
(ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 30 กิจกรรม)

ไตรมาสที่ 2/2563

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและ

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ยึดม่ันในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาล โดยการสร้างพันธมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ ไตรมาสท่ี 2/2563

• ประกอบด้วย 2 แผนงาน 3 กิจกรรม

• ประกอบด้วย 2 แผนงาน 3 กิจกรรม

• ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม

• ประกอบด้วย 4 แผนงาน 12 กิจกรรม

รวมทั้งหมด 9 แผนงาน 21 กิจกรรม
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ กฟผ. และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมที่ 1.3
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลักธรรมาภิบาลและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร กฟผ. และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

กิจกรรมที่ 1.3
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

จัดท าสื่อธรรมาภิบาล ในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมที่ 1.4

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

จัดท าแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ผู้ปฏิบัตงิานประเมินตนเองกิจกรรมที่ 1.5

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ภาพรวมธรรมาภิบาล

ดี 96.02% 97.24% 96.95% 93.38% 94.86% 90.78% 94.46%

พอใช้ 3.72% 2.40% 2.74% 6.29% 4.87% 8.90% 5.30%

ปรับปรุง 0.26% 0.36% 0.31% 0.34% 0.26% 0.31% 0.24%
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สรุปผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไตรมาส 2/2563

ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) จัดให้มีการประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ประจ าไตรมาส 2/2563 ระหว่างวันที่ 16–30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมี
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 4,167 คน

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 1 สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

สื่อสารความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นของบุคคลต้นแบบฯ ปี 2563 ในสายงานกิจกรรมที่ 1.7

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพของ กฟผ. ให้เป็นองค์การคุณธรรม

แผนงานขับเคลื่อน กฟผ. เป็นองค์การส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมที่ 2.1

จัดท า “คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ.”

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

ส่วนที่ 1 บทน า (ที่มาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน 
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม (วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา)
ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การประเมินองค์การคุณธรรม
ส่วนที่ 4 เป้าหมายและการขับเคลื่อนให้ กฟผ. เป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ

หลักสูตร กฟผ. สู่องค์การคุณธรรม : Train the Trainer
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 3 พร้อมรับการตรวจสอบกระบวนการท างานจากหน่วยงานตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

จัดให้หน่วยงานท่ีมาตรวจสอบ กฟผ. ในเรื่องต่างๆ เช่น บัญชี การเงิน ISO ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่ 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

สายงานที่มีหน่วยงานมาตรวจสอบ หน่วยงานที่มาตรวจสอบ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
รองผู้ว่าการบริหาร
- ออก., อกป. ส านักงานตรวจสอบภายใน 5.00
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
- ส่วนกลาง รวย., อกย., อพธ. ส านักงานตรวจสอบภายใน 4.98
รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)             
- งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมไตรมาสท่ี 1/2563   บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 4.74
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
- อฟต. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 5.00
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
- อผม. ส านักงานตรวจสอบภายใน 5.00 
รองผู้ว่าการระบบส่ง
- อทด., อผค., อปต. ส านักงานตรวจสอบภายใน 5.00
รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- อกธ. ส านักงานตรวจสอบภายใน 5.00
- อค-บร. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 5.00

เกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจ
1 =  น้อยที่สุด 2  =  ค่อนข้างน้อย
3  =  ปานกลาง 4  =  มาก
5  =  มากที่สุด
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 3 พร้อมรับการตรวจสอบกระบวนการท างานจากหน่วยงานตรวจสอบและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

การประเมินความพึงพอใจจากผู้มารับบริการโปรแกรมระบบสารสนเทศกรรมสิทธิ์ที่ดินระบบส่ง (LIS) ระหว่างเดือน
มกราคม – มิถุนายน จ านวน 61 คน ได้ผลประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.82 คะแนนจาก 5 คะแนน

1) จัดท าและประกาศขั้นตอนการท างาน (Work Flow) เพื่อแสดงให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน (Template)
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมที่ 3.2
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

สื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกิจกรรมที่ 4.2

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ Facebook กลุ่ม Line และ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

การประชุมกับลูกค้า/หน่วยงานอื่น

จุดให้บริการลูกค้า/ผู้มาติดต่อ



12

สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบกิจกรรมที่ 4.3

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

สื่อสารระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (การใช้ทรัพย์สินของ กฟผ.)กิจกรรมที่ 4.4

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)

เผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

ฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัยของการกระท าทุจริตกิจกรรมที่ 4.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัยของการกระท าทุจริตกิจกรรมที่ 4.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

สื่อสารความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บทลงโทษทางวินัยของการกระท าทุจริตกิจกรรมที่ 4.5

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรม CG & ITA Delivery” ทั้ง 5 เมนู ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต บนหน้าเว็บไซต์การก ากับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างอุดมการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพร้อมรับการตรวจสอบ

แผนงานที่ 4 ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกิจกรรมที่ 4.7

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 แผนงาน 12 กิจกรรม)
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สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

แผนงานที่ 1 สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 1

ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามแผนงาน
และงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจ าปี 2563

กิจกรรมที่ 1.1

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การตรวจเยี่ยมศูนย์โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
บ้านห้วยต่อและบ้านวังขยาย ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การลงพ้ืนที่ประชุมร่วมกับคณะท างานโครงการชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลางจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อปรึกษาปัญหาและทิศทางการด าเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

แผนงานที่ 1 สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 1

ร่วมกับประชาชน เอกชน และประชาสังคม ในการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามแผนงาน
และงบประมาณการสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจ าปี 2563

กิจกรรมที่ 1.1

งานปลูกป่า

การเตรียมสภาพดินในการปลกูป่า ส าหรับกิจกรรมโครงการปลูกป่า
ต าบลเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้และจัดท าฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

การเตรียมสภาพดินในการปลกูป่า ส าหรับกิจกรรมโครงการปลูกป่า
ต าบลเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี
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สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

แผนงานที่ 1 สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและงบประมาณการ
สื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจ าปี 2563

กิจกรรมที่ 1.2

การบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน IPP SPP และสื่อมวลชน

การประชุมสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 2562
ระหว่างหน่วยงาน กฟผ. กฟน. กฟภ. และกลุ่มบริษัทเครือสหวิริยา บางสะพาน
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแผนด าเนินงานในการป้องกนัและลดปัญหาในปี 2563

การประชุมชี้แจงเหตุการณ์ข้อขัดข้องในสายส่ง กฟผ. ที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และแนวทางการป้องกัน

ณ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 3 ภาค 2 จังหวัดนครราชสีมา
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สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

แผนงานที่ 1 สร้างพันธมิตรจากประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 1

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชน เอกชน ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล และประชาสังคม ตามแผนงานและงบประมาณการ
สื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริจาค กฟผ. ประจ าปี 2563

กิจกรรมที่ 1.2

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายนอกองค์การ

การจัดท าข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแผ่นพับ
“โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ า”
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สร้างภูมิคุ้มกันให้ กฟผ. เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงในธรรมาภิบาลโดยการสร้างพันธมิตร

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ภารกิจของ กฟผ. ให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 1

ให้ข้อมูลที่มีความส าคัญแก่ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด าเนินงานตามภารกิจ ข้อมูลด้านผลกระทบ การบรรเทาผลกระทบ 
และประโยชน์ที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับจาก กฟผ. เพื่อสื่อสารให้คนในชุมชนรับทราบ

กิจกรรมที่ 2.1

การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานราชการและ
ชุมชนของเหมืองแม่เมาะ

การอบรมกลุ่มย่อยให้กับตัวแทนชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้าน
ของเหมืองแม่เมาะ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ
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สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3 (1 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

ทบทวน และประชาสัมพันธ์ชือ่และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับผิดชอบ เพื่อตอบปัญหาฉุกเฉินกิจกรรมที่ 1.1

หมวด 1 การจัดท าแผ่นพับช่องทางรับข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนต่อ กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบ่ี

การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของฝ่าย
ความปลอดภัย ส านักงานกลาง กฟผ.

การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เหมือง
แม่เมาะ หัวข้อ แจ้งเหตุฉุกเฉิน

สายงานรองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) สายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.)
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สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3 (1 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารข้อมูลส าคัญของหน่วยงาน และตอบปัญหาฉุกเฉินกิจกรรมที่ 1.2

หมวด 1

กลุ่มหน่วยราชการ กฟผ. ดู่ใต้สัมพันธ์

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

ชีววิถีบ้านปางกอม ชีววิถีบ้านไผ่ขอดอนกลุ่มชุมชน กลุ่มสื่อมวลชน

เหมืองแม่เมาะ
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สื่อสารให้เข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ กฟผ. ได้โดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ที่ 3 (1 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

จัดท าคลิปวีดิโอเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของ กฟผ. สื่อสารและเผยแพร่ให้ชุมชนในพ้ืนที่รับทราบกิจกรรมที่ 1.3

หมวด 1

สรุปข่าวกิจกรรมเหมืองแม่เมาะ
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563

ภารกิจการด าเนินงาน
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

วีดิโอ ย3ผ1ก1.3/รวช._อบม..mp4
วีดิโอ ย3ผ1ก1.3/รวส._อปน..mp4
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

คณะกรรมการ กฟผ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีกิจกรรมที่ 1.1

หมวด 1

การเสวนา EGAT GURU Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Action for Green รักษ์โลกให้เรียนรู้” 

ธุรกิจหรือองค์กรที่ย่ังยืน ต้องมีความสมดุลของเป้าหมายการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพ้ืนที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองคก์ารกิจกรรมที่ 1.2

หมวด 1

การประชุมชี้แจงเหตุการณ์ข้อขัดข้องในสายส่ง กฟผ. ที่ส่งผลกระทบต่อ 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และแนวทางการป้องกัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงเดือนพฤษภาคมเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบแรงดัน 
115 kV และ 230 kV จ านวน 3 เหตุการณ์ในลักษณะแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage 
dip) ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยคาดการณ์ว่ามีสาเหตุจากจากฟ้าผ่า ท าให้สาย 
Optic Fiber Ground Wire (OPGW) ขาดห่างจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2

แนวทางการแก้ไข บริษัทฯ เสนอให้ กฟผ. ด าเนินการ ดังนี้
1) วิเคราะห์ระยะทางการเกิดสภาวะการสูญเสีย (Fault) ทางไฟฟ้าในสายส่ง 230 kV 
ที่จะส่งผลกระทบกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดมาตรการป้องกันการ
เกิด Fault ดังกล่าวอย่างเข้มข้นต่อไป
2) พิจารณาการปรับตั้งค่าการท างานของอุปกรณ์ป้องกันระบบแรงดัน 230 kV ให้
ท างานครั้งเดียว สามารถปลดออก (Lock Out) ได้ เพื่อตรวจสอบสายส่งที่เกิดปัญหา
ก่อนการจ่ายไฟคืน
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ กฟผ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารในพ้ืนที่พบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองคก์ารกิจกรรมที่ 1.2

หมวด 1

การตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน และพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของฝ่ายบ ารุงรักษาเครื่องกล (อบค.) ณ โรงไฟฟ้าน้ าเทิน 2

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงไฟฟ้า การด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง

1) ต้องการให้หน่วยงานติดตามเรื่อง
การท าอะไหล่ (Spare Part Ring) ที่
ส่งไปกองโรงงานหนองจอก

1) อบค. ประสานงาน ติดตาม และ
แจ้งข้อมูลให้รับทราบเป็นระยะจน
แล้วเสร็จ

2) โรงไฟฟ้าเป็นห่วงเรื่องความอ่อนล้า
ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องท างานต่อเนื่อง
ทั้งหมด 36 วัน

2) อบค. จะพยายามปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จตามที่วางแผน ส าหรับงาน
ที่มีความส าคัญ (Critical Part) จะ
พิจารณาด าเนินการในลักษณะ 2 
Shift



29

ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.กิจกรรมที่ 2.1

หมวด 1

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และ ปตท. กระจายแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยเริ่มที่จังหวัดนนทบุรี 76 แห่ง พร้อมเตรียมทยอยจัดส่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัดกระจายต่อไปยังโรงพยาบาล
สุขภาพต าบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง รวมจ านวน 2.4 ล้านลิตร เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างท่ัวถึง

การจัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมปล่อยคาราวานรถขนตู้
เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก–ลบ จากฝีมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวม 120 ตู้ เพื่อส่ง
มอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง
ของผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.กิจกรรมที่ 2.1

หมวด 1

การจัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

นายกรัฐมนตรีรับมอบ 6 นวัตกรรมทางการแพทย์จากกระทรวง
พลังงาน โดย กฟผ. ได้น าความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้ามา
คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ประกอบด้วย
1. ฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อ จ านวน 185 ชิ้น
2. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ จ านวน 170 ตู้
3. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวก จ านวน 80 ตู้
4. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วนระบบความดันลบ จ านวน 30 ตู้
5. หน้ากากความดันบวกชนิดพกพา จ านวน 50 ชิ้น
6. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จ านวน 4,000 ชิ้น
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.กิจกรรมที่ 2.1

หมวด 1

การจัดการภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. จัดโครงการ “EGAT Care Back 
to School” เพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานศึกษา โดย
จะส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ าใจ” กฟผ. เสากด
แอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และสบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
รอบพื้นที่ กฟผ. ให้กับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน
มากกว่า 200,000 คน ในสถานศึกษา 600 กว่าแห่งทั่วประเทศ 
โดยจะเร่ิมส่งมอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.กิจกรรมที่ 2.1

หมวด 1

ร่วมลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และเข้าดับไฟป่าและไฟไหมห้ญ้า
บริเวณบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง

การด าเนินงานสนับสนุนการดับไฟป่า
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ท าให้ กฟผ. เป็นองค์กรของประชาชน

แผนงานที่ 2 ตอบสนองนโยบายภาครัฐและความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในภาวะวิกฤต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (2 แผนงาน 3 กิจกรรม)ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยอาศัยศักยภาพของ กฟผ.กิจกรรมที่ 2.1

หมวด 1

การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ ามันปาล์มดิบร่วมกับก๊าซธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

1
การจัดซื้อและส่งมอบน้ ามันปาล์มดิบ

2 ก.พ. - 21 มิ.ย. 63 : เรือขนส่งจากบริษัทคลังรับฝาก จ.สุราษฎร์ธานี จัดส่ง CPO ให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้วจ านวน 47 ล า คิดเป็นปริมาณ 
CPO ที่ส่งมอบแล้ว 91,532.714 ตัน ส่วนที่เหลือประมาณ 37,550 ตัน คาดว่าจะใช้เวลาจัดซื้อประมาณเดือนกรกฎาคม 2563

2
แผนการเดินเครื่อง
30 เม.ย. – 22 มิ.ย. 63 : เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Mix fuel FG + CPO CPO 1,400 ตัน/วัน
แผนการเดินเครื่องด้วย CPO อีกประมาณ 37,550 ตัน คาดว่าจะน ามาใช้ในการเดินเครื่องประมาณกลางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563

สรุป ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. – 18 มิ.ย. 63 
ปริมาณการใช้ CPO 87,076.160 ตัน Gross Gen. CPO 342,436,185 kWh
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สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภบิาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ไตรมาสที่ 2/2563

“กฟผ. สามารถน าแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกแผนงาน”


