แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลของ กฟผ. ประจาปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีและการนาองค์การของ กฟผ. ให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีและการนาองค์การของ กฟผ. มีการพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
แผนงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้ า งกลไกการก ากั บ ดู แ ล 1.1 ทบทวนนโยบาย คู่มือหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
ครั้ง/ปี
กิจการที่ดีและการนาองค์การ
กิจ การที่ดีและการนาองค์การ ตามมาตรฐานสากล และบริบทของ
ให้มีประสิทธิภาพ
องค์การ
1.2 (1) พัฒ นาระบบการรายงานผลการดาเนิ นงานด้ านการกากั บ ดู แ ล
ไตรมาสที่
กิ จ การที่ ดี แ ละการน าองค์ ก าร (SE-AM, Enabler 1) โดยใช้ ร ะบบ ดาเนินการแล้วเสร็จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (I SE-AM)
(2) รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ครั้ง/ไตรมาส
การนาองค์การ (SE-AM, Enabler 1) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(I SE-AM)
1.3 (1) จัดทาแผนเพื่อยกระดับคะแนนผลการดาเนินงานด้านการกากับ
ครั้ง/ปี
ดูแลกิจการที่ดีและการนาองค์การ (SE-AM, Enabler 1)
(2) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
ครั้ง/ไตรมาส
ที่ดีและการนาองค์การ (SE-AM Enabler 1) อย่างเป็นระบบ

หน้า 1

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1

รวห. (อกป.), รวย. (อวน.,
อกย., อสป.),
อลอ.
อลอ.

1

1

รวห. (อกป.), รวย. (อวน.,
อกย., อสป.), อลอ.

1

รวห. (อกป.), รวย. (อวน.,
อกย., อสป.), อลอ.
รวห. (อกป.)

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส
แผนงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. (รองผู้ว่าการ, ผู้ช่วยผู้ว่าการ)
ตามหลักธรรมาภิบาล
แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละของ
กรรมการ กฟผ.
และผู้บริหาร กฟผ.
1.2 จั ดทาสื่ อประชาสั มพันธ์ (1.1) และเผยแพร่ผ่ านช่องทางต่าง ๆ ให้ ครั้งในการเผยแพร่/
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
สัปดาห์
1.3 จั ดให้ มีการประเมิน ตนเองในการปฏิบั ติง านตามหลั กธรรมาภิ บ าล
ครั้ง/ปี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. ของผู้ปฏิบัติงาน
1.4 จัดให้มีการลงนามในแบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ครั้ง/ปี
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1.5 (1) ผู้ปฏิบัติงานลงนามรับทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. และ ร้อยละของจานวน
ถือปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดให้มีการเผยแพร่ และประเมินการรับรู้จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ครั้ง/ปี
กฟผ. ทางระบบสารสนเทศ
ร้อยละของการรับรู้
ประมวลจริยธรรม

หน้า 2

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

100

อลอ., ทุกสายงาน, ชกตน.

1
2

รวห. (อกป.),
รวย. (อสป.)
รวห. (อกป.)

1

รวห. (อจส., อกป.)

95

รวห. (อจส., อกป.),
ทุกสายงาน,
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก.
รวห. (อจส., อกป.),
ทุกสายงาน, หน่วยงานขึ้น
ตรง ผวก.

1
80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส
แผนงาน

2. เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ.
ให้เป็นองค์การคุณธรรม
ต้นแบบ
3. พ ร้ อ ม รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการ ท างา นจ าก
หน่ ว ยงานตรวจสอบและ
ผู้ รั บ บริ ก าร ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.6 (1) สื่อสารความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่น
จานวนบุคคล
ของบุคคลต้นแบบฯ ปี 2564 ในสายงาน
ต้นแบบฯ
(2) คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ร้อยละของบุคคล
ปี 2565
ต้นแบบฯ
1.7 คั ด เลื อ กโครงการต้ น แบบที่ มี ค วามโดดเด่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก โครงการ/สายงาน/ปี
ธรรมาภิบาล ปี 2564
โครงการ/หน่วยงาน
ขึ้นตรง ผวก./ปี
2.1 ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละของการนา
(แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรม)
แผนงานไปสู่
การปฎิบัติ
3.1 จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื่องต่าง ๆ เช่น บัญชี การเงิน ร้อยละของหน่วยงาน
ISO ประเมินความพึงพอใจ
ที่มาตรวจสอบ
ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของหน่วยงาน
ที่มาตรวจสอบ

หน้า 3

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ตามทีก่ าหนด
ไว้ในเกณฑ์
100

1

ทุกสายงาน,
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก.
ทุกสายงาน,
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก.
ทุกสายงาน,
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก.

ไม่น้อยกว่า
90

ทุกฝ่าย,
หน่วยงานขึ้นตรง ผวก.

1-3

100

สายงาน/หน่วยงานที่ได้รับ
การตรวจสอบ
4
สายงาน/หน่วยงานที่ได้รับ
(ระดับมาก)
การตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้ธรรมาภิบาลเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับ เพื่อส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับด้านความโปร่งใส
แผนงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.2 (1) จัดทาและประกาศขั้นตอนการทางาน (Work Flow) ที่มีการกาหนด ร้อยละของภารกิจ
100
ระยะเวลาแล้วเสร็จ เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ
ที่ให้บริการ
โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน
(2) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ และกล่องรับฟังข้อคิดเห็นของ
ร้อยละของ
100
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการ
ผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ
4
เฉลี่ยของ
(ระดับมาก)
ผู้รับบริการ

หน้า 4

ผู้รับผิดชอบ
รวห., รวส., รวบ.

รวห., รวส., รวบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่นาเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก
แผนงาน

กิจกรรม

1. ปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารให้ ผู้ มี 1.1 ทบทวน และประชาสัมพันธ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของ
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อตอบปัญหาฉุกเฉิน
กับ กฟผ. ได้โดยตรง

1.2 สื่อสารข้อมูลสาคัญของหน่วยงาน และตอบปัญหาฉุกเฉิน ผ่านช่องทาง
กลุ่มไลน์
2. เสริ มสร้ างศักยภาพการรั บ รู้ 2.1 ให้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามส าคั ญ แก่ ผู้ น าชุ ม ชน ปราชญ์ ช าวบ้ า นเกี่ ย วกั บ
ภารกิ จ ของ กฟผ. ให้ แ ก่
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามภารกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า นผลกระทบ
ประชาชนในการสนั บ สนุ น
การบรรเทาผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติ
ภารกิจของ กฟผ.
จะได้รับจาก กฟผ. เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ
2.2 ให้ข้อมูลการดาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล ความรั บผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ E-Exhibition ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน้า 5

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

คน/พื้นที่
(โรงไฟฟ้า, เขื่อน,
เหมือง,
ฝ่ายปฏิบัติการ,
สานักงานกลาง)
ครั้ง/เดือน

1

รวฟ., รวช., รวส., รวห.

1

รวฟ., รวช., รวส., รวห.

ครั้ง/ปี/พื้นที่
(โรงไฟฟ้า, เขื่อน,
เหมือง,
ฝ่ายปฏิบัติการ,
สานักงานกลาง)
ครั้ง/ปี

2

รวฟ., รวช., รวส.

ไม่น้อยกว่า 2

ทุกสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่นาเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก
แผนงาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. เสริ มสร้ างศักยภาพการรั บ รู้ 3.1 ให้ ข้ อ มู ล แนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ครั้ง/ปี/
แนวทางการดาเนินงานอย่าง
การดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทางาน
กลุ่มเป้าหมาย
มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(ทุกโรงไฟฟ้า,
ในการดาเนินงานของ กฟผ.
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เขือ่ น, เหมือง,
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นกลุม่ เป้าหมาย
ฝ่ายปฏิบัตกิ ารภาค,
กลุ่มคู่ค้า)

หน้า 6

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1

รวฟ., รวช., รวส., รวห.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทาให้ กฟผ. เป็นองค์การของประชาชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ กฟผ. ต้องการสื่อสารมีความเข้าใจต่อเนื้อหาที่นาเสนอด้วยช่องทางที่หลากหลาย และมีพันธมิตรที่ช่วยให้ กฟผ. เกิดความ
เข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล ไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงจากภายนอก
แผนงาน

กิจกรรม

1. เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ 1.1 คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น กับ ผู้ มีส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ภายนอกมี ส่ ว นร่ ว ม
ส่วนเสียผ่านกิจกรรมด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการดาเนินงานของ กฟผ. 1.2 (1) ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพื้นที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนามาใช้ประกอบการปรับปรุงการดาเนินงาน
(2) มีการปรับปรุงการดาเนิน งานตามความคิดเห็ นที่ ได้รับ จาก (1)
ภายใต้กฎระเบียบของ กฟผ. ที่ระบุให้ดาเนินการได้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ครั้ง/ปี/

2

อลอ.

ครั้ง/ปี/สายงาน

2

ทุกสายงาน

100

ทุกสายงาน

100

รวพ., รวฟ., รวส., รวช.

ร้อยละของ
ข้อคิดเห็นที่มี
การนามาปรับปรุง
1.3 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น
ร้อยละของ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับโอกาส
เข้าร่วมติดตาม
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