระมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ 

        
 

   

รวห. (อจส., 
อกป.) ทุกสาย
งาน, หน่วยงาน
ขึ้นตรงผู้ว่าการ 

1.7 
 
 
 

(1) สื่อสารความมุง่มั่นในการปฏิบัติตนตามหลกัธรรมาภิบาลที่โดด
เด่นของบุคคลต้นแบบฯ ปี 2563 ในสายงาน 
(2) คัดเลือกบุคคลต้นแบบทีม่ีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาลประจำปี 2564 

            

ทุกสายงาน, 
หน่วยงานขึ้นตรง

ผู้ว่าการ 

1.8 
 

คัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล ปี 2563             

ทุกสายงาน, 
หน่วยงานขึ้นตรง

ผู้ว่าการ 
2. เสริมสรา้งศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์การคุ ธรรม 

2.1 
 
 
 
 
 

แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม 

• กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย (วินัย และคุณธรรมเป้าหมายอื่นอย่าง
น้อย 1 เรื่อง) 

• ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารระดับฝ่ายและ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่จะขับเคลื่อนองค์การคุณธรรม 

• จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย
และมีการมอบหมายบุคคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ 

          

 

 

รวห. (อกป., 
อศค.) 

ทุกสายงาน 
(ทุกฝ่าย) 

หน่วยงานข้ึน
ตรงผู้ว่าการ 
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แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

3. พร้อมรับการตรวจสอบกระบวนการทำงานจากหน่วยงานตรวจสอบและผู้รบับริการ ท้ังภายในและภายนอก 
3.1 

 
จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื ่องต่างๆ เช่น บัญชี 
การเงิน ISO ประเมินความพึงพอใจ (ชกตน., สรอ., สตง.) 

            
หน่วยงานที่
รับการตรวจ 

3.2 
 
 
 

(1) จัดทำและประกาศข้ันตอนการทำงาน (Work Flow) เพื่อแสดง
ให้ผู ้ร ับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน 
(Template) 
(2) ประเมินความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 

  

 

         

รวย. (อสป.) 
รวห., รวส., 

รวบ. 

4. 
 

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
หมายเหตุ กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562-2564) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

4.1 
 

ประกาศและเผยแพร่เจตจำนงการบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

            
รวห. (อกป.) 

 
4.2 

 
 

สื่อสารนโยบายเกี่ยวกบัการตอ่ต้านการทุจริต และช่องทางการ
ร้องเรียนการทจุริตแกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สามารถดาวน์
โหลดข้อมูลได้จาก Webpage การกำกับดูแลกจิการที่ดี) 

            

ทุกสายงาน 
หน่วยงานขึ้น
ตรงผู้ว่าการ 

4.3 
 
 
 

ทบทวน/ปรับปรงุระเบียบ/ข้อบงัคับเกี่ยวกับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัตงิานรบัทราบ 

            

รวห. (อกป.) 
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แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

4.4 
 

สื่อสารระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (การใช้ทรพัย์สินของ กฟผ.) 

            
รวห. (อกป.) 

4.5 
 
 

สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัย
ของการกระทำทุจริต (วีดิทัศน์ ระเบียบปฏิบัติด้านบุคคล อุทาหรณ์
ก่อนทำผิด Audit Alert การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส) 

            
รวห. 

(อศค.,อทบ., 
อกป.) ชกตน. 

4.6 
 

จัดอบรมปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร กฟผ. 

            
รวห. (อกป., 

อศค.) 
4.7 

 
 
 
 
 

(1) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุริต 
(2) สนบัสนุนใหผู้้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกจิกรรมของสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
(สำนักงาน ป.ป.ช.) และองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน (ประเทศไทย) 
(3) สนบัสนุนให้บุคคลต้นแบบฯ ของสายงาน ปี 2563 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมใน (2) 

          
 

 

ทุกฝ่าย 
รวห. (อกป.), 
ทุกสายงาน, 
หน่วยงานข้ึน
ตรงผู้ว่าการ 

4.8 จัดงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด             รวห. (อกป.) 

หมายเหต ุ
   หน่วยงาน กธภ-ห. เตรียมข้อมลู 
   หน่วยงานที่รบัผิดชอบดำเนินการ
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แผนการดำเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สรา้งภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ดยการสรา้งพันธมิตร 

แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

1. สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้กำกับดูแล และประชาสังคม 
1.1 ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ตามแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 
(แผนงานเพื่อชุมชน และแผนงานเพื่อสิง่แวดล้อม) 
• โครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
• งานปลกูป่า 

 
• งานเสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 
• งานรณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking 

  

 

      

 

  

 
 
 
 
 

รวฟ., รวส., 
รวห. 

รวฟ., รวส., 
รวห. 
รวย. 
รวย. 

1.2 
 
 
 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกจิของ กฟผ. ให้แก่ ประชาชน 
เอกชน ภาครัฐและผู้กำกบัดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและ
งบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการบรจิาค กฟผ. ประจำปี 2563 
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แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

 
 
 

(แผนงานรัฐกิจสัมพันธ์)  
• การรบัฟังความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ และการประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. 
• การจัดกจิกรรมการเยี่ยมชมดงูานกิจการไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กบั

หน่วยงานผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (อยูร่ะหว่างพจิารณาปรบัแผน) 
• การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้อง

ในการจัดหาและนำเข้าเช้ือเพลิง (อยู่ระหว่างพจิารณาปรับแผน) 
(แผนงานองค์กรสัมพันธ์) 
• การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน IPP SPP และสื่อมวลชน 
(แผนงานเผยแพร่สื่อภายนอกองค์การ)  
• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ภายนอกองค์การ  
• โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง 

 
รวย. 

 
รวย. 

 
รวช. 

 
 

รวส. 
 
 

รวพ. 
 

รวส. 

1.3 จัดการประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 
 

            

รวห. (อกป.) 
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แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

2. เสริมสรา้งศักยภาพการรับรู้ภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชนในการสนบัสนุนภารกิจของ กฟผ. 
2.1 

 
 

 

ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญแก่ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกจิ ข้อมูลด้านผลกระทบการ
บรรเทาผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติ  
จะได้รับจาก กฟผ. เพือ่สื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ 

            

รวฟ., รวช., 
รวส. 
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แผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สื่อสารให้เขา้ถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 

แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

1. ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้ ดยตรง 
1.1 

 
ทบทวน และประชาสัมพันธ์ช่ือและหมายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที่ของ
ผู้รบัผิดชอบ เพื่อตอบปัญหาฉุกเฉิน 

            
รวฟ., รวช., 
รวส., รวห. 

1.2 
 

สร้างกลุม่ไลน์ เพือ่สื่อสารข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และตอบ
ปัญหาฉุกเฉิน 

            
รวฟ., รวช., 
รวส., รวห. 

1.3 
 

จัดทำคลิปวีดิโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ กฟผ. 
สื่อสารและเผยแพร่ให้ชุมชนในพื้นที่รับทราบ 

            
รวฟ., รวช., 
รวส., รวห. 

1.4 
 
 

ประเมินการรับรู้ภารกิจ กฟผ. ของชุมชนรอบพื้นที่ 
(การสำรวจการยอมรบัและความพงึพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การดำเนินงานของ กฟผ. ปี 2563) 

            
รวย. 
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แผนการดำเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน 

แผนงาน/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
ปี 2563 

หมายเหต ุไตรมาส   ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 
  2 3 4 5 6 7 8 9  0     2 

1. เปิด อกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. 
1.1 

 
คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกจิการที่ด ี

            
อลอ. 

1.2 
 
 
 

(1) ผู้บริหารระดับสูงหรอืผู้บริหารในพื้นที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื ่อรับฟังความคิดเห็น และนำมาใช้ประกอบการปรับปรุง 
การดำเนินงาน 
(2) มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก (1) 

     
 

      

ทุกสายงาน 

2. ตอบสนองน ยบายภาครฐัและความต้องการของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต 
2.1 

 
โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ. 
 

            
สายงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการตรวจสอบ กฟผ.  
(กิจกรรมที่ 3.1 แผนงานที่ 3 ยุทธศาสตรท์ี่ 1) 

ส่วนท่ี   :  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหน่วยงานภายในหรือภายนอก ทีม่าตรวจ : ....................................................................................... 
2. หน่วยงาน กฟผ. ทีร่ับการตรวจ : ............................................................................................................ 

3. วัน เดือน ปี : ................................................................................................. .......................................... 
 

ส่วนท่ี 2 : การประเมินความพึงพอใจ 
 

ประเด น 

ระดับความพึงพอใจ 
5 

(มากที่สุด) 
4 

(มาก) 
3 

(ปานกลาง) 
2 

(ค่อนข้าง
น้อย) 

1 
(น้อยที่สุด) 

1) ความพร้อมรับการตรวจ      

1.1) ความพร้อมของสถานที่เพื่อรับการตรวจ      

1.2) ความพร้อมของเอกสารเพื่อรับการตรวจ      

1.3) ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับการ
ตรวจ 

     

2) ผู ้ปฏิบัติงาน กฟผ. แสดงความเป็นมิตรกับ
ผู้ตรวจ 

     

3) หน่วยงาน กฟผ. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา 

     

4) หน่วยงาน กฟผ. ให้ความร่วมมือในการตรวจ      

5) การอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน กฟผ.
ในภาพรวม 

     

 
ส่วนท่ี 3 :  ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. .........

............................................................................................................................. ..........................................
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ี  .  แผนงานท่ี   ยุทธศาสตรท่ี์ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร 

แผนงานท่ี   สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้กำกับดูแล และประชาสังคม 

กิจกรรมท่ี  .  ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคมในการบริหารจดัการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ 
กฟผ. ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 

(แผนงานเพ่ือชุมชน) 
  ครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 

1.1 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ 2.) 

แผนเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพและชีววิถีสู่ชุมชน (รหัสงาน 1653) 
การดำเนินงาน 1. เพื ่อให้เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรู ้และบุคลากร ภายในศูนย์ชีววิถี 

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การนวดตอกเสน้ 
สู่ภายนอก 
3. เพื่อให้ชุมชน (ชุมชน สถานศึกษา) นำความรู้ด้านชีววิถีไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย อยู่ระหว่างกำหนด 

1.2 เข่ือนศรีนครินทร์ (อขศ.) 

ยุวชีววิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรอบโรงไฟฟ้า (รหัสงาน 1911) 
การดำเนินงาน ต่อยอดยุวชีววิถีเกษตรเพื่ออาหารกลางวันรอบโรงไฟฟ้า 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ รายได้ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ ที่เพิ่มข้ึน 
ค่าเป้าหมาย โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 

2. รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 
2.1 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพชุมชน/สังคม ใกล้แนวสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง. (ชีว
วิถีและกิจกรรมเพื่อสังคม) (รหัสงาน 2352) 
การดำเนินงาน ชีววิถีและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจรรม 
ค่าเป้าหมาย ชุมชนย่ังยืนและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ องค์กร 

หมายเหตุ (รหัสงาน...) คือ รหัสงานของกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การ
สร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563
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3. สายงานรองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) 

3.1 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) 

1) จัดกิจกรรมคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง (กพฟพ-ห.) (รหัสงาน 
2324) 
การดำเนินงาน จัดกิจกรรมคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 200 คน 
2) แผนเผยแพร่และให้คำปรึกษาการใช้จุลินทรีย์ (EM) ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ศูนย์
ฝึกอบรมบางปะกง (กพฟพ-ห.) (รหัสงาน 2280) 
การดำเนินงาน สอนการทำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ EM ให้กับชุมชนรอบๆหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 30 คน 
3) แผนงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ (กธช-ห.) 
(รหัสงาน 2314) 
การดำเนินงาน ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 40 คน 
4) แผนเผยแพร่และให้คำปรึกษาการใช้จุลินทรีย์ (EM) ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศูนย์
ฝึกอบรมท่าทุ่งนา (กธส-ห.) (รหัสงาน 2299) 
การดำเนินงาน จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ให้กับชุมชนใกล้เคียง 7 หมู่บ้าน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 25 คน 

(แผนงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม) 
  ครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 

1.1 เข่ือนวชิราลงกรณ (อขว.) 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (รหัสงาน 1433) 
การดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย 3.48 
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1.2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) 

1) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (อฟอ.) (รหัสงาน 1844) 
การดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย คะแนนผลสำรวจการยอมรับ ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3.27 จาก

คะแนนเต็ม 5 
2) โครงการชีววิถี (กออ-ฟ.) (รหัสงาน 2461) 
การดำเนินงาน ลงพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระดับการรับรู้ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการพัฒนาโครงการของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ชุมชนลดการใช้สารเคมี 
3) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กธอ-ฟ.) (รหัสงาน 1953) 
การดำเนินงาน การอบรมให้ความรู้โครงการชีววิถี, ศึกษาดูงาน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยาย

ผลแปลงชีววิถี สู่ราษฎร/ชุมชน ในเขตพื้นที่เข่ือนสิรินธร 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนโรงเรียนสีเขียว/ห้องเรียน/ชุมชนต้นแบบประหยัดพลังงาน 
ค่าเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชน 

2. รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 
2.1 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) 

แผนงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รหัสงาน 1455) 
การดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนฯ บ้านดอนกลาง จ.กาญจนบุรี 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ รายได้ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ ที่เพิ่มข้ึน 
ค่าเป้าหมาย คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 
 งานปลูกป่า 

1. รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) 

1.1 เข่ือนศรีนครินทร์ (อขศ.) 

กิจกรรมปลูกป่า (รหัสงาน 1918) 
การดำเนินงาน กิจกรรมปลูกป่า 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนการปลูกป่า (ต้น/ไร่) 
ค่าเป้าหมาย จำนวนต้นไม้ 
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1.2 เข่ือนวชิราลงกรณ (อขว.) 

โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำ (รหัสงาน 1432) 
การดำเนินงาน สำรวจพื ้นที ่ปล ูกป่าและบำรุงร ักษาฝายชะลอน้ำ ประสานหน่วยงาน

รับผิดชอบพื้นที่ และประสานผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แผนงาน , โครงการ ของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ปลูกป่าจำนวน 680 ต้น และบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำจำนวน 10 ฝาย 

1.3 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) 
1) งานปลูกป่า (อฟอ.) (รหัสงาน 1843) 
การดำเนินงาน งานปลูกป่า 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าเป้าหมาย ดำเนินการ 2 ครั้ง ต่อปี 
2) โครงการปลูกป่า (กออ-ฟ.) (รหัสงาน 2002) 
การดำเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายน้ำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเข่ือนน้ำพุง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนการปลูกป่า (ต้น/ไร่) 
ค่าเป้าหมาย ลดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำเข่ือนน้ำพุง 

2. รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) 
2.1 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง (รหัสงาน 1487) 
การดำเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นราชสดุดีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจรรม 
ค่าเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 500 คน 

3. รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 

3.1 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) 

แผนเสริมสร้างด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ปลูกป่า) (รหัสงาน 2354) 
การดำเนินงาน กิจกรรมปลูกป่า 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แผนงาน, โครงการ ของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้ 
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3.2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) 

แผนงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่าเขาวังม่าน (รหัสงาน 1453) 
การดำเนินงาน โครงการปลูกป่าเขาวังม่าน จ.ระยอง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนการปลูกป่า (ต้น/ไร่) 
ค่าเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่สเีขียว 

3.3 ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) 
โครงการระบบส่งปลูกป่า (รหัสงาน 2369) 
การดำเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนการปลูกป่า (ต้น/ไร่) 
ค่าเป้าหมาย ปลูกป่าต้นไม้ได้มากกว่า 500 ต้นต่อปี 

 งานเสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) 

1.1 ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) 

เสริมสร้างทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ภาคประชาชนและสังคม (รหัสงาน 1747) 
การดำเนินงาน 1.เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสู ่ภาค

ประชาชนและสังคม 
2.ประเมินผลการรับรู ้ และความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค่าเป้าหมาย 1. จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ไปยงักลุม่เป้าหมาย

จำนวน 10 ครั้ง 
2. คะแนนทดสอบความรู้ ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

 
 งานร รงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking 

1. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) 

1.1 ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) 

แผนรณรงค์ส่งเสริมฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (รหัสงาน 1955) 
การดำเนินงาน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีในภารกิจด้านการอนุรักษ์

พลังงานของ กฟผ. สู่กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ จำนวนการลดการใช้พลังงาน 
ค่าเป้าหมาย - 
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ี  .2 แผนงานท่ี   ยุทธศาสตรท่ี์ 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร 

แผนงานท่ี   สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้กำกับดูแล และประชาสังคม 

กิจกรรมท่ี  .2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ ประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้

กำกับดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจำปี 2563 

(แผนงานรัฐกิจสัมพันธ์) 

1. รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) 

1.1 ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ (อผย.) 

แผนรัฐกิจสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงาน 1734) 
การดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้ส ่วนเสียทั ้งภายในและภายนอก เพื่อ

ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลของ กฟผ. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย สร้างความเช่ือมั่นจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

1.2 ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน (อศง.) 

แผนรัฐกิจสัมพันธ์ด้านกิจการไฟฟ้า (รหัสงาน 1496) 
การดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในภารกิจของ กฟผ. 

รวมถึงการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
กฟผ. กับหน่วยงานกำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องกิจการไฟฟ้าและโครงสร้างอตัรา
ค ่าไฟฟ้า โดยการจัดก ิจกรรมการเย ี ่ยมชมดูงานกิจการไฟฟ้าในหรือ
ต่างประเทศหรือการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แผนงาน, โครงการ ของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% 
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2. รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) 
2.1 ฝ่ายจัดหาและบริหารสัญญาเช้ือเพลิง (อจช.) 

แผนสร้างความสัมพันธ์หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและนำเข้าเช้ือเพลิง (รหัส
งาน 1339) 
การดำเนินงาน พาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยราชการ และหน่วยงานกำกับ

ดูแล ที ่เกี ่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจ LNG ระบบ Third Party 
Access การส่งผ่านค่าใช้จ่ายต่างๆไปสู ่ผ ู ้บร ิโภค และการพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน LNG ของ กฟผ. 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย การยอมรับ ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดหา

เช้ือเพลิง 

(แผนงานองค์กรสัมพันธ์) 
 . รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 

1.1 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) 

แผนบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงานภาครัฐและชุมชนใกล้แนวสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง) (รหัสงาน 2341) 
การดำเนินงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ในพื้นที่ อปล. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วยเสีย ได้รบัทราบถึงภาพลักษณ์ของ กฟผ. 

1.2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) 
แผนบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รหัสงาน 2385) 
การดำเนินงาน ประชุม สัมมนา และ สร้างความสัมพันธ์ กับ IPP , SPP และ สื่อมวลชน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ตามที่ กฟผ. กำหนด 
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(แผนงานเผยแพร่สื่อภายนอกองค์การ) 
 . รองผู้ว่าการพัฒนา รงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน (รวพ.) 

1.1 ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า (อผร.) 
แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายนอกองค์การ (รหัสงาน 2024) 
การดำเนินงาน จัดทำสื่อข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานหมุนเวียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม, แผนงาน, โครงการ ของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ดำเนินการได้มากกว่าหรือเท่ากบั 80% 

2. รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) 
2.1 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) 

แผนสื่อสารภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจในภารกิจ กฟผ. (ประชาสัมพันธ์ลดเหตุขัดข้องและคา่ย
เยาวชนรักษ์สายส่ง) (รหัสงาน 2338) 
การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ลดเหตุขัดข้องและค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ การยอมรับ/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟผ. 
ค่าเป้าหมาย ดำเนินการได้มากกว่าหรือเท่ากบั 80% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


