กระบวนการส่งมอบคุณค่าในงานของ กฟผ. อย่างมีธรรมาภิบาล
โดย : กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.
สํานักผูว้ ่าการ

กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงานไฟฟา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝ"ายผลิตแห&งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งอยู&ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน ไดกําหนดวิสัยทัศน4 เปนองค4การชั้นนําในกิจการไฟฟา
ในระดับสากล โดยมีเปาหมาย เพื่อสราง กฟผ. 1) เปนองค4การที่มีธรรมาภิบาล 2) เปนองค4การที่มีสมรรถนะสูง (High
Performance Organization: HPO) 3) เปนองค4การที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานชั้นเลิศ 4) เปนองค4การที่สังคม
ไววางใจและเปนความภูมิใจของชาติ และ 5) เปนองค4การที่มีฐานการเงินที่มั่นคงเพียงพอต&อการขยายงาน
กฟผ. มีแผนงานที่จะขยายและปรับปรุงกิจการทั้งดานระบบผลิตและระบบส&ง เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
โดยนําแนวนโยบายกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และความ
ตองการของผูมีส&วนไดเสีย มาเปนกรอบในกระบวนการดําเนินงานในการส&งมอบคุณค&า
กระบวนการดําเนินงานในการส&งมอบคุณค&าของ กฟผ. มีกระบวนการที่สําคัญอยู& 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการกําหนดนโยบาย
2. กระบวนการหลักในการสรางคุณค&า
3. กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการกํ า หนดนโยบาย ทํ า
หนาที่กําหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการ
องค4การ และการกํากับดู แลกิจการที่ดี โดย
ผู นํ า ระดั บ สู ง ของ กฟผ. ซึ่ ง ประกอบดวย
คณะกรรมการ กฟผ. ผูว&าการ และรองผูว&า
การ ไดนํานโยบายของภาครัฐ ความตองการ
และความคาดหวั งของลูกคาและผู มีส&ว นได
ส& ว นเสี ย (Stakeholder) การวิ เ คราะห4
คาดการณ4สถานการณ4ภายนอก และหลักธรร
มาภิบาล มาเปนปVจจัยนําเขา ในการกําหนด
วิ สั ย ทั ศ น4 พั น ธ กิ จ ค& า นิ ย ม กํ า ห น ด
ยุ ทธศาสตร4 วางแผนการใชทรั พยากร วาง
ระบบงาน สื่อสารและถ&ายทอดไปยังสายงาน
ต&างๆ เพื่อทําแผนรองรับ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ กฟผ.
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กระบวนการสนับสนุน ประกอบดวยงานที่สําคัญ ไดแก& งาน GRC (Good Governance, Risk Managements
and Compliance) งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยพัฒนาองค4ความรู งานพัฒนาระบบ/มาตรฐาน
งาน ICT (Information and Communication Technology) งานบัญชี การเงิน และการลงทุน ซึ่งดําเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาล เพื่อส&งมอบคุณค&าใหกับ กระบวนการหลั ก ดวยกระบวนการทํางานสนับสนุนที่โปร& งใสตรวจสอบได
ใชทรัพยากรอย&างคุมค&าและมีประสิทธิภาพ ทํางานเปนทีม มีส&วนร&วม คํานึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม และปฎิบัติ
ตามกฎหมาย
กระบวนการหลั ก ในการสรางคุ ณ คา ประกอบดวยกระบวนการที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง เปนภารกิ จ หลั ก ของ กฟผ. คื อ
กระบวนการจัดหาเชื้อเพลิง กระบวนการผลิตไฟฟา และกระบวนการส&งไฟฟา คุณค&าที่กระบวนการหลักร&วมกันส&งมอบ
ใหกับลูกคา และผูมีส&วนไดเสีย ไดแก&
1. ความมั่นคงของระบบ
2. ความเชื่อถือได
3. ความมีประสิทธิภาพ
4. ความเปนธรรม
5. ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. นวัตกรรม
การดําเนินงานของ กฟผ. ทั้ง 3 กระบวนการนี้ ยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลั ก ความโปร& ง ใส หลั ก การมี ส& ว นร& ว ม หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลั ก ความคุ มค& า เปนกรอบหรื อ แนวทาง
ในการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของลูกคา และผูมีส&วนไดเสียกลุ&มต&างๆ อย&างมีคุณภาพ
และเปนธรรม เพื่อใหเกิดการยอมรับ และไววางใจในการดําเนินงานของ กฟผ. ทําให กฟผ. สามารถขยายการดําเนินงาน
ไดอย&างเพียงพอต&อความตองการของลูกคาและผูมีส&วนไดเสีย และรองรับการขยายตัว และพัฒนาประเทศอย&างต&อเนื่อง
นอกจากการส&งมอบคุณค&าโดย 3 กระบวนการขางตนแลว ในภาพรวมของ กฟผ. ไดส&งเสริมสนับสนุนบทบาทการ
กํา กับ ดูแลองค4 การใหดํ าเนิน งานเพื่อประโยชน4สู งสุ ดของผู มีส& วนไดเสี ย โดยการแต& งตั้ งคณะกรรมการบริห ารขอมู ล
ข&าวสารของ กฟผ. เพื่อใหบริการขอมูลข&าวสารที่ครอบคลุมการดําเนินงานทุกสายงาน การจัดใหมีช&องทางการสื่อสาร
รองเรียนหรือรองทุกข4สําหรับผูมีส&วนไดเสีย และการรับเรื่องรองทุกข4ผ&านศูนย4ขอมูลข&าวสาร กฟผ. (Call Center) 1416
หรือ เมนูสอบถาม/รองเรียน บน Website egat.co.th ระบบจัดการเรื่องราวรองทุกข4 (111) ซึ่งจะถูกส&งต&อมาที่ ศูนย4
จัดการขอคิดเห็น กฟผ. เพื่อบริหารจัดการขอคิดเห็นในภาพรวมของ กฟผ. และจัดทํารายงานสรุปเสนอผูบริหารเพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและเปนปVจจัยนําเขาในกระบวนการกําหนดนโยบาย ถ&ายทอดสู&กระบวนการสนับสนุน
และกระบวนการหลัก เพื่อส&งมอบคุณค&าใหกับผูมีส&วนไดเสียทุกกลุ&ม
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กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ. สํานักผูว้ ่าการ โทรศัพท์ 63120 โทรสาร 63193

