
1

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 510 อาคาร ท.100
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ศปท.กฟผ. กลั่นกรองแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 30 กิจกรรม ในการประชุมครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

ประชุมผู้แทนสายงาน เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ปี 2562 
และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2562 



ปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล

และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 : 2559-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน

สิ่งท่ีด าเนินการจริงไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562-2564

5 แนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ

กรอบ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการก ากับฯ

แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กฟผ. ปี 2560-2569

วิสัยทัศน์ พันธกิจและมิติการพัฒนา T2.1

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

การยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี

เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความม่ันคง
ด้านพลังงานไฟฟ้า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อความสุขของคนไทย การประเมิน ITA

ผลการประเมิน ITA ปี 2562

“องค์การส่งเสริมคุณธรรม”

หลักเกณฑ์การประเมินองค์การคุณธรรม

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน
การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

จัดท าแผนส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย
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แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2559-2564

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 1 ปี 2559-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางระบบรากฐานการ

เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่
ส่งเสริมคุณธรรม

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562-2564

แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มี
ความรู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

แนวทางที่ 2 : การเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจริต

แนวทางที่ 3 : การแสดงเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความสุจริต

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562-2564

ตามบันทึกขอตกลงร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย
ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 แห่ง

ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
ส านักงาน ป.ป.ช. แนวทางที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ

ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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เกณฑ์การประเมิน ITA ปี 2562
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ผลการประเมิน ITA ปี 2562
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ผลการประเมิน ITA ปี 2562
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

“ตระหนักถึงความส าคัญ”“ตระหนักถึงความส าคัญ” แผนงานที่ 1
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 1
สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์กรคณุธรรม
แผนงานที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์กรคณุธรรม

แผนงานที่ 3
พร้อมรับการตรวจสอบกระบวน  การท างานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

แผนงานที่ 3
พร้อมรับการตรวจสอบกระบวน  การท างานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

แผนงานที่ 4
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
แผนงานที่ 4
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

“สานสัมพันธ์ดั่งญาติใกล้ชิด”“สานสัมพันธ์ดั่งญาติใกล้ชิด”
แผนงานที่ 1
สร้างพันธมิตรจาก ประชาชน เอกชน ภาครัฐ
และผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

แผนงานที่ 1
สร้างพันธมิตรจาก ประชาชน เอกชน ภาครัฐ
และผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

แผนงานที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ภารกิจของ กฟผ. 
ให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. 

แผนงานที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ภารกิจของ กฟผ. 
ให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. 
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

“ใส่ใจมิตรข้างเรือน”“ใส่ใจมิตรข้างเรือน”

แผนงานที่ 1
ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง

แผนงานที่ 1
ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง
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แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

“เสมือนครอบครัวเดียวกัน”“เสมือนครอบครัวเดียวกัน”
แผนงานที่ 1
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ กฟผ.

แผนงานที่ 1
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของ กฟผ.

แผนงานที่ 2
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะ
วิกฤต

แผนงานที่ 2
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะ
วิกฤต
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“ตระหนักถึงความส าคัญ”
การแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ใหผู้้ปฏิบัติงานรับทราบ

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
และพร้อมรับการตรวจสอบ

จัดท าสื่อธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic และ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง ต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
จัดท าสื่อธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic และ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง ต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
แบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ลงนามรับทราบประมวลจริยธรรมทางระบบสารสนเทศ
และการประเมินการรับรู้

การคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ ปี 2564

การคัดเลือกโครงการต้นแบบฯ ปี 2563

แผนปฏิบัติการปี 63 2012 10 28 คณะกรรมการ CG เห็นชอบใช้งานจริง.pdf
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“ตระหนักถึงความส าคัญ”
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารระดับฝ่าย
และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายที่จะขับเคลือ่นองค์การคุณธรรม

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
และพร้อมรับการตรวจสอบ

จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมาย 
และมีการมอบหมายบุคคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบ

จัดให้หน่วยงานที่มาตรวจสอบ ประเมินความพึงพอใจ 

จัดท าและประกาศ Work Flow เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการ
ทราบ ณ จุดให้บริการ และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

แผนงานที่ 3 พร้อมรับการตรวจสอบกระบวน  การท างานจาก
หน่วยงานตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

แผนปฏิบัติการปี 63 2012 10 28 คณะกรรมการ CG เห็นชอบใช้งานจริง.pdf
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“ตระหนักถึงความส าคัญ”
ประกาศและเผยแพร่เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และช่องทาง
การร้องเรียนการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
และพร้อมรับการตรวจสอบ

ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สื่อสารระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
บทลงโทษทางวินัยของการกระท าทุจริต
จัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภายใน กฟผ. และ
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
จัดงาน กฟผ. องค์การใสสะอาด 
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“สานสัมพันธ์ด่ังญาติใกล้ชิด” แผนงานที่ 1 สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน
ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงใน
ธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

จัดประชุมร่วมกับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ให้ข้อมูลที่มีความส าคัญแก่ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ 

ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ 
ประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ภารกิจของ กฟผ.
ให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. 

แผนปฏิบัติการปี 63 2012 10 28 คณะกรรมการ CG เห็นชอบใช้งานจริง.pdf
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“ใส่ใจมิตรข้างเรือน” แผนงานที่ 1 ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

จัดท าคลิปวีดิโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน
ของ กฟผ. สื่อสารและเผยแพร่ให้ชุมชนในพ้ืนท่ีรับทราบ

ประเมินการรับรู้ภารกิจ กฟผ. ของชุมชนรอบพื้นที่
(การส ารวจการยอมรับและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ กฟผ. ปี 2563)

ทบทวน และประชาสัมพันธ์ชือ่และหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับผิดชอบ เพื่อตอบปัญหาฉุกเฉิน
สร้างกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน และ
ตอบปัญหาฉุกเฉิน

แผนปฏิบัติการปี 63 2012 10 28 คณะกรรมการ CG เห็นชอบใช้งานจริง.pdf
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“เสมือนครอบครัวเดียวกัน” แผนงานท่ี 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพ้ืนที่พบปะกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และน ามาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะ
วิกฤต

แผนปฏิบัติการปี 63 2012 10 28 คณะกรรมการ CG เห็นชอบใช้งานจริง.pdf
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การรายงานผลการด าเนินงานฯ

รายงานความก้าวหน้าพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์

ก าหนดวันส่งรายงานฯ

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 วันที่ 7 ต.ค. 63 
ไตรมาสที่ 4 วันที่ 8 ม.ค. 64

แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
การป้องกันและต่อต้านการทุจรติของ กฟผ. ปี 2563

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 8 เม.ย. 63



จบการน าเสนอ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม


