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สารประธานกรรมการ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ผู้ว่าการ กฟผ. ๖

	 สารประธานกรรมการ	กฟผ.	 ๖	

	 สารประธานกรรมการธรรมาภิบาล	กฟผ.	 ๗

	 สารผู้ว่าการ	กฟผ.	 ๘

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ๑๐  

	 วิสัยทัศน์	 1๐	 	

	 พันธกิจ	 1๐	 	

	 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ	กฟผ.	 1๐	 	

ส่วนที่ ๒ การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. ๑๓  

	 นิยาม	 1๓	 	

	 ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 1๕	 	

	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.	 1๕	 	

	 การสนองนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.	 1๖	 	

 ประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 1๗

อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส	  

	 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	 1๙	 	

	 การสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	 ๒๐

	 หลักการและหลักปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.	 ๒1	 	

	 1.	การดำาเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ	 ๒1	 	

	 ๒.	สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ	 ๒๒	 	

	 ๓.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	กฟผ.	 ๒๓	 	

	 4.	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 4๙	 	

	 ๕.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 ๕๐	 	

	 ๖.	จรรยาบรรณ	 ๕1	 	

สารบัญ



๕  

ส่วนที่ ๓ แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ๖๑ 

	 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ	กฟผ.	 ๖1	

	 แนวปฏิบัติที่ดีของฝ่ายบริหาร	 ๖๒	

	 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	 ๖๓	

	 แนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินงานของ	กฟผ.	 ๖๕	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ๖๕	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน	 ๖๖	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 ๖๗	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	 ๖๘

และผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	 ๖๙	

	 แนวปฏิบัติที่ดีในการหลีกเลี่ยงการคุกคามทางเพศ	 ๗๐	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ	 ๗1	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ๗๒	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	 ๗4

	 แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน		๗๕	

การทำางาน	

	 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ๗๖	

ภาคผนวก ๗๘

	 แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วรวม	 ๗๘

บรรณานุกรม ๘๐



๖  

สารประธานกรรมการ กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้กำาหนดนโยบายด้านการกำากบัดแูล
กิจการที่ดี	เพื่อให้คณะกรรมการ	กฟผ.	ผู้บริหาร	กฟผ.	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกคน	
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อส่งเสริมให้	กฟผ.	 เป็นองค์การที่มีการกำากับ
ดูแลและการบริหารกิจการที่เป็นเลิศ	 มีประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	 มีคุณธรรม	 มี		
ความโปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 รวมทั้งคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน

บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของแนวทางที่ถือปฏิบัติ
ภายใน	กฟผ.	ผมมุ่งหวังว่า	คณะกรรมการ	กฟผ.	ผู้บริหาร	กฟผ.	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	
ทุกระดับ	 จะได้ศึกษาและทำาความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆ	 ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี	เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้	
ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยตรง	 เพื่อ
สร้างความม่ันใจว่า	กฟผ.	เป็นรฐัวสิาหกจิชัน้นำาด้านการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีจนกล่าวได้
ว่า	การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	เป็นหลักประจำาใจของคณะกรรมการ	กฟผ.	
ผู้บริหาร	กฟผ.	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกคน

 

	 นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม
	 ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 ๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙

  



๗  

สารประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตระหนักถงึความสำาคญัของการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของ	กฟผ.	เป็นไป
อย่างมีประสทิธภิาพ	โปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้	มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	

จากเจตนารมณ์ดังกล่าว	 กฟผ.	 ได้ประกาศนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และแนวปฏิบัติ	ครอบคลุม	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านรัฐ	สังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ด้าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้านองค์การ	 และด้านผู้ปฏิบัติงาน	 โดยใช้แนวทาง							
การกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล	 สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	ปี	๒๕๕๒	ที่	สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	
กระทรวงการคลังกำาหนดไว้	โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล	๖	หลัก	คือ	หลักนิติธรรม	
หลักคุณธรรม	 หลักความโปร่งใส	 หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความรับผิดชอบ	 และหลัก															
ความคุ้มค่า	ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายตลอดมา

เพ่ือยืนยันความมุ ่งม่ันในการพัฒนาองค์การให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้าน																
ธรรมาภบิาล	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	กฟผ.	เห็นสมควรให้มีการทบทวนและปรับปรุง
สาระสำาคญัในคูม่อืการกำากบัดูแลกจิการท่ีดขีอง	กฟผ.	ให้เป็นปัจจบัุน	เพือ่ให้คณะกรรมการ	
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป	 โดยคณะกรรมการและ								
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 จริงจัง	 เพื่อส่งเสริมให้	 กฟผ.	 เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจชั้นนำาด้าน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	และมีการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเลิศตลอดไป

  
	 	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์
	 	 ประธานกรรมการธรรมาภบิาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 	 ๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙

 



๘  

สารผู้ว่าการ กฟผ.

เพือ่แสดงเจตนารมณท์ีจ่ะบรหิารงานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล	การไฟฟา้ฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่
ครอบคลุม	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านรัฐ	สังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ด้านผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านองค์การ	และด้านผู้ปฏิบัติงาน	โดยจัดทำาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ	
ตามหลักธรรมาภิบาล	รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ	กฟผ.	ไว้
ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการทบทวนและปรับปรุงสาระสำาคัญเพื่อให้สอดคล้อง
กบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปเป็นลำาดบั	มีการถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการ	และ
ผู้บริหารระดับสูง	สู่ผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ	โดยมีพื้นฐานอยู่บน
ความมีคณุธรรม	จรยิธรรม	และความโปรง่ใส	มจีติสำานกึในความรับผดิชอบตอ่สังคมและ
สิง่แวดลอ้ม	ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ใหป้ระชาชนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีได้
รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีนี้สืบต่อไป	 ผู้บริหาร	 และ							
ผู้ปฏิบัติงาน	ทุกระดับของ	กฟผ.	พึงยึดถือคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฟผ.	ฉบับนี้
เป็นหลัก	ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง	เพื่อส่งเสริมให้	กฟผ.	เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ
ชั้นนำา	 เป็นเลิศในการบริหารจัดการ	 มีคุณธรรม	 โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้															
เพื่อพัฒนา	กฟผ.	ให้เป็นองค์การที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป	

	 นายกรศิษฏ์	ภัคโชตานนท์
	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 ๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙
 
 



๙  



1๐  

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค	
ภายใต้การกำากบัดแูลของกระทรวงพลงังาน	จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕11	 โดยการรวมกิจการด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า					
๓	แห่ง	ได้แก่	การไฟฟ้ายันฮี	การลิกไนท์	และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ	เข้าเป็น
หน่วยงานเดยีวกนั	ตัง้แต่วันที	่1	พฤษภาคม	๒๕1๒	เพือ่ดำาเนนิภารกจิหลักด้านการจดัหา
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย	 รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความมั่นคง

ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	กฟผ.	มีวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์การ	กฟผ.	ดังนี้

วิสัยทัศน์

INNOVATE POWER SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE	:	นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า
เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

พันธกิจ
ผลิต	จัดหาให้ได้มา	จัดส่ง	จำาหน่าย	พลังงานไฟฟ้า	และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	

รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต์

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ.

	 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ	กฟผ.	คือ	“SPEED”	ซึ่งเป็นแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน	 และบทบาทของผู้บริหารในการสื่อสารและถ่ายทอด	 รวมท้ัง
การเป็นแบบอย่างที่ดี	(Role	Model)	ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และ
ทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของ	กฟผ.	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 S: Sense of Belonging รักองค์การ
	 	 •	 คำาจำากัดความ	:	มีความรัก	ความผูกพัน	และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ
	 	 •	 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น	:	 ปกป้อง	 รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ								
เสียสละ	ทุ่มเท	อุทิศตน	มีความสามัคคี
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	 •	 บทบาทของผู้บริหาร	:	กล้าตั้งเป้าหมายทั้งด้านผลิตภาพ	และด้านความผูกพัน	
เป็นแบบอย่าง	และสอนงาน	ติดตามให้กำาลังใจ	กำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
 P: Performance Excellence มุ่งงานเลิศ
	 	 •	 คำาจำากัดความ	:	ทำางานอย่างมืออาชีพ	มีความเก่งในงานหลายด้าน
	 	 •	 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น	:	มุ่งมั่นสร้างผลงาน	มีเป้าหมายที่ท้าทาย	รับผิดชอบสูง
	 	 •	 บทบาทของผู ้บริหาร:	 ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งความสำาเร็จ	 พร้อมรับ											
การเปลี่ยนแปลง	สอนงานให้พนักงานเข้าใจการปฏิบัติงาน	ขยายเป้าหมายให้ท้าทาย
 E: Ethic & Integrity เทิดคุณธรรม
	 	 •	 คำาจำากดัความ	:	มีแนวทางประพฤตสิอดคล้องกบัจริยธรรม	และหลักธรรมาภบิาล
	 	 •	 พฤติกรรมที่มุ่งเน้น	:	 ซื่อสัตย์สุจริต	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย	 ต่อต้าน						
การทุจริต	ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ไม่เลือกปฏิบัติ
	 	 •	 บทบาทของผู้บริหาร	:	 เป็นแบบอย่าง	 และสอนงาน	 รณรงค์ส่งเสริมผู้ที่มี
แนวทางปฏิบัติที่ดี	ติดตามสอดส่องการปฏิบัติงาน
 E: Enthusiasm for Innovation นำาด้วยนวัตกรรม
	 	 •	 คำาจำากัดความ	 :	 แสวงหาวิธีการใหม่	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน	์												
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม	ตลอดจนการปรับปรุง	พัฒนางาน	เพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่
	 	 •	 พฤติกรรมทีมุ่่งเน้น	:	กล้าท่ีจะลองทำา	คดิใหม่	ทำาใหม่	นำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้
	 	 •	 บทบาทของผูบ้รหิาร	:	ส่งเสรมิให้เกดิผลงาน	นวตักรรม	โดยส่งเสรมิแนวทาง
การใช้งบประมาณ	การตดัสนิยกเลกิหรือเดนิหน้าทำานวตักรรม	สร้างบรรยากาศให้กล้าคดิ	
กล้าทำา	ติดตามความก้าวหน้า
 D: Devotion to Society ทำาประโยชน์เพื่อสังคม
	 	 •	 คำาจำากัดความ	:	มีจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ	สังคม	ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม
	 	 •	 พฤติกรรมทีมุ่่งเน้น	:	มีจิตสาธารณะ	สร้างความเข้าใจอันดกีบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
	 	 •	 บทบาทของผู้บริหาร	 :	 กำาหนดนโยบายส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สังคม	กิจกรรมสาธารณะ	เป็นแบบอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	กำาหนดนโยบาย
การจัดสรรและใช้งบประมาณ	 กำาหนดให้การทำาประโยชน์เพื่อสังคมเป็นตัวชี้วัดผลใน									
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ ๒
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.	 หมายถึง	 การจัดโครงสร้าง	 และกลไก									
การบริหารจัดการภายในองค์การ	 ระหว่างคณะกรรมการ	 กฟผ.	 และฝ่ายบริหาร	 เพื่อ							
ส่งเสรมิการผลติ	 จดัให้ได้มา	 จดัส่งหรอืจำาหน่าย	พลงังานไฟฟ้า	 ให้มคีวามมัน่คง	 เชือ่ถอืได้						
และเพยีงพอแก่ความต้องการของประเทศด้วยราคาทีเ่หมาะสม	 รวมทัง้การดำาเนนิการอื่นๆ								
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย		
ทั้งภาครัฐ	คู่ค้า	ผู้ปฏิบัติงาน	และประชาชนทั่วไป	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้	กฟผ.	โดยยึด
หลักสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

หลักนิติธรรม

-	มีการออกกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ที่ทันสมัยและเป็นธรรม	 เป็นท่ียอมรับและ
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามของผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน/สังคม		

-	เป็นการบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ	มิใช่ตามอำาเภอใจ
-	ปรับปรุงกระบวนการร่าง	ออกกฎและหรือระเบียบปฏิบัติ	และการบังคับใช้ให้มี

ความรัดกุม	รวดเร็ว	และเป็นธรรม

หลักคุณธรรม

-	การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามของศีลธรรม	จริยธรรม	และวัฒนธรรมที่สังคม
ยอมรับว่าพึงปฏิบัติ

-	รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม
-	ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์	จริงใจ	ขยัน	อดทน	มีระเบียบ

วินัย	ประกอบอาชีพสุจริต	จนเป็นนิสัยประจำา
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หลักความโปร่งใส

-	การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์การ	 โดยปรับปรุงกลไก						
การทำางานของทุกหน่วยงานให้มีความโปร่งใส	 ผู้ปฏิบัติงาน	 ประชาชน	 หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้	โดยสะดวกและเข้าใจง่าย

-	มีกระบวนการให้ผู้ปฏิบัติงาน	 ประชาชน	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตรวจสอบ	
ความถูกต้องชัดเจนได้

-	มีหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการดำาเนินงานต่างๆ	 ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส

หลักการมีส่วนร่วม

-	เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน	ประชาชน	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีส่วนร่วมรับรู้
-	เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำาคัญของหน่วยงานและหรือประเทศ							

ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเหน็	การไต่สวนสาธารณะ	การประชาพิจารณ์	การแสดงประชามติ	
หรืออื่นๆ

-	เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

หลักความรับผิดชอบ

-	ตระหนักในสิทธิหน้าที่	หรือสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือสิ่งแวดล้อม
-	ใส่ใจปัญหาสาธารณะของหน่วยงานและหรือบ้านเมือง
-	กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
-	กล้ายอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำาของตน

หลักความคุ้มค่า

-	การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่							
ส่วนรวม	รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนประหยัด

-	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-	สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
-	รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
-	สร้างมูลค่าเพิ่ม
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ความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1.	 เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ	 มีคุณธรรม	 มีมาตรฐาน										
การปฏิบัติที่เป็นสากล	ชัดเจน	และตรวจสอบได้

๒.	สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
๓.	ทำาให้การดำาเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ	

ประสทิธผิล	เป็นทีย่อมรบั	สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล	และสร้างมลูค่าเพิม่แก่องค์การ
4.	มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน	

อย่างมีระบบ	ถูกต้อง	เชื่อถือได้	ครบถ้วน	เพียงพอ	สมำ่าเสมอและทันเวลา
๕.	มีจรรยาบรรณขององค์การ	ให้กรรมการ	ฝ่ายบริหาร	และผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
๖.	 เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำางานด้านต่างๆ	ขององค์การ		
๗.	เป็นเครื่องมือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

คณะกรรมการ	กฟผ.	ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และมี
เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้	กฟผ.	เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส	เป็นธรรม	
และตรวจสอบได้	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และได้รบัการยอมรบัจากสงัคม	จงึกำาหนดนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	ไว้ดังนี้

1.	 นำาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	 กฟผ.	 ๖	หลักการ	 คือ	 หลัก
นิตธิรรม	หลกัคุณธรรม	หลกัความโปร่งใส	หลกัการมส่ีวนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	และ
หลักความคุ้มค่า	มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์การอย่างเป็นธรรม

๒.	 พึงกำาหนดจรรยาบรรณของ	 กฟผ.	 เพื่อให้คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ผู้บริหาร				
ผู้ปฏิบัติงาน	 รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 ควบคู่ไปกับ									
ข้อบังคับ	และระเบียบของ	กฟผ.

๓.	 การกำาหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานที่สำาคัญของ	กฟผ.	ให้
พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง	 และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม	 รวมท้ัง
ดำาเนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี	 รายงานทางการเงิน	
และการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ
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4.	 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท	และรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่

๕.	 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยคำานึงถึงผู้เกี่ยวข้อง	 4	 ด้าน	 ได้แก่						
ด้านรัฐ	 สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้านผู้รับบริการ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย															
ด้านองค์การ	และด้านผู้ปฏิบัติงาน

๖.	 ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม	 เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ

๗.	 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ	 กฟผ.	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	
และที่ไม่ใช่ทางการเงิน	อย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	ครบถ้วน	เพียงพอ	สมำ่าเสมอ	และทัน
เวลา	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	กฟผ.	ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน

๘.	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และผู้บริหาร	 ต้องเป็นผู้นำาต้นแบบที่ดีด้านจริยธรรม	
และคุณธรรม

๙.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท	 รับผิดชอบ	 และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการ	และผู้ว่าการออกจากกันอย่างชัดเจน

1๐.	มีระบบ	 และกระบวนการสรรหา	 และหรือการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามา			
รับผิดชอบในตำาแหน่งบริหารที่สำาคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	โปร่งใส	และเป็นธรรม

11.	จดัให้มกีารประเมนิตนเอง	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการ	กฟผ.

การสนองนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

เพื่อให้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.	ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการ										
กฟผ.	 ถูกนำาไปปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 กล่าวคือ	 มีการกำากบัดแูลกจิการ
และบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	ได้รับความเชือ่มั่นและการยอมรับจาก
สงัคมในฐานะทีเ่ป็นองค์การทีม่ธีรรมาภบิาล	ผูว่้าการในฐานะฝ่ายบริหารสูงสุดของ	กฟผ.					
จึงได้ออกประกาศสนองนโยบาย	 ซึ่งกำาหนดให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.	๖	หลักการ	คือ	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	
หลักความโปร่งใส	หลักการมีส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	และหลักความคุ้มค่า	โดยให้
ยึดถือแนวทางปฏิบัติ	และคำานึงถึงผู้เกี่ยวข้อง	4	ด้าน	ดังนี้
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๑. ด้านรัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
	 สนองนโยบายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ	 เสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และส่ิงแวดล้อม	 คำานึงถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจและเกื้อกูล	

๒. ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
	 ปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	

รวดเร็ว	 เป็นธรรม	 และมีระบบการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้	 เพียงพอ	 และทัน
เหตุการณ์

๓. ด้านองค์การ
	 มีนโยบาย	 โครงสร้าง	 กระบวนงาน	 ระบบ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงาน	และจรรยาบรรณของ	กฟผ.	 ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม
ในองค์การ	 โดยมีผู้บริหารประพฤติตนเป็นต้นแบบ	 มีกระบวนการสรรหาบุคลากร	 และ
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้งท่ีเหมาะสม	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 มีระบบ
การกำากับดูแลป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีระบบบริหารความเสี่ยง	
การควบคุมภายใน	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาตนเอง	 และเตรียมความพร้อมรับ								
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
	 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี	คนเก่ง	มีคุณธรรม	และจริยธรรม	ปฏิบัติงาน

ด้วยความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 สำานึกในหน้าที่	 มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน	
ทำางานเป็นทมี	มกีารเรยีนรูแ้ละการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง	พร้อมรับการเปล่ียนแปลง	
และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

ประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับ
ชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕4๐		
พระราชกฤษฎีกา	ว่าด้วย	หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕4๖	
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ยุทธศาสตร์ชาติ	ว่าด้วย	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	
๒๕๖4)	ซึ่งกำาหนดไว้เป็นนโยบายสำาคัญของประเทศและบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ	
๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)

กฟผ.	 ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว	 โดยมีการร่วมมือกับ										
ทกุภาคส่วนในการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติประพฤตมิิชอบ	 เพือ่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเชื่อมั่นในการบริหารของ	 กฟผ.	 ว่าเป็นองค์การท่ีมีธรรมาภิบาล	 เป็นองค์การ						
ใสสะอาด	และเป็นองค์การที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ

ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 จึงขอประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคณุธรรมและโปร่งใส	โดยกำาหนดแนวทางปฏบิตัิให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.					
ทุกคน	ร่วมมือกันปฏิบัติ	ดังนี้

1.	มุง่มัน่พฒันากระบวนการทำางานทกุขัน้ตอนให้โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สามารถเข้าถึงข้อมูลของ	กฟผ.	ได้สะดวก	รวดเร็ว	
ถูกต้อง	ทันกาล	ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำาเนินงาน	การตรวจสอบ
การปฏบิตังิาน	และมช่ีองทางการร้องเรยีนทีเ่ปิดไว้หลายช่องทางกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือพบเห็นการกระทำาที่ไม่สุจริตใน	กฟผ.

๒.	 ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบ	 หากการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานนั้นเกิด					
ผลกระทบหรอืเกิดความเสียหายต่อสงัคม	ชมุชน	และส่ิงแวดล้อม	และพร้อมจะบรหิารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ถือประโยชน์ของ	 กฟผ.	 และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง	 เพื่อสร้าง
ความเชือ่ม่ันแก่สงัคมว่าการขบัเคลือ่นองค์การจะเป็นไปอย่างมคีณุธรรมและธรรมาภบิาล

๓.	 ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 รวมทั้งนโยบาย																										
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่	กฟผ.	กำาหนด	อย่างเคร่งครัด	และต้องไม่กระทำาการ
ใดๆ	อันเป็นการทุจริต	ทั้งในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าที่	และไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่
ในการเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	 รวมท้ังต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิด					
การทุจริตคอร์รัปชันขึ้นใน	กฟผ.

4.	มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์การ	ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริตทั้งในการบริหารและการปฏิบัติงาน	 ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทาง				
ความคิด	 แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	 ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันปกป้องดูแลองค์การให้ปลอดจากการทุจริต

๕.	 มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ	 ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	 มีคุณธรรมใน																
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การบริหารงานบุคคล	 การบริหารงบประมาณ	 การมอบหมายงาน	 และบริหารจัดการ		
สภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างเหมาะสม	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและค่านิยมของ	
กฟผ.	อย่างจริงจัง	ตลอดจนควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน	อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

๖.	 ให้มีการถ่ายทอดนโยบาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติของรฐับาล	 องค์กรอสิระ	 และหน่วยงานกำากบัดแูล	 ผ่านช่องทาง											
การสื่อสารต่างๆ	ของ	กฟผ.	ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

เพือ่ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิชอบภายใน	 กฟผ.	 โดยมุง่เน้นการสร้างธรรมาภบิาล
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และเพื่อกระตุ้น
จติสำานึก	รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติไปในแนวทางเดียวกัน	
อนัจะนำาไปสูก่ารรวมพลงั	ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทัว่ทัง้องค์การ	ประธาน
กรรมการ	กฟผ.	จึงได้กำาหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ดังนี้

1.	 นำาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ว่าด้วย	 การป้องกันและ									
ปราบปรามการทุจริตระยะที่	 ๓	(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖4)	 มาใช้เป็นกรอบทิศทางใน							
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงานของ	กฟผ.

๒.	 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน		
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๓.	สนับสนนุให้มรีะบบ	มาตรการหรอืแนวทางในการเฝ้าระวงั	ตรวจสอบ	และแจ้ง
เบาะแสการกระทำาผิด	เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการทำางาน

4.	 สนับสนุนการดำาเนินงานด้านการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 และ
การบริหารความเสี่ยง	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 และเพื่อป้องกันการทุจริตมิให้มี							
การกระทำาผิดเกี่ยวกับการให้และรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๕.	สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูล	สาระความรู้	เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต	ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

๖.	 เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมให้มีความเข้มแข็ง	 และขับเคล่ือนการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
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ให้ผู้บริหาร	 กฟผ.	 นำานโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปถ่ายทอดเพื่อ			
นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเน้นนโยบายในเชิงป้องกันเป็นหลัก	 หากพบว่า
มีการทจุรติเกิดขึน้	จะต้องมกีารสอบสวนดำาเนนิคดแีละลงโทษอย่างเฉยีบขาดและรวดเรว็	
เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป

การสนองนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

เพือ่ให้การป้องกนัและต่อต้านการทจุริตของ	กฟผ.	เป็นไปตามนโยบายการป้องกนั
และต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	ผู้ว่าการ	กฟผ.	จึงกำาหนดการสนองนโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต	ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใสและการสื่อสารภายในหน่วยงาน
	 ปลกุจติสำานึกผู้ปฏบัิตงิาน	กฟผ.	ให้ปฏบัิตติามหลักธรรมาภิบาล	โดยมีการเผยแพร่

ข้อมลู	สาระความรู้	ผ่านช่องทางต่างๆ	ของ	กฟผ.	เพือ่ให้เกดิความตระหนกัถงึการบริหารงาน	
ที่มีความโปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้

๒. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ
	 กำาหนดแนวทางและมาตรการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติ	 รวมทัง้การกระทำาผิด

เกี่ยวกับการให้และรับสินบน	หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	โดยการปลูกฝังและสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมทางความคดิ	แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม	เน้นในเชงิ
ป้องกันเป็นหลัก	และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 ว่าด้วย	การป้องกันและปราบปราม	
การทุจริตระยะที่	 ๓	 หากพบว่ามีการกระทำาความผิดเกิดขึ้น	 จะต้องมีการสอบสวนและ
ลงโทษอย่างเฉียบขาด	เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
	 ให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเส่ียง

อย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 โดยผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.													
ต้องให้การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือให้การดำาเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตมี
ประสิทธิภาพ

๔. คุณธรรมในการทำางาน
	 ผู้บริหาร	กฟผ.	ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในด้านจริยธรรมและคุณธรรม	ส่งเสริมให้		

ผูป้ฏบิตังิานปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความถูกต้องเป็นธรรม	ถกูกฎหมาย	ยดึมัน่ในความเป็นธรรม
และจริยธรรม
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๕. ด้านความพร้อมรับผิด
	 ให้คณะกรรมการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	กำากบัดูแลการดำาเนนิงาน

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ	กฟผ.	ให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดผลอย่างเป็น
รปูธรรม	ให้มีระบบการแจ้งข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีน	ในการแจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการป้องกนั
และต่อต้านการทุจริตอย่างบูรณาการ	ทั้งนี้	ผู้ปฏิบัติงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	
การให้หรือการรับสินบน	 จะต้องได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ	(ป.ป.ท.)	ว่าด้วย	มาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๕4

หลักการและหลักปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.

กฟผ.	 ได้กำาหนดเป็นข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ฉบับที่	 ๓4๖			
ว่าด้วย	 การกำากับดูแลกิจการ	 โดยยึดตามหลักการและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	 กระทรวงการคลัง	
และตามมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล	ดังนี้

๑. การดำาเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

หลักการของ สคร.
ภาครัฐกำาหนดแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ	 (Statement	

of	 Directions	:	SOD)	 ที่ชัดเจน	 เพ่ือให้กรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารสูงสุดยึดถือ
เป็นแนวทางในการกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและเผยแพร่แนวทาง										
การพัฒนาต่อสาธารณชน	 และให้อิสระในการดำาเนินงานแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	
รวมทั้งไม่แทรกแซงการบริหาร

สาระสำาคัญของ กฟผ.
กระทรวงการคลงั	โดย	สคร.	ร่วมกบัสำานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	(สศช.)	และกระทรวงพลังงาน	ได้ประชุมหารือการปรับปรุงแนวนโยบาย
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ	 (SOD)	 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 และใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน	 จากผลการประชุม
เมื่อวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๕	หน่วยงานกำากับดูแลทั้ง	๓	แห่งดังกล่าวได้ปรับปรุง	SOD	
สรุปได้ดังนี้
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รัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน
ภาพรวม	:	เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศ

บนพื้นฐานการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รายสาขา	:	สร้างความม่ันคงด้านพลงังานของประเทศ	ส่งเสรมิและพฒันาพลงังาน

ทดแทนทีส่ะอาด	สนบัสนนุการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า	และบริหารต้นทนุให้มีประสิทธภิาพ	
รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สร้างความเชือ่มัน่ในด้านความเพยีงพอ	ความมัน่คง	และคณุภาพของระบบไฟฟ้า

ของประเทศ	พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงบริหารต้นทุน	และทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สิทธิและความเท่าเทียมกันของเจ้าของกิจการ

หลักการของ สคร.
เจ้าของกิจการมีสทิธใินความเป็นเจ้าของ	โดยควบคมุรฐัวสิาหกจิ	ผ่านกระบวนการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างโปร่งใส
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องเป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิไม่เกนิ	๓	แห่ง	โดย

นับรวมการเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนใน
ตำาแหน่งกรรมการ	และไม่ควรดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการกำากับกิจการ	(Regulator)	ใน
รฐัวิสาหกจิสาขานัน้ๆ	ทัง้นี	้หากแต่งต้ังอดตีผูบ้รหิารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจนัน้เป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ	ควรพ้นจากตำาแหน่งแล้วอย่างน้อย	1	ปี

สาระสำาคัญของ กฟผ.
องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ กฟผ.
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕11	 และที่แก้ไข				

เพิม่เตมิ	กำาหนดองค์ประกอบ	คณุสมบัต	ิและหลักเกณฑ์การแต่งตัง้คณะกรรมการ	กฟผ.	ดงันี้
1.	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการอื่น							

อีกไม่เกินสิบคน	รวมทั้งผู้ว่าการ	ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง
๒.	คณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งต้ังประธานกรรมการ	และกรรมการอ่ืนซึง่มใิช่กรรมการ

โดยตำาแหน่ง
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๓.	ประธานกรรมการ	และกรรมการ	เป็นผู้มสัีญชาตไิทย	และมคีวามรู้ความจดัเจน
เพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	การคลัง	
หรือกฎหมาย

4.	ประธานกรรมการหรือกรรมการ	ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ	กฟผ.	
หรือในกิจการที่กระทำาให้แก่	กฟผ.	ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม	เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำากัด	 หรือบริษัท	 มหาชน	 จำากัด	 ไม่เป็นผู้มี
ตำาแหน่งทางการเมือง	 รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ	 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ												
พ.ศ.	๒๕1๘	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 และมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวกับ
การแต่งตั้งกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ	 หมายถึง	 กรรมการที่มิได้สังกัดหน่วยงานที่กำากับดูแล	 กฟผ.	

(กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน)	 และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	 และ
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ	ปราศจากการครอบงำา

๓. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

หลักการของ สคร.
-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลการดำาเนินงาน

รัฐวิสาหกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชน	 และควรจัดให้มียุทธศาสตร	์					
การพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจและ
ติดตามกำากับให้มีการดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

-	 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรกำาหนดวสิยัทศัน์ของกจิการ	 และมคีวามรบัผดิชอบ	
ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	 โดยควรติดตามผลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการให้มี
การปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)	ของ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร	และทบทวน/ปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้ทันสมัย
เป็นประจำา

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและ													
ผูบ้รหิารใช้ข้อมูลภายในเพือ่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ	(Abusive	
Self-dealing)
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-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีหน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลของ	
ผู้บริหารสูงสุด	โดยประเมินผลอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีภาวะผู้นำาวิสัยทัศน์และมีความอิสระใน								
การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นโดยรวม	และ
มีโครงสร้างคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	 โดยเป็น
บุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ	 และควรมี
กรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกในจำานวนที่มากพอเพื่อป้องกันการครอบงำา

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก
อย่างน้อยหนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ	 โดยกรรมการทีเ่ป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อย	
หนึ่งคนควรแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำาขึ้น

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให ้มีคณะอนุกรรมการต ่างๆ	 เช ่น																				
คณะอนกุรรมการสรรหา	คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	คณะอนกุรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง	เป็นต้น	เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำาเป็น

-	 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิควรกำาหนดบรรทดัฐานการปฏบิตังิานคณะกรรมการ
อย่างมีหลกัเกณฑ์	และประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองเทยีบกบับรรทัดฐานดงักล่าว
เป็นระยะๆ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

-	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา	 เพื่อประกอบ					
การพิจารณาตัดสินใจในประเด็นต่างๆ	ได้อย่างรอบคอบเที่ยงตรง

-	 ค่าตอบแทนของกรรมการควรกำาหนดอย่างเป็นธรรม	 โปร่งใส	 โดยอ้างอิง				
ความมีประสิทธิภาพทางด้านการปฏิบัติงาน	 และคุณสมบัติของกรรมการเป็นสำาคัญ	
ตลอดจนควรจัดค่าตอบแทนให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับกิจการหรือรัฐวิสาหกิจ
ทีมี่ลกัษณะทรัพย์สนิหรอืรายได้ใกล้เคยีงกนั	และมลีกัษณะทีเ่ชือ่มโยงได้กบัผลปฏบิตังิาน
ของรัฐวิสาหกิจ

สาระสำาคัญของ กฟผ.
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู ้กำากับดูแลและตัดสินใจเร่ืองนโยบาย	 รวมถึง																

การแต่งตัง้ฝ่ายบรหิารของ	กฟผ.	ดงัน้ัน	คณะกรรมการ	กฟผ.	จงึมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ
ทัง้ในเชงิจรยิธรรมและตามกฎหมายต่อ	 กฟผ.	 ต่อภาครฐั	 และประชาชน	 โดยต้องปฏบิตัิ
หน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัด้วยทกัษะและด้วยความซือ่สตัย์สจุริต	ทัง้น้ี	ในการปฏบิตัหิน้าท่ี												
คณะกรรมการ	กฟผ.	สามารถมอบหมายหน้าทีข่องตนแก่คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	หรอื			



๒๕  

แก่ฝ่ายบรหิารได้	แต่ยังคงรบัผิดชอบโดยรวมต่องานทีไ่ด้มอบหมายไป	และยังคงรบัผิดชอบ
การกำาหนดยทุธศาสตร์	และการควบคมุงานต่างๆ	ของ	กฟผ.	

อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของคณะกรรมการ	กฟผ.	มีกำาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติ	ข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรี	ดังนี้

1.	 ออกระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค	์ เพื่อ
การดำาเนินกิจการของคณะกรรมการ	 การปฏิบัติงาน	 และความปลอดภัยในการใช้และ
รักษาทรัพย์สิน

๒.	กำาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของ	กฟผ.	และรับผิดชอบต่อผลการดำาเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร

๓.	ทบทวน	 และให้ความเห็นชอบนโยบาย	 และยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ	 โดยรวมถึง
วัตถุประสงค์	 เป้าหมายทางการเงิน	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลส่ิงแวดล้อม	
และแผนงานต่างๆ	ของ	กฟผ.	พร้อมทั้งดูแลติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานที่
กำาหนดไว้อย่างสมำ่าเสมอ

4.	ให้ความมั่นใจว่า	 ระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงิน	 และการสอบบัญชี									
มีความเชื่อถือได้	 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของ									
การควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายใน	 ให้มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล
การบรหิารจดัการความเสีย่ง	การรายงานทางการเงนิ	และการตดิตามให้มีการปฏบิตัติาม
ที่มีประสิทธิผล

๕.	สอดส่องดแูล	 และจัดการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึ้น
ระหว่างฝ่ายบริหาร	 กรรมการ	 และผู้ปฏิบัติงาน	 รวมท้ังตรวจสอบการใช้สินทรัพย์ของ	
กฟผ.	ในทางมชิอบ	และการกระทำาทีไ่ม่ถกูต้องของฝ่ายบรหิาร	กรรมการ	และผูป้ฏบิตังิาน

๖.	 ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้าง	และวิธีปฏิบัติต่างๆ	ของคณะกรรมการ	กฟผ.	ที่
เป็นอยู่สอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

๗.	ดูแลด้านการบริหารงานบุคคล	 ในเรื่องตำาแหน่งหน้าที่	 และจำานวนของ												
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์

๘.	ประเมินผลงานของผู้ว่าการ	 และทบทวนการวางแผนงานของ	 กฟผ.	 อย่าง
สมำ่าเสมอ

๙.	 ไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของ	กฟผ.



๒๖  

การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อกลั่นกรองงานที่ม	ี															

ความสำาคญัในด้านต่างๆ	จำานวน	11	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ											
กฟผ.	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม												
คณะกรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ	คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	
คณะกรรมการทรพัยากรบคุคล	กฟผ.	คณะกรรมการสรรหาผูว่้าการ	คณะกรรมการสรรหา
รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ	 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ	 กฟผ.		
คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์	 กฟผ.	 และคณะอนกุรรมการพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ผู้ว่าการ	กฟผ.

กรรมการ	กฟผ.	อาจได้รบัมอบหมายให้ทำาหน้าทีป่ระธานกรรมการหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยได้เกินกว่า	 1	 คณะ	 แต่เฉพาะในส่วนของกรรมการบริหาร					
ความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ	นั้น	สคร.	 เหน็ว่า	กรรมการ	กฟผ.	ควรดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียว	 ไม่ควรดำารงตำาแหน่ง
กรรมการทั้ง	๒	คณะ	ในคราวเดียวกัน

อน่ึง	เน่ืองจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีใ่นการจดัให้มนีโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยง	 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การ	 ในขณะเดียวกันก็
กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยง	ดังนั้น	เพื่อให้กรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ	กรรมการ
ตรวจสอบจึงไม่ควรดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑) คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการบริหาร	โดยคัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	อย่างน้อย	๓	คน	แต่ไม่เกิน	๕	คน	
กรณีที่คัดเลือกกรรมการ	กฟผ.	มาเพียง	๓	คน	จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	หรืออดีตผู้บริหาร	
กฟผ.	ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน	๒	คน	รวมเป็น
คณะกรรมการบริหารทั้งคณะไม่น้อยกว่า	๕	คน	แต่ไม่เกิน	๗	คน

	 ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยตำาแหน่ง	
และผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของ									
คณะกรรมการบริหาร



๒๗  

	 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
	 ๓.	เป็นผู ้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอใน										

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือกลั่นกรองกรอบร่างขอบเขตของงาน	

(Terms	of	Reference	:	TOR)	รวมทัง้การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการประกวดราคาทีส่ำาคญั	
และอนุมัติการจัดหาพัสดุตามข้อบังคับ	กฟผ.	ว่าด้วย	การพัสดุ	ภายในวงเงินตามที่
คณะกรรมการ	กฟผ.	กำาหนด	ดังนี้

	 	 1)	 พิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติสำาหรับวงเงินที่ไม่เกิน	๗๐๐	ล้านบาท	ที่
นอกเหนือวงเงินอนุมัติของผู้ว่าการ	แล้วรายงานคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ

	 	 ๒)	 พิจารณากลั่นกรองสำาหรับวงเงินที่เกิน	๗๐๐	ล้านบาท	ก่อนนำาเสนอ
คณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อพิจารณา

	 ๒.	กำาหนดแนวทางและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	 เพื่อให	้								
การดำาเนินการจัดหาพัสดุมีความโปร่งใส	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ	กฟผ.

	 ๓.	พจิารณากลัน่กรองเรือ่งเกีย่วกบัการเงิน	นโยบายและแผนการลงทนุ	และ
งบประมาณประจำาปีของ	กฟผ.	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	 รวมทั้ง
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อ	กฟผ.	

	 4.	พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสือ่สาร
ของ	กฟผ.	แล้วรายงานคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ

	 ๕.	พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ	 กฟผ.	 ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ	 กฟผ.	
เว้นแต่เป็นเรือ่งทีผ่่านการพิจารณาและเสนอโดยคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ทีค่ณะกรรมการ	
กฟผ.	แต่งตั้ง	

	 ๖.	 อนมุตักิารจ่ายเงนิช่วยเหลือราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่มีวงเงินเกิน	4	ล้านบาทต่อครั้งต่อราย	แต่ไม่เกิน	1๐	ล้านบาทต่อครั้ง
ต่อราย	ตามท่ีกำาหนดไว้ในระเบยีบ	กฟผ.	ว่าด้วย	การพจิารณาช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า	แล้วรายงานคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ	



๒๘  

	 ๗.	พิจารณาวินิจฉัยหรือกลั่นกรองการอุทธรณ์เรื่องการยึดหลักประกันซอง		
การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลักประกันวงเงิน		
ไม่เกิน	๕๐	ล้านบาท	ตามที่คณะกรรมการ	กฟผ.	กำาหนด	แล้วรายงานคณะกรรมการ	
กฟผ.	เพื่อทราบ

	 ๘.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบ
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	กฟผ.	เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ	และ

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	๓	คน	แต่ไม่เกิน	๕	คน	โดยคัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	
และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย	๒	ใน	๓	เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ต้องมีความรู้	ความเข้าใจ	หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงิน

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการสำานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตำาแหน่ง

	 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	มคีวามเป็นอสิระ	สามารถใช้ดลุยพนิจิในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมาย

ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหาร	กฟผ.	รวมทั้ง

ไม่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ	กฟผ.
	 ๓.	ไม่เป็นข้าราชการประจำาที่ดำารงตำาแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัด
	 4.	ไม่เป็นข้าราชการการเมือง	 ผู ้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 สมาชิก										

สภาท้องถิ่น	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ที่ปรึกษาทางการเมือง	 กรรมการบริหารพรรคการเมือง	
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

	 ๕.	ไม่เป็นพนักงาน	 ลูกจ้าง	 หรือที่ปรึกษา	 ที่ได้รับผลตอบแทนจาก	 กฟผ.	
บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเวลา	๒	ปี	ก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

	 ๖.	 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ	 กฟผ.	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าในขณะ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ	หรือภายในระยะเวลา	1	ปี	ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ
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	 ๗.	ไม่เป็นบุพการี	ผู้สืบสันดาน	หรือคู่สมรส	ของกรรมการ	กฟผ.	ผู้ว่าการ				
ผูบ้ริหาร	ผูช่้วยผูว่้าการสำานักตรวจสอบภายใน	ผูต้รวจสอบภายในของ	กฟผ.	หรือผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทที่	กฟผ.	มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดำาเนินงานของบริษัท

	 ๘.	ไม่ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์การอืน่เกนิกว่า	๓	แห่งในเวลา
เดียวกัน	 และต้องไม่ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจทำาให้ขาดความเป็น
อิสระ

	 ๙.	 เป ็นผู ้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย ่างเพียงพอ																
ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

	 1๐.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	ให้รายงานกระทรวงพลงังานและกระทรวง

การคลังทราบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	 สอบทานการดำาเนินงานของ	กฟผ.	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
	 	 1)	 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
	 	 ๒)	 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน				

การบรหิารความเสีย่ง	การตรวจสอบภายใน	ระบบสารสนเทศ	และการกำากบัดูแลกจิการท่ีดี
	 	 ๓)	 กระบวนการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 มติ					

คณะรฐัมนตร	ีข้อสัง่การของหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ข้อกำาหนด	
คำาสั่ง	มติคณะกรรมการ	กฟผ.	และนโยบายฝ่ายบริหารของ	กฟผ.

	 	 4)	 รายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย ้งทาง														
ผลประโยชน์	หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ	กฟผ.

	 	 ๕)	 การปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ			
การบริหารความเสี่ยง	ตามที่ผู้สอบบัญชีและสำานักตรวจสอบภายในเสนอแนะ

	 ๒.	กำากับดูแลการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน	ดังนี้
	 	 1)	 การปฏิบัติตามข้อบังคับ	กฟผ.	ว่าด้วย	การตรวจสอบภายใน
	 	 ๒)	 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างสำานักตรวจสอบภายในและ

กรอบอัตรากำาลัง
	 	 ๓)	 พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณและทรัพยากรอื่นของสำานัก

ตรวจสอบภายใน
	 	 4)	 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี
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	 ๓.	พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 และพิจารณาความดี					
ความชอบของผูช่้วยผูว่้าการสำานักตรวจสอบภายใน	โดยพจิารณาร่วมกับผูว่้าการ	ก่อนเสนอ
คณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 การแต่งตัง้	โยกย้าย	และพิจารณาความดคีวามชอบของผูต้รวจสอบภายใน	
ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการสำานักตรวจสอบภายในนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

	 4.	 ในกรณีที่การดำาเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการ						
ตรวจสอบมีความจำาเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง	 ให	้
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ	 กฟผ.	 เพื่อพิจารณาให้มีการดำาเนินการ
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ	กฟผ.	ได้	ทั้งนี้	การดำาเนินการว่าจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ	กฟผ.

	 	 ให้นำาความในคุณสมบัติของกรรมการข้อ	 ๖.	 และ	 ๗.	 มาใช้บังคับ											
เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

	 ๕.	 มีอำานาจเรียกหรือสั่งการให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำาเป็นในการสอบทานงาน

	 ๖.	ทบทวนข้อบังคับ	กฟผ.	ว่าด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	และข้อบังคับ	
กฟผ.	ว่าด้วย	การตรวจสอบภายใน	และให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน	ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

	 ๗.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.	ทั้งนี้	
ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๓) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	กฟผ.	เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการธรรมาภบิาล	และ

กรรมการธรรมาภิบาล	โดยคัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	อย่างน้อย	1	คน	และผู้บริหาร	
กฟผ.	 ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปอย่างน้อย	 4	 คน	 รวมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล			
ทั้งคณะไม่น้อยกว่า	๖	คน	แต่ไม่เกิน	๗	คน

	 ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลโดย
ตำาแหน่ง

	 กรรมการธรรมาภิบาลต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจ							

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
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	 ๒.	เป็นผู ้มีความรู ้ความเข้าใจ	 และมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือ						
หลายด้านดังต่อไปนี้	 ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	 ด้านกลยุทธ์
องค์การ	ด้านวางแผน	และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ๓.	เป็นผู ้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอใน									
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการธรรมาภิบาล

	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล	ให้รายงานตามที่	สคร.	กำาหนด
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	กฟผ.
	 ๒.	ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม	และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กฟผ.
	 ๓.	 กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการกำากับดูแลกิจการ		

ทีด่	ีและแผนงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม	อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด
	 4.	ทบทวนนโยบายด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมท้ัง

คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฟผ.	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 ๕.	เสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณสำาหรับคณะกรรมการ	 กฟผ.										

ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.
	 ๖.	 กำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้าน									

การทจุรติของ	กฟผ.	รวมทัง้จดัให้มรีะบบรายงานรายการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม

	 ๗.	กำากับดูแลให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการบริหารจัดการ								
เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

	 ๘.	ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กฟผ.	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง

	 ๙.	ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกรรมการ	 กฟผ.	 ผู้บริหาร	 และ
ผู้ปฏิบัติงาน	 ในกิจกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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	 1๐.	มีอำานาจเรียกหรือสั่งการให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำาเป็น

	 11.	 ทบทวนข้อบังคับ	 กฟผ.	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ								
ความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

	 1๒.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.

(๔) คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	กฟผ.	เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการกำากบัการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและระเบียบ	และกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	โดย
คัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	อย่างน้อย	1	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	1	คน	แต่								
ไม่เกนิ	๒	คน	และผูบ้ริหาร	กฟผ.	ระดบัผูช่้วยผูว่้าการขึน้ไปอย่างน้อย	๒	คน	เป็นกรรมการ
กำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	 รวมเป็นคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบทั้งคณะไม่น้อยกว่า	๖	คน	แต่ไม่เกิน	๗	คน

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบโดยตำาแหน่ง

	 กรรมการกำากบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต้องมคุีณสมบตั	ิดงัต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจ							

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	เป็นผู ้มีความรู ้ความเข้าใจ	 และมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือ						

หลายด้านดงัต่อไปนี	้ด้านกฎหมาย	ด้านการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและด้านกลยทุธ์องค์การ
	 ๓.	เป็นผู ้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอใน											

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	 ให้

รายงานตามที่	สคร.	กำาหนด
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	 เสนอแนวนโยบายในการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่อ		

คณะกรรมการ	กฟผ.



๓๓  

	 ๒.	กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	 รวมทั้งกำากับดูแลให้ม	ี	
การบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

	 ๓.	กำากับดูแลให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ	
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 4.	กำากับดูแลให้มีระบบติดตามการตอบหนังสือขอคำาชี้แจงจากหน่วยงาน
กำากับดูแล	 หน่วยงานตรวจสอบภายนอก	 และหน่วยงานรัฐอื่นๆ	 เช่น	 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ	(ป.ป.ท.)	และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	(สตง.)	เป็นต้น

	 ๕.	พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ	 กฟผ.	 ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ	 กฟผ.	
เว้นแต่เป็นเรือ่งทีผ่่านการพจิารณาและเสนอโดยคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ทีค่ณะกรรมการ	
กฟผ.	แต่งตั้ง

	 ๖.	 ให้คำาปรกึษาข้อกฎหมาย	และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอปุสรรค
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินภารกิจของ	กฟผ.	รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทตามสัญญา

	 ๗.	อาจมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้ฝ่ายกฎหมายและหรือฝ่ายกำากบัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบยีบไปดำาเนนิการ	เพือ่ให้การกำากบัดแูลด้านกฎหมายมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น	และรายงานต่อคณะกรรมการ

	 ๘.	มีอำานาจเรียกหรือส่ังการให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องมา
ให้ความเห็น	 ร่วมประชุม	 หรือส่งเอกสารที่จำาเป็นในการกำากับการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

	 ๙.	ทบทวนข้อบังคับ	 กฟผ.	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการกำากับการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ	ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

	 1๐.	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ	กฟผ.

(๕) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร									

ความเสี่ยง	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยคัดเลือกจากกรรมการ	 กฟผ.																			
อย่างน้อย	 1	 คน	 และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	 1	 คน	 เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง					
รวมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะไม่น้อยกว่า	4	คน	แต่ไม่เกิน	๕	คน



๓4  

	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยตำาแหน่ง

	 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจ								

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	และมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
	 ๓.	เป็นผูท้ีส่ามารถอทิุศเวลาและแสดงความคดิเห็นอย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน

ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ให้รายงานตามที่	สคร.	กำาหนด
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	ดำาเนินการให้มั่นใจว่า	กฟผ.	มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ

มีประสทิธิภาพ	ซ่ึงรวมถงึนโยบายและการดำาเนนิการเพือ่ให้ครอบคลมุความเสีย่งทัง้หมด
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ	กฟผ.

	 ๒.	 สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อประเมินการบริหารและ
การควบคุมความเสี่ยง	รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผล

	 ๓.	กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
	 4.	 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำากับดูแลและ

สาธารณะ
	 ๕.	 ให้ความเห็นชอบระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้	 (Risk	Appetite)	 และ

ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Tolerance)	 รวมทั้งกำากับดูแลให	้							
การบริหารความเสี่ยงองค์การอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 ๖.	 มีอำานาจเรียกหรือสั่งการให้ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำาเป็น

	 ๗.	 ทบทวนข้อบังคับ	 กฟผ.	 ว่าด้วย	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง													
ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

	 ๘.	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารความเส่ียงของ	 กฟผ.	
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.



๓๕  

(๖) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกรรมการทรัพยากรบุคคล	โดยคัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	อย่างน้อย	๒	คน								
รองผู้ว่าการบรหิารและผูช่้วยผูว่้าการข้ึนไปอีกไม่เกิน	๓	คน	เป็นกรรมการทรพัยากรบคุคล
รวมเป็นคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลทั้งคณะไม่น้อยกว่า	4	คน	แต่ไม่เกิน	๖	คน

	 ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
โดยตำาแหน่ง

	 กรรมการทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจ								

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ	 และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลด้วยหลักธรรมาภิบาล	และจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 ๓.	เป็นผูท้ีส่ามารถอทุศิเวลาและแสดงความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิาน

ในฐานะกรรมการทรัพยากรบุคคล
	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของ	กฟผ.
	 ๒.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล	 แล้วรายงาน

คณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ
	 ๓.	 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเกี่ยวกับการกำากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลตามที่ได	้		

รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.

(๗) คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์เหมาะสมท่ีจะเป็น				

ผูว่้าการ	กฟผ.	ซึง่ต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายกำาหนด	เสนอ
คณะกรรมการ	กฟผ.



๓๖  

(๘) คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและ

กรรมการสรรหา	โดยคัดเลือกจากกรรมการ	กฟผ.	เป็นประธานกรรมการสรรหา	1	คน	
และเป็นกรรมการสรรหาอีกอย่างน้อย	 1	 คน	 และผู้ซึ่งเคยดำารงตำาแหน่งรองผู้ว่าการ								
ขึ้นไปอย่างน้อย	 ๒	 คน	 เป็นกรรมการสรรหา	 รวมเป็นคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ											
ไม่น้อยกว่า	4	คน	แต่ไม่เกิน	๗	คน

	 ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาโดยตำาแหน่ง
	 กรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 1.	 เป็นผู้มีภาวะผู้นำา	 มีวิสัยทัศน์	 มีความเป็นอิสระ	 สามารถใช้ดุลยพินิจ							

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
	 ๒.	เป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจ	และมปีระสบการณ์	ด้วยหลกัธรรมาภบิาล	และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
	 ๓.	เป็นผู ้ที่สามารถอุทิศเวลาและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอใน										

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหา
	 4.	เป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 ๕.	ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในนิติบุคคลที่	 กฟผ.	 เป็นผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่								

คณะกรรมการ	 กฟผ.	 มอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือดำารงตำาแหน่งอื่นใน
นิติบุคคลที่	กฟผ.	เป็นผู้ถือหุ้น

	 ๖.	 ไม่เป็นกรรมการ	หรอืผู้บรหิาร	หรอืผู้มอีำานาจในการจดัการ	หรอืมีส่วนได้
ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน	 ผู้ร่วมทุน	 หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กจิการของ	กฟผ.	เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ	กรรมการ	หรอืผู้บรหิารโดยการมอบหมาย
ของ	กฟผ.

 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้ง	 และสับเปล่ียนหมุนเวียนผู้ดำารง

ตำาแหน่งรองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ

(๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.
 อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
	 1.	 กำาหนดค่าจ้างและผลตอบแทนอืน่ๆ	กำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงาน	จัดทำาร่างสัญญาจ้างของผู้ว่าการ	กฟผ.
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	 ๒.	เจรจาต่อรองค่าจ้างและผลตอบแทนอื่นๆ	 กับผู้สมัครที่คณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการ	กฟผ.	คัดเลือก

	 ๓.	เสนอผลการดำาเนินงานข้างต้นต่อคณะกรรมการ	กฟผ.
	 4.	มอบหมายหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานให้หน่วยงานและหรือผู้ปฏบิตังิาน	กฟผ.	

ช่วยดำาเนินการได้ตามความเหมาะสม

(๑๐) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
	 พระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์	พ.ศ.	๒๕4๓	มาตรา	1๙	และ	

๒๐	 บัญญัติให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	 ประกอบด้วย	
กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่ง	 ซ่ึงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นกำาหนดเป็น
ประธานกรรมการ	 ผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของ
รฐัวสิาหกจินัน้	ตามจำานวนท่ีรฐัวสิาหกจิกำาหนด	ซึง่ต้องไม่น้อยกว่า	๕	คนแต่ไม่เกนิ	๙	คน	
และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้น	 ตามที่
สหภาพแรงงานเสนอมจีำานวนเท่ากบัจำานวนผูแ้ทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ	โดยมวีาระ
อยู่ในตำาแหน่งคราวละ	๒	ปี	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

(๑๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
 อำานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
	 	 1.	 พิจารณากลั่นกรองการจัดทำาแผนปฏิบัติงานและเกณฑ์วัดผล																					

การปฏิบัติงานตามกรอบสัญญาจ้างผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ	 กฟผ.	
เพื่อพิจารณา

	 	 ๒.	 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง														
ผู้ว่าการ	กฟผ.	ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อพิจารณา

	 	 ๓	.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	กฟผ.

การประชุมคณะกรรมการ กฟผ. และการได้รับเอกสารข้อมูลต่างๆ

(๑) การประชุม
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 กำาหนดให้มีการประชุมอย่างสมำ่าเสมออย่างน้อย														

เดอืนละ	1	ครั้ง	และตามความจำาเป็น	 โดยกำาหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
เพือ่ให้กรรมการจดัเวลาเข้าร่วมประชมุได้ทกุครัง้	จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอให้ฝ่ายบริหาร
สามารถเสนอเอกสาร	และข้อมูลเพื่อการอภิปราย	โดยสามารถขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	กฟผ.	จากฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
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	 สาระสำาคัญในการประชุมและการดำาเนินกิจการของคณะกรรมการ	 กฟผ.						
มีดังนี้

	 1.1	 ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 1.๒	 ถ้าประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได	้ หรือเมื่อตำาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง	 หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการขึ้นใหม่	 ให้กรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งนอกจากผู้ว่าการ	เป็นผู้รักษาการในตำาแหน่งประธานกรรมการ	โดยถือ
คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม	 และให้ผู้รักษาการประธานกรรมการมี
อำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับประธานกรรมการ	 จนกว่าประธานกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ได้	
หรือประธานกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

	 1.๓	 ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ	 ด้วยความเห็นชอบของ						
คณะกรรมการ

	 1.4	 ประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใดจะขอให้มีการประชุม			
คณะกรรมการเมื่อใดก็ได้	 ส่วนสถานที่และเวลาการประชุม	 ให้ประธานกรรมการเป็น							
ผู้กำาหนด

	 1.๕	 ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำาหนด
	 1.๖	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ	 ให้ถือตามคะแนนเสียง

ข้างมาก	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก						
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 1.๗	 คณะกรรมการ	กฟผ.	ควรประชมุโดยสมำา่เสมอ	อย่างน้อยเดอืนละ	1	คร้ัง	
และตามความจำาเป็น	เพ่ือกรรมการจะได้ปฏบัิตหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบได้อย่างถูกต้อง	
ท้ังน้ี	ความถ่ีและช่วงเวลาการประชมุขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของคณะกรรมการ	กฟผ.	ตาม
ความเหมาะสม

	 1.๘	 ประธานกรรมการ	 กฟผ.	 ต้องให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการ	 กฟผ.	
มีการจัดสรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อ												
การอภิปราย	 และจัดสรรเวลาไว้ให้มากพอสำาหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายปัญหา
สำาคัญๆ

	 1.๙	 ฝ่ายบริหาร	 จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้
กรรมการ	 กฟผ.	 เป็นการล่วงหน้า	 เพื่อให้กรรมการ	 กฟผ.	 มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถกูต้องในเรือ่งต่างๆ	ในการประชมุคณะกรรมการ	กฟผ.	แต่ละครั้ง
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	 1.1๐	กรรมการ	กฟผ.	สามารถขอเอกสารและข้อมูล	คำาปรึกษา	และบริการ
ต่างๆ	เก่ียวกับการดำาเนนิงานของ	กฟผ.	จากฝ่ายบรหิารและอาจขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ
จากทีป่รกึษาภายนอกเม่ือจำาเป็น	เพ่ือประกอบการประชมุคณะกรรมการ	กฟผ.	ในแต่ละครัง้

	 1.11	ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรให้กรรมการมีระยะเวลาใน
การเข้าร่วมประชมุ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	ของระยะเวลาทีด่ำารงตำาแหน่งในรอบปีบญัชนีัน้

(๒) การลงมติ
	 	 คณะกรรมการ	กฟผ.	ถือปฏิบัติตามมติ	ครม.	เกี่ยวกับการลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการโดยต้องกระทำาด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ	คำานงึถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จาก
มตินั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำาด้วยความโปร่งใส	สุจริต	
เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใส	 ก็ให้กรรมการคัดค้านหรือทักท้วง	 ไม่ควรเพิกเฉย	 และให	้
จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง

(๓) การรายงาน
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ถือปฏิบัติตามมติ	 ครม.	 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ										

ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน	 โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานต้องรายงานผล
การประชมุและผลการปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะกรรมการรฐัวสิาหกจิให้ต้นสงักดัทราบทกุครัง้
ที่เข้าร่วมประชุม

(๔) เรื่องที่เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
	 	 การประชุมคณะกรรมการ	กฟผ.	ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 •	 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา	ได้แก่
	 	 	 -	 เรื่องที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 ตามที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมาย	ว่าด้วย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 	 	 -	 เรื่องที่เกินอำานาจอนุมัติของผู้ว่าการ	หรือคณะกรรมการชุดย่อย
	 	 	 -	 เรื่องที่ไม่มีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ	หรือระเบียบของ	กฟผ.
	 	 	 -	 เรื่องที่เสนอขอทบทวนมติคณะกรรมการ
	 	 •	 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ	ได้แก่
	 	 	 -	 เรือ่งทีมี่ข้อบงัคบั	กฟผ.	กำาหนดให้ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบ
	 	 	 -	 เรื่องที่คณะกรรมการมอบอำานาจให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็น												

ผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยแทนคณะกรรมการ
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	 	 	 -	 การรายงานผลการดำาเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 	 	 -	 เรื่องที่ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำาเนินงาน	 หรือประเด็นที่เป็น							

เรื่องน่าสนใจ
	 	 •	 เรื่องสืบเนื่อง	ได้แก่	เรื่องที่นำาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	หรือ

เพือ่ทราบ	แต่คณะกรรมการมมีตใิห้ดำาเนนิการแก้ไข	ปรับปรุง	หรือเพิม่เตมิ	แล้วนำาเสนอ
คณะกรรมการอีกครั้ง

	 	 •	 เรื่องอ่ืนๆ	 ได้แก่	 เรื่องที่ประธานกรรมการสั่งการให้เสนอในที่ประชุม					
คณะกรรมการเพิ่มเติม	 นอกจากท่ีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม	 เนื่องจาก								
เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน	หรือหากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย

(๕) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล
	 ในเรื่องที่ซับซ ้อนมีข ้อมูลรายละเอียดมาก	 หรือกรรมการบางคนม	ี												

ความสนใจในประเดน็ใดโดยเฉพาะ	นอกเหนอืจากทีไ่ด้นำาเสนอไว้แล้วในเอกสาร	จำาเป็นต้อง
มีผูใ้ห้ข้อมูลเพ่ิมเตมิ	คณะกรรมการฯ	และฝ่ายบรหิารฯ	กำาหนดให้ผูใ้ห้ข้อมลูเพิม่เตมิเป็น
ผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป

(๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
	 เลขานุการฯ	 จัดทำาแผนการประชุมประจำาปีกำาหนดการประชุมของ

คณะกรรมการ	 กฟผ.	 และคณะกรรมการบริหารฯ	 ของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 ขอรับ														
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ	ล่วงหน้าในช่วงปลายปี	โดยจำานวนครั้งในการประชุม	
และกำาหนดการประชุมจริงก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำาเป็น	

	 ในแต่ละเดือนเมื่อคณะกรรมการฯ	 ได้กำาหนดวันประชุมเป็นวันใดแล้ว									
กลุ่มงานคณะกรรมการ	 กฟผ.	 สำานักผู้ว่าการจะจัดทำาบันทึกผู้ช่วยเลขานุการฯ	 แจ้ง							
สายงานและผู้เกี่ยวข้องและจัดส่ง	 E-mail	 แจ้งผู้บริหารระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป						
รวมทั้งแจ้งกำาหนดประชุมในเว็บไซต์สำานักผู้ว่าการด้วย

	 กรณีได้รับหนังสือเชิญประชุมและแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบกำาหนดประชุมไว้
แล้ว	แต่คณะกรรมการมีภารกิจสำาคัญเร่งด่วน	ไม่สามารถดำาเนินการประชุมตามกำาหนด
ได้	กลุม่งานคณะกรรมการ	กฟผ.	จะแจ้งเลือ่นการประชมุให้ผู้เกีย่วข้องได้รับทราบกำาหนด
ประชุมใหม่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ดังกล่าวแล้ว
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(๗) เวลาที่ฝ่ายจัดการหรือเลขานุการฯ ใช้ในการเสนอเอกสารข้อมูล และเวลา
สำาหรับอภิปรายปัญหาสำาคัญ

	 โดยปกติฝ่ายเลขานุการฯ	 จะจัดส่งแฟ้มเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ	
กฟผ.	 ล่วงหน้า	 ๗	 วันก่อนวันประชุม	 สำาหรับเดือนที่มีวันหยุดตามประเพณีประจำาป	ี																									
ของ	 กฟผ.	 แทรกก่อนวันประชุม	 กำาหนดส่งเอกสารการประชุมจะเล่ือนให้เร็วขึ้นตาม
จำานวนวันหยุดด้วย

	 ท้ังนี	้	กรณทีีถ่งึกำาหนดเวลาส่งเอกสาร	หากมเีร่ืองใดทีบ่รรจไุว้ในระเบยีบวาระ
การประชุมแล้ว	 แต่ฝ่ายเลขานุการฯ	 ยังไม่ได้รับเอกสาร	 เร่ืองนั้นจะถูกถอดออกจาก
ระเบียบวาระการประชุมและนำาไปจัดไว้ในระเบียบวาระของการประชุมครั้งถัดไป	เว้นแต่
เป็นเรื่องเร่งด่วนหากล่าช้าจะเกิดความเสียหาย

การสืบทอดตำาแหน่ง
การสบืทอดตำาแหน่งผูบ้รหิารของ	กฟผ.	มคีวามจำาเป็นและสำาคญัต่อการดำาเนนิงาน	เพือ่

สร้างความเชือ่มัน่ว่าในการดำาเนินงานของ	กฟผ.	จะได้รบัการสานต่ออย่างทันท่วงท	ีกฟผ.	
ให้ความสำาคญัต่อแผนการสบืทอดตำาแหน่ง	(Succession	Plan)	รองรับผูบ้ริหารระดบัสูง	๓	ระดบั	
คอื	ผูว่้าการตามสญัญาจ้าง	รองผูว่้าการ	และผูช่้วยผูว่้าการ	โดยมีคณะกรรมการพิจารณา
กำาหนดกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่งทำาหน้าที่ในการพิจารณาการกำาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
ของผู้สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการจัดทำากิจกรรมศูนย์ประเมินและให้ความเห็นเพื่อเป็นกลุ่มผู้สืบทอด
ตำาแหน่ง	 รวมทั้งจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรในแผนลำาดับรองลงมา	 และ
การเตรียมความพร้อมสำาหรบักลุม่ผู้สบืทอดตำาแหน่งนอกเหนือจากการอบรมและพฒันา	อาทิ													
การสบัเปลีย่นหมุนเวียนเพื่อการเรียนรู้งาน	การส่งไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ	โครงการ
พิเศษ	ฯลฯ	ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	มีการนำาข้อมูลของกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่งใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
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 กรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน เบี้ยประชุมรายครั้ง
  (บาท : คน : เดือน) (บาท : คน : ครั้ง)
  (ตามสัดส่วนระยะเวลา เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 
  การดำารงตำาแหน่ง) 
 1.	ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 ๒๐,๐๐๐	 1๒,๕๐๐
	 	 	 	 (ได้รับ	๒	เท่า	ของกรรมการ)	 (ได้รับสูงกว่ากรรมการ	ร้อยละ	๒๕)

	 ๒.	รองประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 1๐,๐๐๐	 11,๒๕๐
	 	 	 	 	 (ได้รับสูงกว่ากรรมการ	ร้อยละ	1๒.๕)

	 ๓.	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	 1๐,๐๐๐	 1๐,๐๐๐

	 4.	คณะกรรมการชุดย่อย/
	 	 คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่นๆ	
	 	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่ง
	 	 กฎหมาย	มติ	ครม.	และ
	 	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 	

	 4.1	กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็น	 -	 1๒,๕๐๐
	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 (ได้รับสูงกว่ากรรมการ	ร้อยละ	๒๕)

	 4.๒	กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็น	 -	 11,๒๕๐
	 	 	 รองประธานกรรมการ	 	 (ได้รับสูงกว่ากรรมการ	ร้อยละ	1๒.๕)

	 4.๓	กรรมการรัฐวิสาหกิจเป็น	 -	 1๐,๐๐๐
	 	 	 กรรมการชุดย่อยมากกว่า	1	คณะ	 	 ได้รับเบี้ยประชุมรวมแล้วไม่เกิน	
	 	 	 	 	 ๒	คณะ	คณะละไม่เกิน	1	ครั้งต่อเดือน

การประเมินผลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 มีการประเมินผลตนเองทุกปี	 เพื่อใช้เป็นกรอบใน														

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 การประเมินผลตนเอง							
ช่วยให้คณะกรรมการ	 กฟผ.	 สามารถระบุจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง	 และเป็นโอกาสที	่							
คณะกรรมการฯ	 ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผยถึงปัญหาและผลงานที่ผ่านมา	 และใช้
ดลุยพินิจว่าการทำางานของตนเองเป็นประโยชน์ต่อ	กฟผ.	เพยีงใด	เพือ่ให้สามารถทำาหน้าท่ี
กำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ	กฟผ.	ควบคู่ไปกับการทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำาหนดค่าตอบแทน
มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	กำาหนดให้รฐัวสิาหกจิดำาเนนิการ			

จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ		
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำางานอื่น	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติ									
แห่งกฎหมาย	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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 โบนัส	พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕11	กำาหนดให้
	 	 -	 ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้ประโยชน์ตอบแทนตามระเบียบที่							
คณะรัฐมนตรีกำาหนด
	 	 -	 ประธานกรรมการและกรรมการอาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กำาหนด	
	 	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ										
ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 ๒๕๓๘	 เห็นชอบให้กรรมการได้รับโบนัส
ตามผลการประเมินประจำาปีของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ	กรรมการ	กฟผ.	จึงได้รับโบนัสตามผล				
การประเมินการดำาเนินงานประจำาปี 

 การกำากับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ.

 บริษัทในเครือ กฟผ.
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คณะกรรมการพัฒนาและจัดการธุรกิจในเครือ
คณะกรรมการพัฒนาและจัดการธุรกิจในเครือ	ประกอบด้วย
1.	 ผู้ว่าการ		 เป็นประธานคณะกรรมการ
๒.	รองผู้ว่าการ	 เป็นคณะกรรมการ
๓.	ผู้ช่วยผู้ว่าการที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือ	 เป็นคณะกรรมการ
4.	ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ	 เป็นเลขานุการ
๕.	ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1.	 พิจารณากำาหนดนโยบาย	 และแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทในเครือ	 เพื่อประโยชน์ร่วมกันของ	 กฟผ.	 กับบริษัทในเครือ	 โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ	กฟผ.	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.	พิจารณากำาหนดนโยบายลงทุน	 การร่วมทุน	 และการร่วมมือพัฒนาธุรกิจ
ของ	 กฟผ.	 กับบริษัทในเครือและ/หรือนักลงทุนรายอื่น	 เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพ								
การดำาเนินงานของ	กฟผ.	โดยรวม

๓.	พิจารณากำาหนดนโยบายที่สำาคัญเพื่อให้กรรมการผู้แทน	 กฟผ.	 ในบริษัทใน
เครือนำาไปดำาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ	กฟผ.

4.	พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู ้แทน	 กฟผ.	 ในฐานะที่เป็นกรรมการผู ้แทน									
และ/หรือในฐานะที่เป ็นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทในเครือจะต้องขอความเห็นชอบจาก																		
คณะกรรมการ	กฟผ.	ก่อนดำาเนินการ

๕.	นำาเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ	กฟผ.
๖.	 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การกำากับดูแลบริษัทในเครือ กฟผ.
•	 การกำากับดูแลบริษัทในเครือ	กฟผ.	ให้มีแนวทางการดำาเนินการ	ดังนี้
	 1.	ให้ผ่านผูแ้ทน	กฟผ.	ที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ	กฟผ.
	 ๒.	ให้ผ่านทางผู้แทน	กฟผ.	ที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในเครือ	กฟผ.
• การรายงานการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ
	 ให้	 กฟผ.	 จัดทำารายงานการดำาเนินงานของบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 เสนอ								

คณะกรรมการ	กฟผ.	ทราบทุกไตรมาส	หรอืรายงานเม่ือมกีจิการสำาคญัเกีย่วกบัการดำาเนนิงาน	
โดยจัดทำาในรูปแบบรายงานสรุป	(Executive	Summary)
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ.
•	 กรณี	กฟผ.	ถือหุ้นในบริษัทในเครือมากกว่า	๕๐%
	 คณะกรรมการ	กฟผ.	จะพิจารณาให้ผู้แทน	กฟผ.	เป็นกรรมการบริษัทในเครือ

ดังนี้
 ๑. ประธานกรรมการบริษัท	 แต่งตั้งจากประธานกรรมการ	 กฟผ.	 กรรมการ	

กฟผ.	หรือผู้ว่าการ	กฟผ.
 ๒. กรรมการบริษัท	แต่งตั้งจากผู้แทน	กฟผ.	ประกอบด้วย		
	 	 -	 กรรมการ	กฟผ.		
	 	 -	 ผู้ว่าการ	หรือรองผู้ว่าการ
•	 กรณ	ีกฟผ.	ถอืหุน้ในบรษิทัในเครอืมากกว่า	๒๕%	แต่ไม่เกนิ	๕๐%	และ	กฟผ.	

ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เป็นประธานกรรมการ	และหรือกรรมการบริษัทฯ
	 คณะกรรมการ	กฟผ.	จะพิจารณาให้ผู้แทน	กฟผ.	เป็นกรรมการบริษัทในเครือ

ดังนี้
 ๑. ประธานกรรมการบริษัท	 แต่งตั้งจากประธานกรรมการ	 กฟผ.	 กรรมการ	

กฟผ.	หรือผู้ว่าการ	กฟผ.
 ๒. กรรมการบริษัท	แต่งตั้งจากผู้แทน	กฟผ.	ประกอบด้วย		
	 	 -	 กรรมการ	กฟผ.
	 	 -	 ผู้ว่าการ	หรือรองผู้ว่าการ	หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ
•	 กรณี	กฟผ.	ถอืหุน้ในบรษิทัในเครอืมากกว่า	1๐%	แต่ไม่เกนิ	๒๕%	และ	กฟผ.	

ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 จะพิจารณาให้รองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ	 เป็น

กรรมการบริษัท
•	 กรณี	 กฟผ.	 ถือหุ้นในบริษัทในเครือไม่เกิน	 1๐%	 และ	 กฟผ.	 ได้รับสิทธิใน		

การแต่งตั้งผู้แทนให้เป็นกรรมการบริษัทฯ
	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 จะพิจารณาให้รองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ	 เป็น

กรรมการบริษัท
การแต่งตั้งผู ้แทน	 กฟผ.	 นอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ให้ดำาเนินการได้โดย											

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ	กฟผ.



4๖  

หน้าที่ของผู้แทน กฟผ. ในการเป็นกรรมการบริษัทในเครือ
•	 การบริหารจัดการบริษัทในเครือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•	 เมื่อมีกิจการสำาคัญจะต้องเสนอคณะกรรมการ	 กฟผ.	 พิจารณาอนุมัติหรือ						

เห็นชอบก่อน	เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะต้องเสนอคณะกรรมการ	กฟผ.	ทราบในโอกาสแรก
•	 เรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	กฟผ.	(ยกเว้นบริษัทในเครือ

ที่	กฟผ.	ถือหุ้นไม่เกิน	1๐%	หรือไม่มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท)
	 -	การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ
	 -	การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
	 -	การจัดทำา	แก้ไข	หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	หรือหนังสือบริคณห์สนธิ
	 -	การเพิ่มทุนและลดทุน
	 -	การดำาเนนิกจิการทีม่กีารลงทุนขนาดใหญ่	หรอืกจิการทีม่ผีลกระทบสำาคัญต่อ	กฟผ.
	 -	การขยายขอบเขตของการดำาเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
	 -	การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่ำาคญัให้แก่บคุคลอืน่
	 -	การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 -	การทำา	 แก้ไข	 หรือเลิกสัญญา	 เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด	

หรอืบางส่วนทีส่ำาคญั	การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธรุกจิของบริษทั	หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

	 -	การเลิกบริษัทในเครือ
	 -	การกู้เงินของบริษัทในเครือโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
	 -	การควบบริษัทในเครือกับบริษัทอื่น

วาระการดำารงตำาแหน่งในการเป็นกรรมการบริษัทในเครือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 ให้มีวาระการดำารง

ตำาแหน่งได้คราวละ	 ๓	 ปี	 เมือ่พ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รบัแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่งได้อีก	
แต่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันเกิน	๒	วาระ	(๖	ปี)	ไม่ได้	ยกเว้นผู้ว่าการ

กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 พ้นจากตำาแหน่ง
ใน	กฟผ.	ก่อนครบวาระการดำารงตำาแหน่งในบริษัทในเครือ	ให้บุคคลผู้นั้นดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 บริษัทนั้นต่อไปจนถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการใน								
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีคร้ังถัดจากวันที่พ้นจากตำาแหน่งใน	 กฟผ.	 เว้นแต่											
คณะกรรมการ	กฟผ.	เห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสมที่จะแต่งตั้งผู้แทน	กฟผ.	อื่น	ไป
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ	กฟผ.	แทน
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การพ้นจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 ให้บุคคลผู้นั้นลาออกจาก
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ	กฟผ.	บริษัทนั้น	 โดยให้มีผลก่อนเริ่มวาระการเลือกตั้ง
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีครั้งนั้น	 หรือภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ	
กฟผ.	กำาหนด	แล้วแต่กรณี

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ กฟผ.
ให้ผู้ว่าการหรือรองผู้ว่าการหรือผู้ช่วยผู้ว่าการ	 ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้แทน	

กฟผ.	ไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของผู้แทน กฟผ. ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ
•	 ใช้สิทธิออกเสียงตามนโยบายที่คณะกรรมการ	กฟผ.	กำาหนด
•	 การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในเรื่องสำาคัญๆ	จะต้องขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ	กฟผ.	ก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ	กฟผ.	โดยเฉพาะ
ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 -	การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ
	 -	การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
	 -	การจัดทำา	แก้ไข	หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	หรือหนังสือบริคณห์สนธิ
	 -	การเพิ่มทุนและลดทุน
	 -	การให้ความเห็นชอบงบประมาณ	งบดุล	และบัญชีกำาไรขาดทุน
	 -	การขยายขอบเขตของการดำาเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
	 -	การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิทท้ังหมด	หรอืบางส่วน	ทีส่ำาคญัให้แก่บคุคลอืน่
	 -	การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น	หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 -	การทำา	 แก้ไข	 หรือเลิกสัญญา	 เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด	

หรอืบางส่วนทีส่ำาคญั	การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธรุกจิของบริษทั	หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

	 -	การเลิกบริษัทในเครือ
	 -	การกู้เงินของบริษัทในเครือโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
	 -	การควบบริษัทในเครือกับบริษัทอื่น
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การให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ.
•	 หลักเกณฑ์
	 การส่งผูป้ฏบัิตงิานไปปฏบัิตงิานทีบ่รษิทัให้ส่งไปเพือ่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั	ทัง้นี้

เพื่อประโยชน์ของ	กฟผ.	และบริษัท
	 -	ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานคราวละไม่เกิน	4	ปี	 และให้	 กฟผ.	 ประเมินผล		

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่บริษัทด้วย
	 -	ผูป้ฏบิตังิานระดบัผูอ้ำานวยการฝ่ายหรือเทยีบเท่าขีน้ไป	จะต้องได้รับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ	กฟผ.	
	 -	ผู้ปฏิบัติงานระดับตำ่ากว่าผู ้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	 จะต้องได้รับ								

ความเห็นชอบจากผู้ว่าการแล้วรายงานคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ
•	 การเรียกตัวผู้ปฏิบัติงานกลับมาปฏิบัติงานที่	กฟผ.
	 กรณีจำาเป็น	กฟผ.	สามารถเรียกผู้ปฏิบัติงานกลับมาปฏิบัติงานที่	กฟผ.	ก่อน

ครบกำาหนดเวลาที่ส่งไปปฏิบัติงานที่บริษัทได้	 โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง	 กฟผ.	
กับบริษัท	โดยที่

	 -	ผู ้ปฏิบัติงานระดับผู ้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขี้นไป	 จะต้องได้รับ									
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	กฟผ.	

	 -	ผู้ปฏิบัติงานระดับตำ่ากว่าผู ้อำานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า	 จะต้องได้รับ								
ความเห็นชอบจากผู้ว่าการแล้วรายงานคณะกรรมการ	กฟผ.	เพื่อทราบ

•	 การนับอายุงาน
	 ผูป้ฏบิตังิานที	่กฟผ.	ส่งไปปฏบัิตงิานทีบ่รษิทั	ให้นบัอายุการทำางานทีบ่ริษทัเป็น

อายุการทำางานที่	กฟผ.	ด้วย
•	 ค่าตอบแทน
	 -	ค่าจ้าง	 ให้ได้รับจากบริษัทเพียงแห่งเดียวตามหลักเกณฑ์บริษัท	 แต่ต้อง							

ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับจาก	กฟผ.
	 -	โบนัส	 ให้ได้รับจากบริษัทเพียงแห่งเดียวตามหลักเกณฑ์บริษัท	 ยกเว้นกรณ	ี	

ได้รับจากบริษัทน้อยกว่า	กฟผ.	ตามหลักเกณฑ์	กฟผ.	ให้ได้รับส่วนที่ยังขาดจาก	กฟผ.
	 -	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 ให้ได้รับจากบริษัทเพียงแห่งเดียว	 ตาม				

หลกัเกณฑ์บรษิทั	ยกเว้นกรณีไม่ได้รบัหรอืได้รบัจากบริษทัน้อยกว่า	กฟผ.	ตามหลักเกณฑ์	
กฟผ.	ให้ได้รับส่วนที่ยังขาดจาก	กฟผ.
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	 กรณี	 กฟผ.	 ต้องจ่ายโบนัสและหรือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 ให้แก	่											
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่ม	กฟผ.	จะเจรจาเรียกเก็บจากบริษัทภายหลัง

•	 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
	 การจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุสำารองเลีย้งชพีหรือกองทุนสงเคราะห์ของผู้ปฏบิตังิาน		

ที่ไปปฏิบัติงานที่บริษัทให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง	กฟผ.	กับบริษัท
•	 การปรับหรือขึ้นเงินเดือนประจำาปี	หรือเลื่อนระดับตำาแหน่งใน	กฟผ.
	 เพื่อประโยชน์ในการกลับมาปฏิบัติงานที่	กฟผ.	กฟผ.	จะพิจารณาปรับหรือขึ้น

เงินเดือนประจำาปี	หรอืเลือ่นระดบัตำาแหน่งให้แก่ผูป้ฏบิตังิานที่ไปปฏบิตังิานบรษัิทเสมอืน
ปฏบิตังิานอยูท่ี่	กฟผ.	ตลอดระยะเวลาที่ไปปฏบิติังาน	การพจิารณาจะนำาผลการปฏบิตังิาน
รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทมาประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	 กฟผ.			
การปรับหรือขึ้นเงินเดือนประจำาปี	หรือการเลื่อนระดับตำาแหน่งตามวรรคหนึ่ง	ให้	กฟผ.	
จัดทำาเป็นทะเบียนบัญชีไว้	เมื่อผู้ปฏิบัติงานกลับมาปฏิบัติงานที่	กฟผ.	จะได้รับเงินเดือน
และตำาแหน่งตามที่ปรากฏในทะเบียนบัญชี

ให้ผู ้ว่าการมีอำานาจกำาหนดหลักเกณฑ์	 รายละเอียด	 และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ										
การดำาเนินการ

๔. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการของ สคร.
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรได้รับการดูแลจากรัฐวิสาหกิจตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	 และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรกำาหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อม
และสังคมอย่างชัดเจน	 โดยกำาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในกรณีที่
รฐัวิสาหกจิมีการดำาเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	
สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่น

สาระสำาคัญของ กฟผ.
กฟผ.	 ต้องกำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน	 ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					

ทกุภาคส่วนเพ่ือให้เกดิความมัน่ใจว่าสทิธติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องใดๆ	ได้รบัการดแูลและ
ตอบสนองอย่างเสมอภาค	เป็นธรรม	มีการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างกนัตามบทบาท
หน้าที่	รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	และกำากับดูแลช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม
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๕. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการของ สคร.
-	คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานส่ือสารกับ

บุคคลภายนอก	เพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	โดย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
รฐัวสิาหกจิ	ทัง้ข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิและท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	เชือ่ถือได้	
ครบถ้วน	เพยีงพอ	สมำา่เสมอและทนัเวลา	และให้รฐัวสิาหกจิบนัทกึข้อมลูดงักล่าวในระบบ	
GFMIS–SOE	ตามระยะเวลาที่กำาหนด

-	คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 (Audit	Com-
mittee)	ซึ่งมีองค์ประกอบ	คุณสมบัติ	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	 เพื่อ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระเข้ามาทำาหน้าที่จัดทำาและทบทวนรายงานทางการเงิน

-	คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทำา
รายงานการประเมินผลความเสี่ยง	 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอ		
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สาระสำาคัญของ กฟผ.
กฟผ.	 มุ่งม่ันให้การบริการข้อมูลข่าวสารของ	 กฟผ.	 แก่ผู้ขอรับบริการด้วย							

ความเสมอภาค	 โปร่งใส	 และเป็นธรรม	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	๒๕4๐	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		

การให้ข้อมลูข่าวสารท้ังทางการเงนิและมิใช่ทางการเงิน	ให้ดำาเนนิการตามขอบเขต
วธิกีารดำาเนนิงาน	 ข้อมลูทีเ่ปิดเผยต้องครบถ้วน	เพยีงพอ	ตรงต่อความเป็นจรงิ	 เชือ่ถือได้	
ทันเวลาและเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของ	กฟผ.	มีอำานาจหน้าที่
และความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบริหารจดัการข้อมลูข่าวสาร	มกีารจดัระบบข้อมลูข่าวสาร
เพื่อจัดประเภทข้อมูลข่าวสาร	 วิธีดำาเนินการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 การขอข้อมูล
ข่าวสารและการอนุญาต

ฝ่ายสื่อสารองค์การ	กฟผ.	มีหน้าที่สื่อสาร	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	 สำาหรบัการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารของ	 กฟผ.	 และการแถลงข่าว
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หรือเกีย่วเนือ่งกับ	 กฟผ.	 เป็นอำานาจหน้าทีข่องโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	
แห่งประเทศไทย	 ส่วนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 ให้เปิดเผยทาง	website													
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(www.egat.co.th	และ	www.egat.com)	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้ข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

๖. จรรยาบรรณ

หลักการของ สคร.
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	เพื่อให้

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ฝ่ายจัดการ	 และพนักงานทุกคน	 ได้ทราบและนำาไปใช้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด	 โดยครอบคลุมถึงจรรยาบรรณของผู้บริหารที่มีต่อเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น/
พนักงาน	 ลูกค้าและประชาชน	 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้	 คู่แข่งทางการค้า	
สังคมส่วนรวม	และจรรยาบรรณของพนักงาน	ตลอดจนจรรยาบรรณของเจ้าของ

สาระสำาคัญของ กฟผ.
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 1๘	 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต					

แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕11	 และสอดคล้องกับหมวด	 ๖	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ					
แห่งข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ฉบับที่	 ๓4๖	 ว่าด้วย	 การกำากับดูแล
กิจการ	คณะกรรมการ	กฟผ.	จึงเห็นชอบให้ออกข้อบังคับ	กฟผ.	ฉบับที่	๓4๗	ว่าด้วย	
ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ	 กฟผ.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน	 โดยมีสาระ
สำาคัญ	ดังนี้

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมสำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๙	ประการ	ของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	มีดังนี้
1.	 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒.	การมีจิตสำานึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริตและรับผิดชอบ
๓.	การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี							

ผลประโยชน์ทับซ้อน
4.	การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย
๕.	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ
๖.	 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และไม่บิดเบือน					

ข้อเท็จจริง
๗.	การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน	รกัษามาตรฐาน	มีคณุภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
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๘.	การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙.	การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ		

มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.
๑. มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.	มีดังนี้
	 1.1	 การปฏิบัติต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์
	 	 ตระหนักในความสำาคัญของสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย	์	

จงึมุ่งดำาเนนิการตามหน้าทีร่บัผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	โดยส่งเสริมสนบัสนนุ		
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	
จารตีประเพณอัีนเป็นรากฐานแห่งความม่ันคงของสถาบนัชาต	ิศาสนา	และพระมหากษัตริย์

	 1.๒	 การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ
	 	 ตระหนกัในความสำาคญัของกฎหมายและนโยบายของรัฐ	 จงึมุง่ดำาเนนิงาน										

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐ											
อย่างเคร่งครัด	อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำาคัญ

	 1.๓	 การปฏิบัติต่อสังคม
	 	 ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน	 และความเจริญรุ่งเรือง

ร่มเย็นเป็นสุข	ตลอดจนความก้าวหน้าของสังคมไทย	จึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กบัชมุชนและสงัคม	เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม	เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน	และ
สร้างจิตสำานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการรับผิดชอบต่อสังคม

	 1.4	 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 ตระหนกัในความสำาคัญของสิง่แวดล้อมเป็นหลกัในการดำาเนนิงาน	จงึใช้

เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม	ทนัสมยั	สะอาด	และมีประสทิธภิาพ	เพือ่มิให้เกดิปัญหาแก่ธรรมชาต	ิ
ชุมชน	 และสังคม	 สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ	โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ความรับผิดชอบ	ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สำาคัญของสังคม

	 1.๕	 การปฏิบัติต่อรัฐบาล	ประชาชน	ลูกค้า	คู่ค้า	และผู้ประกอบการในธุรกิจ
ด้านเดียวกัน

	 	 ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน	 ได้แก่	 รัฐบาล	
ประชาชน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน	 ด้วยความซื่อตรงและ	
ความเป็นธรรม
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	 1.๖	 การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
	 	 ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีสนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมอันเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่มีอำานาจทางการเมือง	 แต่จะพึงสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย	โดยสนบัสนนุให้ไปใช้สทิธทิางการเมอืง	
เช่น	การไปลงคะแนนเลือกตั้ง	การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารองค์การ

๒. ข้อพึงปฏิบัติตน มีดังนี้
	 ๒.1	 การรักษาชื่อเสียงของ	กฟผ.
	 		 ประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ	 กฟผ.	 ไม่

กระทำาการใดๆ	อันเป็นการให้ร้าย	หรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสื่อมเสียแก่	กฟผ.	
และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำาทุกประการที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ	
กฟผ.

	 ๒.๒	 การรักษาผลประโยชน์ของ	กฟผ.
	 		 ไม่กระทำาการใดๆ	 อันเป็นการขัดผลประโยชน์หรือเป็นการไม่รักษา							

ผลประโยชน์	 และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ทุ่มเท	 อุทิศตน	 ในการทำางาน
อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกเวลา	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ	กฟผ.

	 ๒.๓	 การไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
	 		 ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีเรียกร้องหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง	

ญาติมิตร	ครอบครัว	หรือผู้อื่น	ทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 ๒.4	 การรักษาทรัพย์สินของ	กฟผ.
	 		 ไม่นำาทรพัย์สนิของ	กฟผ.	ทัง้สงัหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์	รวมทัง้

เทคโนโลยี	ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และข้อมูลอื่นๆ	ของ	กฟผ.	ที่
ไม่พึงเปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	อันมิได้เกี่ยวกับกิจการของ	กฟผ.

	 ๒.๕	 การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ	กฟผ.
	 		 ไม่ประกอบธุรกิจ	หรือดำาเนินการ	หรือลงทุนในการประกอบการใดๆ	ซึ่ง

เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับ	กฟผ.	เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่
ผู้อื่น
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	 ๒.๖	 การใช้สิทธิทางการเมือง
	 		 มสีทิธเิสรภีาพในการไปใช้สทิธทิางการเมืองตามทีก่ฎหมายรัฐธรรมนญู

กำาหนด	 เช่น	 การลงคะแนนเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	 แต่ต้องไม่เป็น				
ผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง

	 ๒.๗	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
	 		 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือ				

อามิสสินจ้าง	อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 ๒.๘	 การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา	ผู้ใต้บังคับบัญชา	และผู้ร่วมงาน
	 		 ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยถ้วนหน้าอย่างสมำ่าเสมอ	

ด้วยความรัก	เอื้ออาทร		ยุติธรรม	และเมตตากรุณาธรรมตามหลักคุณธรรม
	 		 ผูใ้ต้บงัคบับญัชาต้องเคารพเชือ่ฟังและปฏิบตัติามคำาสัง่ของผูบ้งัคับบญัชา

ที่สั่งการในหน้าที่โดยชอบ	
	 		 การปฏิบัติต่อผู ้ร ่วมงานต้องใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ											

ไม่แสดงอาการข่มขู่	 ดูหมิ่นเหยียดหยาม	 ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำาการใดๆ	 อันจะนำาไปสู่										
ความแตกแยกและความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น

	 ๒.๙	 การปฏิบัติตนต่อประชาชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 		 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของสังคม	 และพึงมี

จิตสำานึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง	 ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความสภุาพ	ให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั	และตระหนกัอยูเ่สมอว่าตนเป็นผู้รับใช้สังคมและ
ประชาชน

	 ๒.1๐	การให้และการรับของขวัญ
	 		 หลกีเลีย่งการให้หรอืรบัของขวญัท้ังทรพัย์สนิและสิง่ของ	หรอืผลประโยชน์

ใดๆ	 ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมทั้งจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	 กฟผ.	 อันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตามอำานาจ
หน้าที่	 เว้นแต่จะเป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยม	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	หรือผลประโยชน์
ใดๆ	นั้นต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำาหนด

	 ๒.11	การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
	 		 ไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิทกุชนดิไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรือใช้

ตำาแหน่งเป็นผูร้บัประกนัตวัผูต้้องหาคดยีาเสพตดิ	เว้นแต่ผูต้้องหานัน้เป็นสามหีรอืภรรยา	
บพุการ	ีหรอืผูส้บืสันดาน	ไม่ว่าชัน้ใดๆ	ของคณะกรรมการ	กฟผ.	ฝ่ายบริหาร	หรือผูป้ฏบิติังาน
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๓. การปฏิบัติ กลไก และระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
	 ๓.1	คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานทุกคน	 พึงปฏิบัติ

หน้าท่ีและปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของ	กฟผ.	และข้อพึงปฏิบัติตน	

	 ๓.๒	คณะกรรมการ	กฟผ.	พงึกำากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด

	 ๓.๓	กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู ้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม	 ให้ผูบ้งัคบับญัชาชัน้หวัหน้ากองขึน้ไปเป็นผูร้บัผดิชอบพจิารณา								
ดำาเนนิการตามลำาดับชั้นบังคับบัญชา

	 	 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีฝ่ายบริหาร	ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม	ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการ

	 	 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ	 กฟผ.	 หรือผู้ว่าการ	
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	 ให้ประธานกรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดำาเนินการ

	 ๓.4	การดำาเนินการตามข้อ	 ๓.๓	 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า	๓	คน	แต่ไม่เกิน	๕	คน	เป็นผู้ดำาเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรม

	 ๓.๕	หากดำาเนินการตามข้อ	 ๓.4	 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม	ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ	๓.๓	สั่งยุติเรื่อง	แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม	ให้ผูร้บัผดิชอบตามข้อ	๓.๓	สัง่ลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้

	 ๓.๖	 การดำาเนินการทางจริยธรรมตามข้อ	๓.๓	ข้อ	๓.4	และตามข้อ	๓.๕	ให้
นำาระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและการอุทธรณ์มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๔. ขั้นตอนการลงโทษ
	 4.1	 เมื่อมีการดำาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการส่ังการลงโทษตาม

ข้อ	๓.๕	แล้ว	ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำาเนินการให้เป็นไปตามคำาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
	 4.๒	การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	 จะถือเป็นการฝ่าฝืน

จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน	 ความจงใจหรือเจตนา	
มูลเหตุจูงใจ	ความสำาคัญ	และระดับตำาแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน	
อายุ	 ประวัติ	 และความประพฤติในอดีต	 สภาพแวดล้อมแห่งกรณี	 ผลร้ายอันเกิดจาก						
การฝ่าฝืน	และเหตุอื่นอันควรนำามาประกอบการพิจารณา
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	 4.๓	การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้	 ในกรณีอันมิใช่เป็น					
ความผดิทางวินัยหรอืความผดิทางอาญาให้ดำาเนนิการตามควรแก่กรณเีพือ่ให้มกีารแก้ไข
หรือดำาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน	 หรือนำาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง	 การเข้าสู่
ตำาแหน่ง	การพ้นจากตำาแหน่ง	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	หรือการพิจารณาความดีความชอบ	
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา	แล้วแต่กรณี

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

กำาหนดไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณ	กฟผ.	ทีป่ระกาศใช้โดยเคร่งครดั	ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัชั้น
ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 มีหน้าที่สอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่กำาหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ	กฟผ.	มีความโปร่งใส	มีคุณธรรม	และ
คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การฝ่าฝืนจรยิธรรมและจรรยาบรรณท่ีกำาหนดไว้	เข้าลกัษณะแห่งความผดิทางวนิยั	
ต้องพจิารณาโทษทางวนิยัตามขัน้ตอนการลงโทษ	 และความร้ายแรงของการกระทำา	 กรณี
การฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณที่มิใช่ความผิดทางวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา				
ดำาเนินการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา	ตักเตือนเป็นหนังสือ	และหรือนำาไปประกอบ
การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนค่าจ้างประจำาปี	 การย้าย	 การแต่งต้ัง	 และการเล่ือนระดับ
ตามควรแก่กรณี

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
กฟผ.	 กำาหนดให้มีจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดำาเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ	โดยเชื่อมั่นว่าจะสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่องค์การอย่างมั่นคงยั่งยืน	ดังนี้
1.	 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข			
๒.	ให้บริการด้านพลังงานอย่างมีคุณภาพ	 เชื่อถือได้	 โดยยึดมั่นคุณธรรมใน							

การดำาเนินงาน		
๓.	คำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค	

เป็นธรรม	และตรวจสอบได้
4.	เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัด
๕.	ดำาเนินงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.	 ในการดำาเนินงานจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ	 กฟผ.	 เป็นสำาคัญ	 โดย								

หลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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๗.	ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 กฟผ.	 ทั้งทางด้านความรู	้					
ความสามารถและปลูกจิตสำานึกให้มีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 พากเพียร	 อดทน	 และ					
รับผิดชอบ

๘.	สร้างเสรมิความมัน่ใจในการทำางานให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน	ทัง้ผลตอบแทน	การแต่งตัง้
โยกย้าย	การให้รางวลัและการลงโทษทีเ่ป็นธรรม	รวมทัง้สภาพแวดล้อมทีมี่ความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน		

๙.	 มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลให้สังคม	โดยให้ความสำาคัญต่อสังคม	ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

1๐.	 ดำาเนินงานโดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

11.	 พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	 กฟผ.	 และ						
จรรยาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณของกรรมการ กฟผ.
กรรมการ	 กฟผ.	 เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

ให้ดูแลบริหารงานของ	 กฟผ.	 แทนรัฐ	 ดังนั้น	 จึงควรต้องดำารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของ															
กรรมการฯ	ที่ต้องถือปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของ	กฟผ.	
๒.	บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ	 องค์การ	 และผู้ปฏิบัติงาน	ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต	ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ
๓.	บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง	 และจะวางตัว								

เป็นกลางอย่างเคร่งครัด	เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ	องค์การ	และผู้ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

4.	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำากับ	 กฟผ.	 หรือในกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับ	กฟผ.	ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง	หรือโดยทางอ้อม

๕.	พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์
ขององค์การ	 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ	 ผลประโยชน์
ข้างต้นรวมถึง

	 (1)	ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
	 (๒)	ไม่ใช้ความลับขององค์การในทางที่ผิด
	 (๓)	ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์การ
	 (4)	ไม่มีผลประโยชน์ในการทำาสัญญาขององค์การ
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๖.	 บริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่
ของตนในภายหลัง

๗.	ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๘.	ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์การ
๙.	 ไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำาคัญ	 หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็น

กรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ
เป็นการแข่งขันหรอืทำาธรุกจิกบั	กฟผ.	ไม่ว่ากระทำาเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืของผูอ้ืน่

1๐.	ไม่กระทำาการใดอันมลีกัษณะเป็นการเข้าไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ	ในลกัษณะ
ที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ	 กฟผ.	 หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ									
ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

นอกจากนีก้รรมการ	กฟผ.	ยงัถอืปฏบัิตติามมาตรการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์
จากการเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิ	ตามมตคิณะรฐัมนตรี	เม่ือวนัท่ี	1๗	มีนาคม	๒๕41	ดงัน้ี

“กรรมการ	กฟผ.	จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งจะต้องไม่ใช้
ความลบั	ทรพัย์สนิ	หรอืเงนิทุนของ	กฟผ.	ไปในทางมชิอบ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น	 รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 หรือเป็นการแข่งขนั
กบั	กฟผ.	และเมือ่จะดำาเนินการใดๆ	กบั	กฟผ.	จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ	
กฟผ.	 ก่อน	 และเมื่อเกิดกรณีผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ	กฟผ.	กรรมการ	กฟผ.	คนนั้นจะต้องแจ้งคณะกรรมการ	กฟผ.	อย่าง
เป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ”

จรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารของ	 กฟผ.	 เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายจาก							

คณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดให้ทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลบริหารงานเพื่อบรรลุ
วัตถปุระสงค์ขององค์การอย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล	ดงันัน้จงึควรต้องถอืปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของฝ่ายบริหาร	ดังนี้

1.	 กำากับดูแลการดำาเนินงานตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

๒.	ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงาม
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ของศีลธรรม	 วัฒนธรรม	 มาตรฐานด้านจริยธรรม	 และจรรยาบรรณที่องค์การใช้ใน													
การดำาเนินงาน	และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง

๓.	สร้างเสริมความมั่นใจในการทำางานให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน	 ทั้งผลตอบแทน										
การแต่งตั้งโยกย้าย	 การให้รางวัลและการลงโทษที่เป็นธรรม	 รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน		

4.	เป็นผูน้ำาและแบบอย่างทีด่	ีมคีวามซ่ือสตัย์	สจุรติ	จรงิใจ	ขยนัอดทน	มรีะเบยีบ
วินัย

๕.	พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบเพ่ือผลประโยชน์	
ขององค์การ	 รวมทัง้กำากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามระเบียบปฏบิตั	ิ ตามขัน้ตอนการดำาเนนิการ				
ที่ได้กำาหนดไว้	 และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้				
ถูกต้องครบถ้วน

๖.	 กำากับดูแลการดำาเนินการทั้งด้านการดำาเนินงาน	การรายงานทางการเงิน	และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๗.	มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกฝ่าย	 รวมถึง										
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๘.	ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่มี
พฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ

๙.	 บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน	 พึงรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ	 กฟผ.	 ประพฤติตนให้							

เหมาะสม	 ไม่กระทำาการใดๆ	 หรือหลีกเลี่ยงการกระทำาที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
เกียรติคุณของ	กฟผ.

1.		ปฏบิตัหิน้าท่ีเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	เป้าหมายองค์การ	ตามนโยบายทีก่ำาหนด
ไว้โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.	มีความตระหนักถึงความถูกต้องดีงามของศีลธรรม	วัฒนธรรม	มาตรฐานด้าน
จริยธรรม	และจรรยาบรรณขององค์การ

๓.	มีความซื่อสัตย์	สุจริต	จริงใจ	ขยัน	อดทน	มีระเบียบวินัย
4.	ไม่กระทำาการใดๆ	อนัจะนำามาซึง่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ผลประโยชน์

ขององค์การ	รวมทัง้ปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั	ิขัน้ตอนการดำาเนนิการที่ได้กำาหนดไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
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๕.	มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกฝ่าย	 รวมถึง									
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๖.	 ปฏิบัติหน ้าที่ โดยคำานึงถึงประโยชน์ สูงสุดขององค ์การและส ่วนรวม	
ประหยัด	 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	 และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

๗.	ให้ความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 และไม่มี
พฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ

๘.	ปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานทีป่ฏบิตัหิน้าที่โดยชอบด้วยความสุภาพ
และเคารพเชื่อฟัง

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กฟผ.	ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ให้ความสำาคัญ

ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิรวมถงึการส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ	
จึงกำาหนดจรรยาบรรณไว้ดังนี้

1.	 ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ						
สิ่งแวดล้อม

๒.	มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ
๓.	ปลูกฝังจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก	่														

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4.	ให้ความสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ						

สิ่งแวดล้อม
๕.	เป็นผู้นำาด้านการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
๖.	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๗.	เคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
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ส่วนที่ ๓
แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จาก						
การเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สำานักนายกรัฐมนตรี	ดังนี้

1.	 การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ					
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วน	 โดยต้อง															
ไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ	 โดยเฉพาะคุณสมบัติที่จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือดำาเนินธุรกิจที่แข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ	 และให้การรับรองความครบถ้วน																			
ถูกต้องของข้อมูล	 ตามแบบฟอร์มประวัติผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่															
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำาหนด

๒.	ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ	
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ	 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ
แล้วเมื่อวันที่	๒4	กุมภาพันธ์	๒๕41	อย่างเคร่งครัด	นอกจากนั้นให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ				
ถือปฏิบัติตามแนวทาง	ดังนี้

	 ๒.1	กรรมการรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นผู้แทนของหน่วยงานจะต้องรายงานผล							
การประชมุและผลการปฏบัิตหิน้าท่ีในฐานะกรรมการรฐัวสิาหกจิให้ต้นสงักดัทราบทกุครัง้
ที่เข้าร่วมประชุม

	 ๒.๒	ควรจดัระบบการตรวจสอบภายในระหว่างกรรมการรัฐวสิาหกจิด้วยกนัเอง
โดยเม่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจเข้ารับตำาแหน่งจะต้องได้รับทราบถึงขอบเขต	 ภาระหน้าที่	
ความรับผิดชอบตลอดจนความรับผิดอันอาจจะมีขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในทางแพ่ง
และทางอาญา	รวมท้ังจะต้องแจ้งเวียนประวัตกิรรมการรัฐวสิาหกจิ	หรือเมือ่มกีารเปล่ียนแปลง
ใดๆ	เกีย่วกบัการดำารงตำาแหน่งของกรรมการรฐัวิสาหกจิให้คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิทราบด้วย

	 ๒.๓	การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย					
ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 อยู่ในขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ	 รวมทั้งจะ
ต้องไม่ใช้ความลับ	 ทรัพย์สิน	 หรือเงินทุนของรัฐวิสาหกิจไปในทางมิชอบ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน	 รวมทั้งจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	
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หรือเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจนั้นและเมื่อจะดำาเนินกิจการใดๆ	 กับรัฐวิสาหกิจนั้น	
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นก่อนและเมื่อเกิดกรณี
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือสมาชิกในครอบครัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ	
กรรมการรัฐวิสาหกิจคนนั้นจะต้องแจ้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้นอย่างเป็นทางการ			
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

	 ๒.4	การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องกระทำาด้วย						
ความระมัดระวัง	รอบคอบ	คำานงึถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิจากมตนิัน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำาด้วยความโปร่งใส	สุจริต	เมื่อเห็นว่ามีความไม่โปร่งใส
ก็ให้คัดค้านหรือทักท้วง	 ไม่ควรเพิกเฉย	 และให้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย				
ทุกครั้ง

	 ๒.๕	ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการยื่นบัญชีแสดง
ทรัพย์สินและหนี้สิน	 ตามแบบที่	 ป.ป.ช.	 กำาหนดภายใน	 1๕	 วัน	 นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ					
การแต่งตั้งและพ้นจากตำาแหน่ง		

แนวปฏิบัติที่ดีของฝ่ายบริหาร

1.	 กำากบัดแูลให้มีการปฏบัิตงิานตามระเบียบ	กระบวนการดำาเนนิงาน	และหน้าที่
ความรบัผดิชอบในขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมาย	และเป็นไปตามคูม่อืการปฏบิตังิาน	และให้
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ	รวมทัง้ไม่ให้การสนับสนนุ	ช่วยเหลือ	การหลีกเล่ียงการปฏบิตัิ
ตามระเบียบหรือกระบวนการดำาเนินงาน		

๒.	 ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ	มคีณุธรรม	และยึดถอืประโยชน์	กฟผ.	เป็น
สำาคัญ

๓.	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม	 ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ของ
ตนแสวงหาตำาแหน่งหรอืผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทาง
อ้อม

4.	 บริหารทรัพย์สินของ	กฟผ.	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๕.	 หมั่นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ตนเอง	เพื่อการบริหารงานอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธผิล	รวมทัง้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา
โดยไม่ปิดบังข้อมูลที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน		
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๖.	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 ไม่ควรกระทำาพฤติกรรมที่อาจทำาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง	องค์การ	และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

๗.	 จัดให้มีกระบวนการสรรหา	 และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่โปร่งใส	
เป็นธรรม

๘.	 ไม่กระทำาการใดๆ	ในนาม	กฟผ.	โดยไม่ได้รับอนุญาต
๙.	 กำากับดูแลไม่ให้เกิดการสร้างภาระผูกพันใดๆ	ทางการเงิน	อันอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่ทำาธุรกิจกับ	กฟผ.
1๐.	หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง	เรี่ยไรใดๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน	
11.	ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่กรณีจำาเป็นและเป็นคำาส่ัง					

ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า
1๒.	ปฏิบัติต ่อผู ้ใต้บังคับบัญชาและผู ้ร ่วมงานด้วยความสุภาพ	 มีนำ้าใจ	 มี

มนุษยสัมพันธ์	ให้เกียรติซึ่งกันและกัน		
1๓.	ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรม	ยุติธรรม	ส่งเสริมความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน	 เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน	 ช่วยเหลือและเกื้อกูล													
กันและกันในทางที่ชอบ

14.	ไม่ใช้เวลาในการปฏบิตังิานของ	กฟผ.	ไปทำางานอย่างอืน่โดยไม่ได้รบัอนญุาต
1๕.	ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฟผ.	เป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่โดยเคร่งครัด	รวมถึงงดเว้นการกระทำาใดๆ	อันอาจส่อไปในทางที่เป็นผลประโยชน์
ขัดกันกับองค์การ

1๖.	ไม่กระทำาพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ	 อาทิ	 การลวนลาม	 อนาจาร	
การเกี้ยวพาราสี	 หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม	 รวมถึง									
การกระทำาใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน	รำาคาญ	บั่นทอนกำาลังใจเป็นปฏิปักษ์	หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

1.	 ปฏิบัติงานตามระเบียบ	 กระบวนการดำาเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ				
ในขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมาย	 และตามคูมื่อการปฏบิตังิาน	 และให้รายงานข้อมลูเกีย่วกบั				
การฝ่าฝ ืน	 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ให ้แก ่ผู ้บังคับบัญชาทราบ	 รวมท้ัง
ไม ่ให ้การสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบหรือกระบวนการ
ดำาเนินงาน		
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๒.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	มีคุณธรรม	และยึดถือประโยชน์	กฟผ.	เป็น
สำาคัญ

๓.	ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานของ	กฟผ.	ไปทำางานอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.	ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ใช ้อำานาจหน้าที่ของตนเพื่อ												

เอื้อประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๕.	ใช้และรักษาทรัพย์สินของ	 กฟผ.	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ไม่นำาไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๖.	 หมัน่เสรมิสร้างความรูค้วามสามารถให้แก่ตนเองเพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	รวมทัง้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่กัน
๗.	แต่งกายสภุาพเหมาะสมตามกาลเทศะ	โดยคำานึงถงึภาพลักษณ์ทีด่ขีององค์การ	

ไม่กระทำาการใดๆ	ทีอ่าจทำาให้เสือ่มเสยีชือ่เสยีงทัง้ต่อตนเอง	องค์การ	และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม

๘.	หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง	เรี่ยไรใดๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน	
๙.	 ไม่สร้างภาระผูกพันใดๆ	 ทางการเงินอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง									

ผลประโยชน์กับผู้ที่ทำาธุรกิจกับ	กฟผ.
1๐.	 ไม่กระทำาการใดๆ	ในนาม	กฟผ.	โดยไม่ได้รับอนุญาต
11.	ปฏบัิติต่อผูร่้วมงานด้วยความสามคัค	ีช่วยเหลอืและเกือ้กลูกนัและกันในทาง

ที่ชอบ
1๒.	ปฏิบัติต ่อผู ้ บังคับบัญชาและผู ้ร ่วมงานด้วยความสุภาพ	 มีนำ้าใจ	 มี

มนุษยสัมพันธ์	ให้เกียรติซึ่งกันและกัน		
1๓.	ไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน	 เว้นแต่กรณีจำาเป็นและเป็นคำาส่ัง			

ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า
14.	ยึดถือแนวทางในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	กฟผ.	เป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่โดยเคร่งครัด	รวมถึงงดเว้นการกระทำาใดๆ	อันอาจส่อไปในทางที่เป็นผลประโยชน์
ขัดกันกับองค์การ		

1๕.	ไม่กระทำาพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ	อาทิ	การลวนลาม	อนาจาร	
การเกี้ยวพาราสี	 หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม	 รวมถึง				
การกระทำาใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน	รำาคาญ	บั่นทอนกำาลังใจเป็นปฏิปักษ์	หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน
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แนวปฏิบัติที่ดีในการดำาเนินงานของ กฟผ.

1.	 ดำาเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การอย่างมปีระสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	
ความคุ้มค่า	และยึดมั่นในคุณธรรม		

๒.	ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัด	 หากมี
ข้อสงสัยให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย

๓.	การตัดสินใจดำาเนินงาน	 ต้องทำาความเข้าใจและเคารพต่อวัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียม	ประเพณีของท้องถิ่นด้วย

4.	มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง	ไม่ฝักใฝ่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมอืง
หรือผู้มีอำานาจทางการเมือง

๕.	ยึดม่ันหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ี และประมวลจริยธรรมของ	 กฟผ.	 เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการองค์การ

๖.	 ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
๗.	ดำาเนินงานโดยความรับผิดชอบต่อ	รัฐ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
๘.	ดำาเนินงานโดยความรับผิดชอบต่อผู้ปฏิบัติงาน
๙.	 ดำาเนินงานโดยความรับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ	กฟผ.	ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ	กฟผ.	โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	เป็นคนดี	คนเก่ง	
และองค์การมีการบริหารจัดการที่ทำาให้บุคลากรมีความมั่นคงในชีวิต	 มีคุณภาพชีวิต							
ที่ดี	มีความสุขและปฏิบัติงานด้วยความผูกพันต่อผลสำาเร็จขององค์การ	กฟผ.	จึงกำาหนด
นโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ	กฟผ.	ดังนี้		

1.	 มุง่เน้นให้บุคลากรประพฤตปิฏบัิติตนตามค่านยิมและวฒันธรรมองค์การ	กฟผ.
๒.	ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ได้รับการยอมรับและเป็นที่

ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
๓.	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ	มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของ

องค์การ	มองการณ์ไกล	และมุ่งสู่นวัตกรรม	ให้ผลงานขององค์การเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

4.	บริหารจัดการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและ	
เหมาะสม	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	และปลอดภัย	
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๕.	บรหิารจัดการให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการทำางานตามความสามารถ	และ
ให้ได้รับการยกย่องชมเชย

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

นโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์การ	กฟผ.	ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านการเงนิ	 :	 มคีวามแขง็แกร่งด้านการเงนิ	 โปร่งใส	 และใช้จ่ายคุม้ค่า	 มุง่เน้นให้ผูป้ฏบิตังิาน			
ทกุคนและทกุหน่วยงาน	ดำาเนนิการด้านงบประมาณและการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 โดยดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 มีการควบคุมภายในที่
รดักมุ	มกีารป้องกนัความเสีย่ง	มคีวามรบัผิดชอบในการบริหารค่าใช้จ่ายเพือ่ร่วมกนัสร้าง			
ความแข็งแกร่งด้านการเงิน

การจัดทำารายงานทางการเงินของ	 กฟผ.	 อธิบายถึงความรับผิดชอบของ									
คณะกรรมการ	 กฟผ.	 รายงานฐานะการเงิน	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี	 มีการจัดทำารายงานทางการบริหารที่
จำาเป็นในการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ	เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน	มีการประเมิน													
ฐานะและแนวโน้มของ	กฟผ.	โดยสรุปไว้ในรายงานประจำาปี

การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 	 มีการจัดทำารายงานและบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องและ
ทันเวลาเสนอผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ	 รวมท้ังมีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันด้วยการกำาหนดนโยบาย	กฎระเบียบ	วิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีการเงิน	
และงบประมาณ	 โดยมีการเสริมสร้างจิตสำานึกของบุคลากรให้คำานึงถึงจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพบัญชีเสมอ

 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน
	 1.	 การบันทึกรายการจะต้องถูกต้อง	เป็นจริง	ครบถ้วน	สามารถตรวจสอบได้โดย
ไม่มีข้อจำากัด	หรือข้อยกเว้นใด
	 ๒.	 รายการทางบัญชีและการเงินต้องเป็นจริง	ไม่บิดเบือน	หรือสร้างรายการเท็จ	
มีเอกสารหลักฐานประกอบอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา
	 ๓.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ							
ข้อกำาหนด	กฎหมาย	และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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4.	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องยึดหลักความซื่อสัตย์		
ปราศจากอคติ	 และความซื่อตรงในการทำาหน้าที่	 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย	
จริยธรรม	และจรรยาบรรณ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กฟผ.	 ได้กำาหนดนโยบายให้การบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในเป็นส่วนหนึง่
ของการดำาเนินงาน	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะทำางาน/คณะอนุกรรมการ										
ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	 โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำากับดูแล															
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำาหน้าที่ในการจัดทำานโยบาย	 วางระบบและ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ	 ทั้งท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 รวมทั้งได้จัดทำา
คู่มือการบริหารความเสี่ยง	 กำาหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้การดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย	 วัตถุประสงค์ที่
กำาหนดไว้

 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
1.	 ให้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 ตามแนวทาง	 COSO-ERM	

และแนวทางอื่นๆ	ที่กำาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
๒.	 ดำาเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การ	และ

ของสายงาน
๓.	 ติดตาม	และทบทวนปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง	รวมทั้งจัดทำารายงานผล

การบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำาหนด
4.	 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
๕.	 ให้มีการเผยแพร่ความรู	้ สร้างความเข้าใจ	 และปลกูฝังจติสำานกึให้ผูป้ฏบิตังิาน

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่าง
เคร่งครัด
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 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1.	 ฝ่ายบริหารกำาหนดนโยบาย	และกำากับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี		
๒.	มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ตีามมาตรฐานสากล	และแนวทางทีค่ณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินกำาหนดโดยถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง	กฟผ.
๓.	 มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุทีดี่	มกีารเสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และ

สร้างจิตสำานึกที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมภายใน	
4.	มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่	ทุกระดับ	อย่างเหมาะสม
๕.	 มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี	 เพียงพอ	 เหมาะสม	 เชื่อถือได้			

ทันเวลา	
๖.	มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสมำา่เสมอ	รวมทัง้มกีารทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

คณะกรรมการ	 ฝ่ายบริหาร	 และผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 พึงตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการบริหารงานภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 บริหารและปฏิบัติงานด้วย											
ความซื่อสัตย์	สุจริต	มีจริยธรรม	จรรยาบรรณ	มีความโปร่งใสในกระบวนการทำางาน	และ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมกนั	การกระทำาหรอืตดัสนิใจใดๆ	ต้องคำานงึถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของ	กฟผ.	หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะส่งผลให้	กฟผ.	ต้องเสีย
ผลประโยชน์	 หรอืก่อให้เกดิความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	
ทั้งนี้เพื่อความเจริญเติบโตของ	กฟผ.	อย่างยั่งยืน

1.	 ไม่รบัผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏบัิตหิน้าที	่จากผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี	อาทิ	
ของขวัญ	ของฝาก	ของที่ระลึก	เงินตอบแทน	เงินบริจาค	เงินสนับสนุนเพื่อการต่างๆ		

๒.	ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่	 ตนเอง	 ครอบครัว	 ญาติพี่น้อง	
เพื่อนฝูง	

๓.	ไม่ทำางานในธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับ	กฟผ.	
4.	ไม่ทำางานในธุรกิจที่เป็นคู่ค้ากับ	กฟผ.	
๕.	ไม่รับทำางานพิเศษที่เป็นการแข่งขันกับ	กฟผ.	รวมถึงการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา

โครงการ	โดยอาศัยตำาแหน่งหน้าที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจ	หรืองานพิเศษนั้น	
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๖.	 ไม่ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
ครอบครัว	ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	และบุคคลที่ตนเองรู้จัก

๗.	ไม่ใช้ทรัพย์สินของ	กฟผ.	เพื่อประโยชน์ของตนเอง	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ครอบครัว	
ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	และบุคคลที่ตนเองรู้จัก	เช่น	การนำารถยนต์ที่ใช้ในราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว	การนำาเครื่องใช้สำานักงานไปใช้ที่บ้าน	หรือการใช้เครื่องมือเครื่องจักร	กฟผ.	ไป
ใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ของผู้อื่น	เป็นต้น

๘.	เม่ือต้องตัดสินใจ	 หรืออนุมัติรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง														
ผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้มีอำานาจอนุมัติ	 และถอนตัวจากการม	ี						
ส่วนร่วมในรายการนั้น

๙.	 จดัให้มกีารประเมนิตนเองด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์	ตามทีก่ำาหนดไว้
ในแบบประเมินตนเอง

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ	 ทั้งทรัพย์สินและส่ิงของ	
หรือผลประโยชน์ใดๆ	 ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมทั้งจากบุคคลอ่ืน	
หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน	 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ	
กฟผ.	โดยปฏบิัตติามแนวทางในการปฏบิตัตินของผูป้ฏบิตังิานในการให้หรอืรบัของขวญั	
ดังต่อไปนี้

1.	 ผูป้ฏบิติังานจะให้ของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลในครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชา
มิได้	เว้นแต่เป็นการให้ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน	แต่ของขวัญนั้น
จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 ผู้ปฏิบัติงานจะทำาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด	 เพ่ือมอบให้หรือจัดหา				
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ	มิได้

๒.	ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ					
ของขวัญจากผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้	 เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตาม
ข้อ	1

๓.	ผู้ปฏิบัติงานจะยินยอมหรือรู ้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ								
ของขวัญจากผู้มาติดต่องานหรือผู้ซ่ึงได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของตนมิได้							
เว้นแต่เป็นการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม	 แต่ของขวัญน้ันจะต้องมีมูลค่า			
ไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท
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4.	ผู้ปฏิบัติงานควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพร	 แทนการให้			
ของขวัญในโอกาสต่างๆ	ตามปกติประเพณีนิยม	และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง
ค่านิยมดังกล่าวด้วย

กรณีผู้ปฏิบัติงานได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์				
มาแล้วโดยมีความจำาเป็นอย่างยิง่ทีต้่องรบั	ให้แจ้งรายละเอียดข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัการรับต่อ
ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้บริหารสูงสุดโดยทนัทีที่สามารถกระทำาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำาเป็น	ความเหมาะสม	และสมควรจะให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่	หากมีคำาสั่งว่าไม่สมควรรับก็ให้คืนแก่ผู้ให้โดยทันที	กรณีที่
ไม่สามารถคนืได้ให้ส่งมอบเป็นสทิธิของ	กฟผ.	โดยเรว็	และให้ถอืว่าผู้ปฏบิตังิานน้ันไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย

กรณีผู ้ว ่าการ	 กฟผ.	 หรือกรรมการ	 กฟผ.	 ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดดังกล่าวข้างต้น	 ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับต่อผู้มีอำานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนเพื่อดำาเนินการ

แนวปฏิบัติที่ดีในการหลีกเลี่ยงการคุกคามทางเพศ

ผูป้ฏบิติังานทกุคนพงึหลกีเลีย่งพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์เกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ	
ไม่ว่าจะเป็นทางกาย	 สายตา	 วาจา	 หรือกิริยาท่าทาง	 ทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชา	 และ											
ผูใ้ต้บังคับบัญชา	รวมทั้งต่อบุคคลอื่น	ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	กฟผ.	โดย
ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.	 ไม่กระทำาการใดๆ	 ในลักษณะคุกคามทางเพศท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน	
รำาคาญ	บัน่ทอนกำาลงัใจ	 ก่อให้เกดิความเป็นปฏปัิกษ์	หรอืรบกวนการปฏิบตังิานของผูอ้ืน่														
ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน	

๒.	 ไม่กระทำาการใดๆ	 อันเป็นการล่วงเกินทางเพศ	 เกี้ยวพาราสี	 การลวนลาม					
การอนาจาร	การมีไว้เผยแพร่	และแสดงให้เห็นซึ่งภาพลามก	อนาจาร

๓.	ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศในการตัดสินใจหรือการดำาเนินการใดๆ
4.	 ผู ้ปฏิบัติงานควรแต่งกายสุภาพ	 เหมาะสมกับการทำางาน	 และคำานึงถึง										

ภาพลักษณ์องค์การ	 ไม่แต่งกายในลักษณะที่เป็นการสร้างเสริม	หรือนำาไปสู่สถานการณ์
ที่อาจเป็นการคุกคามทางเพศ	หรือละเมิดทางเพศ		

๕.	ไม่ยินยอมหรือสนับสนุนให้มีพฤติกรรมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการทำางาน	
กับการตอบแทนทางเพศ
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๖.	 ไม่สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคุกคาม					
ทางเพศ

๗.	บุคลากร	กฟผ.	ทุกระดับมีหน้าที่สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ

การดูแลข้อมูลภายในที่มีสาระสำาคัญ	 และเป็นความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน	 ไม่ให้บุคคลภายในและผู้ที่ไม่มีอำานาจในการเข้าถึงข้อมูลนำาไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน	 ต้องจัดทำานโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อจัด						
ชัน้ความลบัของข้อมลู	ตลอดจนกำาหนดผูม้อีำานาจทีจ่ะเข้าถงึข้อมูลทีเ่ป็นความลบัเฉพาะ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเท่านั้น	 โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	๒๕4๐	และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕44

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 หน่วยงานมีระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล		
เท่าที่จำาเป็นเพื่อการดำาเนินงานของหน่วยงาน	และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็น
อย่างดี

ข้อมูลในสัญญา ในฐานะคู่สัญญาเพื่อป้องกันความรับผิดใดๆ	 อันจะเกิดขึ้นจาก	
การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาความลับ	ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาที่มีเงื่อนไข
การรกัษาความลบัให้ปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าวอย่างเคร่งครดั	 โดยไม่เปิดเผยแก่ผูป้ฏบิตังิาน
หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา

 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ
1.	ข้อมูลที่เป็นความลับ	ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่	กฟผ.	รวมถึงความรู้

ทางวชิาการ	จะต้องรกัษาเป็นความลบัไม่ให้รัว่ไหล	ยกเว้นกรณทีีต้่องปฏบิตัติามกฎหมาย	
หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจแล้ว

๒.	ต้องไม่นำาข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
๓.	ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของข้อมูล	 กฟผ.	 อย่าง

เคร่งครัด
4.	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับ	 ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลดังกล่าว

อย่างระมัดระวัง	 รวมท้ังไม่พึงเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ	 แม้จะพ้นสภาพหรือสิ้นสุด								
การปฏิบัติงานไปแล้ว



๗๒  

	 ๕.	ไม่หาประโยชน์จากข้อมลูภายใน	แม้พ้นสภาพหรอืส้ินสดุการปฏบิตังิานที	่กฟผ.	
ไปแล้ว

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กฟผ.	 “เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เติบโตยั่งยืน	 มีศักยภาพและคุณค่าเพิ่ม	 สามารถตอบสนอง
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ	 กฟผ.	 อย่างโปร่งใส	 ประหยัด	 มีประสิทธิภาพ	 และมี																	
การบริหารจัดการที่ดี”

 แนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
	 1.	จัดทำาสารสนเทศของ	กฟผ.	อย่างรอบคอบ	ชัดเจน	กะทัดรัด	ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย	โดยเปิดเผยสารสนเทศทีม่สีาระสำาคญัอย่างสมำา่เสมอทัง้ในด้านบวกและด้านลบ	เพือ่
มิให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง	 และมีการให้ความสำาคัญกับเนื้อหา
มากกว่ารูปแบบ	และระบุเงื่อนไขที่สำาคัญหรือสมมติฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
	 ๒.	จัดทำารายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำาปีเพื่อขยายความ									
เรือ่งท่ีสำาคญัและยากทีจ่ะเข้าใจ	และชีแ้จงนโยบายทีส่ำาคญัของ	กฟผ.	เกีย่วกบัการจดัการ						
ความเสี่ยงในการดำาเนินงานและการเงิน
	 ๓.	มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์	 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ของ	กฟผ.	ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของ	กฟผ.
	 4.	มทีรพัยากรอย่างเพยีงพอ	เพือ่ช่วยพฒันาความรูค้วามสามารถของฝ่ายบรหิาร
ในเรื่องการนำาเสนอสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
	 ๕.	เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนครั้งที่กรรมการและหรือกรรมการชุดย่อย						
แต่ละคนเข้าร่วมประชุม	 เปรียบเทียบกับจำานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและ
หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละปีไว้ในรายงานประจำาปี
	 ๖.	 เปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินโดยครบถ้วน	เพียงพอ	ตรงต่อ
ความเป็นจริง	 เชื่อถือได้	 สมำ่าเสมอ	 ทันเวลา	 และทัดเทียมกัน	 และมีการรับฟังคำาถาม
และความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกประเภทด้วยความเข้าใจ	 ยอมรับต่อการตอบคำาถาม	
หากความเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ	 กฟผ.	 ก็จะนำาความเห็นเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุง						
การดำาเนินงาน
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 แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
	 1.	ยึดมั่นดำาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย	ระเบียบ	มาตรฐาน	และนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
	 ๒.	ให้ปฏิบัติตามนโยบาย	มาตรฐาน	ข้อกำาหนด	ด้านความปลอดภัย	เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด
	 ๓.	ยึดถือแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี	 เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ	 กฟผ.	 ได้อย่างมีศักยภาพ	 และคุณค่าเพิ่ม	 โดยมี		
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เหมาะสม
	 4.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
	 ๕.	บริหารจัดการสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยใช้ทรัพยากรอย่าง											
รับผิดชอบ
	 ๖.	สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ๗.	พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศด้านบรหิารจดัการองค์ความรูเ้พือ่นำาองค์การไปสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
	 ๘.	เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลทุกระดับ	 ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			
เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของ	กฟผ.
	 ๙.	สนับสนุนซอฟต์แวร์และความรู้ที่	กฟผ.	พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานต่างๆ	ของ
ประเทศเพื่อช่วยเหลือสังคม

 แนวปฏิบัติที่ดีในการนำาสารสนเทศมาใช้งาน
	 1.	 ให้ผูป้ฏบัิตงิานตระหนักถงึภยัคกุคามด้านสารสนเทศ	ยดึแนวทางการปฏบิตังิาน
ตามประกาศ	กฟผ.	เรือ่ง	นโยบายความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ	ข้อกำาหนด	กฟผ.	
ว่าด้วย	การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ	และมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั
ด้านสารสนเทศ
	 ๒.	ให้มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้งานอย่างเหมาะสม	และมปีระสทิธภิาพ
ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฟผ.	และรองรับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
	 ๓.	ให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ	 สนับสนุนการติดตามนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์	ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อลดช่องว่างระหว่างบุคลากร	และเทคโนโลยี
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	 4.	 ให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย	Green	IT	โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน	และการพัฒนาระบบงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	 ๕.	 ให้คณะกรรมการบรหิารฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหีน้าทีก่ำากบัดแูล
การบริหารงานจัดการสารสนเทศ	โดยแต่งตั้งคณะทำางานตามความจำาเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

	 กฟผ.	กำาหนดกรอบแนวทางการจัดหาพัสดุ	ดังนี้
	 1.	 ให้สนับสนุนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
	 ๒.	 ต้องดำาเนินการโดยเปิดเผย	 โปร่งใส	 และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา	 เว้นแต่กรณี
ที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับในการดำาเนินการแต่ละ							
ขั้นตอน	 ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดำาเนินการ	 พร้อมทั้งต้อง
ระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
	 ๓.	 ต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าของเงิน	 (Value	 for	 Money)	 โดยเปรียบเทียบ							
ทางเลือกต่างๆ	เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี	เหมาะสม	และเกิดประโยชน์จากการใช้งาน
มากที่สุด	ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า
	 4.	 ต้องดำาเนนิการด้วยความสจุรติ	ทนัเวลาทีต้่องการใช้งาน	มปีระสทิธภิาพ	และ
สามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้
	 ๕.	 ต้องดำาเนินการโดยคำานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของ	 กฟผ.	 เป็นสำาคัญ						
รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้ค้า	 และต้องป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ของ	กฟผ.	ด้วย
	 ๖.	 ต้องดำาเนินการกับผู้เสนอราคา	ผู้เสนองาน	หรือคู่สัญญากับ	กฟผ.	ทุกราย
ด้วยความเสมอภาค	 ทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการพิจารณา	 และไม่ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น
	 ๗.	 ต้องไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่สนับสนุน	 หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ						
ผู้อื่น
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลัอมในการทำางาน

	 กฟผ.	 มีนโยบายด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม															
ในการทำางาน	 “มุ่งพัฒนากิจกรรมของธุรกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้น								
การป้องกันอุบัติการณ์และอุบัติภัยในเชิงรุก	ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล”	
และถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิด	 ประกาศนโยบายกระทรวงแรงงาน	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำานึกในเรื่องความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางานทีด่ใีนสถานทีท่ำางานและสถานประกอบกจิการทัง้ภาครัฐ
และเอกชน	และเพ่ือให้เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน	องค์การทีเ่ก่ียวข้อง	และรวมถึง
นายจ้างและลกูจ้าง	มแีนวทางการจดัการด้านความปลอดภยัอย่างเป็นระบบรวม	1๕	เร่ือง	
ดังนี้
	 1.	 มีนโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน			
เป็นลายลักษณ์อักษร
	 ๒.	 มีการแจ้งนโยบายตามข้อ	1	ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบและมีบอร์ดนโยบาย
ให้เห็นได้ชัดเจน
	 ๓.	 มีแผนงานประจำาปีด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม					
ในการทำางาน
	 4.	 มงีบประมาณประจำาปีในการดำาเนนิงานด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมในการทำางานตามแผนงานที่กำาหนดไว้
	 ๕.	 มีการกำาหนดเกณฑ์การประเมินผลและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและนโยบายที่กำาหนด
	 ๖.	 มคีณะกรรมการความปลอดภยั	อาชีวอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ตามที่กฎหมายกำาหนด
	 ๗.	 มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานทุกระดับตามที่กฎหมายกำาหนดไว้
	 ๘.	 มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม															
ในการทำางานตามที่กฎหมายกำาหนด
	 ๙.	 มรีะเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการเสนอแนะด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
	 1๐.	มข้ีอบงัคบัและคูม่อื	ว่าด้วย	ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน
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	 11.	มีการอบรมทฤษฎี	 และฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานและตามความเสี่ยง

1๒.	มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย					
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

1๓.	มีการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน

14.	มีการจัดกิจกรรมวันคุณภาพ	กฟผ.	ด้าน	Safety	และ	5ส	เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำานึกของผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

1๕.	มีมาตรการควบคุม	 ดูแล	 และติดตามประเมินผลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยฯ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 “เป็นองค์การที่อยู่กับสังคม				
ด้วยความเข้าใจ	 เกือ้กลู	 มจีรยิธรรม	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 คำานงึถงึสทิธมินษุยชนขัน้พื้นฐาน									
ส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	 และคุณภาพชีวิต								
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม”

 แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 1.	 เป็นองค์การของประชาชน	ที่อยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจ	และเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน
	 ๒.	บริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม	 โปร่งใส	 เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
ทุกภาคส่วน	และคำานึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
	 ๓.	ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน	 โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ควบคูไ่ปกับการเสริมสร้างประสทิธภิาพและการเตบิโตขององค์การ
	 4.	 เป็นผู้นำาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 และการพัฒนา		
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับสังคมและชุมชน
	 ๕.	 ให้ความสำาคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจาก								
การดำาเนินงานที่ยึดมั่นตามมาตรฐานสากล	หรือดำาเนินการให้ดีกว่าที่กฎหมายกำาหนด
	 ๖.	 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 และ									
การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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๗.	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ									
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ

๘.	แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคลและหน่วยงานอื่น	 เพื่อให้ม	ี					
การรักษาสภาพแวดล้อม	 ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่าง			
ต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ
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แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สว่นรวม 

วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ................. 
เรียน .............................................. 

ข้าพเจ้า ...................................................... ต าแหน่ง .................................... รับ/ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่........ 
เดือน .......................... พ.ศ. ................ ข้าพเจ้าขอรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามแนวปฏิบัติในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

ส่วนที่ 1  สถานะของรายงาน 
  กรณีรับ/ด ารงต าแหน่งใหม่   รายงานงวดสิน้ป ี   เกิดการขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตน 
                                             และประโยชน์ส่วนรวมข้ึนระหว่างปี 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลรายงาน 
 ข้าพเจ้าไม่มีการขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สว่นรวม ทั้งนี้  ได้ยึดถือปฏบิัติตามจรรยาบรรณในคู่มือ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. โดยมิได้มีการปฏิบัติ หรือมีพฤติกรรม หรือมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ข้าพเจ้ามีรายการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์่วนรวม ดังนี ้
ลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นตนและ 

ประโยชน์สว่นรวมที่เกิดขึ้น 
รายละเอียด 

  การด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่
เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็น
การแข่งขันกับ กฟผ. 

 ยกเว้น กรณีได้รับมอบหมายจาก กฟผ. เพื่อด ารง
ต าแหน่งในกิจการอันเก่ียวเนื่อง 

 

 มีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหารใน
กิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กฟผ. 

 

 การเป็นที่ปรึกษาหรือมีส่วนร่วมในโครงการ หรือในธุรกิจที่
ติดต่อ หรือเสนอราคา หรือเป็นคู่สญัญากับ กฟผ. 

 

ส่วนที่ 3 การด าเนินการเมื่อเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
เมื่อเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   ตามจรรยาบรรณในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดี กฟผ. ซึ่งก าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  โดยจะต้องเปิดเผยการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ภาคผนวก
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 ทั้งนี้  เมื่อเกิดเหตุการณ์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย 
ต้องพิจารณาโทษวินัยตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไวน้ี้เป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ 
       (.............................................................) 

ต าแหน่ง ................................................................. 
 

 
หมายเหตุ 1. แบบรายงานรายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมน้ีใช้กับผู้บริหารของ กฟผ.   
  ระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2. บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

3. การรายงาน 
 •  ผู้ว่าการ กฟผ. ให้รายงานโดยตรงถึงประธานกรรมการ กฟผ. 
 •  ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้รายงานโดยตรงถึงผู้ว่าการ กฟผ. 

•  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้รายงานโดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน 
4. ก าหนดเวลารายงาน 

•  ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงานเม่ือได้รับการแต่งตั้งหรือด ารงต าแหน่งใหม่ รายงานประจ าทุกปี 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลัง 

•  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานเมื่อพบการขัดกันระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี 
5. การจัดเก็บเอกสารรายงาน 

•  ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้นฉบับเก็บท่ี ผวก. (ส านักผู้ว่าการ) ส าเนาเก็บท่ีสายงาน 
•  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในฐานะเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้นฉบับเก็บท่ีหน่วยงานต้นสังกัด ส าเนาเก็บท่ีตนเอง 

 



บรรณานุกรม

 1)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	ว่าด้วย	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒44๒	
	 	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	๒)	 พระราชบัญญัติ	ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒4๓๙

	๓)	 พระราชบัญญัติ	ว่าด้วย	ความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่
	 	 ส่วนราชการ	พ.ศ.	๒4๓4

	4)	 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและผู้ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒41๘	
	 	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	๕)	 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒411	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	๖)	 พระราชบัญญัติ	ว่าด้วย	ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒4๐๒

	๗)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒44๖	เรื่อง	การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการ
	 	 รัฐวิสาหกิจ

	๘)	 มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	๒	กันยายน	พ.ศ.	๒441	เรื่อง	หลักเกณฑ์และแนวทางการกำากับดูแล
	 	 ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

	๙)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒44๓	เรื่อง	การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการ
	 	 รัฐวิสาหกิจ

	1๐)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	1๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒441	เรื่อง	มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์
	 	 จากการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

	11)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒4	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒441	เรื่อง	จรรยาบรรณของกรรมการ
	 	 รัฐวิสาหกิจ

1๒)	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒4๓๘	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
	 	 การดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

1๓)	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒4๓๗	เรื่อง	หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจาก
	 	 ตำาแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจและบทกำากับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

14)	ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย	การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒444

1๕)	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
	 	 หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒44๓									

1๖)	 ข้อบังคับ	กฟผ.	ฉบับที่	๓๗๓	ว่าด้วย	การประชุมและการดำาเนินกิจการของคณะกรรมการ	กฟผ.

1๗)	ข้อบังคับ	กฟผ.	ฉบับที่	๓4๖	ว่าด้วย	การกำากับดูแลกิจการ

1๘)	ข้อบังคับ	กฟผ.	ฉบับที่	๓4๗	ว่าด้วย	ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ	กฟผ.	ฝ่ายบริหาร
	 	 และผู้ปฏิบัติงาน

๘๐  
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บันทึก





๘4  

ป ๒๕๖๐

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สำนักผูวาการ
พิมพที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคการ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
www.egat.co.th


