
หน้า 1 

แผนปฏิบัติการด้านสง่เสริมธรรมาภิบาลของ กฟผ. ประจ าปี 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์การของ กฟผ. ให้เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์การของ กฟผ. มีการพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้ างกลไกการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการน าองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ

1.1 ทบทวนนโยบาย คู่มือหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการน าองค์การ ตามมาตรฐานสากล และบริบทของ
องค์การ

ครั้ง/ปี 1 รวห. (อกป.), รวย. (อวน., 
อกย., อสป.), 

อลอ. 

1.2 (1) พัฒนาระบบการรายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการน าองค์การ (SE-AM, Enabler 1) โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (I SE-AM)  

ไตรมาสที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1 อลอ. 

(2) รายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
การน าองค์การ (SE-AM, Enabler 1) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(I SE-AM)

ครั้ง/ไตรมาส 1 รวห. (อกป.), รวย. (อวน., 
อกย., อสป.), อลอ. 

1.3 (1) จัดท าแผนเพ่ือยกระดับคะแนนผลการด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการน าองค์การ (SE-AM, Enabler 1) 

ครั้ง/ปี 1 รวห. (อกป.), รวย. (อวน., 
อกย., อสป.), อลอ. 

(2) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการน าองค์การ (SE-AM Enabler 1) อย่างเป็นระบบ

ครั้ง/ไตรมาส 1 รวห. (อกป.) 



หน้า 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1 คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. (รองผู้ว่าการ, ผู้ช่วยผู้ว่าการ)
แสดงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของ
กรรมการ กฟผ. 

และผู้บริหาร กฟผ. 

100 อลอ., ทุกสายงาน, ชกตน. 

 1.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (1.1) และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 

ครั้งในการเผยแพร่/
สัปดาห์ 

1 รวห. (อกป.), 
รวย. (อสป.) 

 1.3 จัดให้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. ของผู้ปฏิบัติงาน 

ครั้ง/ปี 2 รวห. (อกป.) 

 1.4 จัดให้มีการลงนามในแบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ครั้ง/ปี 1 รวห. (อจส., อกป.) 

 1.5 (1) ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. และ
ถือปฏิบัติ 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน 

95 รวห. (อจส., อกป.), 
ทุกสายงาน, 

หน่วยงานขึ้นตรง ผวก. 

(2) จัดให้มีการเผยแพร่ และประเมินการรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
กฟผ. ทางระบบสารสนเทศ 

ครั้ง/ปี 1 รวห. (อจส., อกป.), 
ทุกสายงาน, หน่วยงานขึ้น

ตรง ผวก. 
ร้อยละของการรับรู้
ประมวลจริยธรรม 

80 



หน้า 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

 1.6 (1) สื่อสารความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่น
ของบุคคลต้นแบบฯ ปี 2564 ในสายงาน 

จ านวนบุคคล 
ต้นแบบฯ 

ตามท่ีก าหนด
ไว้ในเกณฑ์ 

ทุกสายงาน, 
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก. 

(2) คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
ปี 2565 

ร้อยละของบุคคล
ต้นแบบฯ 

100 ทุกสายงาน, 
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก. 

 1.7 คัดเลือกโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ปี 2564 

โครงการ/สายงาน/ปี 1-3 ทุกสายงาน, 
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก. โครงการ/หน่วยงาน

ขึ้นตรง ผวก./ปี 
1 

2. เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. 
ให้เป็นองคก์ารคุณธรรม
ต้นแบบ 

2.1 ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ 
(แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม) 

ร้อยละของการน า
แผนงานไปสู่ 
การปฎิบัติ 

ไม่น้อยกว่า 
90 

ทุกฝ่าย, 
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก. 

3. พร้ อ ม รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อบ
กระบวนการท า งานจ าก
หน่ วยงานตรวจสอบและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอก 

3.1 จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน 
ISO ประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มาตรวจสอบ 

100 สายงาน/หน่วยงานที่ได้รับ
การตรวจสอบ 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของหน่วยงาน

ที่มาตรวจสอบ 

4 
(ระดับมาก) 

สายงาน/หน่วยงานที่ได้รับ
การตรวจสอบ 

  



หน้า 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3.2 (1) จัดท าและประกาศขั้นตอนการท างาน (Work Flow) ที่มีการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ เพ่ือแสดงให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ 
โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน 

ร้อยละของภารกิจ 
ที่ให้บริการ 

100 รวห., รวส., รวบ. 

(2) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ และกล่องรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการ

ร้อยละของ
ผู้รับบริการ 

100 รวห., รวส., รวบ. 

ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของ

ผู้รับบริการ 

4 
(ระดับมาก) 



หน้า 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่ือสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และม่ันคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่น าเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และม่ันคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงการสื่อสารให้ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ
กับ กฟผ. ได้โดยตรง

1.1 ทบทวน และประชาสัมพันธ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อตอบปัญหาฉุกเฉิน 

คน/พ้ืนที่ 
(โรงไฟฟ้า, เขื่อน, 

เหมือง,  
ฝ่ายปฏิบัติการ, 
ส านักงานกลาง) 

1 รวฟ., รวช., รวส., รวห. 

1.2 สื่อสารข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน และตอบปัญหาฉุกเฉินผ่านช่องทาง
กลุ่มไลน์ 

ครั้ง/เดือน 1 รวฟ., รวช., รวส., รวห. 

2. เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้
ภ ารกิ จของ  กฟผ .  ให้ แก่
ประชาชนในการสนับสนุน
ภารกิจของ กฟผ.

2.1 ให้ข้อมูลที่มีความส าคัญแก่ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจ ข้อมูลด้านผลกระทบ 
การบรรเทาผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติ 
จะได้รับจาก กฟผ. เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ 

ครั้ง/ปี/พื้นที่ 
(โรงไฟฟ้า, เขื่อน, 

เหมือง,  
ฝ่ายปฏิบัติการ, 
ส านักงานกลาง) 

2 รวฟ., รวช., รวส. 

2.2 ให้ข้อมูลการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ E-Exhibition ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ครั้ง/ปี ไม่น้อยกว่า 2 ทุกสายงาน 



หน้า 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่ือสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และม่ันคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่น าเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และม่ันคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

3. เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้
แนวทางการด าเนินงานอย่าง
มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ กฟผ.
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ให้ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับคุณภาพ 
การด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ครั้ง/ป/ี
กลุ่มเป้าหมาย 
(ทุกโรงไฟฟ้า,  
เขือ่น, เหมือง,  

ฝ่ายปฏิบัตกิารภาค, 
กลุ่มคู่ค้า) 

1 รวฟ., รวช., รวส., รวห. 



หน้า 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าให้ กฟผ. เป็นองค์การของประชาชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่น าเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และม่ันคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. เ ปิ ด โ อก าส ให้ ผู้ มี ส่ ว น ได้
ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ กฟผ.

1.1 คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียผ่านกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ครั้ง/ป/ี 2 อลอ. 

1.2 (1) ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพ้ืนที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ครั้ง/ปี/สายงาน 2 ทุกสายงาน 

(2) มีการปรับปรุงการด าเนินงานตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก (1)
ภายใต้กฎระเบียบของ กฟผ. ที่ระบุให้ด าเนินการได้

ร้อยละของ
ข้อคิดเห็นที่มี 

การน ามาปรับปรุง 

100 ทุกสายงาน 

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ าร่วมติดตามและประเมิน 
ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างท่ัวถึง 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับโอกาส 
เข้าร่วมติดตาม 

100 รวพ., รวฟ., รวส., รวช. 




